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 505 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ة 26 الثال   . م)2202 يوليوز 26هـ ( 1443 ذو احل
شار    : لرئاسة ا ريالسيد  املس قد جملس ل  الثالث اخلليفة  ،  فؤاد  س  رئ

شارن.    املس
ت: ة    ساعتان وسع وعرشون التوق قة، ابتداء من السا قة   ثالثةال دق ق وا

  . بعد الزوالالتاسعة 
ٔعامل ٔسئ الشفهية. م :دول ا   اقشة ا

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

س اجللسة:  ري، رئ شار السيد فؤاد قد   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

النيب   محمد  سيد  ىل  والسالم  والصالة  ٔمر،  كام  كثريا  محدا  وامحلد  
ر.  ٔ   ا

تاح اجللسة.  لن عن اف ٔ  
ٔحاكم الفصل    ٕاذن، ضيات النظام    100معال ب ستور، ووفقا ملق من ا

السيدات  ٔسئ  اجللسة  هذه  لس  ا خيصص  املوقر،  لسنا  يل  ا ا
لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   والسادة املس

ٔعامل هذه اجللسة،  دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
ٔمني، ٕالطالع ا لسيدة  لكمة  مراسالت   ٔعطي ا د من  ىل ما  لس  ا

ت.  ال   ومن ٕا
ٔمني.  لسيدة ا لكمة    ا

ة.  ٔصف   تفضيل 

لس:  ٔمني ا ه،  ة بلفق شارة السيدة صف   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لس، طبقا حلمك الفصل ٔودع السيد رئ ب ا ى مك   78س احلكومة 

ة، مرشوعي القانونني التاليني:  ٔسبق ستور،    من ا
ملنظومة الصحية الوطنية؛  06.22مرشوع قانون ٕاطار رمق  -  يتعلق 
رمق    - قانون  رمق    92.21مرشوع  ة  االتفاق ىل  ه  مبوج   148يوافق 

النامج املهنية  اطر  ا من  العامل  حامية  ٔن  الهواء  ش تلوث  عن  ة 
العمل،   ة  ب يف  هزتازات  و ل 1977والضوضاء  ق من  املعمتدة   ،

ولية يف دورته الثالثة والستني، املنعقدة   املؤمتر العام ملنظمة العمل ا
 . 1977يونيو   20جبنيف يف 

االثنني   يوم  النواب  جملس  ال  ٔ لس 2022يوليوز    25و ا ىل   ،
  النصوص التالية: 

يق - قانون  جملس  مقرتح  ٔعضاء  معاشات  نظام  ة  وتصف لغاء  ٕ يض 
شارن، يف ٕاطار قراءة موالية؛   املس

ة رمق   - لسنة   20.22مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
 ؛ 2020املالية 

متمي القانون - ملاء؛   36.15رمق  مقرتح قانون بتغيري و   املتعلق 
رمق    - قانون  الظهري  30.22مرشوع  متمي  و رمق   بتغيري  الرشيف 

يف    1.58.008 شعبان    4الصادر  ر    24(  1377من  )،  1958فربا
ة.  لوظيفة العموم ٔسايس العام   مبثابة النظام ا

من   املمتدة  الفرتة  يف  الرئاسة  توصلت  فقد   ، ٔسئ ل سبة  ل   12و
رخيه مبا ييل:  2022يوليوز    ٕاىل 
ٔسئ الشفوية:  - ؛  25ا   سؤ
ابية:   - ٔسئ الك   ؛ سؤ 39ا
ابية:  - ٔجوبة الك .  34ا   جوا

بعد  د  مو ىل  سنكون  ٔننا  ب لام،  املوقر  لس  ا حنيط  ري،  ٔ ا ويف 
والتصويت   راسة  ل رشيعية، ختصص  امة  لسة  مع  اجللسة  هذه  هناية 
ورة الثانية من السنة  تام ل لسة اخ ارشة  ىل النصوص اجلاهزة، تلهيا م

رشيعية    . 2022-2021ال
س. شكرا السيد ال    رئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني.    شكرا السيدة ا

لقطاع   ة  املو ٓنية  ا ٔسئ  اجللسة  هذه  ٔعامل  دول  سهتل  ٕاذن 
حرائق  حول  ت،  والغا واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد  ة  الفال

دة املوضوع.  اطق اململكة، واليت جتمعها و احت بعض م ت اليت اج   الغا
سؤال مع  اليت    البداية  احلرائق  "فاجعة  ه  وموضو شرتايك،  الفريق 

ت يف بعض املناطق".    تعرفها الغا
سطي السؤال.  د السادة  ٔ لكمة    ا

س.    تفضل اليس يوسف، تفضل السيد الرئ

ٔيذي:  شار السيد يوسف    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر   ، السيد الوز
ة حرائق الغا   ت؟ سائلمك عن اسرتاتيجية احلكومة يف موا

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
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ٔقالمي".  ت يف بعض ا ه "حرائق الغا ٓين الثاين موضو   السؤال ا
شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.  د السادة املس ٔ لكمة    وا

  تفضل اليس الزييدي. 

ل الزييدي:  شار السيد ن   املس
ال  ة  ٔقالمي  بعض  عرفهتا  اليت  احلرائق  دة  لقت  والرشق  شامل 

ٔرس. ر مادية وطرح املئات من ا   خسا
لفات؟  ذة ملعاجلة هذه ا ة املت سائلمك حول التدابري احلكوم ليه،    و

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

احلكومة   اختذهتا  اليت  "إالجراءات  ه  موضو الثالث  ٓين  ا السؤال 
طقة ال  واء احلرائق اليت رضبت م زة". الح   شامل وٕاقلمي 

ٔحرار.  شارن من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ لكمة    ا
ٔستاذة فاطمة، تفضيل.    ا

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
ر،    السيد الوز

واء   اليل اختذهتا احلكومة الح إالجراءات  ٔشنو يه  لنا هو  د السؤال 
الشامل؟   ل  د املنطقة  رضبت  اليت  احلرائق  ةهاذ  طن ة  هنا  ٔعين   -و

فاس  -تطوان ة  وكذ  ش  العرا ٕاقلمي  وزان،  ٕاقلمي  اس، - احلسمية،  مك
ت.  و زة وٕاقلمي    ٕاقلمي 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ٔقالمي   ا بعض  يف  اندلعت  اليت  "احلرائق  ه  موضو الرابع  ٓين  ا السؤال 
  مؤخرا". 

السادة د  ٔ لكمة  لشغالني    ا العام  حتاد  فريق  من  شارن  املس
  ملغرب.

ة، تفضيل.  ي ٔستاذة ف   ا

ل:  ة خور ي شارة السيدة ف   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

مع الساكن القاطنني يف بعض  الية  ستع عن إالجراءات والتدابري 
ٔقالمي اليت  ر. ا سائلمك السيد الوز    عرفت حرائق مؤخرا 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ت".  ه "حرائق الغا ٓين اخلامس موضو   السؤال ا
ميقراطي   ا ستوري  ا ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

عي لتقدمي السؤال.    ج
  تفضل اليس عبد الكرمي. 

