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ٓخرةجامدى  فاحت ر 4( 1443 ا  )2022 ينا

 220اجللسة رمق حمرض 

ء :التارخي ٓخرةجامدى  فاحت الثال ر 4(هـ 1443 ا   )م2022 ينا
ارةالسيد  :لرئاسةا س، النعم م شارن رئ   .جملس املس

ت قةساعتان و  :التوق ة الثالثة ، ابتداء مخس وعرشون دق من السا
قة  ق   .بعد الزوال السادسةوا
ٔعامل ٔجوبخمصصة لسة  :دول ا ٔسئ املتعلقة لتقدمي ا ىل ا ة 

س احلكومة حول موضوع  ل السيد رئ لسياسة العامة من ق
" ٔ اليةخمطط اجليل ا ت التمنية والعدا ا  ."خرض ورها

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

لس س ا ارة، رئ   :السيد النعم م
﷽  

ٔرشف املرسلنيوا ىل    .لصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  ن،والسيدة والسادة الوزراء احملرتم

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحاكم الفقرة الثالثة من الفصل  ستور، واملادتني  100معال ب من ا

لس املس  284و 283 يل  ا لس هذه من النظام ا شارن، خيصص ا
ل  لسياسة العامة من ق ٔسئ املتعلقة  ىل ا ٔجوبة  اجللسة لتقدمي ا

س احلكومة احملرتم، حول موضوع  ٔخرض "السيد رئ خمطط اجليل ا
الية ت التمنية والعدا ا   ".ورها

امة تعقد  لسة  ٔول  كام تعلمون، حرضات السيدات والسادة، هذه 
ٔسئ املتعلقة 2022 يف السنة اجلديدة لسة شهرية ل ٔول  ، وٕاهنا 

رشيعية  س احلكومة احملرتم يف الوالية ال لسيد رئ ة  لسياسة العامة املو
  .احلالية

ر  ا من هللا العيل القد لجميع سنة سعيدة، راج ٔمتىن  وهبذه املناسبة، 
ر السلبية اليت ٓ اوز ا ري لت كون سنة لالزدهار والريق وطالع   ٔن 

ني ني املنرصم الل السن ورو  احئة    .لفهتا وال زالت ختلفها 
ق مزيد من املاكسب  ٔيضا سنة لتحق كون هذه السنة  ٔن  ومتىن 
ادة  ٔصعدة، حتت الق ىل شىت ا نتصارات لبالد يف مجيع احملافل و و
مسي  ٔرحب  الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا، كام 

لسة وني ٔول  س احلكومة احملرتم يف  لسيد رئ لس  ٔعضاء ا ابة عن 
لسياسة العامة ٔسئ الشفهية املتعلقة    .ل

س مك السيد الرئ ا    .مرح
ٔعطي  ٔعامل،  دول ا ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق

ت ال د من مراسالت وٕا ىل ما  لس  ٔمني ٕالطالع ا لسيد ا   .اللكمة 
ٔمنيتفضل ا   .لسيد ا

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

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،  السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔعضاء  لس مقرتح قانون يقيض ٔودع  عية  ج ة العدا  مجمو

 1441من رجب  28الصادر يف  2.20.292بتغيري املرسوم بقانون رمق 
اصة حبا الطوارئ ) 2020مارس  23املوافق لـ ( ٔحاكم  سن  يتعلق 

ليه مبوجب القانون رمق  الن عهنا، املصادق   23.20الصحية وٕاجراءات إال
ذه  ف  1441شوال  05الصادر يف  1.20.60ظهري الرشيف رمق ال الصادر ب

  ).2020ماي  28املوافق لـ (
يئ  عي والب ج صادي و ق لس  لس من ا ب ا وتوصل مك

رمس سنة  لس    .2020لتقرر السنوي لهذا ا
ضيات املادة  شارن،  296وطبقا ملق لس املس يل  ا من النظام ا
ال لس  رب  28ل الفرتة املمتدة من توصلت رئاسة ا رخيه  2021دج ٕاىل 

  :مبا ييل
ٔسئ الشفهية - ؛ 8: دد ا   ٔسئ
ابية - ٔسئ الك ؛ 16: دد ا   سؤ
ابية - ٔجوبة الك   .ٔجوبة 6: دد ا

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
ٔمني   .شكرا السيد ا

رتني احمل لوز ٔرحب  رة و رتني وقد قلت فقط وز لوز ٔرحب  نيو   .رتم
ه  اقشة حمور هذه اجللسة وموضو ٓن يف م خمطط اجليل "ورشع ا

الية ت التمنية القروية والعدا ا ٔخرض ورها   ".ا
س  لسيد رئ ارشة  ٔعطي اللكمة م ٔنه طبقا لقرار ندوة الرؤساء،  ر ب ٔذ و
شارن، واليت توصلمت  ٔسئ السيدات والسادة املس ىل  ابة  احلكومة لٕال

ددها هبا كتا س احلكومة، و   .سؤ 12بة يف وقت سابق، السيد رئ
س احلكومة احملرتم، تفضل   .تفضلوا السيد رئ

شار  هاملس ن فق ٔمازيغية( السيد دمحم    ):نقطة نظام 
سفاون ٕاتو ٔستون" ٔوسقمي ٕا اط نت قارن، ما سوسيخف  سيخف 
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  .ٕاتوقارن
س ي ا سفاون اتوقارنني،ٔ    ا

  فالون، لٔزو
سغ  ٔر  من،يلكي  س،  ن دروسنني، ٕان اوسا ار  قان بالبالسيد الرئ

ٔنتضالاشاء هللا، راه  مازيغية،  ٔ لسنة ا  يلي ٔ  داملناسبة  ،بحنتفل 
شارن ل ا ش مجيع املس سفدتفعيل لوسائل  زدارن ا  ناتفهم ناملواطنني ا

ة  اقش يلكيغ السياسات العموم   ."داسا رسا ن
  .شكرا

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ٔننا ملزمني يف  ىل  ه قانون، و ٔمازيغية ف بتطبيق  2024تفعيل ا
  .القانون

س احلكومة احملرتم   .تفضل السيد رئ

س احلكومة وش، رئ ٔخ   :السيد عزز 
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

لسيدات والسادة الوزراء والسيدات والساد متىن  ٔ بدوري  ة حىت 
ٔمازيغية  شارن احملرتمني سنة سعيدة، وكذ مبناسبة السنة ا املس

ٔفوليك" كون عام قريب، ٕان شاء هللا" ٔساكس  ادي  يل    .ا
لسياسات  لسمك املوقر يف هذه اجللسة املتعلقة  ٔحرض مب ٔن  سعدين 

ضيات الفصل  ليه مق ل  100العامة، وفق ما تنص  ٔ ستور، من  من ا
ت ع ا ستورية، تقدمي ٕا مك ا صاصا لفعل من مصمي اخ ن حماور يه 

الية لتمنية ا االت ذات الص  ٔهنا تتعلق    .الس 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
صف  منوي م منية وطنية شام ومنوذج  نا احلديث عن  بداية، ال ميك

ىل مستوى العامل ال ة  ق منية حق ق  قروي، فالتمنية كام ومستدام دون حتق
شمل مجيع املناطق،  ٔن  ال امل ومجيع املغاربة ال بد  هيا  يطمح ٕا
ٔن نتجنب  ٔو زراعية، حىت ميكن  ٔو قروية، صناعية  حرضية اكنت 
دا يف السياسة التمنوية، و اكن  لمنو والال ايل  الل التوازن ا اخ

لعامل ا م  ه رة  ٔن ال امل سباقا ٕال سعنا هنا ٕاال  لقروي، وال 
ه  ي و ستحرض مجيعا مضامني اخلطاب السايم، املليك السايم، ا

رى  ٔمة مبناسبة ا اللته  66اللته ٕاىل ا لثورة امل والشعب، ٕاذ قال 
طوقه السايم  منوذج التمنوي ومن املشاريع "يف م الربامج و الغاية من جتديد ا

اها هو تقدم املغر يتال ٔطلق ش املواطنني واحلد من   ب وحتسني ظروف 
الية عية وا ج م صاحب اجلال"الفوارق  ى  هت   .، ا

ٔن وضعية ساكن العامل القروي حتتاج ٕاىل املزيد  مؤكدا، حفظه هللا، 
ة،  اهتا املل ابة حلاج ٔوضاعها والعمل املتواصل لالست م ب ه مع و من ا

لعامل ا لهنوض  ل جمددا دعوته  شطة املدرة  ٔ لق ا الل  لقروي، من 

متدرس  ٔساسية ودمع ا عية ا ج دمات  ل والشغل ورسيع وثرية الولوج 
  .وحماربة الفقر والهشاشة

ٔعطى  لعامل لقروي، فقد  لتمنية  ال امل  ٔولوية اليت مينحها  ونظرا ل
يد لسنة  ة مبناسبة عيد العرش ا ته السام ل تزنيل م 2015تعل ٔ ن 

لوسط القروي" عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا رمس الفرتة " ر
د 2023و 2017املمتدة ما بني  ل دمج  الل وضع خمطط معل م ، من 

ىل الرشاكة بني  لعامل القروي، يقوم  عية  ج الية و ت ا من التفاو
ات الوزارية واملؤسسات ال ة املعنية لتقليص اجلهات وخمتلف القطا عموم

عية ج الية و   .الفوارق ا
ٔوراش الكربى اليت  دا من ا شلك ورش التمنية القروية وا  ،
صادي  ق منو  ق ا ل احلكومة لتحق شغل  ، واليت  ال امل حها  ف
الية  لتمنية ا ٔساسية  دة ا عي ولتوطني القا ج شود والرفاه  امل

ٔكرث من والرتابية،  ون العامل القروي يغطي  العتبار  ذا  من  90%ٔ
، وميثل حوايل  ة إالجاملية لبالد  %85من الساكنة، ويضم  %40املسا

ات الرتابية، وسامه بـ  هيك  %20من امجلا من الناجت احمليل إالجاميل، 
ة اليت يضمها واليت تناهز حوايل  لفال ة الصاحلة  مليون  9عن املسا

ار   .هك
ة  ميوغراف ٔمهيته ا لنظر ٕاىل  منية العامل القروي،  ٕان رفع حتدي 
ري  ٔ طل والت ل ال ه وال يق صادية، قرار ال رجعة ف ق عية و ج و
ٔوضاع العامل  ٔن مسؤولية احلكومة يف حتسني  ٔي ذريعة اكنت،  حتت 
ٔمانة جسمية،  ات دستورية و ٔو صدقة، بل يه واج ست هبة  القروي ل

الل استحقاقات وض  ني  نا هبا ثقة الناخ ، وطوق ال امل ا  اتق ىل  عها 
مترب 8   .س

  حرضات السيدات والسادة،
لمغرب، واكنت ركنا  سبة  ل ٔولوية  منية العامل القروي  لقد شلكت 
شه  ي يع ٔن الواقع ا ري  راجمه وخمططاته التمنوية،  ٔساسيا يف خمتلف 

ق إ  لرمغ من حتق كشف عن بعض مظاهر العجز اليوم، و جنازات هامة، 
ا لبية ومعارضة،  ،ومواطن النقص اليت حتتاج م ٔ حكومة ورملان، 

الني  تخبني، التجند التام لتقليص الفوارق بني ا ة وم سلطات معوم
ساع وتذويب الفوارق  القروي واحلرضي، حىت يمت ٕايقاف هوة 

عية   .ج
، فقد تضمن مج احلكويم رضورة تعزز مظاهر  وانطالقا من ذ الرب

منوي وتوطيد اجلهوية  ،التمنية القروية خيار دستوري دميقراطي وبديل 
ت  ىل التفاو ة املركزية واملمركزة يف القضاء  لتعرث السياسات العموم
لق فرص ساحنة  عية،  نتطلع يف هته احلكومة ٕاىل  ج الية و ا

ال  ٔفضل هلم للك املغاربة  ل  ل بناء مستق ٔ احلرضي والقروي، من 
دا من  ٔ الية اليت ال تقيص  عية وا ج ٔرسمه، يف ظل دو العدا  و
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  .سياسهتا

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل مدى العرشية املاضية رافعة  ٔخرض  لقد شلك خمطط املغرب ا
لتمنية  من طرف  2008لعامل القروي، مفنذ انطالقه سنة ٔساسية 

ق التمنية  لية فعلية لتحق طط  ، نرصه هللا، شلك ا صاحب اجلال
شلك  ني اليت  ات الفال اصة يف صفوف ف عية،  ج صادية و ق
ني،  ام رب ٕارساء د طط  ٔساس الساكنة القروية، وقد مت تفعيل هذا ا

ة ال لفال ٔوىل  ة تتعلق ا عرصية ذات القمية املضافة والعالية وإالنتاج
ية، خصوصا يف املناطق  ة التضام لفال ني كرتتبط الثانية  املرتفعة، يف 

ة لفال   .ري املالمئة 
ٔزيد من  ىل ٕاطالق  10وهكذا وبعد مرور  خمطط املغرب "سنوات 

ٔخرض جزاته بلغت الطموح "ا ٔن جحم م بري  رتياح  ل  س ٔن  ، ميكن 
ٔهداف املنتظرةامل    .سطر وحققت ا

صادي ارتفع ٕاجاميل الناجت احمليل الفال سنو  ق فعىل الصعيد 
ث تضاعفت  %3.8مقابل  %5.25مبعدل  ٔخرى، ح ات ا لقطا سبة  ل

مليار درمه عند ممت  125ٕاىل  2008مليار درمه يف  65الرثوة احملدثة من 
سا2018سنة  ٔصبح القطاع  صادي ، وهبذا املعدل  ق منو  مه يف نقاط ا

ما بني  %7.3عوض  2018ٕاىل  2008الل الفرتة  %17.3الوطين بـ 
  .2008و 1998

سبة  سامه القطاع الفال ب يل اخلام  %13كام  ا من الناجت ا
ات  %13و ث ارتفعت صادرات املنت ر، ح لتصد من القمية إالجاملية 

ة سنة  ٔي ما يعادل مليار د 40ٕاىل حوايل  2019الفالح رمه،   2.8ل ا
ٔضعاف القمية املس سنة  يل اكنت  2009ا   .مليار 14ا

عي، فقد اكن الفالحون الصغار واملتوسطون يف  ج ىل املستوى 
رات  س الل  طط، من  ل ا الت د قلب مجيع الربامج والتد

يل جتاوزت تقريبا  ة، وا رية اليت مت ختصيصها لهذه الف ل  43الك مليار د
ٔكرث من  دها  امة الثانية و رمه، ومشلت مشاريع ا د  733ا ٔلف مستف

الل  ت مزيانية تقدر حبوايل  989من  يل عب مليار  14.5مرشوع ا
هتيئة الهيدرو رامج ا ٔكرث من -درمه، كام سامهت  ل  ة يف حتسني د فالح

ا 190 ق قمية مضافة للك هك وسط بتحق ر مسقي ٔلف فالح صغري وم
دة ما بني  سبة ز ح  10.000حىت لـ  5000ب ٔ درمه يف السنة، وقد 

ٔخرض" صب شغل ٕاضايف، كام مكن  342توفري " خمطط املغرب ا ٔلف م
ث انتقلت من  امل، ح م العمل يف السنة للك  ٔ دد  دة   110من ز

دم  140ٕاىل  ي ة، اكن  دم  110سا  140يوم يف السنة فاملعدل وىل تي
م، وهو التنوع يف احملاصيل وحتسني  ٔنه د  يل هو  د التنوع ا والو وا

ٔزيد من  ث ميثل القطاع  شغيل القروي وسامه  %72إالنتاج، وح من ال

لوسط القروي ل وماكحفة الفقر  شغيل وا   .يف حتسني ال

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احمل   رتمون،السيدات والسادة املس
اوز  ال امل نرصه هللا، اليت تت ادة  و بق ٕان السياسة العامة 
لعامل القروي،  سبات  ري من املك ايب، حققت الك نت الزمن احلكويم و
مج تقليص الفوارق  ر ٔوىل من  لمر ا ال امل  ذ ٕاطالق  الس م

عية سنة  ج الية و ث مت الرشوع 2017ا خمططات  5يف ٕاجناز ، ح
ان اجلهوية إالثين  ل ال القروي واملناطق اجلبلية وا معل سنوية لتمنية ا

ٔي تقريبا  35عرش، مبزيانية تقدر بـ  رمه،  ل ا من املزيانية  %70مليار د
دود  اية    .2023املربجمة ٕاىل 

ة السديدة، شلك  صندوق التمنية القروية "ولتزنيل الرؤية امللك
ٔساسية " اجلبلية واملناطق لية  ٔصبح  ٔن  مج املليك، ب امة هذا الرب د

شلك بذ رافعة  اء ماليا لتفعيل املقاربة املندجمة لتمنية العامل القروي، ل وو
لتقائية  ىل  سهر  ال حتل حمل املزيانيات القطاعية وال اجلهوية، بل 

ندماج   .و
دود هناية السنة اجلار  ٔنه ٕاىل  ية مت الرشوع يف ٕاجناز وجتدر إالشارة 

شمل  8137 ال القروي،  لم ات الرتابية التابعة  مجلا  7066مرشوع 
ات التحتية و لب ، سيارات  1071مرشوع  ت املتنق لعر ناء  معلية اق

افالت النقل املدريس واملعدات الطبية  دات املتنق و إالسعاف والو
دود هناية  ٔشغال بـ  2021واملدرسية، وقد مت ٕاىل   5261هتاء من ا

عية ج الية و اربة الفوارق ا منوي مرتبط مب   .مرشوع 

  حرضات السيدات والسادة،
عية  ج مج تقليص الفوارق  ر مج، يعين  لقد حقق هذا الرب
سهتداف  ىل مستوى  ٔهدافه  منية العامل القروي، معظم  الية و وا

ث اسهتدفت خمططات مع يل اكنت الرتايب، ح مج ا  (ciblées)ل الرب
رابية و 1066يه  ة  سمة من  14مركز قروي لفائدة  142جام مليون 

االت احلرضية  ططات كذ بعض ا الساكنة القروية، وقد مشلت هذه ا
ث غطت  لساكنة القروية، ح تظمة  الت م اليت تعرف تدفقات وتفا

ات احلرضية   .59 املشاريع املربجمة يف هذه امجلا
ش  شلك ملحوظ يف حتسني مستوى  وقد سامهت املشاريع املنجزة 

ات املصنفة سنة  ةساكنة امجلا م من امجلا دد  ث عرف  دة، ح املستف
ٔولية  2016 يل  3، 2، 1مضن ا يل معزو وا ات الرتابية ا ويه امجلا

مة لس رات  ٔساسية وحتتاج ٕاىل اس عية وا ج دمات  ل قر  د كتف
ٔكرث من قطاع عرفو حتسن يف  3، 2، 1هاذ .. حتسنا ،اخلصاص يف 

ت املشاريع املنجزة من ٕادراج تقريبا  ث مك الية، ح ة  120وضعيهتم ا جام
ة سنة  ات ودازت  ،"3، 2، 1"، 2017اكنت مضن هذه الف ل امجلا دا
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يل يه  ٔولوية ا ٔحسن مضن ا يل يه  ات املصنفة ا ٔي 6و 5و 4لجام  ،
ٔساسية امجل عية ا ج ٔدىن من اخلدمات  د  ىل  ات اليت تتوفر  ا

عية ج ة ٕاىل اخلدمات    .حسب مؤرش الولوج
ات املسهتدفة لكها  ا امجلا مج صنف لتوضيح، ميل انطلق الرب هنا 

يل هو  د املؤرش ا ة (l’accessibilité)حسب وا ، يعين الولوج
ٔساسية، وقسمناه ل دمات واخلدمات ا ٔن  6ـ ل ات، حبيث  ر ل ا د

ة  ر ة  1ا ر ٔ وا ٔسو  (le maximum)يه  (le full)يه  6يه ا
عية ج اس اخلدمات  سبة لق ل كون  يل ميكن    .ا

، يف نفس السياق انتقلت  ٔولوية  224وبذ ة مصنفة مضن ا ، 1جام
ٔولوية  2016سنة  3، 2 ة ا رفع تعداد هاذ2021سنة  6و 5ٕاىل ف  ، ما 

ة ٕاىل  ة عوض  726الف ات 2016سنة  502جام دد امجلا ٔي ارتفاع   ،
ٔساسية طلعت تقريبا بـ  ىل مجمل اخلدمات ا ، وهذا %44اليت تتوفر 

بري د ٕاجيايب ومؤرش    .مؤرش 
االت  ة ٕاىل ا مج من حتسني الولوج ات، مكن الرب وحسب القطا

لطرق و  سبة  ل ال  ، عرف تصنيف القروية واخلدمات احملدثة، م املسا
ات ذات الولوج اجليدة، هاذوك  او عندمه 6و 5امجلا ة  ، تعزز هذه الف

ٓخرن طلعو ميل اكنو  ، %18طلعو عندمه تقريبا بـ  4ٔو  3، 2، 1ا
ة اجلديدة من  ات ذات الولوج دد امجلا ث ارتفع  ٕاىل  2016، يف 817ح

  .2021الل  967
لتعلمي، عرف تصنيف امجل سبة  ة ل ل الولوج ات حسب املؤرش د ا

ات  ل امجلا ة د ة التحتية التعلميية تعزز الف ث %10بـ  6و 5ٕاىل الب ، ح
ة من  ات هبذه الف دد امجلا يل اكنت يف  699ارتفع  ة ا ولت  2016جام

ة  734 د يف الف يل يه تو ة 6و 5ا ات الف ات  دد امجلا ، كام مت تعزز 
دد  حسب مؤرش جودة %10بـ  ث ارتفع  ة التحتية التعلميية، ح الب

ة من  ات هبذه الف   .381ٕاىل  347امجلا
ة  ات حسب الولوج ٕاىل الب ة، عرف تصنيف امجلا لص سبة  ل ٔما 

ل  ات د ات امجلا ث ارتفع  ،%13بـ  6و 5التحتية الصحية تعزز ف ح
ة، داز من  ات هبذه الف دد ، كام مت تعز725ٕاىل  640دد امجلا ز 

ة، هاذي  ات الف ات  ة  %68بـ  6و 5امجلا حسب مؤرش جودة الب
ة من  ات هبذه الف دد امجلا ث ارتفع   2016يف  425التحتية الصحية، ح

  .2021الل  (communes) 714ٕاىل 
ة  لف ات  دد امجلا سبة املاء الرشوب، ارتفع  ل حسب  6و 5ٔما 

ملاء من  سنة  (les communes)ل د 907ٕاىل  791مؤرش الربط 
دد  %15، يعين بـ 2021 يئ كذ  دة، والربط الكهر ل الز تقريبا د

ة  يل ولت يف الف ات ا يل يه  6امجلا  816دازت من  (le maximum)ا
ة سنة  1209ٕاىل  2016سنة  ل 2021جام دة د ز ٔي  ، وهذه 48%، 

ٔو ال د ء  ل الكهر مة د د  قة  ل الولوج يه النتاجئ حق ٔو ال د ل املاء 
ة وال الطرق كذ ل الص ل التعلمي وال الولوج د   .د

شاء املسا وبناء الطرق  رب ٕا ة  هذا، وقد لعب حتسني الولوج
ام يف تقليص مدة الولوج ٕاىل اخلدمات واملؤسسات  القروية دورا 

ة واملواقع ال  ة، التعلميية، فضال عن فك العز عن املدارات الفالح سياح
شهادات مستقاة من الساكنة القروية ومن  اج  ست فقد مت تعزز هذا 
ث بني استقصاء  يل، ح مي النصف املر راسة التق ٔولية  الل النتاجئ ا

ٔن  صادية  ق شطة  ٔ لق ا ر إالجيابية لهذه املشاريع يف تنويع و ٓ  %27ا
شاء املسا وبناء الطرق ال ن من ٕا د هتم هذه من املستف قروية مك

ري  رو  ة، يعين ما بقاوش تيد ري فالح صادية  شطة اق ٔ منية  املشاريع من 
حو ميل وصلهتم الطريق وصلهتم  ة انف  les)وصلهم  ،(les pistes)الفال

services minimums)  ري ٔخرى من  صادية  شطة اق ٔ رو  والو تيد
ة   .الفال

رات يف قط س ٔثري ووقع  د ت شمل ساكنة وقد ام اع الطرق ل
ر ٕاجناز مشاريع بناء وصيانة الطرق املصنفة اليت ختدم  املناطق احلرضية، ٕا
سامه مشاريع الطرق  ٔن  اكفة الساكنة القروية واحلرضية، ومن املرتقب 

ة هباذ  سبة الولوج  (les communes)واملسا املنجزة من الرفع يف 
شتغال يف هذا الرب لهيم  يل اكن  ة ا سبة الولوج مج، يعين الرفع من 

د  ،2023حبلول سنة  %90يف العامل القروي ٕاىل  وهذا حىت هو رمق 
مج ل هذا الرب اح د يل تينب الن   .ٕاجيايب ا

لمؤسسات التعلميية والصحية  ات التحتية  ٔهيل الب شاء وت ٔدى ٕا كام 
هيا وجتويد اخلدمات ملصاحلها، كام س  سامه ٕاىل حتسني فرص الولوج ٕا

ليات ومراكز إاليواء واملطامع  ا مشاريع بناء املؤسسات التعلميية وا
متدرس القروي، خصوصا  املدرسية والنقل املدريس يف حتسني مؤرشات ا
ٔظهرت النتاجئ  ت، ويف هذا الصدد  يات القرو سبة متدرس الف ارتفاع 

يل مي النصف املر راسة التق ٔولية  يش لكه النتاجئ ٔن د معلو هاذ ال.. ا
يل تعملت  راسة ا د ا ، يف نص الطريق، (à mi-chemin)ات من وا

ٔصبحت تصل يف هذه املناطق ٕاىل  يات  سبة متدرس الف يف  %60ٔن 
دة  ز ٔي  لصت 2017مقارنة مع  %15هذه املناطق املسهتدفة،  ، كام 

لوصول ٕاىل املؤسسات التعلمي  ذ  لتالم ٔن املدة الالزمة  ية قد كذ ٕاىل 
سبة  ربت  %16تقلصت ب من الساكنة  %75ملناطق املسهتدفة، و

مج  يل الرب يل اكنو هذه السنوات لكهم وا دة من هذه الربامج ا املستف
متدرس،  ياز عن حتسن ملموس يف ظروف ا م مج مليك  ر يل هو  ا

ء شبكيت املاء والكهر اصة الطرق والربط  لمشاريع املنجزة،  ة    .ن
مي  راسة التق ٔولية  لصت النتاجئ ا ة،  ٔما خبصوص قطاع الص
ناء  ٔن مشاريع بناء املؤسسات الصحية ومعليات اق يل  النصف مر
بري يف  شلك  دات الطبية املتنق سامهت  سيارات إالسعاف والو

سبة    .%98حتسني الولوج وجودة اخلدمات الصحية 
مي ٔظهرها التق رز املؤرشات اليت  ٔ يل يف هذا  ومن  النصف املر

ات املواليد اجلدد عند  سبة وف م يف  سجيل اخنفاض  الصدد، هو 
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سبة  ت  %59الوالدة ب مج، كام مك يل اكن فهيا الرب يف هذه املناطق ا
ىل التوايل من املسافة  لرشب من التقليص  ملاء الصاحل  مشاريع الربط 

سب ملاء ب لزتود  ية الالزمة  حسب النتاجئ  %82و %81ة واملدة الزم
راسة  ٔولية  اه الرشب ال ا ٕالضافة ٕاىل حتسن ملموس يف جودة م مي،  تق

سبة  ىل مستوى  %65ىل مستوى الربط الفردي و %95ب
  .النافورات

ٔزيد من  لق  ت من  ٔن املشاريع املنجزة مك  103كام جتدر إالشارة 
ري م 234مليون يوم معل و ارشة و   .ارشةٔلف فرصة معل م

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
 ، لصة كذ روس املست سامه هته النتاجئ احملققة وا بال شك، س
امئة لتمنية  لجنة البني وزارية ا ثق عن ا ٕاضافة ٕاىل التوجهيات اليت ست

د ال القروي واملناطق اجلبلية يف ٕاغناء قا ة التفكري اليت ستعمتدها ا
مج بعد املوافقة  لرب ل بلورة املر الثانية  ٔ ال، من  احلكومة مستق
سبات التمنية القروية وجتاوز  ة، وذ لتعزز املزيد من مك املولوية السام

مي، الس يف مواطن النقص والقصور اليت  ىل تقارر التق سجيلها بناء  مت 
ة وجناعهتا جمال التقائية السياسات   .العموم

ست ٕاقامة مدرسة  منية العامل القروي ل ومن هذا املنظور املتاكمل، ف
ٔو مسا صاحلة يف  هنا ومستوصف هناك، ولكها بعيدة عن الطريق 
اكم تتطلب  ة م فرقة، ٕان التمنية القروية سياسة معوم الت قطاعية م تد

ني  لني احلكوم سيقا والتقائية بني اكفة املتد متع ت واملنتخبني الرتابيني وا
ل، ودون  عددة البعاد واملدا ت فا م ىل تصورات ومقار املدين، بناء 
مي  ع التقائية وتق ة ملكفة بت د سلطة حكوم ار احلكومة اع شك فٕان خ

د  سا ة مضن هندسهتا س ة  - ال حما  -السياسات العموم ق جنا يف حتق
ة ل  ة املو سيق والتقارب بني السياسة العموم تمنية العامل القروي والت

ه ٔفضل و ىل    .الربامج القطاعية 
ة لتمنية العامل القروي  ة املو لسياسة احلكوم ٕان املنظور اجلديد 
ارج مقاربة مشولية  ٔن يمت  الية ال ميكن  عية وا ج وتقليص الفوارق 

ن فك العز ت، اك د عتبار الت ذ بعني  ٔ ة، ت د  عن املناطق وم
ر بغية حتسني  الل بناء الطرق واملسا واملعا النائية واجلبلية من 
ن حتسني وتعممي ولوج الساكنة القروية  ل الساكنة، اك ش د مستوى الع

ء لكهر ٔساسية املتعلقة  ة،  ،ٕاىل اخلدمات ا اه الرشب، التعلمي، الص م
لمناطق لق كذ الظروف الالزمة لتعزز وتنويع القدر  صادية  ق ة 

ل وظروف  ام يف ا ٔن تؤدي ٕاىل حتسن  غي  القروية واجلبلية اليت ي
االت رشية يف هذه ا لتايل حتسني مؤرشات التمنية ال   .ش الساكنة، و

مج احلكويم يف ٕاطار اخلطوط العريضة  ، تضمن الرب ىل ذ سا  ٔس ت

منية العامل القروي ضامن حسن تزن  ٔخرض"يل اسرتاتيجية املتعلقة ب " اجليل ا
ال امل يوم  ٔطلقها  ر  13اليت  ٔن 2020فربا ر  ر  ، واجلد

ٔخرض"اسرتاتيجية  ىل ركزيتني" اجليل ا ٔوىل يف ٕاعطاء : كتعمتد  ىل ا تت
رشي والثانية  لعنرص ال ٔولوية  ة، وكهتدف مبا ة التمنية الفالح واص دينام

ٔرا سرتاتيجية كام  ، نرصه هللا، ٕاىلهاذ    :دها صاحب اجلال
ال حوايل    - ٔرسة ٕاىل الطبقة الوسطى، وهو ما  400ٕاد ٔلف 

ل  ت مداخ ح تث ٔرسة؛ 690سي  ٔلف 
ني الشباب، بفضل تعبئة   - ديد من املقاولني الفال ل  لق ج

ال؛ رية يف ا ٔرايض امجلاعية ٕالجناز مشاريع اس ار من ا  مليون هك
ٔ تقليص الفجوة   - ٔجور واحلد ا ٔدىن ل ٔجور يف  دىنبني احلد ا ل

؛  القطاع الفال
ة تناهز   - ٔمني ملسا ار؛ 2.5وتعممي الت  مليون هك
داث   - ل ٕا ٔ ني الشباب من  لمقاولني الفال ح حتفزيات  وم

ال ملواص تطور  ٔج مقاوالهتم واستغاللها وضامن التعاقب يف ا
؛  القطاع الفال

رغبون يف نقل استغاللية ٔلف فال 180ومتكني   - ن  ح من ا
ٔو  ٔراضهيم  د، ٕاذا مه رغبوا يف تفويت  لشباب من التقا ٔرايض  ا

ريها؛ ٔ  ت
ة  - داث مقاوالت يف جمال اخلدمات الفالح دات ٕال ح مسا م

ة الناشئة؛ بة املقاوالت الفالح  وموا
ات  150كون  - ىل حتويل املنتو دهتم  ٔلف شاب فال ملسا

ة و  لق الفالح ل السالسل ذات القمية املضافة العالية و التطور د
ارش يف العامل القروي 350 ديد م صب شغل    .ٔلف م

شارون،   حرضات السيدات والسادة املس
اللمك الرٔي العام، وخصوصا  رمك، ومن  ٔذ ٔن  صل، البد  يف سياق م

هتا اخلاصة بتزنيل لك ٔولو ٔن احلكومة يف ٕاطار  ضيات  لعامل القروي، ب مق
ىل ٕاصدار املرسوم  عية، فقد معلت  ج الورش املليك لتعممي امحلاية 

ىل املتعلق  لس احلكويم  ني، كام وافق ا لفال بتعممي التغطية الصحية 
ل الوطين الفال ومرسوم ممتم لتنظمي وزارة  لس القانون املتعلق 

لفال عية  ج ة، يدمج هبا تدبري امحلاية  صاصاهتاالفال   .ني مضن اخ
ٔن  عاطى معه ٕاجيابيا،  ٔن الربملان س ٔمتىن  ي  ٔن هذا النص، ا ومن ش

ٔزيد من  ٔمام  ال  ح ا مليون فالح مع ذوي حقوقهم لالستفادة من  1.6يف
  .التغطية الصحية، انطالقا من السنة القادمة

ٓن، وبفضل جتند خمتلف مصاحل احلكومة املعنية،  دود ا وقد مت ٕاىل 
ة و  ارض معنا  -خصوصا مصاحل وزارة الفال ر  حتديد  -والسيد الوز

ن د  (enregistré)تقريبا  يل  ني،  857ا د من الفال ٔلف مستف
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ادي نقدرو منشيو  نو زعام  يل مه  خصوصا من الصغار واملتوسطني، ا
ل  دو، ٕان شاء هللا، يف هاذ اليش د ش يتق  la protection)عندمه 

sociale).  
لمرٔة القروية،  عية والسياسية  ج صادية و ق لحقوق  ا  رسي و
دجمة  الل سياسات م ازمة من  منوذج التمنوي، فٕان احلكومة  يف ظل ا
عي  ج سيج  لمرٔة القروية يف ال ىل تعزز إالدماج الفعال 

الل الرافع صادي، من  ق روم تقليص الفوارق  اتو إالسرتاتيجية اليت 
ة ا ٔم الل تعزز حماربة ا ال احلرضي، من  قهتا يف ا الية مهنا وبني شق

اصة يف الوسط القروي  ساء، بغض النظر عن سهنم، و يف صفوف ال
ة، الس ف يتعلق  لية ٕادماج املرٔة القروية يف السياسات العموم وتعزز 

ٕالضافة إ  عي،  ج لنوع  مج بتطبيق املزيانية املستجيبة  ر ىل تطور 
متكني" ستدامة "مغرب ا عي و ج ل مزيد من تعزز إالدماج  ٔ ، من 

ة  ٔم رتبط صورة املرٔة القروية  ٔن  ا  ت، فمل يعد مسمو ساء القرو ل
ش وسط  ة والع وزواج القارصات واحلرمان من حقوقها يف التعلمي والص

ش وإالقصاء والعمل الشاق يف السهول وا هتم ل ا جلبال وبني احلقول ومشا
الل هنج سياسات  ي من  هت ٔن ي ٓن لهذا الوضع  ٔبناء؛ لقد  ربية ا ت و الب
عي  ج صادي و ق سيج  ىل ٕادماج املرٔة القروية يف ال ة قادرة  معوم

ة القرار الرتايب ال يف صنا   .وجتعلها عنرصا فا

شارون، شارات واملس   حرضات املس
ة يف جمال العامل القروي ال ميكن احلديث عن ا ندماج السياسات العموم

ه يف خمتلف املشاريع والقرارات والعمليات  اص م ٔسايس ال م عنرص 
ىل مبركز الصدارة  لتقائية دون تفعيل دور اجلهة، فاجلهة اليوم تت التمنوية 
الية  امات ا دى ا ات الرتابية، ويه ٕا ىل مستوى امجلا ستورية  ا

اصة مع لضامن جن ىل املستوى الرتايب،  ة  ة السياسات العموم ا
صادية  ق ق التمنية  يل كتحظى هبا اجلهات لتحق صاصات املهمة ا خ

عية، الس يف العامل القروي ج   .و
متحور ل  كيف هذا (d’ailleur).. ويف هذا إالطار،  مج د الرب

ور د ا عية، لعبت اجلهات وا ج د  الفوارق  بري حىت هوما دارو وا
(le budget)  ل ل املنظومة لكها %40تقريبا د   .د

متحور املقاربة اجلديدة لتمنية العامل القروي حول  ويف هاذ إالطار 
ىل الرشاكة  و واجلهات، بني املركز والالمتركز وكذ  التعاقد بني ا

ٔمناط  رب ابتداع  ٔو خواص،  ني  لني معوم ة املتعددة لفا تكرة، صيا م
  .ٔساليب فا يف حقل التمنية القروية وتقليص الفوارق اجلهوية

مج تقليص الفوارق  ر شلك املر الثانية، ٕان شاء هللا، من  وس
منوية  عية يف الوسط القروي، فرصة مواتية ٕالجناز مشاريع  ج الية و ا

ة م  ٔفق رامج  الل  ات مالمئة لفائدة العامل القروي، من  شرتكة بني القطا
ة والفعالية، مما سيؤدي ٕاىل  ا لتقائية والن ستجيب ملعايري  ة،  احلكوم

لتايل تقسمي  لساكنة القروية، و شية  لظروف املع التحسن التدرجيي 
هيا رشية    .مؤرشات التمنية ال

  .وشكرا لمك

س   :السيد الرئ
س احلكومة احملرتم   .شكرا السيد رئ

ال ملد سبني، ٔفسح ا ري املن ٔعضاء  ات وا مو الت الفرق وا ا
ىل  با  س احلكومة جوابتعق   .السيد رئ

ٔحرار ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م   .واللكمة 
لمنصة   .تفضل 

ني شار السيد دمحم ح   :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني   ،السادة املس
س احلكومة،يف البداية،  ٔن حضورمك اليوم  السيد رئ ل  س ٔن  البد 

قي  مك هذا العدد املهم والوازن من الوزراء، مؤرش حق لس، ورفق لهذا ا
طمئنان  ىل  رشيعية، وهو ما يبعث  لمؤسسة ال مك  رتام حكوم ىل ا

ذ رشيعية والتنف ستورية بني السلطتني ال ٓفاق العالقات ا   .يةىل 

س احلكومة،   السيد رئ
ه الصدق  مك، ولك موضوعية ملسنا ف لغ ٕاىل جوا م  ه اسمتعنا 

اها دستور  ة، وهو ما حيقق الغاية اليت تو من ٕاقرار  2011والرصا
لسياسة العامة رتبط  س احلكومة حول قضا    .املساء الشهرية لرئ

سمتع ٕاىل خطاب واحض وممتزي مك اليوم جعلنا  ومرمق، وهو ما  جوا
ٔسف هذه اجللسات يف  ٔبعد عن لغة اخلشب والشعبوية اليت مزيت مع ا

  .الفرتات السابقة
لسة ملساءلتمك  ٔول  س احلكومة، لهذا السؤال يف  ، السيد رئ يار اخ
طط  ٔمهية إالسرتاتيجية  ة، ٕاىل ا د، من  س الل هذه الوالية 

ٔخرض" ليه من" اجليل ا عية،  وملا ينطوي  صادية واج منوية اق ت  رها
ة ماسة ملعرفة رؤية احلكومة املتعلقة  ا ٔننا كنا يف  ٔخرى ٕاىل  ة  ومن 

راهات تزني ة ٕا طط وموا ٔجرٔة ا   .ب
ٔكد  مك، ت ذ خمطط وبعدما اسمتعنا ٕاىل جوا ىل تنف ازمون  مك  ٔ ينا 

ٔخرض" ة الالزم" اجليل ا لرس منية العامل القروي  ق و ىل حتق ة واحلرص 
ٔهداف احملددة   . لك ا

منية العامل القروي، س  ل  ىل م مك هذا جيعلنا مطمئنني  عزم حكوم
سرتاتيجي،  ىل هذا الهدف  مك  ري املرشوط يف جوا بعدما حسممك 

لنتاجئ املنتظرة يف خمطط  ٔخرض"وحنن مطمئنون كذ  رها " اجليل ا ٓ و
منية ال ىل  اليةإالجيابية  ىل العدا ا   .عامل القروي و
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ون  ٔوىل ٕاىل  ة  د من  س س احلكومة،  ، السيد رئ مصدر اطمئنا
ٔن  ش ة  ة السام ات امللك ٔهدافه من التو ستلهم  طط  هذا ا

نية  ة  ة اجلديدة، ومن  ارت سرتاتيجية الفالح مك اخ ون حكوم ٕاىل 
ىل خم اد  س جمها احلكويم  ر ٔخرض"طط يف  رافعة لالرتقاء " اجليل ا

طط،  امعة لهذا ا ت إالرادة السياسية ا منية العامل القروي، وهو ما يث ب
لثة،  ة  ه، من  اة م ٔهداف املتو ق ا ذ وحتق ت التنف ويوفر  ضام