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

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ر،    السيد الوز
اململكة  من  خمتلفة  ٔقالمي  ب الغابوية  املناطق  من  ة  مجمو عرفت  ٔسف  ل
مفا يه  ت،  الغا من  ارات  الهك ىل  قضت  مسبوقة،  ري  و كربى  حرائق 

ٔرضار ل ٔولية  ا اسرتاتيجية احلصي  يه  وما  ر؟  اخلسا جحم  هو  وما  ؟ 
دهتا؟  ف من    وزارمك من الوقاية مسبقا من هذه احلرائق والتخف

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

الوقائية   ه "إالجراءات والتدابري  السادس موضو ٓين  ا السؤال  ٕاىل  منر 
ت".    لتفادي حرائق الغا

السا حلد  لكمة  دة  ا لو ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس دة 
  والتعادلية. 

ش.    تفضل اليس بولع

ش:  شار السيد محمد بولع   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ر.  سائلمك السيد الوز ت    عن حرائق الغا

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔسئ ا ابة عن ا ر لٕال لسيد الوز لكمة  ت  ٕاذن ا ملتعلقة حبرائق الغا
اطق اململكة.  احت بعض م   اليت اج

ر.    تفضل السيد الوز

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

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
شا    رون احملرتمون، السيدات والسادة املس
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املوضوع  هاذ  اليل طرحو  شارون  املس والسيدة  السادة  شكر  ت ٔوال، 
اليل  احلالية  ة  لغة يف الظرف ٔمهية  ا د  يس وا اليل هو موضوع تيك اليوم 

ل احلرائق.  د السلس د   متر فهيا بالد بوا
سمترار،  ت  الغا هتدد  ة  ق حق خماطر  يه  احلرائق  تعلمون  فكام 

شتغل وفق خمطط وطين  وملوا  لحرائق  ٔت الوزارة مركزا وطنيا  ش ٔ هتا 
ت، معمتد من طرف مجيع الرشاكء املؤسساتيني  اكمل ملاكحفة حرائق الغا م
لحرائق  ة  املس العوامل  عتبار لك  بعني  ذ  ٔ وي هيم،  رجع  ادي  اليل 

ايق واالٕ  س الرصد  ىل  نية  جعة م دانية  الت م ىل تد نذار  وركز 
ٔساسيني:  ن  ىل حمور طط  لني، وكريكز ا لك املتد   املبكر 

رب:  ؤ والوقاية  هيم جمال الت ٔول   احملور ا
رامج سنوية وتوفري التجهزيات    - متويل  دات الالزمة  ع ٔوال: رصد 

حلد من اندالع احلرائق؛   والوسائل الكف 
معلوما  - نظام  يف  وختزهنا  املعطيات  خرائط  جتميع  لبلورة  خمصص  يت 

لتعاون مع   اطر احلرائق،  ٔكرث تعرضا  االت الغابوية ا ة، حتدد ا اق اس
ٔرصاد اجلوية؛  رية العامة ل  املد

الغابة    - دي  س الساكنة احمللية ومر رامج سنوية لتوعية وحتس ٕاجناز 
ا.  دا ٔخطار وعواقب احلرائق لتجنب ٕا  ب

هيم جمال ماك  الل: احملور الثاين   حفة احلرائق وإالنقاذ من 
سيق مسمتر مع خمتلف الرشاكء املعنيني؛  - ل، بت  التد

شار احلرائق بتعبئة فرق   ة ان ت حسب رس دة مستو ىل  ل  التد
من   رسب  مدمعني  واجلوي،  الربي  املستويني  ىل  الرسيع  ل  التد

رك املليك، جمهزة خ  ة اجلوية ول لقوات امللك رات التابعة  صيصا ملاكحفة الطا
دانية، من   ت ٕاسرتاتيجيات م ٔولو سيق حممك مع حتديد  احلرائق، وذ بت
اة   ح وحامية  ٕانقاذ  مع  لني،  املتد وسالمة  ىل حصة  ٔوال،  احلفاظ،  ل  ٔ
ال   ا وماشية،  ن  ومسا بيوت  من  الساكنة  اكت  ممت احمللية،  الساكنة 

  الطبيعي. 
وزار  ٔنه  ش ٔصدرت  ي  ا هو  املوضوع  هاذ  والصيد  ٕان  ة  الفال ة 

لرٔي العام بتارخي   ا  ا حصاف ت بال  17البحري والتمنية القروية واملياه والغا
زة  ٔقالمي  اململكة، خصوصا  شامل  ت من  ا دة  واليل شهدت  يوليوز، 
من   ٔوىل  ا ة  املو هاذيك  ش ووزان وشفشاون وتطوان واحلسمية،  والعرا

ة من احلجم املتوسط يوليوز، واليل اكنت حرائق كث   13حىت    9 يفة، مزتام
لالشتعال   املرتفعة  بقابليهتا  معروفة  شاسعة  ت  ا ويف  ري  الك ٕاىل 

رتاق.    و
ة وسامهت الظروف   نية اندلعت البار ة  د املو ىل وا ادي نتلكم  و
ح  رية وهبوب ر ة احلرارة الك ايئ ومو ة احلالية املمتزية جبفاف است املناخ

ج النريان ٔج   . يف ت
ات واملؤسسات  ت من خمتلف القطا معلت فرق ماكحفة حروق الغا

ة  املسل القوات  ت،  والغا املياه  ومهنا  واحمللية،  وإالقلميية  واجلهوية  املركزية 
نضباط  و احمللية،  السلطات  دة،  املسا القوات  املليك،  رك  ا ة،  امللك

مضبو  ٕاسرتاتيجية  وفق  ٔداء  ا يف  ة  ورس سيق حممك  وت ة  ٔكرث وحرف طة 
ل اجلوي والربي.  8من  ىل ضامن فعالية التد واص  م م ٔ  

اة الساكنة  ٔمني ح ىل ت ل  صبة لفرق التد يف البداية اكنت اجلهود م
ش  العرا ل  د إالقلمي  يف  وخصوصا  لحرائق،  اورة  ا واور  ا وسالمة 

ٔكرث من  الء  ايق ٕا ث مت وشلك اس اكهتم، ح ىل ممت   ار. دو  35واحلفاظ 
حوايل   ت  لغا احلرائق  ٕاخامد  يف  من    4200سامه  موع  ا عنرص يف 

املليك  رك  وا ة  امللك ة  املسل والقوات  املدنية  والوقاية  ت  والغا املياه 
ني،  واملتطو الوطين  إالنعاش  ٔعوان  و احمللية  والسلطات  دة  املسا والقوات 

ملياه وسيارات ات إالطفاء وصهارجي محم  شاح ن  ل الرسيع    معزز التد
 . ح املسا ليات وجرافات لف   وكذ سيارات إالسعاف و

اجلوية ومثانية   ة  امللك لقوات  بعة  ر"  "كناد رات  ل مخسة طا مت تد
رات من نوع "توربوراش"  ر   (Turbo Thrush)طا بعة ل والهيلوبرت، 

لواك   بعة  رات "درون"  ٔول مرة بطا ستعانة  املليك، مع  الوطنية ك 
ت  ٔولو وحتديد  احلرائق  بؤر  ع  وت رصد  ل  ٔ من  ت،  والغا لمياه 