ٔخرض"ـ جتعلنا احلصي إالجيابية ل ي كنمت املرشف  "خمطط املغرب ا ا
ىل تنف يس  فائلني الرئ ٓنذاك، جتعلنا اليوم م ة  لفال را  مك وز ذه بصف

ت خمطط  ٔخرض"كسب رها   ."اجليل ا
يل  ب الغلو، ولكن الت ب املبالغة وال من  س هذا من  ل

ٔن نتاجئ خمطط  لينا إالقرار ب ٔخرض"ملوضوعية يفرض  قد  "املغرب ا
ٔنه يف سنة  عند  2008فاقت لك التوقعات، وال بد من التذكري هنا 

ٓنذاك  ربوا  مل، كثريون  طط اكن يبدو ذ مبثابة  الن عن هذا ا إال
وا انتقادات  طط لٕالجناز، وكثريون و كهم يف قابلية هذا ا شك عن 

طط ة ٕاىل هذا ا   .الذ
حجا  يارا اسرتاتيجيا  يار اكن اخ خ ٔن  لكن، اليوم تؤكد احلصي 

ىل اكفة املستو س و اءت لك املقاي ٔرقام اليت  ت، وحنن اسمتعنا ٕاىل ا
يل اخلام  ا ىل مستوى الناجت ا س احلكومة، سواء  مك، السيد رئ يف جوا
ىل مستوى ارتفاع جحم  ٔو  ة  ٔو ارتفاع الصادرات الفالح الفال 

شغيل ٔو مستوى ال رات    .س
ة وتعرب عن نفسها، فٕان ق ٔن اكنت هذه احلصي حق يد البد من الت هو ٔ

ٔخرض"ٔنه بفضل  ٔمن الغذايئ،  "خمطط املغرب ا ق ا متكن بالد من حتق
دد من املواد الغذائية،  ، يف  ايت، وامحلد  كتفاء ا الل توفري  من 
ٔزمة الصحية اليت  ٔة ا وقد عشنا فرتة احلجر الصحي، وال زلنا حتت وط

لرمغ م ٔن جينب بالد رشها، فٕانه  ل  ن تداعيات اجلاحئة ندعو هللا عز و
اعته  س م لك املقاي ت  ٔث ات، فٕان القطاع الفال  ىل اكفة القطا
ىل توفري لك املواد الغذائية وبوفرة كثرية عن الطلب، وهو  وقدرته الهائ 

ان دد من الب قه  ي جعزت عن حتق   .الهدف ا
ل ٔ  س د، فٕاننا  ا ة وال ينكرها ٕاال  ق مهية وٕالن اكنت هذه النتاجئ حق

ة بفضل  خمطط املغرب "التحوالت اليت عرفهتا العديد من املناطق الفالح
ٔخرض ىل "ا ٔو  ديث  ٔو مستوى الت ىل مستوى العرصنة  ، سواء 

مستوى التجهزيات، هذه التحوالت اليت سامهت يف تغيري معامل القطاع 
جلهود املبذو ر والتنويه  ستحق التقد ت خمتلفة  ىل مستو  الفال 

ل هندسة  ٔ ٔخرض"من  وتوفري لك الوسائل الرضورية " خمطط املغرب ا
ه اة م ٔهداف املتو ق ا   .لتحق

ديد، البد من  س احلكومة، ٕاىل خمطط  لكن، وحنن نتطلع، السيد رئ
ٔخرض،  لمخطط ا إالشارة ٕاىل بعض املالحظات، موازاة مع النتاجئ املرضية 

ليات ال  ىل نفس ا ٔنه مت احلفاظ  ل مهنا  س سويق، كذ  ل تقليدية 

بة ٕالدماج الشباب  امات التصنيع الفال وضعف الربامج املوا ضعف د
مات  ٔخرض"القروي يف اه ر "خمطط املغرب ا ٔ ىل العموم ضعف ا ، و

ت املفارقة قامئة ما بني تطور القطاع  ىل ساكنة العامل القروي، ٕاذ بق
ت الفقر وبنيالفال وحتديثه وارتفاع مردوديته   اسمترار مستو

  .والهشاشة بعدد من املناطق القروية

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ون  رتياح  ل  ٔخرض"س سبات "خمطط اجليل ا عتباره مثرة ملك  ،

ٔخرض" تكرة ملعاجلة النواقص "خمطط املغرب ا ليات م ٔنه يتضمن   ،
ذ  ة لتنف ٔخرض"اجلان ٔه"خمطط املغرب ا الل  قة جتيب ، من  داف دق

عي، تبقى  ج صادي و ق ىل انتظارات ساكنة العامل القروي يف بعدها 
ت  ٔهداف ٕاىل مستوى رها رتقاء هبذه ا ينا بعض املالحظات حول 

لعامل القروي ة  ق   .التمنية احلق
س احلكومة، مالحظة ما ييل   :ويف هذا إالطار نود، السيد رئ

ل  - ة الوسطى، حنن ف يتعلق خبلق ج ديد من الطبقة الفالح
الل مدة  400نطمح ٕاىل رفع الرمق احملدد يف  ٔكرث  ٔو  ٔلف ٕاىل الضعف 

ات الطبقة الوسطى  ديد ف طط، كام نقرتح حتيني املعايري لت ذ هذا ا تنف
لغ  ة، ٕاىل ارتفاع م ٔهداف احملددة وإالماكنيات املتا ادا ٕاىل ا ونطمح، اس

ل املتوسط   الل السنوات امخلس املق من ا درمه  5500لتصنيف 
ة  ات الطبقة الوسطى الفالح الرتقاء بتصنيف ف ت كف  ٕاىل مستو

ش، ال تقل عن نظريهتا يف املدن؛ هنا من ظروف الع   ومتك
زايد العرض  - لنظر ٕاىل  شغيل يف العامل القروي، فٕانه  ل ف يتعلق 

امعية، فٕاننا لك سنة والس يف صفوف الش  ىل شهادات  باب احلاصلني 
كون تقين  شغيل هؤالء مبا يتطلب ذ من  ٔولوية ل نقرتح ٕاعطاء ا

ة؛ ة وشبه الفالح لعمل يف جمال اخلدمات الفالح   مؤهل 
ليه من وسائل  - لية ملا تنطوي  مثن هذه ا لتجميع، فٕاننا  وف يتعلق 

ل  الل ج صادية لتمثني املنتوج الفال من  ت السوسيو اق لتنظ ديد 
ٔمل يف  نا ن ، لك ة فعا ت فالح كفل جتميع هؤالء حول تنظ ني مبا  لفال
ه يف  سهيل اندما بة الفالح الصغري عن قرب ل مضاعفة اجلهود ملوا
ديدة  ليات  اكر والبحث عن  ح كفل حماربة  ت اجلديدة مبا  التنظ

الل  ه، وذ من  تو سويق م ة ل ة السام لتوجهيات امللك سرتشاد 
ٔنه  ٔكد  ٔن  ث سبق لصاحب اجلال  ال، ح يتعني "والصارمة يف هذا ا

اصة ف يتعلق  ني الصغار،  ٔفضل السبل ٕالنصاف الفال التفكري يف 
ت وتعدد الوسطاء لمضار اهتم والتصدي الصارم  تو سويق م ى "ب هت ، ا

  .النطق السايم لصاحب اجلال
ت وتعدد الوسطاء جتعل و س احلكومة، املضار لفعل، السيد رئ

الفالح املنتج، الس الصغري واملتوسط، رهينة يف يد احملتكرن واملضاربني، 
لكفة إالنتاج  ٔسعار تقل عن  اته ب تو البا ما يضطر املنتج ٕاىل بيع م و
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ري   .ك

س احلكومة،   السيد رئ
ٔحر  ٔمهية إالسرتاتيجية لـ ندرك يف فريق التجمع الوطين ل خمطط "ار ا

ٔخرض لية " اجليل ا منية العامل القروي، ونؤمن بفا ٔوراش املتعلقة ب ول
اها، لكن  ٔهداف اليت تو ٔمهية ا طط وب لهيا هاذ ا ركز  ليات اليت  ا
ته  ا شعب يف  ق يف بنائه وم ٔنه خمطط دق يف نفس الوقت نعترب 

ذه ب ته، مما جيعل تنف ت خمتلفة، تتطلب ورها ه حتد دون شك، يوا
لهيا لتغلب  ديدة  ت    .مقار

ة للك  ة واملناخ اة اخلصوصيات اجلغراف ٔوىل، من مرا ة  فالبد، من 
هنيات، يعين  ىل تغيري ا نية البد من العمل  ة  ة من اجلهات، ومن 

خنراط إالجي ىل  ات املسهتدفة وحتفزيها  ى الف ايب يف تغيري الثقافة 
ت  سب رها لثة يتطلب  ة  ٔهدافه، ومن  رسيخ ٕامياهنا ب طط و ا

ٔخرض"خمطط  راهات  "اجليل ا ٕ دي املتعلق  ة الت تعبئة اجلهود ملوا
شتغل مبفرده  شتغال، لك قطاع  التقائية الربامج املرتبطة بثقافة 

ٔخرى ات ا فصل عن القطا   .وم
مك، السيد الر  ٔكدمت يف جوا ٔو وقد  منية العامل القروي هتم  ٔن  س،  ئ

ىل تصور  ، وهذا اجلواب جيعلنا نطمنئ  اكم ة م يه سياسة معوم
ىل ماكمن  ٔصبع  مك وضعمت ا لفعل فٕا لتعامل مع العامل القروي، و احلكومة 
اخللل يف التعامل مع العامل القروي، فالتمنية القروية تتطلب اليوم اخنراط 

ٔور ات يف  ٔوراش مجيع القطا ٔو يف ا منية العامل القروي  اش التمنية، 
ٔن العامل القروي ظل يف الفرتات  ٔو املمك لها، س و املرتبطة هبذه التمنية 
ٔهنا اكنت  ٔو  ات الوزارية  دد من القطا مات  عدا من اه السابقة مس

ٔو بنفس املهنجية اليت تتعامل هبا مع الوسط احلرضي ة  ف ك   .تتعامل معه 
لتعمري، ٔ  دا ف يتعلق  س، مشلك عويص  ال، السيد الرئ عطيمك م

نفس املهنجية اليت يمت هبا تدبري التعمري يف احلوارض يمت هبا التعامل يف العامل 
ان الوقت ليك نلتفت ٕاىل هذا إالشاكل  ل من القروي، اليوم رمبا  ل  ٔ

لسا قي  ستقرار الفعيل واحلق ل ضامن  ٔ   .كنة القرويةهذا العائق من 

س احلكومة،   السيد رئ
منية  ت  سب رها ة ٕاىل  مك الرام ه مجيع جمهودا مثن ف ي  يف الوقت ا
ىل يقني  ، فٕاننا  الل العرشية املق الية  ق العدا ا العامل القروي وحتق
ارب ف  رامك الت ربة و ل ٔنه بفضل إالرادة السياسة القوية، واعتبارا  م 

مك يتعلق ب  ٔوراش إالسرتاتيجية الكربى، وبفضل حمكة حكوم ذ ا ف
سب  متكن، ٕان شاء هللا، من  ٔن بالد س وتبرصها وٕارادهتا الصادقة، 
ٔسس قوية، وهذا بطبيعة احلال سيؤدي  ىل  منية العامل القروي  ت  رها

صفة دا جمالية م منية قروية مستدامة و   .بنا ٕاىل 
ه اخلري  ا هللا ملا ف   .والسدادوفق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   :السيد الرئ
س   .شكرا السيد الرئ

ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   .اللكمة ا
س   .تفضل السيد الرئ

ن الطالب ب  شار السيد احلب   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
﷽  

ري املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
لجم    .يعحتية 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
اقشة هذا  يار م لمك إالجيايب مع اخ اليا تفا ٔمثن  ٔن  بداية، امسحوا يل 
سبة لنا هذه  ل ، وشلك  لمساء لسة شهرية  ٔول  املوضوع الهام مضن 

الل تزنيل  لقاءاتنا التواصلية  ستورية اسمترارا  خمطط املغرب "احملطة ا
ٔخرض رشهتا وزارة ، هذه إالسرتا"ا يل  مي ا ٔكدت معلية التق يل  تيجية ا

ىل حصيلهتا إالجيابية  ٔكدت  ة مع املهنيني ومجيع الوزارات املعنية،  الفال
مللموس   .ٔرقام و

ٔزمة  الل ا داين  بار م ٔن هذه احلصي إالجيابية اكنت موضوع اخ كام 
الق شامل  هبا من ٕا يل عرفت بالد وما يوا دود، الصحية ا ل وصارم 

ة  ات الفالح ٓخرها مبختلف املنتو ا الوطنية اكنت مملوءة عن  ٔسواق ث  ح
ٔرسة  اسبة، والشكر هنا واجب ل د م ٔمثنة  تظم وب شلك اكيف م

نت عن  ٔ ء  ة قاطبة اليت رمغ اجلفاف ورمغ الو ال الفالح حس وطين 
  .وتعبئة شام

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
قل  نلتقي اليوم ديد م جمددا مكؤسستني دستوريتني، ويف رهان 

ة لقطاع  صادية وجممتعية جمالية وبي عية واق ت اج نتظارات وحتد
لتمنية، رافعة  صاد الوطين، قاطرة  امة لالق ، ود سبة لبالد ل اسرتاتيجي 
ش واستقرار الساكنة القروية، وهو اليوم موضوع  ٔساسية لضامن 

ٔخرضا"اسرتاتيجية  سرتاتيجية اليت متت بلورهتا يف ٕاطار "جليل ا ، هاذ 
ممك،  اء يف  ، ويف  ة سديدة خبصوص القطاع الفال رؤية ملك
ٔفرزهتا معلية التقومي وكذ لتمثني احلصي  ت اليت  د اوز بعض الت لت

ٔخرض"إالجيابية لـ  ني"خمطط املغرب ا ٔساسي الل ركزيتني    :، ومن 
ة؛ٔوال، مواص - ة التمنية الفالح    دينام
ة  - اق وتقوية طبقة فالح ٔفق ان رشي، يف  لعنرص ال نيا، العناية 

ت ضطالع بتواز ىل  لعامل  وسطى قادرة  صادية  سوسيو اق
مثرن الشباب  ديد من املس ل  لق ج الل  القروي، وذ من 

ل ت املهنية املبتكرة، ج ديد من التنظ ل  ديد من  املؤهلني، ج
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ل  رسيع وثرية التمثني، ج ٔساسا ساف إالنتاج ل رات ختص  س
اوز إالشاكليات املرتبطة مبشالك  ديد من مشاريع التجميع لت

سويق   .ال

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ة  ىل مؤهالت قوية كف خبلق دينام بالد اليوم، و امحلد، كتوفر 

  :ديدة يف القطاع الفال
؛ - وافق حو ديد م منوي    ٔوال، منوذج 
دة - ديدة وا ة  ٔخرض : "نيا، اسرتاتيجية فالح - 2020اجليل ا

  ؛"2030
رات املنجزة يف ٕاطار  - س م من  خمطط املغرب "لثا، جحم 

ٔخرض ث جتاوزت مسامهة القطاع اخلاص "ا ل  70، ح مليار د
رمه،  والر؛ 7ا ل ا   مليار د

ة فعا ٔرسة - اليا : مؤه ،مواطنة ،فالح مثن  وهباذ املناسبة فٕاننا 
ة خبصوص تعممي امحلاية  مك ملقاربة تزنيل املبادرة امللك جمهودا

؛ لقطاع الفال عية    ج
قة  - ة خمتصة رف لمشاريع مضمونة من طرف مؤسسة بنك بة مالية  موا

، مؤسسة  لقطاع الفال رخيية  ة القرض الفال مجم"تقليدية و و
ٔكرث تفهام لواقع "ملغرب ا وا ٔكرث ولو شلك املؤسسة ا يل ت ، وا

  وخصوصية هاذ القطاع؛
نية رائدة يف قطاع  - ٔم اطر موو ملؤسسة ت نية ضد ا ٔم بة ت موا

ٔمني  دى  (la MAMDA1)الت شلك ٕا ممك،  ا يف  يف  يل،  وا
ٔساسية لتقوية الطبقة الو  امات ا ٔمني ا الل ت مليون  2.5سطى من 

ار؛   هك
ر حبمكة  - س حكومة د ة، يقودها رئ سجمة طمو ديدة وم حكومة 

الية تزنيل  ٔخرض"وكفاءة    ؛"خمطط املغرب ا
، خصوصا  - ٔوال، خصوصية القطاع الفال دا،  حكومة تعي ج

ة، واليت يه اليوم يف تفامق مسمتر، لتغيريات املناخ  نعاكسات السلبية 
لموارد  رتب عنه من حش  وية وما  ٔصبح ظاهرة ب يل  خصوصا اجلفاف ا
ٔجشار املمثرة ودميومة واستدامة املشاريع  ٔحضت هتدد دميومة ا املائية اليت 
صاد الوطين، وهنا ندعو ٕاىل  نا الغذايئ واملايئ واق ٔم املنجزة وهتدد 

اه السقي وال  مج الوطين لتمنية م ذ الرب ف  2027- 2020رشب إالرساع ب
اطق الندرة،  اه شامل املغرب حنو م وتعممي حتلية وإالرساع بتحويل فائض م

اه  ٔمام السدود لتوفري م ال  ة ا اه الرشب، وٕا اه البحر لتوفري م م
  .السقي

لقطاع الفال ٔيضا جحم وطبيعة املرتبطني  من  %45: احلكومة تعي 
ٔكرث من  ش يف البادية،  ة مورد  %86املغاربة تع شلك الفال مهنم ت

                                                 
1 Mutuelle Agricole Marocaine D'Assurances 

ٔكرث من  ٔن هذا القطاع يتضمن  لام  د،  ل الوح من القوى  %40ا
ٔكرث من  يل اخلام %19العام يف بالد وسامه ب ا   .من الناجت ا

ل  ل التمثني ود سويق ود ل ال ت د احلكومة تعي كذ الصعو
افسة د دة ٕاكسبانيا تنافسية إالنتاج الوطين، خصوصا مع اشتداد م ول صا

خنفاض معلهتا الصعبة وكذ من  اه السقي  يل وفرت م ريا ومرص ا و
ض رضييب ىل شلك ختف ٔو  ارش  شلك م   .دمع قوي وبري ٕاما 

ال .. وهنا ندعو ريا 10% (l’aide agricole)توس م من  44%، 
رادات القطاع الفال عبارة عن ٔ حدمع ٕا د اد ، هنا ندعو ٕاىل تفعيل م

ة  رات الفالح س الل ٕاعفاء  ىل القمية املضافة من  الرضيبة 
الت  ري  (la TVA2)والتجهزيات ومد شلك  ني  اليت تثقل اكهل الفال

ر وتضعف تنافسية إالنتاج الوطين س ادل، وحتد من  ري  صف و   .م
سبة  لمسامهة يف  %0.25نيا، ٕاقرار  سبة  ل من رمق املعامالت 

ٔد رمق (la cotisation minimale)ىن ا ة متتاز  ٔن املقاو الفالح  ،
ٔخرى؛ ات  ٔقل مقارنة مع قطا بري، ولكن مردودية    معامالت 

 ، ٔسواق امجل ني ب لفال لثا، ٕاقرار رمس حميل يوازي اخلدمات املقدمة 
سبة  طاع  دمات مقدمة، فٕاهنا  %7ٔن اق من رمق املعامالت وبدون 

ري مربرة مع ترضيب القطاع الفال ودخول  سبة مرتفعة اجليل "و
ٔخرض ذ؛" ا   زي التنف

مع  الل الرفع من ا رابعا، الرفع من تنافسية إالنتاج الفال من 
ري املسبوق  رتفاع  شوفو  ا ت لصادرات، خصوصا واح صص  ا

ري اكليفلتاكليف إالنتاج،  ف والتصنيع ٕاىل  ك والتلف لوجس  النقل وا
لتبادل احلر مع السوق إالفريقي  ات  تفاق ، وٕاقرار تعامل جتاري مقنن  ذ
مثني  نا من  ادي متك دة و شلك، ٕان شاء هللا، سوق وا ادي  يل  ا

ني ٔصال صغار الفال ه  ي يعاين م   .فائض إالنتاج ا
ة اخلاضعة  ٔرايض الفالح ٔنظمة العقارية ل ، معاجلة ٕاشاكلية ا كذ

رات لوصاية القطا ة وجعل هذاك العقار عقار حمفز لالس ات احلكوم
ل واملوفرة لفرص الشغل ة املدرة    .املنت

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
الل  ، ومن  ال امل ل  اية د ذن هللا، وحتت الر ٕ بالد قادرة، 
ديدة،  ة  كسب الرهان وختلق ثورة فالح ش  ة،  مك الطمو حكوم