لصور حتت امحلراء.  الت اجلوية والربية، بعد دراسة وحتليل    التد
احلرائق   ل  د السبعة  هاذ  جراء  املترضرة  إالجاملية  ة  املسا وبلغت 

ا الل  ورة  املذ ٔقالمي  ا ة يف  ري واملزتام لفرتة ما ذات احلجم املتوسط والك
ه    17ٕاىل    8بني   مجمو ما  مهنا    10.300يوليوز  ار،  ٕاقلمي   %76هك هتم 

حبوايل   زة  قلمي  ٕ ة  بو م ش،  ووزان    1410العرا ار  ار،   400هك هك
ار، شفشاون  580تطوان  ار.  100واحلسمية  110هك   هك

ٔن  ٔن حترتق لكيا اكدت  ددة ب ة اليت اكنت  ٔن املسا وجيب إالشارة ب
ل   123.000ا يناهز  تصل ٕاىل م  ىل س النريان  ٔيت  ت ٔن  ار، واكدت  هك

ىل  طوفت  و ن  د وبو الق  ة  جام يف  لضبط  و ش  العرا قلمي  ٕ املثال 
ٔكرث من   ن تضم  ٔكرث من    5200مسا لنريان،   35ائ و دد  دوار اكن 

ة  املوضو اخلطط  رتام  ا مع  املتد  الفرق  سيق  وت ة  وحرف يقظة  لوال 
ٔولو هيا. وا   ت املشار ٕا

ىل: ٔسفرت احلرائق  ات الغابوية املدمرة،    ٕالضافة ٕاىل املسا
مهنا    187هدم    - ة    176مزنال،  طن و  -تطوان  –جبهة    11احلسمية 

اس؛  –جبهة فاس   مك
ٔجشار املمثرة؛ - ات املغروسة    ترضر املسا
ت املع  - لغا دة  ل التقليدية واحلديثة املتوا ال الن   نية؛ تدمري 
غنام واملاعز خصوصا.  - ٔ ر يف القطيع ل  خسا

فرق   كفاءة  بفضل  ٔوىل  ا ة  املو هاذ  ل  د احلرائق  التحمك يف  مت  وقد 
ملناطق  ة  اخلف البؤر  بعض  هناك  لكن  ٔة،  املعب الضخمة  واملوارد  ل  التد
د واليت مت   ٔ وا ت  الس يوم  ٓخر اكليت جسلت  ني  عث من  ت املنكوبة 
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ة لرس واؤها  الت الربية، مع تعبئة    اح لتد ر"   4الالزمة  رات "كناد طا
احملافظة  قصوى، طبعا  ٔولوية  عتبار  بعني  ذ  ٔ ا مع  الرضورة،  حسب 
فرقة ال   ىل مسافة م زحف سوى  ىل سالمة الساكنة احمللية، احلريق مل 

ىل  ار.  12زيد    هك
دة بعد الزوال ٕاىل الت ذ الوا ة م ٔسف جسلت البار  7اسعة ليال  ومع ا

ديدة،   ابة   2حرائق  يف  زروت  ة  جام ش خصوصا يف  العرا ٕاقلمي  يف 
ة    2بوهامش، و ناء طن لقرب من م ٔجنرة  يف   1املتوسط و  -يف الفحص 

ت وكذ   ٓسفي و  1و نا    1يف  لت لك الفرق ح يف احلسمية، وقد تد
ٓن وا املاكن  ني  ٕاىل  ة  و م ر"  "كناد رات  حسب    را وجوا خبمس طا

واء ومت التحمك، ولكن  ح لس املوقر مت  لم ل ما جني عندمك هنا  اخلرب ق
ل البؤر.  واء د ح ت الفرق من  اد العمل مسمتر، ولكن متك   يق 

يف  الرسيعة  الت  والتد وإالنذار  اليقظة  ة  در مستوى  طبعا  ويبقى 
الل  سمتر  ه العالية و .  4وال   3س ٔسابيع املق   ا

د   ة ول املو هاذيك  يف  خصوصا  ٔثريها،  وت احلرائق  تداعيات  من 
ة   السام ة  امللك ت  لتعل تبعا  ال  مستع جما  ر احلكومة  دت  ٔ ٔوىل،  ا
مع   ة  اتفاق احلكومة  س  رئ السيد  رئاسة  حتت  املايض  امجلعة  يوم  ووقعت 

ة  اس لتزنيل   -احلسمية وفاس   -تطوان   –املسؤولني الرتابيني جبهيت طن مك
الرب رصد  هاذ  ال  من  ومت  درمه    290مج،  ل   29مليون  د مليار 

مج:  شمل الرب ضيات، وك مي لتزنيل خمتلف املق   السن
واملتوسط،  - القصري  املدى  ىل  ومشاريع  مستع  من    تدابري  ٔوال 

ىل مريب املاشية خصوصا،  ل احلرائق  ر الضارة د ٓ ف من ا ل التخف ٔ
ٔتلفهتا  تعويض املاشية اليت هلكت يف ا الف اليت  ٔ ملناطق املترضرة وكذا ا

هذا   تزنيل  وقد مت  احمللية،  السلطات  ل  د إالحصائيات  ىل  بناء  احلرائق 
تعويض  وكذ  احملصية  املناطق  يف  د  ٔ ا ويوم  ت  الس يوم  لكيا  احملور 

ل.    مريب الن
هاذ   يف  لكها  مكل  ادي  هللا  شاء  ٕان  ش  طريقها  يف    3العملية 

ٔسابيع املق    ؛ ا
مت    - اليل  وكذ  املترضرة  املنازل  رممي  و ٔهيل  ت يف  الساكنة  دمع 

لها من طرف السلطات احمللية؛    إالحصاء د
كون    - ادي  اليل  ٔجشار  املنكوبة  ت  الغا ري  ش دجمة ل مشاريع م

ستغالل من طرف  كون فهيا  ديدة، و د املنظومة  ش تعطي لنا وا
  الساكنة؛ 

-   ٔ ا ٔهيل  ت ادة  ري ٕا ش ادة  ٕا الل  من  املترضرة  املمثرة  جشار 
يف  املتاكم  صادية  ق التمنية  مشاريع  تزنيل  مع  املترضرة،  ات  املسا
ات، وهاذ  ل هذه إالنتا لتمثني د دات  املناطق املترضرة ومبا فهيا من و

ية؛  ة التضام ل يف ٕاطار الفال ادي يد   اليش 
ا  - وسائل  تعزز  ة  االتفاق تتضمن  اجلديدة  كام  احلرائق  من  لوقاية 

لق   عن  فضال  مج   1000وماكحفهتا،  الرب ٕاطار  يف  ة  ٕاضاف معل  فرصة 

ٔوراش".  ل "  د

جما   ر كذ  احلكومة  دت  ٔ ٔثريها،  وت احلرائق  تداعيات  من  د  ول
اليوم  ٔن  ب نقول  بغيت  واليل  لٕالماكنيات،  سبة  ل و ك  س لو سبة  ل

وعند  5عند   ر"،  "اكند ل  ش   3  د هللا  شاء  ٕان  سلمي  ال ٕاطار  يف 
ل  8توصل عند  رات د ل الطا ر"د   . "اكند

عندها   ت  والغا املياه  ل  د الوطنية  ل  د طبعا  الواك  رمبا  الضبط  ف
ل  ادة الهيلكة د ٕال رامج  هتا، ولكن كذ  ايل من  مج معل استع ر

املايل   الغالف  تقريبا  تقارب  ادي  و رمه م   150املنظومة  ا ل  د ليون 
انب الفال  ل سبة    مليون درمه.  100ل

  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
ر السيد شكرا   . احملرتم الوز

لكمة بداية   ٔعطي ا ر،  ىل جواب السيد الوز ب  ٕاذن يف ٕاطار التعق
شرتايك.    لفريق 

  تفضل اليس يوسف. 