ٔخرض"حلصي إالجيابية لـ انطالقا من ا ادي "خمطط املغرب ا يل  ، ا
حكومة وحنن  ٔنمت  ىل هذا القطاع،  رية  مع قوي لعملنا، و د ا شلك وا
ة  ت ملك بعة من روح وطنية صادقة ومؤطرة بتعل ا  ٔن مواقف كربملان، 
امئ  ا العمل اجلاد واملسؤول ا نية، هدف ات سياسية و ا ة وبق سام

ات الساكنة القرية، الشباب القروي، واملت ق وجتسيد طمو واصل لتحق
اة القروية وفال اململكة يف لك ماكن يف املناطق اجلبلية، يف  الف

                                                 
2 Taxe sur la Valeur Ajoutée 
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ل املغرب  ملناطق الهشة دا ات وكذ  لوا السهول، يف الهضاب، 
عية  ج د، ٕان شاء هللا، من الفوارق  هودات ست العميق، لك هذه ا

الي   .ةوا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادلية لو ستقاليل  لفريق    .ٔعطي اللكمة 
  .تفضل

ري شار السيد فؤاد قد   :املس
﷽  

  .وامحلد  محدا ال ينفذ
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ال حزب رشف ستقاليل، ومن  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  ين 

لبية  ٔ ٔمعدة العمل احلكويم وا د  ٔ ستقالل، من موقعه اليوم 
الية  ت ا ة، ملناقشة موضوع التمنية القروية بني قساوة وظمل التفاو احلكوم

ٔخرض"وطموح  ة قوية، وحيظى بعناية " اجليل ا رادة ملك ٕ فور طبعا  ا
ادة وصادقة يف اصة  ة  ، هللا ينرصه، ورغبة حكوم ل سيد من ق

ٔدق تفاصي ه يف    .ٕاجنا
س احلكومة  ىل قلب السيد رئ ٔن هاذ املوضوع هو عزز  والشك 
عث  ٔطياف القادم ت ٔن جيعل  لنقاش ال ميكن ٕاال  سطه  ٔن  ٔرى  احملرتم، و

يل قضاها لسنوات الطوال ا لنظر  السيد  من لك رن، وهذا طبيعي 
سا  ٔس ىل رٔس هذا القطاع، وكذ ت س احلكومة  ٔمه  - الرئ  - وهذا هو ا

بريا  ريت جزءا  ىل املنجزات اليت حتققت واليت  هودات املبذو و ىل ا
ارضن اليوم،  ٔملنا، والسادة الوزراء  من واقع القطاع الفال املغريب، و

سخ اجلوانب إالجيابية لهاذ التجربة و  ست ات ٔن  يق القطا ىل  سحب 
ىل حسن تزنيلها هتا و ىل ضامن التقائ سهرو  يل ت   .والربامج ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔنه مبسح  ني وهو  يل اليس ح سمها مع زم ادي نق ٔ عندي مالحظة 
رى السيدات والسادة الوزراء ملتفني حول  ة،  برصي رسيع لهذه الق

س احلكومة احملرتم، وهذ د العمل السيد رئ ىل الرغبة يف قدح ز ا دليل 
متمي اجلسور املمتدة بني املؤسسة  لو وتعزز و املشرتك وتقوية العرى د
يل  ذية، عكسا ملا عشناه يف جتارب سابقة، وا رشيعية واملؤسسة التنف ال
د اخللط حتمكي ال  ري العالقة بني احلكومة والربملان اكنت حضية وا يف تقد

، ال تقاس مبحرارخيلو من سوء فهم ري رودة سي ردة    .، العالقة اكنت 
ىل  الف دليل  ٔحزاب الت ادة السياسية  اليوم كذ حضور الق

اح لحمة ولن ام احلاصل، وهذا هو الرشط املؤسس    .س

ٔو  لمك  ىل العرض د س احملرتم،  ، السيد الرئ عندي مالحظة كذ
ه العرض عن نفس ي ي مك ىل اخلطاب ا ٔ مت اليوم ب ٔث مك  ٔ ه، هو 

ايل  جتاوزمت مر ٕانتاج الفهم ٕاىل ٕانتاج املضامني، وإالسقاط الزمين وا
ة وبلقلقة لسان  ل هذه الق ٔنه يف السابق اكن يقال لنا دا لهذه املضامني، 
كمتل  ٔفاكر حىت  ٓراء وا سمتع وتنصت وستقي ا ٔن احلكومة الزالت  ب

ا مك  لها عندها الصورة، فك ىل البطل د ش  ة ما عقل د املرسح عي وا ت
ظر هذا البطل طوال (Godot)تنظن امسه  ة ظل ي ، مجهور املرسح

هتت مدة  ٔن يظهر هذا البطل، وا ة دون  هتت املرسح ات العرض وا سا
رق ر لوعود احلكومة السابقة  ، وظلت الثقة يه انتداب احلكويم ومل 

يارات احللقة املفقودة، هاذ ال  خ غي تعززها اليوم ٕالجناح مرايم  ثقة اليت ي
  .إالسرتاتيجية الكربى لسيد ولبالد

يق  ىل التغطية و منوذج التمنوي اجلديد، تندويو  ىل ا تندويو 
د العالمة فارقة  شلك اليوم وا يق املبادرات الكربى، ايل  يارات و خ

رشته بالد يل  ، ا   .سنة 22ٔو  21 هاذي يف املسار إالصال
ىل بدء،  ٔعود  ٔ لن  س احلكومة احملرتم،  يف املضمون، السيد رئ
ٔ ٕاىل  دسة مكربة لقراءهتا،  ة ٕاىل  ٔو لسنا حبا دث عن نفسها  ٔرقاممك تت
طلق  ٔبعاد التمنية القروية من م قش معمك فلسفة و ادي  امسحتو يل 

صاد طلق اق ساين، من م طلق ٕا عي، لكيش دستوري، من م ي واج
ل يف  لسان ثق ىل ا ف  ٔن هاذ مصطلح التمنية هو مصطلح خف يعرف ب
لقرية والعامل  املزيان، خصوصا ٕاذا ما مت تداو يف ٕاطار ٕادماج لفظي تيقارنو 

  .القروي
ٔن التمنية مكصطلح وردت  مرة يف دستور فاحت يوليوز  23تنعرفو ب

د 2011 ، معىن 1996ة يف دستور مقابل ورود نفس املصطلح مرة وا
ٔى الترصحي  لتلميح بل ارت ف  ك ٔمام مطلب دستوري، مل  ٔننا اليوم  هذا 

لق مؤسس ا ٕاىل  رامج  اتود سج  لتمنية وٕاىل  دستورية تعىن 
لتمنية، و ٔخرض"وٕاسرتاتيجيات مبعامل طريق واحضة تعىن كذ  " اجليل ا

رس  ٔنه وبصدق اليوم  سرتاتيجيات،  د التحول من هذه  وال طرح وا
النتقال والرتكزي احلرصي  لتمنية القروية،  ا ورؤية املغرب  معيق يف رؤي
ىل بناء الرٔسامل  سنة التمنية القروية،  ٔ ىل  ىل إالنتاج ٕاىل الرتكزي 

ىل تعزز ودمع موارد الكسب والرزق رشي،  لق  ،ال ىل  وكذ 
ذ بعني  امة،مستد (des chaînes de valeur)سالسل قمية  ٔ ت

ذ كذ بعني  ٔ ٔسواق، وت ة والتقلبات  عتبار التغريات املناخ
ٔوبئة شار هذه ا ن ٔثريات املرتبطة    .عتبار الت

ٔمام فرصة مثينة لتطور وظائف قروية  ٕاذن، اليوم لك صدق حنن 
لق  لقرية، و ٔثريها احلدود املادية واحلدود إالدارية  يتعدى نطاق ت ديدة 
القات الرتابط بني هذه القرية وبني حميطها القريب  د النوع من  وا

  .والبعيد
ٔنه بفضل  ها  ٕالنتاج جتاوز خمطط املغرب "الوظائف املرتبطة 
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ٔخرض دد من " ا ايت يف  كتفاء ا ا  ل إالنتاج وحقق اليوم اكينة وفرة د
ة، تنو  سعت الرقعة املزرو ، املواد النباتية واحليوانية، ا ع املنتوج الفال

نة، ولكن هذه العملية  ديث، رمست املك ل الت ٔد ارتفعت املردودية، 
كون  قمية ٕاذا  ٔن  كون لها، معىن واملنتوج ال ميكن  ٔن  ة ال ميكن  إالنتاج

سويق لنا يف ال هودات د اش ا   .ما ضاعف
 ٔ لرمغ من جودهتا العالية تعاين من تقلبات ا ة  اتنا الفالح ت سواق م

ولية والعديد  ٔسواق ا ٔن ا ت  ٔثب افسة رشسة، والتجربة  وتعاين من م
ٔن  ت ب ٔثب ا اليوم والتجربة  لتايل املطلوب م ٓمن، و ري  فذا  ٔصبح م مهنا 
ا  لتايل املطلوب م ٓمن، و ري  فذا  ٔصبح م ٔو العديد مهنا  ولية  ٔسواق ا ا

ايت يف لك كتفاء ا ىل  ٔننا حنافظو  ىل اليوم  ، حنافظو   ما وسعنا ذ
ل اململكة، ونوعو الرشاكء والزبناء  ه د ة والو ٔهنا مرادف املصداق اجلودة 

لب لنا العم الصعبة رية كت ة تصد ينام د ا لق وا ٔفق  تعزز ك  ،يف 
ل بالد اري د لنا وكتقلص من جعز املزيان الت ياطية د ح ٔصول    .ا

ن  سويق، اك انب ال ة ٕاىل  معلية ضبط إالنتاج، وزارة الفال
شجيع  متويل ول االت حلل مشلكة ا دد من ا مع يف  مشكورة قدمت ا
كون خساء احلكومة يف جمال  ٔن  غي  ٓخره، ولكن ال ي إالنتاج وتطوره ٕاىل 
ٔسواق  ٔشياء قد تغرق ا ن لٕالفراط يف ٕانتاج  د اة لبعض املستف مع مد ا

ةك و    .رمهتا تفسد العملية إالنتاج
شيد اسهتالكه  لو  صاد د ق بري  ل املاء، هذا مشلك  املشلك د
ٔمر صعب، واكن هللا يف عومك ويف  وية هذا  ه كامدة ح ىل دميوم احملافظة 
مك حتيطوهنا  ٔ لو نعمل  ر التجهزي واملاء، الندرة د ركة وز زار  ٔخ  عون ا

ٔمر ما ك ٔن ا بري من العناية واليقظة،  لتمنية القروية، بقدر  ريتبطش فقط 
 ، ٔمن القويم لبالد ٔمن الغذايئ، ولكن كريتبط  ما كريتبطش فقط 
اطق العطش،  لامء يف م هنم  ات املسهتلكة  لينا ٕاذا تفادي الزرا
هتا  يل مردود لهيا، املغروسات الشجرية املمثرة ا لكمتو  ات البدي  الزرا

ر طيب  ٔ يل عندها  ة واملقاومة لقساوة املناخ، لكيش هاذ الية، ا ىل الب
عتبار ذينو بعني    .اليش رامك وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔخرض"اسرتاتيجية  يا بني " اجليل ا ، 2030و 2020يه حمصورة زم

رسع  ٔن  ني، املطلوب اليوم  نتقال ما يقارب السن اسهت من زمن 
ٔجرٔة حىت نتدارك ما ت اجلاحئة العنيدة يف ٕابطائه الوترية وٕايقاع ا   .سب

، هذه  سمتر وكذ دمع القرض الفال اصو  و  اليوم، دمع ا
ش  ٔبلت البالء احلسن البد ما تدمعوها  املؤسسة املواطنة والوطنية اليت 
سبة  ل سري املساطر  سيط وت لها، مث ت ٔدوار د ٔداء ا تبقى مسمترة يف 

ني الصغار، السيد الرئ    .س احملرتملفال
يقودها سيد هللا  ة  ق عية حق عية، هذه ثورة اج ج التغطية 

كون ل  ىل تزنيلها، خص العامل القروي  ه حظ يينرصو وانتوما ساهرن 

ذ  ادي  لمك،  مع املبارش د كون ا ٔنه  ب مهنا، ولكن رشيطة  ونص
ار البيضاء ة ا ل  ال د ٔكرث من  -م ٔرسة  187سطات حتىص فهيا  ٔلف 

ٔكرث من  ٔوي  ٔرسة،  187قروية فضاؤها القروي ي من هذه  %60ٔلف 
ٔكرث من  ٔرس ال متلتك  ٔفراد  10ا وسط ا ٔنه م ارات، ٕاذا سلمنا ب هك

ٔرسة هو  ل ا كون هو تقريبا  5دا ادي  خنراط  كون قسط  ادي 
د  س احلكومة احملرتم، . درمه 2000وا اد 2000ٔرا، السيد رئ ي درمه 

ٔرس ورمبا ما تقدرش  ل هاذ ا ل يف املزيانية د د البند ثق كون وا
يل  ة ا ف مك تعمتدو الك ٔ اء من هذا املنرب  مك ر ا نطلب م ختلصها، 
ل  د اجلزء من القسط د ٔمني عن اجلفاف، حتملتو وا اعمتدمتوها يف الت

ٔمني  لهيالت و  ادة تنجح وجنحت العملية، ٕاىل اخنرطتو فهاذ العملية وخفف م 
لهيا  يل كرناهنو  عية ا ج لتغطية  ادة تنجح املبادرة املرتبطة  العملية و

  .مجيعا
ل مرجعي  س احلكومة احملرتم، وجمالس اجلهات فا اجلهات، السيد رئ
دي  ٔ عية، البد ما نعاونوه ومندو ليه ا ج صادية و ق يف جمال التمنية 

ٔدواره ش يقوم ب لنا    .د
ٓخر فقرة من الترصحي مل مك يف  ٔ ٔ التقطت ب سع،   يعد يف الوقت م

ٔهنا حكومة  ني ب ا لكنا مؤم ٔمل، اح ٔن هذه حكومة ا احلكويم قلمت ب
ٔمة  ٔمل ٕارادة هذه ا رب ا ٔب حىت  ٔن نعمل مجيعا جبد ود غي  ٔمل، وي ا

  .وتنعم بظالل دميقراطية عتقة
س احلكومة   .وشكرا السيد رئ

س شكرا السيد   .الرئ

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد عبد هللا ماكوي   :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة تف مس الفريق احلريك ٕالبداء و ٔسامه  ٔن  رشفين  مك،  ال مع جوا ا

صصة ملساء  ٔوىل ا نظر خبصوص هذا املوضوع الهام يف هذه اجللسة ا
س احلكومة، واليت تنعقد بعد  ل  3السيد رئ شك ىل  ٔشهر تقريبا 

ستور والط ٔحاكم ا لزتام ب ىل رضورة  ابع احلكومة، وهو ما جيعلنا نؤكد 
رتام حقوق الربملان ومغرب  ىل ا ، حرصا  الشهري لهذه املساء

  .املؤسسات
ت يف  ٔولو دى ا شلك ٕا ي  وارتباطا مبوضوع هذه اجللسة ا
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ات  قرتا ل بعض املالحظات و س ٔن  سه، نود  ٔس ذ ت مرجعية حزبنا م
  :التالية

نا  ا، ال ميك ب الواقعية اليت متزي دامئا مواقف مثن ٔوال، من  ٔن  ٕاال 
ٔخرض"النتاجئ احملققة يف ٕاطار  ي اكن حلزبنا من موقع " خمطط املغرب ا وا

ىل هذا القطاع وق  ة  ، وبنفس  ئذمسؤوليته احلكوم س  ٔس بصامت يف الت
ات  الواقعية فٕان هذه النتاجئ رمغ طابعها إالجيايب تظل دون سقف الطمو

مثرة يف هذا اس مع جحم إالماكنيات املس مليار  104القطاع واملقدرة بـ  لق
ىل ذ هو بلورة  %40درمه، من مضهنا  ليل  ، وا و رات ا من اس

ٔخرض" ة لصاحب اجلال امل دمحم " خمطط اجليل ا بتوجهيات سام
ٔهيل العنرص  طط السابق عن ت السادس نرصه هللا، بغية استدراك جعز ا

ية وٕانصاف ة التضام رشي ودمع الفال دة  ال ني الصغار وتوسيع قا الفال
لمناطق  الية  لتمنية ا ظور ٕاجاميل  ة مضن م شغيل وٕادماج التمنية الفالح ال
صفة يف  وسطة، وٕارساء حاكمة م ة م راز طبقة فالح القروية واجلبلية، وٕا

  .تدبري ٕاشاكلية العقار
طط اجلديد املمكل وٕان ز ا س احلكومة، راك  نيا، تلمك، السيد رئ

ٔمام الربملان حول نتاجئ  ىل احلكومة تقدمي تقرر شامل  اكن املنطق يفرض 
ٔخرض" ة البدائل، " خمطط املغرب ا شخيص الواقع وصيا ه، بغية  وحاكم

اوب احلكومة مع هذا الطلب ٔن تت   .ومتىن صادقني 
طط  امات ا لنا إالجيايب مع د ويف نفس السياق، وٕان جندد تفا

ٔمام اجلديد، فٕاننا نتط ٓنية  ت ا د لع ٕاىل تدابري سياسية معلية لرفع الت
ة رتب عن ذ  ،القطاع الفال جراء معامل اجلفاف والتغريات املناخ وما 

ة  الف وندرة احلليب املرتق ٔ ٔمسدة وا ٔسعار ا ري مسبوق يف  الء  من 
ٔسابيع قلي من شهر رمضان سويق  ،ىل بعد  ل مشلك ال و

نعاكسات النا سيان و ورو ووقعها املمتدة، دون  احئة  مجة عن 
ة   .ٕاشاكلية املاء املزم

كفي التدبري  س احلكومة احملرتم، فال  لثا، كام تعلمون، السيد رئ
عية مضن رؤية ذات املايل الضيق ملعاجلة ملفات  حساسية سياسية واج

ٔساسية، فل لها ا دى مداخ رسيع ٕا شلك التخطيط وال يك اسرتاتيجية 
لشباب ولجيل اجلديد من  رية  س ميكن تعبئة العقار بدمع املبادرات 
رشيعات  ل ة، دون مراجعة مشولية  ت الفالح التعاونيات وامجلعيات والتنظ

ٔرايض الساللية  يل القانون املنظم ل وقانون  ،1919املتقادمة من ق
ٔمالك الغابوية  ر وٕاجي1917ا ل ٕاشاكلية الري اجلا اد خمرج قانوين ، و

ني معوما والصغار مهنم  متويل واملديونية اليت تؤرق اكهل الفال ٕالشاكلية ا
  .اصة

س احلكومة، ٕاىل الكشف عن  ويف ذ السياق نتطلع، السيد رئ
ذة لتزنيل القانون  لمياه  52.20التدابري املت داث الواك الوطنية  ٕ املتعلق 

ة، لمندوبية السام بديل  ت  ر القانونية واملالية  والغا ٓ مع استحضار ا
رفض  رمك  ٓن، ونذ د ا داث الفعيل لهذه الواك ٕاىل  دم إال املرتتبة عن 

اقشة  الل م اه كفريق حريك، كتعديل  رج قانوين قدم وزارة املالية 
ال دون  لسنا املوقر، ولكن املنطق العددي  مرشوع القانون املايل مب

عاب حمارض هذا ا ي يعرفه القطاع اس ٔزق القانوين واملؤسسايت ا مل
  .الغابوي اليوم

ٔيت اخلزب  ات املدن، مهنا ي ٔ ٔن املناطق القروية واجلبلية  رابعا، و
ة، فٕان ٕارساء  ،واحلليب واملاء لية واخلارج ا ٔيت الهجرة ا ٔيضا ت ومهنا 

الية يعد س فقط العدا ا عي ول ج ايل و امئ إالنصاف ا صلب  د
داث  س احلكومة، هو ٕا ، السيد رئ ل ذ منوذج التمنوي اجلديد، ومد ا
متيزي  طق ا د م رب اع ة،  رات العموم س ه  قطيعة مع املركزية يف توج
ذ عقود  منو والتمنية م االت واجلهات احملرومة من فرص ا لم إالجيايب 

الية  ز وا ٔساس ال ىل  ين  لق نظام رضييب م وجمهود وفق مؤرشات و
الية رشية وا   .التمنية ال

ة ليدها عن  ات احلكوم ٔيضا هو رفع القطا ل ذ  ومد
دته  ٔ ي  ركزي إالداري ا ثاق الال لجهات وتزنيل م اتية  صاصات ا خ
ات الرتابية، يف  ىل امجلا احلكومة السابقة، ومراجعة معايري توزيع املزيانيات 

صاصات املشرتكة واملنقؤفق ٕارادة سياسية  خ   .ى احلكومة لتفعيل 
اما، وبعمق وطين اح يف مسارمك الوطين  وخ متىن لمك الن صادق، 

ي نتقامس معمك لك التضحيات واملبادرات إالجيابية اليت يتطلهبا ل، ا   .الن
ادة احلكمية  ة الوطن واملواطنني، حتت الق ا هللا مجيعا خلدمة مصل وفق

  . امل دمحم السادس نرصه هللالصاحب اجلال
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

شرتايك لفريق    .ٔعطي اللكمة 
س   .تفضل السيد الرئ

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س احلكومة،   السيد رئ
  السادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اكر  طبعا، س احلكومة، ال ميكن ٕا وحنن ننصت جلواب السيد رئ

ٔنه  هود املبذول يف جمال التمنية القروية، ونعترب  ٔخرض"ا " خمطط املغرب ا
ن  ل بالد ٕا ات د ٔساسا تغطية احلاج ٔهداف املهمة، و ددا من ا حقق 

ال الفال وعرصن لق قمية مضافة يف ا ٕالضافة ٕاىل  ة اجلاحئة،  ة الفال
سبات دد من املك   .يف بالد و

ىل  يل نتجت  الالت ا خ ة من  نا من رصد مجمو لكن هذا ال يعف
ل  طط د ٔخرض"هامش ا ري الالئق "املغرب ا ٔساسا شيوع العمل   ،
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دم  ٔيضا  ساء،  هلم  ٔكرثية د لو ا ا د يل الض ، وا يف القطاع الفال
ٔجور  ٔدىن ل د احلد ا ما بني القطاع الفال والعمل يف القطاع توح

ٔخرض"اخلاص، كذ  الية " خمطط املغرب ا زاد من تعميق الفوارق ا
ل بالد  يق املناطق د اطق خصبة و سميوها م يل ميكن  بني املناطق ا
يل تتعرف تضارس وعرة واحنسار  يل اكينة يف اجلبال وا ٔساسا البوادي ا

ة فهي ات املزرو   .ااملسا
س احلكومة ف خيص  مج السيد رئ ر طبعا اليوم، وحنن ننصت ٕاىل 
ل اخللق وتوسيع الطبقة الوسطى،  ٔن ننوه الطموح د ٔخرض، البد  اجليل ا
ٔنه الطبقة الوسطى يه  لقوات الشعبية  شرتايك  حتاد  ٔنه نعترب يف 

ميقراط  لعملية ا ستقرار ويه احملرك واحملصل  ٔمان  ، صامم  ية يف بالد
ساور  ل احلكومة  نطالقة د شوفو  ا ت ٔسف واح لكن مع اكمل ا

ق هذا الهدف   .الشك يف حتق
تيعاين من ارتفاع  ،اليوم، الفالح املغريب يف العامل القروي معوما

ٔمسدة، التلكفة  ل ا ٔمثنة د الف، يف ا ٔ ل ا ٔمثنة د ٔسعار يف لكيش، ا ا
ل العملية الفالح ور د ٔحوال ا ٔنه يف لك ا ة ولت مضاعفة، وستغرب 

ل دراسة املؤرشات، ال  ل احلكومة، هذي حكومة مايش مرصد د د
ٔولية يف دول  ىل ارتفاع املواد ا ٔسعار الناجت  ٔننا نقولو ارتفاع ا كفي 
ش تدمع  لول، احلكومة مطالبة  ش جتيب  ٔ، احلكومة مطالبة  ش امل

ل هاذ الفالح الصغري وامل  توسط، احلكومة مطالبة حبامية القدرة الرشائية د
  .الناس

ن الكهربة ولكن ما  ،اليوم الفالح املغريب وساكن البوادي معوما، اك
ن  ش خيلصو، اك ٔطفال ولكن ما عندوش ل (transport)عندوش 

ٔنه خيرج  مثن  ا تيكون ا ٔح ٔطفال، و ش خيلص إالشرتاك الشهري لهاذ ا
التايل البد  والدو من سبة الهدر املدريس، ف يل تريفع  راسة، اليشء ا ا

ٔهنا تتحمل اكمل املسؤولية يف هذا الباب   .لحكومة 
ٔسايس  رشط  ة  ل التقاء السياسات احلكوم ال د طبعا، يف ا
الف، لكن البد من العدا يف  ٔ ما فهيا  لتطور العامل القروي، هذي مس

ل بالد اسهتداف خمتلف املناطق   .د
اما، ا س احلكومة،خ اي حنرض هاذ اجللسة  لسيد رئ ٔ يف الصباح  و

شوف  سكن فهيا، تنخرج مع الفجر وت يل ت ل املنطقة ا حبمك البعد د
س  اء، السيد رئ لمدرسة مع الفجر، فر واور ماشني  ٔطفال يف ا ا

ٔعيدو النظر زادت وٕاما  يل  ة ا دو هاذ السا ت  احلكومة، ٕاما ح يف التوق
ٔطفال يف البوادي سبة ل ل اصة    .املدريس، 

  .وشكرا

س   :السيد الرئ
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

ملغرب لشغالني  حتاد العام    .اللكمة لفريق 

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
﷽  

اء واملرسلني ٔن امت ا ىل    .والصالة والسالم 
  س احملرتم،السيد الرئ 

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ان، ن احملرتم ر ن الوز   السيد

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يل عظمي الرشف 
س احلكومة، لسيد رئ ٔ اجللسات الشهرية  ٔوىل مس اليت  ملغرب يف 

ٔمهية  يس  ك الل هذه الوالية، ملناقشة موضوع  يعقدها جملسنا املوقر 
ٔمر بـ  ة، ويتعلق ا ة سام ٔخرض "لغة وحيظى بعناية ملك خمطط اجليل ا

الية ت التمنية القروية والعدا ا   ".ورها
س  ا جلواب السيد رئ مثي ٔن نعرب عن  يف البداية، ال ميكن ٕاال 

ارشة احلكومة، ويه م  دد التعبري عن دمعنا  ولحكومة يف م اسبة لن
رية  نتظارات الك اوب مع  متكن من الت ات الكربى، حىت  إالصال
ٓمال للك التدابري  ري من ا ك ات الشعب املغريب، واليت تتطلع  واملزتايدة لف

و دوإالجراءات اليت تبارشها احلكومة، س ذات الص بتوطيد  امئ ا
عية   .ج

لينا  سهيا املوضوع املطروح  ك ٔمهية الكربى اليت  ه ا ٔو د  ٔ ٕان 
ال امل دمحم السادس،  ٔسبغها  ة اليت  لمناقشة يه العناية السام اليوم 

ىل  ٔخرض"حفظه هللا،  اللته حفل "خمطط اجليل ا رٔس  ث  ، ح
الن عنه يوم  ر  13إال ري 2020فربا ها،  ٓيت  قلمي اشتوكة  ٔن فهام  ٕ

ر القطاع الفال يفرض  ٓفاق تطو اللته  طط ولتصور  معيقا لهذا ا
تاح السنة  وجوب العودة ٕاىل مضامني اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف

رشيعية يوم  اء احلديث املليك عن القطاع 2018ٔكتور  12ال ، لقد 
ات السام اللته عن القرارات والتو ديث  ٔمر الفال يف ٕاطار  ة اليت 

شغيل الشباب لهنوض يف  ختاذها    .اللته 
ة ٕاذن رصحية يك يتضاعف ٕاسهام القطاع  عوة امللك اءت ا لقد 
اق طبقة وسطى يف العامل القروي،  شغيل، وذ بغية ان الفال يف ال

عية ج صادية و ق لتمنية    .كون رافعة 

س،   السيد الرئ
ٔخرضخمطط اجلي"ٕان الربط ما بني  والتمنية القروية والعدا " ل ا

طط ومقاصده  ٔن احملاور الكربى لهذا ا س ربطا اعتباطيا، وذ  الية ل ا
سامه  ٔساس سوف  لتمنية القروية والتقليص من  -ال حما -ا هنوض  يف ا

هودات  ت، من ا دة التفاو ىل الرمغ من  ٔنه  الية،  ت ا دة التفاو
ٔرقام ذات الص مبؤرشات التمنية الضخمة اليت ٔن ا ، ٕاال  هتا بالد  بذ
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دة  ٔن  ا امجلاعي، كام  رشية يف العامل القروي مازالت دون طموح ال
ىل  ىل هذه احلكومة و ٓمال معقودة  عية جتعل ا ج الية و ت ا التفاو

ٔخرض"خمططاهتا ويف مقدمهتا  ، وذ قصد التقليص من "خمطط اجليل ا
تد   .ة ت التفاو

ٔمهية الربط ما بني  ٔخرض"ٕان  مكن " خمطط اجليل ا الية ال  والعدا ا
ال امل  ددها  د املقاصد الكربى اليت  ٔ ٔن  فقط يف دورة استحضار 

ديد يف خطابه السايم يوم  منوي   13من وراء دعوته ٕاىل وضع منوذج 
ت2017ٔكتور  مكن يف رضورة احلد من التفاو ٔيضا يف ،  الية، ولكن   ا

ٔرقام وإالحصائيات والتقارر الصادرة عن العديد من املؤسسات  ون ا
ستقرار  ىل  الية  ت ا ه ٕاىل خطورة التفاو ئت ت ستورية ما ف ا

ل بعض اجلهات نفسها س ما بني اجلهات فقط ولكن دا عي، ل   .ج
ي عر  اح ا لن لتنويه  خمطط املغرب "فه وٕاهنا اليوم لفرصة 

ٔخرض ٔمن "ا ىل سعي بالد ٕاىل بلوغ ا ر  ٔ ي اكن  عظمي ا ، وا
ث  ٔثناء اجلاحئة، ح طط ظهرت بوضوح  ٔن مثار ذ ا الغذايئ، كام 

لمواطنني واملواطنات ٔساسية  ات ا ت بالد من تلبية احلاج   .متك

س،   السيد الرئ
ا ملضامني  مثي ٔخرض"جندد  ابة "خمطط اجليل ا اء است ي  ، وا

سبات  مثني مك ة، ويف ٕاطار  ة السام خمطط املغرب "لتوجهيات امللك
ٔخرض ىل حرس "ا هيك  منوذج التمنوي اجلديد،  ، ومتاشيا مع مضامني ا

بة التطورات والتغيريات اليت يعرفها السياق الوطين  ىل موا طط  هذا ا
ىل الرمغ من لك املك  ٔنه  كتفاء والعاملي، بيد  ق  سبات يف جمال حتق

الل هذه  ي ظهر جبالء  ٔمر ا ايت من بعض املواد الغذائية، وهو ا ا
ٔولوية  شلك  ٔن  ٔمن الغذايئ والسيادة الغذائية جيب  ٔن ا اجلاحئة، ٕاال 
سبة لبعض املواد  ل ىل اخلارج  د  ع ل التقليص من  ٔ ت من  ٔولو ا

ٔساسية، وكذ من  ىل الغذائية ا ويل  ل احلد من تقلبات السوق ا ٔ
ة املزتايدة ٕاىل  ٕالضافة ٕاىل احلا لمواطنني واملواطنات،  القدرة الرشائية 
ٔن  ىل  الوة  ة الغذائية، هذا  ن الصنا اد ر البحث والتكون يف م تطو
ل  ه السياسة املائية يف بالد تفرض اليوم ق وية اليت توا إالشاكليات الب

ىل ٕادراج  الغد عقلنة دام املاء والعمل  دد مركزي ال عطى املاست يئ مك ب
ام هبا   .يف مجيع املبادرات اليت يمت الق

س،   السيد الرئ
ملغرب ٕاال التنويه مبيض  لشغالني  حتاد العام  نا يف فريق  ال ميك
عية، س يف  ج محلاية  احلكومة قدما يف تزنيل املرشوع املليك املتعلق 

ه احملو  ٔول م ي و ر ا ٔسايس عن املرض، وا اري ا ٔمني إالج لت املتعلق 
ني ىل وجوب ٕابداء العناية الالزمة  ،شمل كذ الفال ٔننا نؤكد  بيد 

ىل ضامن توفري  رامهتم وحقوقهم، مع احلرص  ني مبا حيفظ  لعامل الفال
ة اليت يع شغلهيم ولتنقلهم ٕاىل الضيعات الفالح ملون الظروف الالئقة ل

اطر ٔنواع ا   .فهيا، حامية هلم من شىت 
اللمك  س احلكومة، ومن  مك، السيد رئ ، هنيب  ىل ذ الوة  و
ه املدراء واملسؤولني الوطنيني واجلهويني يف  ة لتوج ر الفال لسيد وز
حتاد  ة املنضوية حتت لواء  لفال اوب مع اجلامعة الوطنية  لت الوزارة 

مل لشغالني  ات العام  ذ مدة تطالب عقد اج ئت م غرب، واليت ما ف
اوب بعد مع ت  ٔنه مل يمت الت لوزارة، ٕاال  ولقاءات مع بعض املسؤولني 
، وكذا  لطبقة الشغي لمشالك املتعلقة  لول  ة ٕاىل دراسة  الطلبات الرام

ٔحسن الظروف   .دراسة سبل تطور احلرية النقابية وضامن ممارسهتا يف 
إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل هنج سياسة تواصلية دامئة مع ويف هذا 

ة، س  و ٔوراش املف عتبارها رشاك مركز يف ا لقطاع،  رشية  املوارد ال
ة  سود بني العاملني يف العديد من املؤسسات العموم ا من الرتقب  ٔن 

لتداعيات احملمت  ة واملرتبطة  ٕالعامل اليت تقع حتت وصاية وزارة الفال
ة صالح املؤسسات واملقاوالت العموم ٕ   .قانون إالطار املتعلق 

ات  لعاملني يف ت القطا ، فٕان امللف املطليب  ىل ذ الوة  و
ة   ..العموم

س   :السيد الرئ
ى الوقت هت شارة احملرتمة، شكرا، ا   .السيدة املس

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
ليمك ورمحة هللا تعاىل    .وراكتهالسالم 

س   :السيد الرئ
لشغل حتاد املغريب    .اللكمة لفريق 
  .حبال حبال ..اللكمة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب

دي   .ٔعتذر اليس 

دي شار السيد عبد الكرمي    :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني والصالة ىل    .والسالم 
لس احملرتم، س ا  السيد رئ

س احل   كومة احملرتم،السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  يطيب يل 
ىل  س احلكومة  ٔجوبة السيد رئ وَىل اجللسات الشهرية لتقدمي  يف 

لسياسة العامة،  قَِة  ٔسئ املُتََعلِّ َصيُصها ملوضوع ا ُمَخطط "واليت َمت َختْ
الية ت التمنية القروية والعدا ا ٔخرض ورها   ".املغرب ا

لنتاجئ إالجيابية اليت حققها  ا  ِ َ عن تَثِْمي َّربِ ٔن  ُمخطُط "َود يف البداية 
ٔخرض ٔن " املغرب ا ٔهداف املسطرة، ونَعترب  َه ل ُمخطط اجليل "وبُلُو
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ٔخرض سبات وإالجنازات اليت مت ُ  "ا ديدة ِلتَعزِز املُك ُ اسرتاتيجية  َشّلكِ
ىش  قها يف هذا إالطار، وتَ ٔعطى َحتق ٔخرى اليت  ٔوراش املُهيِلكِة ا مع ا

ىل غرار ورش انطالقهتا صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه هللا  ،
د  ستف ٔن  عية، حبيث من املتوقع  ج امل م  3.3امحلاية  ليون فالح و

عية مع هناية سنة  ج مليون  1.4، مقابل 2030زراعي من امحلاية 
اليا د    .مستف

ُد  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نَُؤكِّ ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فريق 
 ، ىل مدار العرش سنوات املق تدامِة  ِة املُس ق التمنيِة الفالح ٔن حتق ىل 

ٔهداٍف  متثل رهني بثالثة    :ِاسرتاتيجيٍة 
ىش يف إ  ٔوال، ت اجلديدة مبا ي ٔولو ِه السياسة العامة حنو ا ادُة توج

الل ة املستدامة، وذ من  ق التمنية الفالح   :مع مسار حتق
لمقاوالت  - راعية وَدْمعُ الُقدرة التنافسية  ات الّزِ تَثِْمني املُْنتَ

َرة؛  املَُصّدِ
ر يف كفاءة املياه  - ددة يف س والطاقة وتوظيف الطاقات املت

ل استغاللها يف السْقي مع تَقليص  ٔ اه البحر من  ِلية م جمال َحتْ
ر؛ ٔاكد اه البحر ب ىل غرار حمطة حتلية م  لكفة هذه العملية، 

الل نيا، ُر الُسوِق احمليل من    :تَطو
، س - ٔسواق اجلُم وات التوزيع وتَْطور   من َهْيَلكَة وَحتديث ق

 الل نظام التدبري املفوض؛
زويدها ِبِمنَصاٍت   - الل  ٔسبوعية من  ٔسواِق ا ٔهيِل ا ادُة ت ا

َسويق  لتلَف وَحتْسني قُُدراهتا يف جمال   ِ ِ ات القاِب ِلتَْخِزن املُْنتَ
ة؛ ات الفالح  املُنت

ب   - الل تعزز وسائل وقُُدراِت املك تطور الرقابة الصحية من 
ات الغذائية؛الوطين لمنت لسالمة الصحية     

ل  لثا، ٔ شارِة الِزراِعيِة، من  رشِي واِالْس ىل الُعنِرص ال الَرتكُزي 
الل ة، وذ من  ِية واالنْتَاج   :َحتْسِني التِّْق

-  ٍ اِم ِٔهيِل قُوٍة  ال الفال ِلتَ ِن يف ا لتكِو َوضع ِاسرتاتيجيٍة 
ِّدة، حبيث يَُمكُِّن هذا ِسِني الُقدراِت واْماكِنيات  َج االجراء من َحتْ
ى الشباب؛  ندماج 

بتاكر؛  - ر يف البحث العلمي و س  تعزز 
ددة؛  - ني يف التحول ٕاىل الطاقات املت  دمع الفال
ٔمسدة  - ىل تَوفري ا ىل الرتبة، والعمل  ياُت احلفاظ  َْرشُ تِق

ا يف  ٔمثنهتا ارتفا ة اليت عرفت  ٔصبحت الفالح ٔسواق العاملية، و ا
ستدعي  ي  ٔمر ا ة، ا َناول الفالح واملقاو الفالح بعيدة عن ُم

و ملعاجلة هذه إالشاكلية ل ا  .تََد

س احلكومة احملرتم،  السيد رئ
َرُة  حتاد العام ملقاوالت املغرب، ا مس فريق   ، نَوُد يف هذه املدا

َرى  ت اليت  د ِِرِحب ِرهاِن التمنية القروية والعدا الُنقطِ والت  ٌ ٔهنا َكِف
ٔخرض، ويه اكلتايل َْرب ُمَخطط اجليل ا الية    :ا

ق ِالِْتقَاِئيَة السياسات القطاعية،  ٔوال، خبصوص التمنية القروية وحتق
ة يف الوسط القروي  ري الفالح صادية  ق شطة  ٔ َشجيع وتنويع ا غي  َ ي

ة ٕاىل ا تَْقِطُهبُا الِقطاُع املَُو َْس ة، و لفال شطهتا  ٔ رتبط  لساكنة اليت ال 
اسبةٍ    .ُري املُنظِم، يف ِغياِب بدائِل ُم

ٔخرض"يَتعني تَعزز الِْتقَائَِية ويف هذا إالطار  يق  "ُمخطط اجليل ا مع 
ة،  ة ٕاىل قطاع السيا ىل ِغرار ت املُو ٔخرى،  السياسات الوطنية ا

ح ِ ي يُ الية، وَُشلك  ا عية وا ج د من الفوارق  ل ت هامة  اماك
االت الرتابية لم صادية  ق لتمنية    .وسي فعا 

ني العام واخلاص،  نيا، ة وتقوية الرشاكة بني القطا دمع املقاو الفالح
الل   :وذ من 

مج   - يل لرب مي مر قه "انطالقة"ٕاجراء تق ، هبدف معرفة مدى حتق
شجيع ولوج الساكنة  ه، س ت املتعلقة ب ٔهداف املرجوة م ل
لوسط القروي ٕاىل اخلدمات  دا  القروية واملقاوالت الصغرية 

اصة متويل مشاريعها؛  املالية، و
لفدراليات   - ع عقود الربامج اخلاصة  ىل الَتْعِجيل بتوق العمل 

، لسالسل  (interprofessionnelles)الَبْيِمهَِنَيِة  إالنتاج الفال
سىن لها البدء يف تزنيل حماور هذه إالسرتاتيجية يف  وذ حىت ي

ٔدوار املنوطة هبا ام  ال والق ٓ ُه . ٔقرب ا ويف هذا إالطار نُنَّوِ
منوذج التكون لُقطب إالنتاج احليواين لِعني امجلعة  لتجربة الناحجة 

ه من طر ، Zoopôleار البيضاء  ي مت تدش ال امل ا ف 
اال 2015دمحم السادس، نرصه هللا، يف ماي  ُ م َُشّلكِ ي  ، وا