شار   ٔيذي:  السيد املس   يوسف 
س.    شكرا السيد الرئ

قة، ا سعنا بداية ٕاال الرتمح حق ٔمام اكرثة وطنية، ال  ر، حنن  لسيد الوز
ما   قة  لكن حق لهم شهداء،  يتق ٔن  ٔل هللا  س ل احلرائق،  ا د الض ىل 
طقة القرص  ل احلرائق، خصوصا اليل اكنت يف م م د ٔ ا الل  ه  شاهد
بين والبارح يف  رفط  وبين  ٔهل رسيف  و سف  بين  ل  د ي  الق ري،    الك

ل إالنقاذ. ٔننا كنبخسو اجلهود د لغاية، هذا ال يعين    عروس، اكن مؤسفا 
ل الوقاية املدنية وال  ال د ل إالنقاذ ال ر ود خضمة د حصيح اكنت 

املياه ل  د اليل   املصاحل  ة  امللك ة  املسل القوات  ال  ر وال  ت  والغا
ٔكرب،  كنحييومه هبذه املناسبة، لكن   ٔساة اكنت  وشاهد احلا مع ذ امل

رها  د يف  وساحمة  رزقها  يف  مساحمة  والناس  الرعب  ل  ود الهلع  ل  د
او بنفوسهم.  ا ين   ومساحمة يف لكيش  ريب 

ل هذا املوضوع  س، لكن املقاربة د لك املقاي قة يه اكرثة وطنية  حق
اللها   ستحرض من  ت البد من حضور مقاربة مشولية  الغا ل حرائق  د

.التمثني د   ل الرٔسامل الغابوي يف بالد
ىل  د الهجوم خطري  ت، بالد كتعرف وا ل الغا ري احلرائق د من 
ٔنه  ال،  ا لهذا  املؤطرة  القانونية  الرتسانة  حتديث  يض  يق الغابوي،  ال  ا

جتاه حنو مزيد من الزجر   1916و  1917شتغل بقوانني تعود لسنة   مث 
ة.    ومن املراق

ل املياه  وما كنفهمو  يفاش املصاحل د ر، ما كنفهموش  ش، السيد الوز
لحظة،   يجيبوه يف التو وا ية وال جح  ري ق ط  ت ٕاىل يش فالح ق والغا
امكة، والناس كتحرق بالد، والناس كتحرق  لم رو البحث ويقدموه  ويد
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امكة ولعدا ٕاال لم د تقدم  ا يش  ارات، ما معر شف ل الهك الف د   ا
د ضد جمهول، هاذ املوضوع  ة وغتق ا ابو يش خمتل عقيل وال يش  ٕاىل 
ني  ، م ل والد ل د ، مستق ل بالد ل د ٔن هذا مستق خصو احلزم، 
شوفو   ه الغابة، وك متي لٕالقلمي اليل ف ٔ كن ىل القطاع الغابوي و دثو  كنت

د  والتواطؤ  لصمت  الغابوي،  ال  ا ينحرص  سنة  عن  سنة  ل يفاش 
ة بيضاء   ام كتلقى مسا ت  دوار وسط الغابة، لك  ين ام  امجليع، لك 
ل امللفات احملكومة يف حمامك اململكة اليل فهيا   الف د ات ا وسط الغابة، م

اع.    إالر
وزارمك   هتا مصاحل  بذ اليل  هودات  ا ما يه  ر،  الوز السيد  سائلمك، 

 ٔ رجع ا ٔحاكم و ذ هاذ ا ىل تنف لها  ش توقف  لطبيعة د الغابوية  مالك 
لها؟  ري د ش   ويتعاد ال

ٕاطار   يف  احلكومة  هبا  قامت  اليل  اخلطوات  مثن  إالطار،  فهاذ  ٔيضا، 
الناس،  لهاذ  الثقة  ادة  ٕا ٔنه  ٔساسا  م  لكن  السلبية،  ر  ٓ ا ل  د املعاجلة 
رجعو  ش  هيم  الثقة  ادة  ٕا خص  حلرائق،  قرسا  هتجرو  اليل  الناس 

وا  ن. سك ٔما   فذيك ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ل تفضل.  لفريق احلريك، اليس ن لكمة  ب، ا   دامئا يف ٕاطار التعق

ل الزييدي:  شار السيد ن   املس
ٔؤكد يف الفريق احلريك عن   ٔن  نود  ر،  مك، السيد الوز ال مع جوا تفا

ب احلرائق اليت تعرضت لها بعض س ري  ا الك اطق املغرب، وما جنم   قلق م
ة.  ر فاد   عن ذ من خسا

ات اليت حصلت   ب الوف س  ، لال والفقد عظ وبقدر ما اكن املصاب 
ل  رح من  ذ  عن  رتب  وما  اجلسمية،  املادية  والتداعيات  ر  واخلسا
التضحية  صور  ٔرىق  عن  اكرثة  ا هذه  عنه  نت  ٔ ما  بقدر  ٔرس،  ا الف 

الوطن، ل  السلطات   والتضامن يف س تلف  اجلبارة  هودات  ا جتسدت 
من  واملواطنني  ة  امللك ة  املسل والقوات  رك  ا ال  ور ة  العموم والقوات 

ل ٕاخامد هذه احلرائق.  ٔ  
فٕاننا   احلرائق،  جراء  املترضرة  الساكنة  مع  املطلق  نا  تضام نعلن  وٕاذ 

السادس   محمد  امل  جلال  والعرفان  نان  م عبارات  ٔمسى  ب ىل نتقدم 
املنكوبة   لمناطق  دمعه  بتخصيص  لحكومة  ته  وتعل ة  السام عنايته 

  مليون درمه.  290ولساكنهتا قدره 
لتعجيل يف الكشف عن ظروف  ومن هذا املنطلق، نطالب احلكومة 
ٔسباب  حول  الوطين  العام  الرٔي  وٕاطالع  اكرثية  ا الوقائع  هذه  ثيات  وح

رضورة ىل  ونؤكد  ر،  اخلسا وجحم  اكرثة  احلاكمة   ا ٕاعامل  ىل  احلرص 
املقرر  مع  ا توزيع  خيص  ف  الفعليني  ن  لمترضر سهتداف  و والرصامة 

دوده.  ه من  ٔخرى تفر ت  ة، حىت ال خيضع حلسا ت ملك   بتعل
رمق   القانون  ٕاعامل  ٕاىل  احلكومة  ندعو  السياق،  نفس   110.14ويف 