وب ىُحيتذ ني العام واخلاص، والتعاون ج -لرشاكة بني القطا
وب ذ . ج لقطب م دورة  788 :2015ولقد نظمت امجلعية امللكفة 

د متثلت يف  17.866كونية لفائدة  كون، مبا  32.000مستف يوم 
ا مبا  1405يف ذ  ة لفائدة املهنيني بدول غرب ٕافريق كوي دورة 

كون 11.000يعادل  ات . يوم  ىل قطا منوذج  ونقرتح تعممي هذه ا
 ٔخرى؛

ٔكرب يف   - شلك  خنراط  ٔبناك من  متكني ا لق الظروف املناسبة 
لساكنة القروية ٕالدماج املايل  هنوض  الل ا  .الوسط القروي، من 

ري، فٕان ٔ حتاد العام ملقاوالت املغرب  اكمل الثقة يف السيد  ويف ا
ل تزنيل  ٔ س احلكومة والقطاع الويص، من  ٔخرض"رئ ، "خمطط اجليل ا

 .ونعرب عن استعداد واخنراطنا التام ٕالجناح هذا الورش احليوي
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 
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س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

حتا لشغلاللكمة لفريق    .د املغريب 

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
س،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  احلكومة املوقرة،

ٔخرض"كام هو معلوم، فٕان  ذ " خمطط اجليل ا ه بالد م ٔطلق ي  ا
ر  داد لـ 2020فربا اء اكم ٔخرض"،  د من " خمطط املغرب ا ي ام ا
ا ، وهو ما 2020ٕاىل  2008سنة  لشغل ش حتاد املغريب  ل  نعتربه دا

ٔن العودة ٕاىل سياسة التخطيط يعين القطيعة مع  د ذاته،  ٕاجيابيا يف 
رجتالية وغياب الرؤية   .سنوات 

صادي  ق سيج  ل ال وية دا فالقطاع الفال حيتل ماكنة ح
صاد حبوايل  سامه اق عي الوطين ٕاذ  ج يل  %14و ا من إالنتاج ا

عي  %13اخلام،  ج ىل املستوى  لصادرات، و من القمية إالجاملية 
ل القطاع الفال حوايل  ىل  %40س شيطة  من اليد العام ال

  .من ساكنة العامل القروي %72املستوى الوطين و
ٔخرض "ويف ٕاطار رؤية اسرتاتيجية انطلقت مع  خمطط املغرب ا

  ".2030-2010ٔخرض خمطط اجليل ا"واسمترت مع " 2008-2020

س احملرتم،   السيد الرئ
هودات املبذو لتطور هذا  ل جحم ا س لشغل  حتاد املغريب  ٕان 

ي حقق مع  ٔخرض"القطاع، وا طط ا ري من " ا ٔن الك ري  نتاجئ هامة، 
ت بالد  ة ورفع حتد وية الزالت تعرقل مسار التمنية الفالح راهات الب إال

ة يف العرشية ال ات الفالح ىل املنت زايد الطلب  قادمة، الس يف ظل 
ٔمن الغذايئ ثوالغذائية وتنايم و  ق ا ه بتحق الق ميغرايف و منو ا رية ا

ٔن عرشة ماليني مواطن  لام  عي،  ج اصة يف اجلانب  لمغاربة، و
يض يف نظر  ة، وهو ما يق شطة فالح ٔ ٓخر ب ٔو ب شلك  رتبطون  مغريب 

ىل حتاد  ٔكرث  ٔكرث واقعية، تنصب  ديدة  د رؤية  لشغل اع املغريب 
امالت  لقطاع من  ش العاملني  رب حتسني ظروف  ساين  البعد إال
اذبية القطاع  الل الرفع من  ني، وذ من  وعامل زراعيني وفال
ني  الل متكني العامل الزراعيني والفال الفال كقطاع مشغل من 

ٔوضاعهم املادية وظروف معلهم الصغار من حقوقهم  الشغلية وحتسني 
ٔساس   ىل   ، ل القطاع الفال نية دا القات  يعات رش وٕارساء 

ستقرار لالعم ىل العمل وضامن  ، مع وجوب ٕاطفاء الطابع الرمسي 
ا رتا ة عقود العمل وا ة صيا الل ٕالزام   .املهين، من 

طط مل ينص  ٔن هذا ا ل  س ىل ٕاجراء لصاحل ويف هذا إالطار، 
امل زراعي، واكتفى  ددمه مليون  اوز  ن يت العامل الزراعيني ا

لقطاع الفال  ٔجور  ٔدىن ل حلديث عن تقليص الفرق بني احلد ا
ٔن اتفاق  ٔخرى، بيد  ات ا ريل  26والقطا احلكومة  معاملوقع  2011ٔ

ىل عيني ينص  ج   :والفرقاء 
ٔج - ٔدىن ل د احلد ا لقطاع الفال والصناعي واخلدمايت توح ور 

(SMIG3) و(SMAG4)؛  
عي  - ج ارية تغطية الضامن  رب فرض ٕاج عية  ج ضامن امحلاية 

ني دي لعموم الفال   .واملعاش التقا
ار  ىل خ ىل"ٔغراس-ٔغراس"و لسهر  انبمك    :، نتطلع ٕاىل 

لمرشوع املليك، مفعاجلة ٕاشاكلية  - ندرة العقار الفال التزنيل السلمي 
ث  ة، ح ات الفالح ت امللك من احملاصيل الزراعية تنحرس  70%وش

ٔقل من  دة  ىل قا ات  ائيل، ذ ما  5يف مسا ارات وذات طابع  هك
يلك؛ ري  ري رمسي و شاط  شاط الفال    جيعل ال

ىل املاء : معاجلة ٕاشاكلية نقص املوارد املائية - التحمك يف الطلب 
ارية وحتسني لمنظومة املائية وفرض ٕاج  ٕادارته واحلد من هدر املياه، حامية 

ده حوايل  سهت لو ي  ط ا لتنق   ؛80%السقي 
لرفع من القمية  - ة  ات الفالح مثني حتويل املنتو رسيع يف وثرية  ال

ات  ة املنتو صص لزرا مع ا لمنتوج الفال والرفع من ا املضافة 
ٔساسي ن الغذائية ا ٔكرب املستورد دة من  ة، اليت الزالت بالد تعترب وا

ىل رٔسها احلبوب والسكر والزيوت؛   لعديد مهنا و
ىل ضامن التقائية  - ٔخرض"العمل  يق الربامج " خمطط اجليل ا مع 

ام والتاكمل بني  س ة لتمنية العامل القروية لضامن  ططات املو وا
ش منيته  سامه دون شك يف خمتلف مصادر متويل  ام، وهذا ما س لك 

ططات؛ مج وا ة خمطط الرب   الرفع من فعالية وجنا
رشط  - ت  ا ني الصغار ٕاىل القروض وإال سهيل ولوج الفال

ت الساكنة وسهيل ولو ر وتث لية اليت  مٔسايس لالس ا ٔسواق ا ل
د مهنا السامرسة؛   ستف

رب ت - ة  ٔطري واملصاح عزز دور مؤسسات القطاع الفال تعزز الت
رشية  ل صد اخلصاص يف املوارد ال ٔ لبحث الزراعي من  اكملعهد الوطين 

رتقاء هبا؛ رباء و ني و ح   من 
ىل املستويني الوطين واجلهوي؛ - عي  ج   وتعزز احلوار 
ربط  - سمح  ىل ماكمن اخللل مبا  لوقوف  مي  لية التق د  واع

ر    .لنتاجئ احملققةس

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔهداف  ٔخرض"ٕان جناح بالد يف بلوغ  انب " اجليل ا يتطلب، ٕاىل 

 ٔ زرعها، ومن  ي  سان ا ر يف إال س ٔرض،  ر يف ا س

                                                 
3 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
4 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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ق  ة لتحق كولوج ة إال عية وشجيع الزرا ج رب ضامن حقوقه  زرعت 
ق  ة والعدا  ار العدا املناخ ىل خ شد " ٔغراس-ٔغراس"صادية، و ن

ٔمازيغي العريق انبمك املثل ا   ".شاكا رصباحٕايغاك ينا ا فاكس افاكك" ٕاىل 
  .وشكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 

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

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،ال    سيد رئ

  السادة الوزراء،
ن، ر ن الوز   السيد

س احلكومة،   السيد رئ
شارن،  لس املس عي مب ج ميقراطي  ستوري ا ة ا حنن يف مجمو

ض لـ ىل هذا العرض املستف مك وال  ىل جوا خمطط اجليل "ال نعقب 
ٔخرض ىل جعل التمن "ا طط وٕارصاره  ية القروية ، لكن ارتباط هذا ا

ة  ستحرض املرجعيات امللك ٔهدافه، فٕاننا  الية مضن مركزاته و والعدا ا
ٔيده يوم  ال امل نرصه هللا و ة الواردة يف خطاب  ٔكتور  12السام

اللته ما ييل2018 ٔكد  ث  لعقار : "، ح ندعو لتعزز وسهيل الولوج 
مثرن، كام يتعني  ىل املس ا  ا ٔكرث انف ٔفضل السبل وجع  التفكري يف 

سويق وتعدد الوسطاء اصة ف يتعلق ب ني الصغار   .ٕالنصاف الفال
ات  لجام ة اململوكة  ٔرايض الفالح ٔخرى، فٕان تعبئة ا ة  ومن 
ٔن  ، ال ميكن  ال الفال رية يف ا س الساللية قصد ٕاجناز املشاريع 

صادي و ق وي شلك رافعة قوية لتحسني املستوى  اصة  عي و ج
ال امل". احلقوق م  ى  هت   .ا

س احلكومة،   السيد رئ
ة، لكن حنن  ة السام بري يف تزنيل هذه التوجهيات امللك ٔمل  حيذو 
ٔنمت تعلمون، السيد  فائلون، لكن  شاؤيم، بل حنن م رفض اخلطاب ال

لفالح الصغري وامل  ٔن التمنية القروية رهينة  س احلكومة،  توسط والفالح رئ
راجعا  ة و سويق ٔزمة  ه  متويل وارتفاع املديونية ويوا ٔزمة ا ي يعاين  ا
ٔسعار، وهو ما يتطلب اختاذ ٕاجراءات مستع لتدبري  ملحوظا يف ا

بتاكر ىل  سويق وحتسني اجلودة والقدرة    .مسا ال
مثر يف القطاع الفال مشلكة ارتايو  ٔيضا والس املس فاع ه الفالح 

ستدعي تعبئة  ة وصعوبة الولوج ٕاىل العقار، مما  ٔسعار العقار الفالح
ر وتنويع  س سيط مساطر  ات الساللية وت لجام الرصيد العقاري 

متويل   .ٕاماكنيات ا

س احلكومة،   السيد رئ
ٔن لمك من اخلربة والكفاءة والتجربة ما  ٔيضا  فائلون وواثقون  حنن م

ىل رٔسها ضامن يؤهلمك لتزنيل خمطط اجل  ٔهدافه، و ق  ٔخرض وحتق يل ا
منية مستدامة  ق  ل لفائدة الشباب القروي وحتق الشغل وفرص ا
لقرى والبوادي املغربية ومتكني املرٔة القروية واملرٔة الساللية من  دجمة  وم

منية حميطها ٔوضاعها و هنوض ب   .ندماج يف جع إالنتاج واملسامهة يف ا
س احلكومةشكرا لمك الس    .يد رئ

س   :السيد الرئ
سق احملرتم شار امل   .شكرا السيد املس

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد زيه املس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

س احملرتم،   السيد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  اء احملرتمني،السيدات والسادة الوزر 
شار    ن احملرتمني،والسيدات والسادة املس

صاد الوطين،  ق لقطاع الفال يف  رية  ٔمهية الك د ا ٔ ىل  ال خيفى 
ث فرص الشغل  اة املواطنني، سواء من ح ىل ح ارشة  ٔهنا تنعكس م
سهتالك اليويم  ٔساسية يف  ث توفريه ملواد  ٔو من ح اليت يوفرها 

  .لمواطنني
، دمعه وان ٔهي منية القطاع تنطلق من ت ٔمهية، فٕان  طالقا من هذه ا

ه،  ن م د ه واملستف لني ف لصيغة اليت تنصف الفا وختطيط هذه التمنية 
هنا من  ات الهشة ومتك ايل والوصول ٕاىل الف ٔ إالنصاف ا د اة م وذ مبرا

سيط املساطر شالها من الوسطاء وت ىل مورد رزقها وان إالدارية  احلفاظ 
هنج سياسة  ٔن  القة املواطن مبؤسساته اليت يفرتض  ادة الثقة يف  ٕال
لها، ليك حند من ظواهر الهدر اليت  القرب يف التعاطي مع مشالكه و

رشي   .ستزنف قدرات الوطن، ويف مقدمهتا العنرص ال

س احلكومة،   السيد رئ
يل عن الية والت ٔساس التمنية الناحجة ومشوليهتا ا السياسات  ٕان 

فع، ومن  ري  فع و ة مل خترج يف جوهرها عن تصنيف املغرب ٕاىل  املتعاق
ططات  ري ملموسة من ا ني الصغار تظل  ٔن استفادة الفال رى  مت فٕاننا 
ري  الل يه دفع الك خ ة هذا  ، ون ة قلي د ف ستف ملقابل  والربامج، و

شطهتم اليت ٔ يل عن  هبا مهنم ٕاىل الهجرة والت   .ال جتد من يدمعها ويوا

س احلكومة،   السيد رئ
شري ٕاىل خطورة  ٔن  ال  س احلكومة، يف هذا ا وال يفوتنا، السيد رئ
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ري مهنم،  ات العاملية يف هاذ القطاع، والس حامية حقوق الك وضعية الف
ٔسف حىت املؤسسات التابعة  شتغلون يف الضيعات الكربى، ومع ا ن  ا

، ويف مقدمهتا احلد لوزارة الفال سط قوانني الشغي ٔ رتام  ة، يف غياب ا
يض حتصني هذه  ٔجور وامحلاية من حوادث الشغل، وهذا ما يق ٔدىن ل ا
لشغل،  ولية  الل سن قوانني تالمئ املواثيق ا شيطة، من  ة ال الف

ة رشاكت الوساطة وقطا ة املهمة  اتومراق اخلواص، ليك تنصف هذه الف
ع، مع توفري رشوط النقل لتفادي احلوادث املتكررة يف وسائل يف القطا

  .النقل العشوائية، اليت راح حضيهتا العديد من العامالت والعامل الزراعيني
س احلكومة، هو  رتام احلق يف ممارسة احلق النقايب، السيد رئ ٕان ا
مثني ات العام يف القطاع، هو  لف ة  لمطالب العاد واملرشو ابة   است

كون  ٔساسا لعدا جمالية،  عية، نعتربه  رشي وضامن لعدا اج لعنرص ال
ٔهيل القطاع  ىل املشاركة إالجيابية يف ت ة حمفزة وقادرة  ة املنت فهيا الف
ت املدنية املمث  ىل التنظ ٔن ينطبق  ٔمر نفسه جيب  هنوض به، وا وا

ني، والس الصغار مهنم، فال ميكن تصور ا ىل لفال سمترار الوصاية 
يد حرية معلهم  ني وتق لفال ت الصغرى  ماكتب التعاونيات والتنظ
ٔهيل  كون رشاك يف ت ٔهيلها، ليك  بهتا وت والتحمك السليب فهيا، بل جيب موا
ىل حماسبة املسؤولني عن ٕادارة  ستفادة من مواردها، وقادرة  اطقها و م

ة معلهم ٔن الفال ومراق   .الش

س احلكومة،السيد ر    ئ
اهمك ٕاىل رضورة اختاذ  ململكة، نثري ان نة السدود  خبصوص حق
ٔصبحت  ري املسبوق، حبيث  ة، نظرا لالخنفاض  إالجراءات املصاح
كتفاء فقط  ني و ىل الفال ملاء  تصة تعمد ٕاىل قطع الزتود  السلطات ا

ساقطات ا كفهيم من الرشب، يف انتظار عودة ال ملطرية، ٕان بزتويدمه مبا 
  .شاء هللا

س احلكومة،   السيد رئ
ة  لسالسل إالنتاج هنوض  هثا وعرصهتا وا ة وحتد لفال هنوض  ٕان ا
ندماج  رشوط  منية العامل القروي ورضورة مده  ري  ٔن يمت من  ال ميكن 

منية العامل القروي ٔجنع لصندوق    .يف احلياة العرصية، مع التفعيل ا

س احلكومة   ،السيد رئ
ٔن  ة ال جيب  الالت املزم خ م ومعاجلة  ٔن تطور قطاع  نؤكد 
ه  ٔن يتو ليه  ية ومساطر ووصفات، بل  ططات يف معطيات تق خيزتل ا

ٔساسية،  ةضعيو ٕاىل تصحيح  لعامل القروي، بتوفري اخلدمات ا احلاضنة 
ات وتقرهبا  شف عية من مدارس ومس ج ويف مقدمهتا توفري اخلدمات 

ستقرار هباوحت ىل  شجيع    ..ديد العاملني فهيا وال

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

  .وميكن ٕاعطاء املدا اكم
ىل تعاومك   .شكرا لمك 

عية ج ة العدا  مو   .اللكمة 
سق   .تفضل السيد امل

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
﷽  

ىل رسو املصطفى الكرميوالصالة والسال   .م 
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
ٔعضاء احلكومة احملرتمون،   السادة 

شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس
عية، يف هذه  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ستورية الهامة ٔوىل من نوعها يف بداية هذه الواليةاجللسة ا   .، ا
ٔغتمن  تار لهذه اجللسة،  اقشة املوضوع ا سرتسال يف م ل  وق
ٔن  ٔسال هللا تعاىل  الفرصة، وحنن يف مطلع السنة امليالدية اجلديدة، يك 
ة وسعادة  اف ستقرار وجيعلها سنة حصة و ٔمن و ىل ب نعمة ا يدمي 

، نرصه هللا ر املوطنني لصاحب اجلال ة وسا ٔرسته امللك ٔفراد  ، واكفة 
  .واملواطنات

ت التمنية القروية والعدا "ٔما خبصوص  ٔخرض ورها خمطط اجليل ا
الية لسياسة العامة، فٕاننا "ا ، موضوع هذه اجللسة الشهرية املتعلقة 

ات الهامة اليت  ىل التوضي س احلكومة احملرتم،  شكرمك، السيد رئ
ات الربملانية يف جملسنا هذاقدممتو  مو ٔسئ الفرق وا ىل    .ها، جوا 

ساءل لك صدق لهيا، ن با    :وتعق
ام ويف  شلك  ا يف بالد  الية مطرو قى سؤال العدا ا ٕاىل مىت س
هتا  ططات اليت تب ٔمام الربامج وا اص؟ خصوصا  شلك  العامل القروي 

ل، ق هذا الهدف الن رزها  بالد لتحق ٔ ٔخرض"ولعل  ، "خمطط املغرب ا
د من  ي ام اء 2020ٕاىل  2008ا ٔخرض"، و متة  " خمطط اجليل ا

ي سميتد من  ٔن ميكن 2030ٕاىل  2020وا ٔلف  350، ومن املفروض 
لق  400ٕاىل  ة الطبقة املتوسطة و نضامم ٕاىل ف ديدة من  ٔرسة  ٔلف 

لقطاع ا ديد من املقاولني الشباب  ل  لفال وتوفري فرص معل ج
زيهتا، واليت  350لـ ة، ال ميكن ٕاال  ٔلف شاب، ويه مؤرشات رمقية طمو

ا مع  س ه بالد من حصي ٕاجيابية  ٔن تتحقق لتنضاف ٕاىل ما حقق متىن 
ٔخرض" ٔوىل"خمطط املغرب ا ه ا ام   .، خصوصا ما تعلق بد

طط اجلديد من جتاوز الثغرات ٔن ميكن ا متىن  رتت تطبيق  كام  اليت ا
ة  لفال ه واملرتبطة  امة الثانية م طط السابق، خصوصا ما تعلق  ا

ٔنه بعد  ٔسف  لك  ل  س ث  ية، ح د  12التضام سنة من العمل، و
ناقضتني يف العامل القروي وال توسط  عيتني م ني اج ٔمام طبق ٔنفسنا 
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هنام، مما جعل م البالد، حفظه هللا، يف خط تاح السنة ب ابه الف
رشيعية  ة 2019-2018ال اق وتقوية طبقة وسطى فالح ، يدعو الن

اللته يف ذات  ٔكد  صادية، كام  ق لتمنية  امل توازن ورافعة  وجعلها 
شغيل "اخلطاب،  ل ة  ٔكرث دينام شلك خزا  ٔن  ٔن القطاع الفال ميكن 

لعامل القروي ستقرار  ش و ستدعي،  ،"ولتحسني ظروف الع وهو ما 
ش الكرمي  ىل توفري رشوط الع س احلكومة، رضورة العمل  السيد رئ

ون العامل القروي، الس  %40ٔكرث من  سك من ساكن املغرب ال زالوا 
الل   :من 

هودات اليت  - ىل الرمغ من ا لبادية املغربية، ٕاذ  ة التحتية  تعزز الب
كشف الهشاشة الفظيعة يف بذلت يف هذا الصدد، فالزال الواقع  

 هذا اجلانب؛
ث مجيع املؤرشات  - عي، ح ج ىل الشق  اب  ك رضورة إال

ىل  هيك  ٔجبدي واحلريف،  شقهيا، ا ة  ٔم مقلقة من فقر وبطا و
ني، خصوصا الصغار مهنم؛ لفال عية  ٔو اج ٔي تغطية حصية   غياب 

ات السالل  - لجام ة اململوكة  ٔرايض الفالح ية، قصد ٕاجناز تعبئة ا
عتبارها رافعة قوية لتحسني   ، ال الفال رية يف ا س املشاريع 

وي احلقوق اصة  عي و ج صادي و ق   .املستوى 

ٔننا ممتنون لساكن البادية والعامل  ٔن نعرتف  سعنا ٕاال  يف اخلتام، ال 
ٔي جم  لينا دمع  نا الغذايئ،  من حقهم  ٔم هود من القروي بتوفريمه 

الية هلم عية وا ج سانية والعدا  ق الكرامة إال ٔنه حتق   .ش
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س   .شكرا السيد الرئ

س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد الوطين    .اللكمة ملمثل 

ا السطي شار السيد    :املس
ليمك ورمحة هللا   .السالم 

س،الس    يد الرئ
س احلكومة احملرتم،   السيد رئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السادة املس

ملغرب، يف  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ٔحاكم الفصل  ستورية، طبقا  ستور،  100ٕاطار هذه اجللسة ا من ا

س احلكومة، الفصل يل، السيد رئ من  100 ري هو حسب الفهم د
ٔكتور،  ش ف ر، ما اك نا ا د ف لسة شهرية، اح دث عن  ستور، يت ا
ٔول   ، يت عند رب، توحشناك حشال ما ج ونرب، ما اكش فدج ما اكش ف

  .مرة
مثنه،  ،لكن ٔمر يعين  ، هذا  ر الفال لقطاع الفال يف ينا البداية 

ستغل ل ..ٔيضا  مي د ىل التق رو  ىل  ..اجليل البد نتذا لو  ل ما ند ق
ٔخرض"إالسرتاجتية،  س احلكومة، حقق نتاجئ "خمطط املغرب ا ، السيد رئ

ستوردو القمح، القطاين،  يق ك يق عند ٕاشاكل،  ٕاجيابية، حصيح، لكن 
، بطبيعة احلال، مبعىن  ستوردوه د زيوت املائدة، حىت الكراكع ولينا ك

ىل ها ن ٕاجيابيات، ولكن خصنا نوقفو  ذ السلبيات، خص القوت اك
ل املغاربة خصنا حنققوه، خص هاذ إالسرتاجتية  ٔمن الغذايئ د اليويم، ا

لو ٔمر د ىل هاذ ا ركز لينا  ٔسايس  ٔفضل وا يل يه  ة ا ا   .جتيب يش 
ٔن الوقت عندي ثالث دقائق،  ش ما نطولش،  ٔيضا، بطبيعة احلال 

س  قة؟ السيد رئ ا يش دق سلف ش واش  ن رضورة ما عرف احلكومة، اك
راهات  ب إال ال الزراعي حىت يوا لتكون والبحث العلمي يف ا م  ه

ولو واملنافسة القوية ة والتطور التك   .املناخ
شغيل  س احلكومة، حتدثمت عن   100شغيل الشباب، السيد رئ

ف  سق ك بعدا ما فهياش  متناو هاذ  30ٔلف من الشباب،  سنة، 
يل داز وال  30ل القضية د يت عند فالوقت ا سنة اكن ممكن كنا لو ج

ل  ه،ق ل  م يل دار فالتعلمي، هذا  30نثريو معاك هاذ املوضوع د سنة ا
لو ورجعو هاذ القرار  مك تتد ٔ س احلكومة، ومتناو  ول، السيد رئ ري مق

بري اء  س د  لف وا يل    .ا
س احلكومة،  رشي، راه ٔيضا، رضورة، السيد رئ لعنرص ال م  ه

شارية، احلوار  د مقاربة  ٔمر هذا عن طريق اع ٔساس، وهاذ ا هو ا
ٔيضا  حج،  كون   26 اتفاق وفق (SMAG)و (SMIG)القطاعي خصو 

ريل  ملناسبة هاذ االتفاق 2011ٔ ريل  26، و ٔ2011 ٔ ه املس ، كذ ف
لوسط القروي لفائ ل التعويض عن العمل  يل د ال وساء التعلمي، ا دة ر

س احلكومة ال التعلمي، السيد رئ لمك ما رشتوش لر رتومه فالعرض د   .ذ
ريل  26ٔيضا، اتفاق  ديدة 2011ٔ ة  داث در ٕ اسبة،  ، وهذه م

منوىس السيد  ب  ل عباد هللا، نعاونو السيد شك ش حنلو املشالك د
ر ل ا يل عندو مشالك د ر الرتبية، ا اسبة السيد وز ديدة، هذه م ة 

نا س احلكومة ٕاىل لق   ..رئ
دمات معل ٔيضا، حتسني ظروف  العامل الزراعيني، الس حتسني 

س  يمت، السيد رئ يف  ة  ل الضيعات الفالح شوفو النقل د النقل، ك
ل السري   .احلكومة، النقل واحلوادث د

ٔسف ت عية، ل ج ل الورش  عطلت فقطاع ٔيضا، ورش التغطية د
مة ل املاليني راه  ٔن ثالثة د بو،  مك توا ٔ متناو  ة،    .الفال

س احلكومة ، السيد رئ مك من املدا ٔمك سمح، وس ٔس   .و
  .وشكرا
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س   :السيد الرئ
شار   .شكرا السيد املس

بات السيدات  ىل تعق لرد  س احلكومة  لسيد رئ ٓن  اللكمة ا
شارن   .والسادة املس

س ا   :حلكومةالسيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   وحرضات السيدات والسادة املس
ٔ دامئا  سيق معمك، و لت لسة السياسة العامة يمت  ٔوال، احلضور يف 

  .رهن ٕاشارمك
ل مجيع الفرق  م د ه يبني مدى  يل  لمك ا ل د ىل التفا شكرا لمك 

لبية ومعارضة، مع ٕاشاكلي ٔ يل كتلعبو الربملانية،  ور ا ة العامل القروي، مع ا
لنا صادية د ق عية و ج ة يف التمنية  ططات الفالح   .ا

ة  يض التجند امجلاعي، تغليب املصل ٔمهيته كتق لفعل العامل القروي 
ني العامل  ا حمتا ٓخر، بقدر ما اح ٔي يشء  ىل  الوطنية وروح املسؤولية 

ل الفال ٔنه موطن د ل القروي  ٔمن الغذايئ د ل ا ة الوطنية ومصدر د
ليه وضامن التمنية  ل احلفاظ  ٔ ا كذ العمل من  يحتاج م ، فهو  بالد
ٔعضاء  بري من  دد  ٔنه  برية  ٔ كذ فرحيت  لو، و لساكنة د املستدامة 

ٔنه اعتقادمه  ن معنا،  د منية ال احلكومة وا منية بدون  ٔنه ال  شخيص، 
ل العامل الد ٕان شاء هللا د   .القروي ف

يل عرفها صندوق التمنية القروية  ات التدبريية ا ٔن إالصال وامحلد  
ة والتمنية القروية، واجلهود  2016يف  لرصف لوزارة الفال ٔمر  وحتويل ا

مج تقليص الفوارق  ر سية لتزنيل مشاريع  ٔداة رئ رجع  ش  يل تبذلت  ا
الية، تن  عية وا ٔعطت امحلد  ج ة،  ة السام ت امللك لتعل ذا  ف

ل  ت من ق مة، ويفام بي د  ٔهداف  مج حقق  ٔن الرب لها،  ٔلك د ا
ل تقليص  مج د يل حتققت يف ٕاطار الرب يل، املنجزات ا فاملدا د
ديدة يف ة ملقاربة  ٔول مرة كتبان فالعامل القروي، وهاذ اليش ن  الفوارق، 

لنيالتدبري الت بني الفا ٔساسها الالمتركز وإالندماج يف التد  ،.  
لية والتعلمي والتجهزي  ا ة وا شكر مصاحل وزارة الفال وهنا بغيت 
ء والسادة الوالة والعامل ورؤساء  لامء والكهر ب الوطين  ة واملك والص
ال ومنوذج  مج م رادة قوية وجعلو من هاذ الرب ٕ يل اخنرطو  اجلهات ا

س  عيل ج ال  الت يف ا لتد   .بة 
ٔنين جناوب  ل معمك، السيدات والسادة،  ادي حناول يف ٕاطار التفا و

الت ل التد ن يف خمتلف د توها مشكور يل ج   .ىل بعض النقط ا
ة نعطيمك  رس عية،  ج ل الفوارق  ل التقليص د مج د لرب ونبدا 

ٔن لو،  ل النتاجئ د د بعض اخلالصات د ا بوا يل  مج مليك ا ر ه هذا 
لتقائية واعطى نتاجئ  ه  يل تعملت ف ديد، ا يل هو  سيري ا ل ال منط د ا
لية واجلهات  ا ه اجلهات، بعدا وزارة ا لسو ف مة،  برية و يل يه  ا

ٓن رت لكهم ا يل ذ ل التجهزي، : والوزارات ا ة، د وزارة الفال
(l’ONEE5) ،ة  les(وقلنا هاذ املناطق هاذ ، التعلمي، الص
communes ( د العدد يل هوما وا زاف، ا يل هوما ضعاف  ات ا امجلا

ة لـ  ل الولوج كون عندمه ذاك املؤرش د ش  يفاش نعاونومه   les(كثري، 
services publiques (رو؟ ادي ند يفاش  ٓخرن،    يطلع يتقادو مع ا

شتغلو، حطينا  هاذي محرا وهاذي زرقا  وقلنا) la carte(بدينا ك
ادي يدوز ) donc(وهاذي صفرا وهاذي خرضا،  يفاش  ٔمحر  هذاك ا

ٓش  ىل  شتغلو  لون؟ وبدينا ك يفاش غيدوز لهاذ ا لون؟ وهذا  لهاذ ا
ٔشنو يه  ة،  ش يويل الولوج كون ) la piste(خصو  يل خصها  ا

ٔشنو هو  كون عندو؟  يل خصها  ٔشنو يه املدرسة ا ) lycée(عندو؟ 
كون عندو؟  يل خصو  ٔشنو هو املستوصف ا كون عندو؟  يل خصو  ا

مج، وبدينا واشتغلنا د الرب   .ودر وا
ٔنه عند اليس  ٔن اكن عندي احلظ  مج،  ٔ اشتغلت فهاذ الرب
ٓخرن، لكن اكن عندي  لو مع الوزراء ا سيري د ل يل ملكف  صديقي، ا

ٔول د لسنا العام ا سريو،  ٔنين  ٔمسيتواحلظ  ٔلوان .. ر  طلعو لينا ا
ٔن  ا،  لنا اح ري العمل د يق إالخوان ومايش  ٔنه  مايش هوما هاذوك، ب

د  ن تقريبا وا و واكينة  %45اك ل ا اد % 40د يل يه فاجلهات، و ا
ن  ٔلوان مايش ) l’INDH6(اك يطلعو لينا ا ٔخرى، بداو  ت  ن مكو واك

ٔنه ميكن  ث هوما هاذوك، قلنا ب رات، ح س ش  ث ما در مايش ح
فس  يل ما خصهومش يتدارو، وحصحنا ف اليص ا رات ف س در 
لسو السادة العامل والسادة الوالة مع املسؤولني  ي السنة، ويجيو و
ادي منشيو لهاذوك  ادي نبدلو،  ا  ا، اح يقولو و شوفو النتاجئ و وك

يل يه) vraiment(املناطق  يل هشة ا اديني هاك، ا نا  ستاهل، وبق  
ات، د ميل  لو الولوج ش ند وكنحسنو، وكنحسنو من املردودية، 

ل العمل وخرجت  (à mi-parcours)در  من بعد ثالث سنني د
يل يه ات نتاجئ ا ة، خر ىل ذ ..الن الش دوزت وقيت كثري  اك اليش 

يل  برية ا ة  مج رؤية ملك ر ٔنه  مج،  لمواطنني، هاذ الرب اعطت نتاجئ 
و و الناس  ..راه ٕاىل مش ٔنتوما لكمك من املناطق ومن اجلهات، ٕاىل سقس و

ل  ل البادية، ) les communes(د شتغلو والناس د يل ك والناس ا
ل ل  اب،  ٔنه  مج خمري،  يش مشلك من ياادي يقولو لمك هذاك الرب

  .املشالك
د ا فوا ا كنا مش ا، عقلتو اح ل  فاح د الصندوق د املشالك، ووا

ز لكو اكن  50 يفاش وهذا، هاذ اليش لكو هذاك ا مليار، وهذا و
كون  ٔفضل  ،)la gestion(يفاش ميكن  لو بطريقة  سيري د ال

ه  ل، وهذا ما توفقت ف احلكومات السابقة، بفضل الرؤية يعين فاملستق
يل ه ادية إالدارات ا يل  ، وا ل صاحب اجلال يعين وما اكينني اليوم، د

                                                 
5 Office National de l'Electricité et de l’Eau 
6 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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ٔمام زيدو بيه ل ش  ل هاذ املرشوع  سيري د   .فال
، و 12.454ٔشنو هو إالجناز؟ تقريبا   3032لكم من الطرق واملسا

ية  148يف طور إالجناز، ) trois mille kilomètres(لكم  ٔة ف ش م
(œuvres d’art) ،1893  اء وتوسيع وصيانة املؤسسات علقة ب معلية م

ٔكرث من  27تعلميية، مهنا ال  اتية و ٔزيد  200مدرسة جام نوية، و مدرسة و
ليات واملطامع املدرسية 150من  ا   .من دور الطالب وا

ل  ة، ٕاجناز د ٔهيل وصيانة  661خبصوص قطاع الص معلية بناء وت
ٔول والثاين  ات حتتية حصية، مهنا املراكز الصحية من املستوى ا ب

ناء لسيارات  566لوالدة، وواملستوصفات ودور ا ل اق معلية د
دات الطبية، هذا ٕاىل ٕاضافة ٕاجناز  ل املاء  551إالسعاف، الو ظومة د م

لرشب و تلطة من  22.967الصاحل  من معليات التوصيل الفردية وا
ء 929 لنافورات وربط لكهر   .دوار 

ل املواطن، واعطاه امحلد  لقلب د بري، مىش  مج  ر د هذا   وا
ل  د العدد د ل احللول فوا وٕان شاء هللا ) les communes(العدد د

ش  ه  اديني ف لو و ٔمهية د ارفني ا مج السادة الوزراء راه هوما  هاذ الرب
لو يف 2023رسعوه لـ  شغل احلكومة ٕان شاء هللا يف التطور د ، ب ت

  .السنوات املق ٕان شاء هللا
ٔخرض"ل إالسرتاجتية د يبارشها، "اجليل ا ر  ٓن السيد الوز ، ا

يل فاتت،  ري فهاذ السنة ا ل العمل فهاذ السنوات،  د العدد د ومعل وا
بري، واليوم راه هو  يل هو  د العمل ا يقوم بوا ام، واكن  ٔنه اكن اكتب 

ٔنه وصل تقريبا لـ  لو، نقدر نقول ليمك ب ذ د خمطط يف ٕاطار  11يبارش التنف
يفاش  دو خص  طط وكتو ط ا ٔن ميل كتق راه .. منية سالسل إالنتاج، 

ن فالتزنيل  ن احلمكة؟ اك ش يتصوب، ولكن راه فني اك طط راه ساهل  ا
لو، واش تقدر تزنلو وال ما تقدرش تزنلو؟   د

)donc ( ة يه ا ل سالسل  11ٔول  خمطط يف ٕاطار التمنية د
درالية ) les interprofessions(لس مع ) donc(إالنتاج،  الف

لقد والقد  طط خصين نوصل  ٔ عندي ا البميهنية، وقال هلم هللا خيليك 
ادي تعهد ش  ر هذا،   ؟فهاذ املنتوج، ونوصل هذا، وخصين هذا وند

يق ما وقعوش، ولكن تقريبا اتفقو ) donc(ٔ نوقع معاك،  اتفق معامه 
ٔمسيتو   ..مع هاذ 

، هاذ املرشوع ادي يتدار  كذ ط،  ش يتدار فالر اد هذا، ما 
وية، اتفق مع اجلهات ودارو دورات ) donc(فاجلهات،  خصنا خمططات 

ٔحيي  خلصوص اجلهوية، و ت وعند الغرف  عند العامالت وعند الوال
ل الغرف  ارضن ورؤساء ٕان شاء هللا، رؤساء د يل  ل اجلهة ا رؤساء د

ارضن معنا، يل  ة ا ىل  الفالح وي،  12واتفقو معهم  خمطط فال 
ية من اجليل اجلديد، من اجليل  ة تضام دو مشاريع فالح وكذ و
ٓنداك عندها  رة اكنت  داث، والسيدة الوز ٕ ة  ىل االتفاق اجلديد، ووقعو 

ل  داث )les coopératives(هاذ اليش د ة،  18، ٕا ٔلف تعاونية فالح

السنوات املق يعين عبئة ٕان شاء هللا فهاذ مقاوالتية من اجليل اجلديد وت 
ة هاذو، ٕان شاء هللا 1100ٔكرث من  ش يعاونو هاذ الفال شار    .مس

مج  ادي حيددو فهاذ الرب  ، ٔرايض  1.3وكذ ار من ا مليون هك
د بتعطات .. امجلاعية وٕاطالق م ( ..ٔلف 17عدا طلب العروض لوا

، غيحرضو مشاريع النصوص ىل مستوى عرشن ٕاقلمي )ري واحض
ة  ادي متنح فهاذ إالطار، فٕاطار صندوق التمنية الفالح يل  لتحفزيات ا
بة رشاكة مشكورة، القرض الفال  ة من الربامج املوا وٕاطالق مجمو
حو  ٔخرض، وكذ ف لمغرب، اجليل ا مج القرض الفال  لمغرب، كرب

لشباب املقاولني يف 6 وية  ل املراكز  ة د   .الفال
ادي منشيو لـ  لري  سبة  ٔفق  940ل ار يف   ..27، و2027ٔلف هك

ٔخرض وصلنا  ٔنه مفخطط املغرب ا ار، 708.000بعدما  ) donc(هك
ار، ٕان شاء هللا، ) le maximum(ادي نقربو هذاك  ل مليون هك د
  .يف ٕاطار هاذ السلس

د الرب الصة وا ا ف مج  ر يل ما فامسحوا يل هذا مايش  مج ا
شكر  ش  لعكس يعين جيب  ٔن املسؤولني ما  وجنحش،  املسؤولني، 

ش، هذا  ة ما بدا ا مج سىل ويش  د الرب الو وا خمطط "مشاوش و
ٔخرض ٔنه بدا فـ "املغرب ا ٔنمت تعرفون مجيعا ب  la date(واكنت  2008، و

limite ( ستعمل هو ش  ٔدىن  لو، احلد ا ـ ، صايف ساىل ف2020د
ة، 2020 ا رو يش  ش ند اد ناش وقلنا راه ساىل ما  ، ولكن ما ج

ديد  د اجليل  كون وا ٔنه خص  لو ب وصاحب اجلال طلب فاخلطاب د
هاذ املرشوع ) donc(من العمل فهاذ اليش هذا، واكن التفكري وتقدم ليه، 

مييش من  ب يعين 2030لـ  2021اجلديد هو  ش يوا ، ٕان شاء هللا، 
خرو املشار  ٔنه نف اسبة  هيا، وهاذي م خر  يل بالد كتف ة ا يع الفالح

ش  ، ما اك ت كذ ٔن النقا خرو مادام  هلم، ونف لعمل د لنا و ة د لفال
ش  ة  ت من وزارة الفال يل مش شوفهم هنار ا ٔنين  عندي احلظ 

قة راه  ٔنه فاحلق يل اشتغلو معنا،  زاف، الناس لكهم ا  خمطط"شكرمه 
ٔخرض يل " املغرب ا ل الناس ا ىل العمل اليويم د بري  راه اكن ثقل 

ارها حىت لـ  ل  ل اخلدمة، راه الناس ما كتد زاف د ه، راه  شتغلو ف ك
ليل،  9 ل ا ق فـ  10د ليل، وتف ل ا شتغل، فهم  6د ش  ل الصباح  د

هلم؛ وشكرا هل ىل العمل د رامه  ن والبالد راها شا   .ممشكور
ل ما خنمت، عندي  شغيل، ٕاىل امسحتو ق ل ال ف خيص القضية د