اكرثية ا الوقائع  عواقب  لتغطية  نظام  داث  ٕ الصندوق   املتعلق  واستعامل 
متويل ساكنة املناطق املعنية هبذه احلرائق.    احملدث 

املعدات   توفري وتعزز  اجلهد يف جمال  من  مزيد  ٕاىل  احلكومة  ندعو  كام 
رشية  خامد احلرائق وتوفري املوارد ال ٕ ايق واملتعلقة  شلك اس ة  ك س لو ا

كوهنا وبلورة اسرتاتيجية وطنية لتدبري ا ٔنواعها يف املؤه و اطر مبختلف 
احلرائق   من  الوقاية  ة، وهو ما يوجب تطور وسائل  املناخ التغريات  ظل 
يل عن العشوائية اليت   ت والت ادة النظر يف املقاربة املعمتدة لهندسة الغا وٕا
س  لتحس الرتبوي  املهنج  تطور  مع  وهندسهتا،  هتا  بن يف  ت  الغا هبا  متتاز 

و  ت  الغا ٔمهية  ب ستعانة امجليع  طريق  عن  املسمترة  ة  املراق تطور 
داث  وٕا اكرثة  ا شوب  ل  ق الطوارئ  ا  الن  وٕا احلديثة  ا  ولوج لتك
ات ٕاقلمي احلسمية اليت تعاين  ل جام ات املهددة، م مراكز لٕالطفاء يف امجلا

ىل مستوى مراكز إالطفاء.  بري    من خصاص 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم. شكرا السيد امل    س

ٔحرار.  ٓن لفريق التجمع الوطين ل لكمة ا   ا
ٔستاذة تفضيل.    ا

شارة السيدة فاطمة احلساين:    املس
س احملرتم،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔحرار ٕاال نع  ا كفريق التجمع الوطين ل ربو يف البداية ما ميكن لنا ٕاال اح
لنا املطلق والالمرشوط مع حضا هؤالء اليل ترضرو من   عن التضامن د

ة  طن ة  ل  د ٔقالمي  هبم  وكنعين  احلرائق  ٕاقلمي   -تطوان  -هاذ  احلسمية، 
ة فاس ش، احلسمية، وتطوان، وكذ  الشاون، العرا اس   -وزان،  مك

ت. و   زة و
ٔرواح، ميكن بدر  ا ٔرضار مل تطل  ٔن ا دا، ولكن  امحلد   ة قلي 

ٔن يه يف  ٔصبحت ظاهرة مستدامة  ٔن هاذ احلرائق  شوفو  ا اليوم ت اح
ات  در ارتفاع  يف  ة،  املناخ التقلبات  ٕاطار  يف   ، سنو كتكرر  رمبا  ٕاطار 
زامن يف  اليل  كذ  احلراري،  باس  ح اليش  هاذ  اليوم يف  د  احلرارة 

واليل   دا،  صعب  جفاف  مومس  مع  اليوم  ل بالد  د ة  معا من  سزييد 
بري.  ٔهنم تيعانو من مومس جفاف    ساكنة العامل القروي اليوم، 

من   يض  تيق اليل  واليش  زيد  ادي  لكها  لك  املش هاذ  تتضافر  ٕاذن 
ل احلرائق.  برية هاذ املوضوع د ذ جبدية  ٔ ٔهنا ت   احلكومة 

رة امليدانية اليل مق  ىل الز ٔن  ر،  شكرومك، السيد الوز ا ت تو هبا  اح
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ليه وكذ  ٔكدو  ا كن لمك الرصحي واملتاكمل، اح ٔوال، اجلواب د ىل،  ال 
اكن   واليل  ات،  احلاج حتديد  ٔساسها مت  ىل  واليل  امليدانية  لمك  د رة  الز
مج  ر ختصيص  ل  د إالطار  ات  االتفاق ع  التوق مت  ٔساس  ىل  رسيع  ال

لكفة مالية هامة كتوصل   ايل    مه. مليون در 290استع
زل هبا  ة اليل  ىل املقاربة والرس س احلكومة  شكرو السيد رئ ا ت اح
شكر  شكر الناس مل  ن، "من مل  ل دمع املترضر ٔ ة من  ت السام التعل
هاذ  احلكومة،  به  تتقوم  اليل  العمل  نبخسو  ليناش  ميكن  ما  ا  اح هللا"، 

ٔن ه لكها  ة  العموم السلطات  ه  ف تضافرت  اجلاد واليل  قضا العمل  اذي 
س وعن   سي عد عن ال ٔن ن ٔننا جيب  ة وفعلية، وتنعترب ب ق ٔزمة حق هذي 
لنا   ٔن هذا جمهود، جمهود د  ، الشعبوية وف خيص التعاطي مع هاذ القضا
شوفو العامل   ا ت ل الوطن وتنعرتفو به، دول العامل لكها فهيا حرائق، راه اح د

ا هذا.. والناس ع  ا اسرتاليا، شف ندها ٕاماكنيات ولكن اكينة هذه ظاهرة  شف
هنا   ولكن  الطبيعة  يف  نتحمكو  ا  اح نقدرو  ما  معر  الطبيعة  طبيعية، 

لية مشكورة، السادة الوالة.  ا ا جمهود دارتو وزارة ا   جمهود، اح
ة ة طن السيد وايل  شكرو  ا ت ىل املاكبدة   -تطوان   –اح احلسمية 

ل   د عامل  كذ  والوقوف  واصلو  واملعاينة  ت كنا  ش  والعرا وزان  ٔقالمي 
امة  ٔحسن د ٔحسن دمع و كنتواصلو معهم بعني املاكن واكنوا  ا،  معهم يوم
تُداري  ٔهنا  و واضعة  م ظلت  اليل  الساكنة  املدين،  متع  ا وكذ  لساكنة 
تريكز   واليل  زاف  بري  بدور  قام  اليل  املدين  متع  ا وكذ  بتواضع  ولكن 

الطال ٔدوار  ا قام تيعكس  اليل  املدين  متع  ا لهاذ  ستور  رسها ا اليل  ئعية 
لو.    ٔدوار د

ح   ري نف ٔ بغيت  ٔن يقال، ولكن  ري ما ميكن  ح الك ٔ هنا بغيت نف
السياسة   رو  ند السياسة،  يف  نزتايدو  مسموحش  ما  اليوم  القوس،  د  وا

السي د  وا  ، القضا هاذ  يف  بعضياتنا  ىل  ا  اح نزتايدو  ل ونبقاو  د دة 
ادي نقولها السيدة من احلركة الشعبية، ال امسح ليا..    احلركة اليل 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

شارة السيد فاطمة احلساين:    املس
  ال، ال، امسح يل.

س اجللسة:    السيد رئ
ٔستاذة فاطمة. ٔستاذة فاطمة..  ى الوقت  هت سة شكرا، ا   السيدة الرئ

شا  س. السيد املس اء السيد الرئ شار، ر اء.. السيد املس   ر ر
  شكرا.

ملغرب. لشغالني  حتاد العام  ب الرابع لفريق    ٕاذن التعق
س.  اء السيد الرئ ة.. ر ي ٔستاذة ف   تفضيل 

شار.  س، السيد املس   السيد الرئ
  شكرا.

شار..  شار.. شكرا السيد املس   تفضل السيد املس
ة.  ي ٔستاذة ف   تفضيل 

شارة  ل:   املس ة خور ي   السيدة ف
س.    شكرا السيد الرئ

اكمل   ا نا  تضام عن  ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  نعرب 
ة  مو ارش من  م شلك  ن ترضروا  ال واملواطنات  املواطنني  مع  ري  والك
ٔفراد  ر البالغ  احلرائق اليت عرفهتا بعض املناطق مؤخرا، كام نعرب عن تقد

ة   املسل السلطات القوات  ر  وسا الرتابية  وإالدارة  املليك  رك  وا ة  امللك
ة ت احلرائق وحامية املواطنني  ة ملوا رتاف ٔت بيقظة و ة اليت تعب العموم

  واملواطنات مهنا. 
وضع  تفرض  داث  ٔ ا هذه  ل  م ٔن  إالطار  هذا  يف  نؤكد  وٕاذ 

ظاهر  ٔصبحت  اليت  ت  الغا حرائق  ة  ملوا واحضة  وطنية  ة اسرتاتيجية 
ة وكذ  كررة احلدوث يف العديد من دول العامل، بفعل التغريات املناخ م

رشي يف بعض احلاالت.   بفعل إالهامل ال

ر احملرتم،    السيد الوز
ة املتعلقة   لتوجهيات امللك ملغرب  لشغالني  حتاد العام  نعرب يف فريق 

التو  ت  مع  احلكومة  جتاوب  ة  رس وكذا  املترضرة  ٔرس  ا جهيات بدمع 
ة  ات ٕاطار لتزنيل مجمو ىل اتفاق ع  ي متثل يف التوق ٔمر ا ة، وهو ا السام

ٔثري احلرائق.  د من ت ل الية  ستع   من التدابري 
اليت   الرشوط  جبميع  التدابري  هذه  اطة  ٕا ٕاىل  إالطار  هذا  يف  وندعو 

ستفادة مهنا.  ن يف    ستضمن فعاليهتا واملساواة ما بني مجيع املترضر
ة ومع لك إالماكنيات ويف   ٔن وزارة الفال ساور شك يف  ري، ال  ٔ ا

ٔرس  لك ا ٔكرب دمع وٕاسناد ممكن  دات اليت تتوفر لها سوف توفر  ع و
ة  ٔهنا ستلعب دورا حمور يف وضع اسرتاتيجية وطنية ملوا املترضرة، كام 

امئ طق اليقظة ا طق رد الفعل ٕاىل م اوز م ت حىت نت   ة.حرائق الغا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رتام الوقت.  ىل ا شارة، وشكرا    شكرا السيدة املس

ستوري ة ا مو لكمة  عي.  ا ج ميقراطي    ا
  اليس عبد الكرمي، تفضل. 

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

مك.  ىل جوا ر،    ٔشكرمك، السيد الوز
ال ماد  حفسب املعطيات املتوفرة  ت يف املغرب توفر د ٔن الغا ينا 

يل اخلام،   %1مليارات درمه مبعدل    7سنو يصل ٕاىل حنو   ا من الناجت ا
توفري   الل  من  البطا  من  احلد  يف  ت  الغا هذه  سامه   50.000كام 
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صب معل سنوي تقريبا.    م
حضا   مع  ٕاطار  ات  اتفاق ع  توق ٔن  ىل  احلكومة  لنت  ٔ ٔن  وبعد 

اللها رصد  حرائ ت هبذه املناطق، واليت مت من  مليون درمه،   290ق الغا
ف  ازهلم والتخف رممي م ٔهيل و ادة ت ن وكذا ٕا واليت هتدف ٕاىل دمع املترضر
ام بعمليات  ملناطق املعنية والق ل  ر عن مريب املاشية ومريب الن ٓ من ا

وتنف واملترضرة  املمثرة  ٔجشار  ا ٔهيل  وت ت  الغا ري  التمنية ش مشاريع  ذ 
صادية املتاكم يف املناطق املترضرة.   ق

ضياهتا،  ىل تزنيل خمتلف مق يف ستعمل احلكومة  لكن السؤال هنا 
اليت   املترضرة  ٔرس  ا متكن  وحىت  الزمن  امل  عتبار  بعني  ذ  ٔ ا مع 
ت  الغا هذه  من  ٔرسها  تعيل  اكنت  اليت  ة  الف وكذا  مساكهنا  فقدت 

ال؟ لالستفادة يف ٓ   ٔقرب ا
شارية لها نتاجئ ٕاجيابية يف تدبري هذا النوع من   ٔن املقاربة ال ا ب ووعيا م
النقط  بعض  عتبار  بعني  ذ  ٔ ا ٕاىل  ر،  الوز السيد  ندعومك،  الكوارث، 

ات الل تزنيل بنود هذه االتفاق ٔساسية    إالطار ويه اكلتايل: اليت نعتربها 
احللول    - يف  املترضرة  ة  الف قة  ٕارشاك  دق ٕاجراء حبوث  وكذا  ة  املقرت

ة؛  وازنة لهذه الف اد وم ل استفادة  ٔ ني من  ق ا احلق   روم معرفة الض
لتصنيف    - املتبعة  املعايري  حتديد  ل  ٔ من  رباء  ىل  د  ع نيا، 

  املناطق املترضرة؛ 
وجب   - رة،  ٔ املت ة  كولوج النظم  ٔهيل  ت ادة  ٕا مع  ملوازاة  لثا 

ال  احلرص   لية ال قدر هللا، م ىل تعزز وسائل الوقاية من احلرائق املستق
شعار؛  طورة لالس ليات م   عن طريق وضع 

ت   - ىل  العمراين  الزحف  ذ احليطة من  ٔ املقابل وجب  رابعا، يف 
ٔشد خطرا من لهيب النريان.  ات، ٕاذ يعد ذ   املسا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار السيد شكرا   . رتماحمل املس

ب يف  دة والتعادلية.  املوضوع،ٓخر تعق لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا
ش، تفضل.    اليس محمد بولع

شار  ش:   املس   السيد محمد بولع
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ة هذه احلرائق بفضل تعبئة امجليع  ت من موا ٔن بالد متك امحلد  

ة وال ٔن  من ساكنة وقوات مسل وقاية املدنية، التجهزيات املتطورة امحلد  
السيد   لكن  ر"،  "كناد رات  طا ىل  تتوفر  اليل  القلي  ول  ا من  بالد 
رشا   خامد احلرائق اليت الزال البعض مهنا م ٕ ي  هت ة الساكنة مل ت ر معا الوز

ة مسمترة ٕاىل اليوم.  دود اليوم، بل الزالت املعا   ٕاىل 
مع  هرضو  بين  البارح  وتيطفت  السالم  عبد  موالي  ل  د الناس  نا 

ن، الناس ضاعو يف رزقهم، ما بقى ال عسل، ال زيتون، ال  د سف وبو
رضرة،  م الساكنة  هلم،  د واملنازل  حصهتم  يف  ضاعو  زرع،  ال  ة،  س