لهيا، بعد ل  اجوج نقط نتلكم  ىل ذاك اليش د  la)مادام كنتلكمو 
protection sociale)  ال مايش ٔنه واق ر ب ن  200ري نذ درمه ولكن اك

ل  6 ش ) les catégories(د ىل حسب  د  ة، لك وا فالفال
)périmètre irrigué ( ش ٔي  (périmètre irrigué)وال ما اكي  ناويف 

zone  ىل حسب لو ) les biens(واش عندو؟ واش ما عندوش؟  د
ٔمسيتو د عندو  ٔقل هو .. وذاك اليش، لك وا ن ا ل  110ولكن راه اك د

رمه، اكينة  سبة 110ا ل فة  يل يه خف رمه ا ل ا ري ليه هو  ..د مايش 
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يل غيكوتزي  دو ا لو بو ) les ayants droit(ي، هو وذوي احلقوق د
كونو معه ادي  يل    .ا

ندماج يف لعامل القروي،  ف خيص  شغيل  ططات القطاعية وال ا
ىل الشباب،  ر ٕاجيايب  ٔ كون عندها  ادي  يل  دد من املبادرات ا ن  اك

  :اصة فالعامل القروي
مج  - ر ن  يل، ٕان شا": ٔوراش"ٔوال، اك ادي ينطلق ا ء هللا، 

و ما يقرب من  ستافدو م ادي  م القادمة و ٔ الل  250فا ٔلف مواطن 
يل خصصت 2023فـ % 50و 2022فـ % 50، 2023و 2022سنة  ، وا

يقدر الف مايل  رمه 2.250.000 بـ  احلكومة هاذ السنة  ل ا . د
الس املنت  كون عند ا ادي  يل  ور ا ىل ا ٔكد  متع وهنا بغيت ن خبة وا

د ٕان شاء هللا مج الوطين الوا   .املدين فهاذ الرب
مج  - ر ىل  ، احلكومة كرتاهن  ادي هيدف ٕاىل " فرصة"كذ يل  ا

ل  ىل قروض د سدد " رشف"متكني الشباب من احلصول  بدون فائدة، 
مج من ٕاعطاء دفعة قوية كذ  10ىل مدى  سنوات، وسميكن هاذ الرب

شغيل يف ال   .عامل القرويل
ل  - لربامج د سبة  ل ٔهيل"و" ٕادماج"ونفس اليشء  ليتني "ت  ،

ات سوق الشغل ولتعزز حظوظ  اج لتحسني املالءمة بني التكون و
ٔولية ىل التجربة ا ني عن الشغل يف احلصول    .الباح

سمهيا؟ املدن القروية، هاذوك املدن  ادي  ٓش  ٔما ف خيص 
ار البيضاء املتوسطة والصغرى ا يل اليوم ا يل يه كثرية اليوم، ا

ل  د العدد د ن وا ط وهذا، ولكن اك ر، الر ٔاكد ش،  استقرت، مرا
يل يه مدن  يل ولت مدن، وا ط ا ل الر يت هنا فالنوا د املدن ٕاىل ج

ل الفال لميدان د ٔقرب  ٔهنا    .قروية 
شلك وسطة وك يل صغرية وم تطور طبيعي  هاذ النوع من املدن ا

ل  ٔهيل د لعامل القروي، الت ٔكرث  يل كتكون عندها قرب  لمراكز القروية وا
ل الهجرة القروية  سوب د سامه يف تقليص امل ادي  هاذ النوع من املدن 
ات التحتية  ٔن هاذ املدن توفر فهيا الب ا من الطبيعي اليوم،  حنو املدن، 

ٔساسية، الصحية والتعلميية خصوصا  ةو ا ضية والثقاف   .حىت املرافق الر
ستفادة من  ا خمططات مالمئة لضامن  وكذ هاذ املدن الز

رات، خصوصا ذات الصبغة الصناعية،  دد يعين س ن وا ، 80اك
ىل حسب  ،مدينة فهاذ النوع هذا، الزم احلكومة 100، 120 د  لك وا

شوفش لو، ما  د .. القطاع د كون وا لتقائية فهاذ املدن، ولكن هنا 
ىل  شتغلو  هلم، عندمه  5لكم وال  20ٔنه هاذ الناس ك لكم من املنطقة د

ن،  كون فهيا املستوصف مز د املدينة، هاذيك املدينة خصهم فهيا  وا
كون  كون مدرسة،  ن، خصهم  طار صغري مز د الس كون وا خصهم 

كونو فهي كونو فهيا املقايه،  كون فهيا مالعب فهيا الثانوية،   ، ا الس
ادي مييش ليك من البادية  ستقرار، وٕاال راه  كون  ش  ضية  ر

ا  ار البيضاء، واح ل  ٔنه يعين يد هاذيك ) logiquement(مادام 

ل  ن فهيا يه قريبة ليه ومساهامه، خفصنا جنيب ليه شوية د يل اك ة ا الب
(le confort)  لو، و ت لهاذيك املنطقة د ٔولو ٔنه حىت من ا يظهر يل ب

ل احلكومة  ا دا لنا اح ت ٕان شاء يعين د ٔولو كون هاذي من ا خصها 
  .هللا

ٔمسيتو ىل  ىل .. واليوم، مادام كنتلكمو   le(نتلكمو كذ 
foncier(..  ل ل ما ند د ) le foncier(وق يل هو  د اليشء ا ن وا اك

كون عند خمططا ا كذ ما  ل م، الزم ستفادة د ت مالمئة لضامن 
رات مع  س ل  لجنة د ليه فا لكمنا  رات،  س هاذ املدن من 

رات و  س ر  كون مع السيد وز ش  ارة،  ة والت ر الصنا السيد وز
)quelques zones industrielles ( يل وك املدن الصغار ا مالمئني 

يل فهيم هذا) les services(فهيم  كون ا يل  عشو فهيم، ا يل يقدرو ي ، ا
رو ٔنه ند ن  د احلركة، هاذ املدن لكهم البد مز  les grandes)فهيم وا

zones industrielles un peu partout)  ن فاملغرب، ولكن راه اك
لها، وهاذي حىت يه خصها ٕان  يل ما عندها والو فاملناطق د بعض املدن ا

كون  اصة ٕاىل ) les objectifs(فـ يعين شاء هللا  لنا،  لنا فالنوا د د
ٔكرث من  ٔنه اكينة  ا  ل العامل القروي راه  300عرف ٔلف من ساكنة د

د العدد،  يلكة، راه وا ري  شتغل يف استغالليات صناعية عشوائية و ك
يل ميكن هيربو من املدينة ومن  ل الناس ا د العدد د د الظاهرة، وا وا

)fiscalité la (هلم وم ش حيطو الوزينات د لبادية  ن هذا وميشيو 
كونو ضد،  كونو مع، ميكن  ادية ميكن  وذاك اليش هذا لكو، زعام ظاهرة 
ادي  ٔن هاذ الظاهرة اكينة،  مايش هذا هو إالشاكل، إالشاكل مادام 
ستافدو مهنا املواطنني فهاذيك  ش  نوها ونصايبوها  خيصنا منشيو معها ونق

كون عندو املنطقة، و شتغل متاك  يل ك ش حىت هذاك السيد ا
شتغل ش  لو    .إالماكنيات د

س  منية العامل القروي هو واجب وطين، ول ٔنه  وامسحو يل نقول ليمك 
اه اليوم، ميل  ٔي تدافع سيايس، هو مسؤولية، وهاذ اليش راه شف جماال 

ىل العامل القروي، تقريبا  ة ونتلكمو  ىل الفال فق كنتلكمو  يكون م اللك 
حكومة، : ويدمع العامل القروي، ويه مسؤولية جامعية مشرتكة بني امجليع

ري هاذ احلضور  ٔنه  ىل هللا  رابية وجممتع مدين، ومتىن  ات  رملان، جام
ل  يل دا ارضن معنا اليوم ا يل  اء العامون ا ٔم ل وزراء احلكومة وا د

 ,les ministres concernés par le développement)فاحلكومة و
le commerce, la logistique)  ة وال التعلمي وال  les)وال الص

conditions) ل ة  (la femme)  د ر وال املاء وال الفال س وال 
ٔدراك ما املالية ا لكنا  ،لكهم !وال املالية، وما  ٔنه اح حضورمه اليوم، البد 

كون البادية والعامل ٔنه خص  لنا، وخص  فامهني ب ت د ٔولو القروي من ا
ت،  ٔولو لنا من ا كون فالقوانني املالية د لنا وخص  كون فالربامج د
مك تطلبو هاذ اليش، واملواطنني من حقهم كذ يطلبو  ٔ هذا من حقمك 
يل مزيود فاملدينة، لك  يش، راه قليل ا ا لكنا هنا ما اكي هاذ اليش، واح
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لو، و  د فاملنطقة د ن فهاذ املناطق وا يل اك د كنعرفو الرضر ا لك وا
كونو عند حسن الظن  ش  لهيا مجيعا ٕان شاء هللا، نتوفقو  شتغلو  و

ل املواطنني ل صاحب اجلال ود   .د
  .شكرا لمك

س   :السيد الرئ
س احلكومة   .شكرا السيد رئ
ىل مسامهته   .وشكر امجليع 

 .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املك   .املدا

 ا السطي شار السيد    :مدا املس
  مس هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

س احلكومة احملرتم،   السيد رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون ا   حملرتمون،السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ٔحاكم الفصل  ستورية املنعقدة طبقا  ستور  100هذه اجللسة ا من ا
ت التمنية القروية والعدا "حول موضوع  ٔخرض ورها خمطط اجليل ا

الية   ".ا
ٔويل مي  ام بتق لق اسبة  د الرؤية ويه م إالسرتاتيجية اجلديدة  الع

ٔخرض "لقطاع الفال  ٔعطى انطالقهتا " 2030-2020اجليل ا اليت 
ر  ، حفظه هللا، يف فربا ىل ركزيتني 2020ال امل ، واليت تعمتد 

ني هام   :ٔساسي
رشي) 1 لعنرص ال ٔولوية  ديد من  :ا ل  داث ج وسعى ٕاىل ٕا

ت  ٔلف 400ٕاىل  350الطبقة الوسطى ملا يقرب من  ديدة وتث ٔرسة 
ديد من املقاولني  690 ل  الل ٕافراز ج ٔرسة مضن هذه الطبقة من  ٔلف 

ت  ديد من التنظ ل  ، وكذا ٕاطالق ج الشباب يف القطاع الفال
بة؛ ليات املوا ديد من  ل  ة وج  الفالح

ة) 2 ة التمنية الفالح ٔهيل السالسل : مواص دينام منية وت وهتدف ٕاىل 
ة، ة وهيلكة  الفالح ات الفالح سويق وتوزيع املنتو وحتسني ظروف 

ا اخلرضاء،  ولوج بتاكر والتك وات التوزيع، وتعزز اجلودة و وحتديث ق
ة لتغريات املناخ ة مستدامة ومقاومة   .وتطور فال

ٔخرض،  طط ا لوقوف عند نتاجئ ا ٔيضا  ستغل هذه املناسبة  كام 
ن من  ٔنه وبعد حوايل عقد ث  خلارج ح الزمن، الزالت بالد رهينة 

ل احلبوب والقطاين وزيوت  رتبط بقوهتم اليويم م ٔساسية  وستورد مواد 

ٔساسا  ة  ستزنف الفرشة املائية مو ة مواد  املائدة والسكر، مقابل زرا
لميون ل البطيخ والطامطم و ا ر م   .لتصد

ٔخرى عرفت وفرة يف إالنتاج ولكهنا اصط ٔن سالسل  دمت مع كام 
دا، كام اكن  سويق ليؤدي الفالح الفاتورة وح شاكلية ال ٕ ٔسف  اكمل ا

رية ٔ تجي احلوامض والرمان يف السنوات ا هيمك عن الرضر . احلال مع م
اصة قطاع  لحوم،  سبة ملنتجي ا ل ورو  ٔزمة  ه  لف ي  ري ا الك

واجن   .ا

س احلكومة احملرتم   ،السيد رئ
ٔي ٕاسرتاتيجية  طلقاهتا، ٕان  قة يف م ام اكنت دق ديدة،  ة  فالح

ٔخرض ما مل  طط ا ل ا ٔحسن من م لها  كون م ٔهدافها، لن  ة يف  وطمو
ذ بعني  ٔ طط وا شنج، لهذا ا مي هادئ وشامل، وبدون  نقم بتق
ستورية ذات الطبيعة الرقابية  عتبار مالحظات وتقارر املؤسسات ا

ل  ىل  ٔ لس ا ل ومضهنا ا ٔصدر تقررا ق ٔن  ي سبق   ت، ا حسا
دد من  ثالث سنوات مضنه العديد من املالحظات خبصوص تدبري 

ات اليت تقع حتت مسؤوليتمك   .القطا
ركز  مرشوع  ٔن  ٔوىل  اجليل "ويف هذا السياق، لقد اكن من ا

ٔخرض ٔخرض"ىل تدارك نقائص " 2030- 2020 ا ىل  "خمطط املغرب ا و
ق ا جعة ورسيخ ثقافة رٔسها حتق سويق  د سياسة  ٔمن الغذايئ، واع

حملاسبة   .احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية 
ملغرب، كقوة  لشغل  حتاد الوطين  ا يف  ويف هذا إالطار، وٕاسهاما م
لقطاع الفال  قي،فٕان ٕاجناح الرؤية اجلديدة  رشيك حق ة و اقرتاح

ٔخرض" الل "اجليل ا   :،مير ح من 

لبحث العلمي والتكون - 1 م    ه
   ز ٔمه راك د  ٔ منية و يعترب تطور البحث الزراعي قاطرة لك 

راجعا ملموسا يف  ٔسف،  ي شهد، مع اكمل ا ٕاقالعها وا
م املطلوبني حىت  ه مع و رين، وتقدمي لك ا ٔ ن ا العقد
لنظر  ب البحث العلمي العاملي وحيقق طفرة نوعية  يوا

راه ولو واملنافسة القوية لٕال ة والتطور التك ات املناخ
ٔمن  ق ا لينا حتق ولية وإالقلميية اليت تفرض  والسياقات ا

حىت ال يبقى قوت املغاربة  رهينا " السيادة الغذائية"الغذايئ و
سترياد ة وحتت رمحة لوبيات   .لتبعية اخلارج

رشي - 2 لعنرص ال م    ه
  د مقاربة حتفزيية ن من دوهنم  اع ديم القطاع ا ملوظفي ومست

ٔساسية حمفزة ومعاجلة  ٔنظمة  خراج  ٕ ٔي مرشوع وذ  لن ينجح 
د ملنخرطي  دا  (RCAR7)ٕاشاكلية التقا يازات تضع  وام

                                                 
7 Régime Collectif d'Allocation de Retraite 
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ملاكتب اجلهوية  اصة  ت املتتالية  ة ولٕالرضا لالستقاالت املتنام
ر الفال  ىل مدى شهور(لالس ٔسبوع و  ).يومني لك 

   ارة ة والت ات الصنا ٔجر يف قطا ٔدىن ل د بني احلد ا توح
ٔجر يف القطاع الفال  (SMIG)واخلدمات  ٔدىن ل واحلد ا

ريل  26اتفاق ((SMAG) والغابوي وتوابعه   ؛)2011ا
   دمات حتسني ظروف معل العامل الزراعيني، الس حتسني 

ٔساوية(النقل   ؛ ..والتغذية) لتجنب احلوادث امل
  ؛ لقطاع الفال اص  ش الشغل  از تف داث   ٕا
   لقطاع عية  ج التغطية (إالرساع بتزنيل ورش التغطية 

ٔزيد من ) الصحية ي هتم   ماليني فالح؛ 3ا
   ة ة فالح داث مقاوالت منوذج ٕ دمع الفالح الصغري، وذ 

ٔو  ٔمر مبشاريع لرتبية املوايش  دا سواء تعلق ا صغرية وصغرية 
دماتية ٕاخل ٔو  دات صناعية حتويلية  والتكون عن قرب ... و

شودة اق الطبقة املتوسطة امل بة حتفزيا الن  . واملوا

مع - 3   ا
   ة تعبئة املوارد املالية الالزمة ملواص دمع صندوق التمنية الفالح

ذب القطاع الفال  2021ملا بعد سنة  ا يف  ي اكن س وا
ا مثرن كرث حىت من  ه؛ملس  ر

   ات لف سبة  ل اصة  ٔ ترضيب القطاع  ادة النظر يف مس ٕا
و  ة اليت يه يف م ا ٔرايض الفالح دة من تفويت ا املستف
ل  ٔ مع املايل لتجهزيها وذ  دة كذ من ا اخلاص واملستف
منوية صغرية لفائدة  متويل مشاريع  تعبئة املوارد املالية الالزمة 

ات الهشة حتس  اق الطبقة املتوسطة الف لها وٕاسهاما يف ان ا 
شودة؛  امل

   ىل رٔسها ة و ات الفالح لمنتو ٔمثنة املرجعية  : مراجعة ا
  ؛...الشمندر و احلليب و احلبوب

  ىل رٔسها اصة : دمع عوامل إالنتاج و الطاقة الشمسية 
ٔمسدة واملبيدات و البذور لضخ وا  .املستعم مهنا 

بة - 4   املوا
  سيق بني مجيع اع د وسياسة القرب مع الت د الشباك الوح

لوزارة؛  إالدارات واملؤسسات التابعة 
   ٔطري الفال د تطبيقات حتمل يف الهواتف النقا لغرض الت اع

ٔداء  مج السقي وب تلفة وبرب ة ا لعمليات الفالح ار  وإالخ
مع بة سقي املياه وطلب الشواهد إالدارية وملفات ا  وج

ح؛   وبعمليات التلق

   ل ٔ ة من  ات الفالح د سياسة التعاقد خبصوص املنتو اع
ىل املضاربني؛ د وحمفز مع قطع الطريق  سويق ج   ضامن 

  ة ات الفالح سويق املنتو لق فضاءات وجتهزيها لتمثني و 
ولية ٔسواق ا ىل مزيد من ا اح  نف ليا و  .دا

  اجلودة - 5
   ة املسمترة د املراق ة لالسهتالك اع ات الغذائية املو لمنتو

تصة؛ لمؤسسات ا يل وختصيص دمع مايل ورشي  ا  ا
   لرثوة ل  ٔم لصيانة الالزمة لشباكت الري والتوزيع ا ام  الق

ة؛ ٔساس التمنية الفالح عتبارها  هتا من الضياع   املائية مع حام
   ة املهتالكة و ٓت الهيدروفالح ش وات وامل ٔو جتديد الق املتالشية 

 اليت فقدت وظيفة نقل وتوزيع ماء السقي؛
   لري املوضعي تفاد دال الري السطحي  دراسة وٕاجناز اس

ٔعطاب الباهظة التلكفة؛  لكرثة ا
   بية ٔج ط ا لتنق شجيع مقاوالت تصنيع معدات الري 

ر السقوية وا ح فروع لها  ملغرب وف  . لالستقرار 

رب العقار - 6   الفال التحفزي 
  وي احلقوق؛ ٔرايض الساللية  سري مساطر متليك ا  ت
   ن د ر التحمالت من طرف املستف رتام دفا النظر يف مدى ا

ادة توزيعها  و اخلاص وٕا ة اليت يه م ا ٔرايض الفالح من ا
 .ىل املستحقني من شباب يف العامل القروي

ة والزناهة واحلاكمة اجليدة واملقاربة  - 7 شارية الشفاف   ال
   ني بواسطة لفال ة  ة ذات مصداق ق ىل متثيلية حق احلرص 

تخبة بطريقة دميقراطية؛   ٔة وم نية فعا وكف  مجعيات 
   اصب حماربة لك مظاهر احملسوبية والزبونية يف التعيني يف م

املسؤولية ومراجعة معيقة ملعايري ومساطر التعيني مبا حيفز 
 الكفاءات الوطنية؛ 

  و ومقدراهتا وتفعيل اع د احلاكمة اجليدة يف تدبري موارد ا
 ٔ د حملاسبة"م و املثال " ربط املسؤولية  لتعطي مؤسسات ا

ائقا لها؛ س  لتمنية، ول ال، ولتكون رافعة   يف هذا ا
   رشيد ىل  ري العاد مع العمل  يازات  م حماربة الريع و

؛ و دام الوسائل العامة   است
   لخواص اليت ادة النظر يف صفقات تفويت توزيع ماء السقي  ٕا

اه السقي  دمة املاء وضياع م ب سوء  س رهنت عن فشلها 
ر الفال  لماكتب اجلهوية لالس وٕاهدار موارد مالية هامة 
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 .الوة عن لكفهتا العالية
حتاد الوطين  ٔن نؤكد لمك اخنراطنا يف  سعنا ٕاال  ويف اخلتام، ال 

عيني، يف ٕاجناح هذا الورش املهيلك من ل  رشاكء اج ملغرب،  شغل 
ٔهداف  ق  ل حتق ٔخرض "ٔ   ".2030-2020اجليل ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  