رمحو مسكني.  ن اليل مات هللا  ة وحىت خطر املوت، واك ت املعا   وا

ر،    السيد الوز
يعر  ة، واليل ما ميكن  العاف ٕاال اكن وسط  اكرثة  ا ل هذه  ف احلجم د

اكرثة.  ب هذه ا س   فقد لك ما مي 
ل الساكنة وكونو مع احلكومة ونعاونوها،  ة د ا نوصلو املعا ، اح دور
الفعيل  التزنيل  يف  البدء  مت  واليوم  رسيعة،  فعل  ردة  عندها  اكنت  واليل 

ذ اءت تنف الية اليت  ستع ة. لتدابري  ة السام ت امللك لتعل   ا 
محمد   امل  جلال  ناننا  ام شديد  عن  نعرب  ٔن  املنرب  هذا  من  والبد 
ني هللا    لحكومة، دا ة  السام ته  تعل ىل  ىل مجيل عنايته و السادس 

ة.  ة والعاف   بدوام الص
الت  التد رب  معلها  تواصل  ٔن  احلكومة  من  ر،  الوز السيد  متىن، 

ٔ ية، من  ٔهيل التق ادة ت ح وٕا ل الصيانة ملصدات النار، هتيئة نقط املاء وف
ر، اليل  ت، السيد الوز ة، ح راج املراق ٔ شاء وصيانة  املسا الغابوية وٕا
ل  ري يف احلراسة د ك رخصوه  ل هاذ النار نقدرو  تنضيعوه يف إالطفاء د

لهيا.  شددو احلراسة  ت،    الغا
ن   مستعد ات  جام رؤساء  ا  نعززو  واح ش  احلكومة  مع  نتعاونو 

ري من العالج، راه  ر،  ل احلراسة، والوقاية دامئا، السيد الوز العملية د
السيد   ومتناو،  الب،  تتحرق، وهللا  اليل  ت  الغا ذيك  مع  قلوبنا حترتق 

اء.  ن من دون است مع يوصل مجليع املترضر ٔن ا ر،    الوز
ٔن   هناية  ا يف  ر،  الوز السيد  ة  والبد،  املسل القوات  عنارص  شكر 

ني،  املتطو ومجيع  احمللية  والسلطات  املدنية  والوقاية  املليك  رك  وا ة  امللك
احملليني   الساكن  اثة  وٕا احلرائق  بؤر  مجيع  ىل  السيطرة  متت  فضلهم  ف

اكهتم.  ىل ممت ن واحلفاظ    املترضر
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

باترد السيد الوز ىل التعق   . ر 

ر   ة السيد وز ت:   الفال   والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
س.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
، د  ٔول مرة تتوقع يف بالد ٔنه احلرائق مايش  ري نوحض ب ٔوال، بغيت  ف

ل  ن حرائق 60عند املعطيات د ام اك ل سنة ولك  ن تد ام اك ، ولك 
س  املقاي لك  العام يه  ل هاذ  لها، احلرائق د واء د ح لهيا و والقضاء 
ل هاذ البؤر.  لحجم د سبة  ل ل البؤر، ال  لعدد د سبة  ل ائية، ال    است

ٔوال   نعرفو  لمك، ولكن خصنا  دا اكع املالحظات د م  ولكن، هذا 
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متوقع  فني  بالد  نقارنو  يقع  ش  ما  شوفو  خصنا  ملوضوع،  لهاذ  سبة  ل
ٕاسبانيا   ن يف  ٔشنو اك سمعو  املتوسط، لك عشية ت ٔبيض  ا البحر  شامل 

اد تتحرق.  Girondelaويف فرسا ( يق   (  
ر"، املغرب، ٕان شاء هللا، غيكون عنده   9فرسا عندها   ل "كناد د

وخص  8 املثل  هبا  ويرضبو  تيدور  قوة  يه  ل  التد ل  د القوات  نقولها ، 
املركز   شوفو  جتيو  ش  ليمك  نعرض  هنا  من   ٔ و ٔدعومك   ٔ و ونعاودها، 
هاذ  ميكن  يفاش  وشوفو  ط  الر يف  هو  راه  اليل  ل  التد هاذ  ل  د
ني   ة م د يف سا لني، تيدار يف وقت وا ن مع مجيع املتد سيق اليل اك الت

ة اكن لكيش  السا ذيك  ة يف  سا ش،  العرا ل  د احلريق  يف   اندلع  ل  دا
احلكومة،   س  رئ السيد  مع  خبطوة  خطوة  اليش  ذاك  ع  نت وكنا  املعركة، 
ٓخر   لميدان، هنار إالثنني  رة  رو الز ش خصنا ميكن لنا ند ن  وهنار اليل 
نا مع   ر وتالق شوفو هاذ اخلسا ش  لميدان  ا  لهيا، مش بؤرة اليل قضاو 

ل.  ل التد   الساكنة ومع الفرق د
د هود  طبعا فا زيدو،  خصنا  طبعا  هذا،  يف  م  د  هو  و  ا ل 

داوش من الصفر، هاذ  ٔنه راه ما ت ري خصنا نعرفو ب خصنا احلذر، ولكن 
ما   اليل  يش مسائل  نبخسو  نبقاو  ما خصناش  نيا  و م،  د  راه  اليش 
هاذي،  حبال  حوادث  يف  وهيرض  املعطيات  عندو  ما  اليل  تنعرفوهاش، 

ن، ما  ل اليوم، ولكن عندي مايش مز لني د ىل السادة املتد هنرضش 
ٔوىل. la référenceشوية يف ( ل البارح يف الغرفة ا   ) د

ظرف    29فـ   يف  ٔها  كتعب واحلكومة  و  ا اليل  مي  السن ل  د مليار 
ل  د ع  التوق مت  مج،  الرب ودر  نا  ج املعطيات  عند  اكنت  ميل  يومني، 

ة.    االتفاق
ش ل  التد ٔن  نيا  ب ليا  يقول  د  وا ٔي  دى  ونت ليا  اعطيو  كون.. 

ٔنه فذيك  اتو، ب د املثل اليل تيعرفو يف ح ل التزنيل يعطي يل وا ة د الرس
ت الناس اليل تعوضو  ت وقعت امجلعة الس الوقت اليل توقعنا الغد ليه الس

ل الشعري.  ل احلبوب ود ىل الشلك د  ٔ هلم وتعوضو فال   فاملاشية د
رو املالحظات، راه بغينا  ٕاذن خصن  ش ند ن  ا نعرفو هاذ املسائل مز

رتاف  لقدام، ولكن خص  زيدو القدام واملالحظات هوما اليل تزييدو 
ري   اش  ما  راه  اليش  وهاذ  ه  ف ن  ٔشنو اك لنا  د احمليط  لواقع وشوفو 
دم اليوم فني رامه، ما عندي حىت متوت وكت ن الناس اليل    هكذا، راه اك

ة وهوما..يعين من   ذ البار ط، لكهم م ت اليوم فالر د فاملياه والغا يش وا
دمش  ي ر راه ما  ل الواك ومجيع املوظفني لكهم فامليدان، والوز ر د املد
املسائل  هاذ  خصنا  ٕاذن  دم،  كت الوزارة  ولكيش  طامق  عندو  راه  دو  بو

  خصنا نوحضوها ونعرفوها. 
ري فهاذ  السلطات احمللية اليل خصنا   الش؟ املشلك الك ٔن  حنييومه، 

ش فهيا الساكنة، مايش حبال احلرائق  ل الشامل وخصوصا العرا احلرائق د
ٔخرى، فهيا   الت    24دوار، السلطات يف ظرف    35ا ليل ر ة فا  10سا

رجعو  لكهم  املعلومة..  ش  ري  ل  الرتح وهذاك  هذا..  من  خشص  ٔالف 

ار رجع امه متا، والتعويض ها  حىت اليل حترقات ليه ا لو وراه شف وار د ل
ٔقرب وقت. هيم يف  هيم وغمييش    هو غمييش 

سامه  ادي  ٔمر  هيمها ا ن اجلهات اليل  ل التعمري واك ن الوزارة د واك
ن   اك الوطين  الصعيد  ىل  ٔنه  ب ليمك  نقول  بغيت  وكذ  شكرومه،  وك

كتطلع   اليل  املعلومات  هاذ  يعطيو  اليل  ني  ليمك مراق ميكن  يفاش  ا،  يوم
يق  ط والناس اليل متا  ار فالر ٔخ ة راها شعالت وراه ا ٔن العاف تعرف ب
ل ذوك البؤر  ٔ يف جملس النواب وعندي الصور د ش، البارح  ارف ما 
دامة وراه هاذ اليش مايش  ش نقول ليمك الناس راها  ري  الصغرية، ٕاذن 

دامني وخصنا  ل النعاس.. راه  ىل هاذ اليش. د ٔكدو    ن
ل...    املقاربة د

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

املغريب يف  والكساب  الفالح  "دمع  ه  وموضو السابع  لسؤال  منر  ٕاذن 
ة ظاهرة اجلفاف وندرة املياه".    موا

شارن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال.  د السادة املس ٔ لكمة    ا
ار  س، اليس م   ك، تفضل.السيد الرئ

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

رة،    السيدة الوز
ران،    السيدان الوز

شارن احملرتمني،  ٔخوات وإالخوة املس   ا
ر،    السيد الوز

انقة جراء اجلفاف وحش   ٔزمة  ٔن الفالح والكساب يف  ليمك  ال خيفى 
ٔسعار.  الء ا   املاء و

ر احمل سائلمك، السيد الوز ذة ملعاجلة هذه  لهذا  رتم، حول التدابري املت
ٔوضاع؟    ا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ىل السؤال. ابة  ر لٕال لسيد الوز لكمة    ا
ر.    تفضلوا السيد الوز

ر   ة السيد وز ت:   الفال   والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،   السيد    املس
شارون،    السيدات والسادة املس

ٔن بالد فهيا تقريبا   ب نقول  ري  غيت  ة اليل هوما    %70ف ل الفال د
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ٔقل من   ني وكنقول صغار  ارات، والفالح الصغري   5صغار الفال ل الهك د
ٔساسا يف  ىل ذ  ل الوزارة، ويت الت د ل التد هو دامئا يف الصلب د

ا إال اليل جحم  الهام  العام  ر  س وجحم  ة  املمنو دات  واملسا ت 
واليل  ية  التضام ة  الفالح املشاريع  ة،  الفالح ستغالليات  سهتدف  ك

ني املاضيتني   ال يف السن ا لفائدة    279مهت م د    175مرشو ٔلف مستف
لها تقريبا   دات د ع   مليار درمه.  2واليل بلغت 

املاش  ل  ستافدو جما سنو من محالت  مجيع املربيني د ك الصغار  ية 
هبا  كتقوم  اليل  احليوانية  ة  الص ىل  لحفاظ  واملعاجلة  ح  التلق

)1l'ONSSA ،ايئ است تتعرفو هو مومس  يفام  احلايل  الفال  املومس   ،(
ل احلرارة، فالوزارة تتحيص وكتجمع   اد وهاذ الظاهرة د وكنعرفو جفاف 

ق لك املعطيات وامل د الصفة اليل يه مسمترة  لتدق ؤرشات امليدانية بوا
والقطاع  ني  واملنت والكسابة  ة  الفال ىل  اجلفاف  هاذ  ر  ٓ ع  لت وحمينة 
سبة  ل القرار  اختاذ  لنا  تعطي  اليل  يه  املعطيات  وهذه  امة  بصفة 

الت.    لتد
ل السنة   ٔول د ركزت يف ا الية  دة ٕاجراءات استع واختذت الوزارة 

الرتكزي اكن  ىل  ميل  بعد  ومن  اد،  جفاف  فهيا  اكن  اليل  املناطق  ىل   
حتت   ايل  ستع مج  الرب اء  ٔمطار  ا ل  د النقص  ل  د التعممي 

ٓن:  زلناه، ومت حلد ا ة واليل  ة السام   التوجهيات امللك
ل    - ناء د ه    6.2اق طار من الشعري املدمع، توزعت م  4.5مليون ق

د؛  850لفائدة     ٔلف مستف
ناء  ا  - مهنا    1.6ق توزعت  املربة،  الف  ٔ ا من  طار  ق   1.3مليون 

د؛  200مليون لفائدة    ٔلف مستف
  مليون خمصصة.. 200توريد املاشية:  -
  مليون؛   600تعزز السالمة الصحية لـ  -
ريل:    - ٔ ذ فاحت  ٓن م د ا ٔمني الفال لكيا ٕاىل  رصف تعويضات الت

لفائدة   رمه  ا ل  د مليار  واليل  45تقريبا  د  مستف تقريبا    ٔلف   736كهتم 
كوبة.  ة م   جام

س    : اجللسةالسيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

لفريق احملرتم ب    . التعق
س.    تفضل السيد الرئ

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

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل يد  ٔ الت احلريك  الفريق  يف  نود  مك،  جوا مع  ال  املالحظات  تفا  

ات التالية:  قرتا   و
 

1 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ة  مثن جمددا املبادرة السام ٔن  نا يف الفريق احلريك بداية ٕاال  ٔوال، ال ميك
مع،  ايل ل مج استع ر قرار  ٕ ٔيده  لصاحب اجلال امل محمد السادس و
تعرفها  اليت  ٔسعار  ا الء  و املياه  وندرة  اجلفاف  ٔزمات  من  ف  التخف بغية 

ال  هذه  ظل بالد  اصة يف  والكساب،  الفالح  ىل  سلبا  واملؤرة  سنة، 
ٔمسدة.  الف وا ٔ ٔولية وا ٔسعار احملروقات واملواد ا  ارتفاع 

رتباك احلكويم يف  ر احملرتم،  ل، السيد الوز س ويف نفس الوقت 
سالس  مبختلف  القطاع  ها  يوا اليت  الصعبة،  ٔوضاع  ا هذه  ة  موا

فالفالحون ومربو السايم   وجماالته،  املليك  مع  ا املعنيني هبذا  املاشية ولك 
متاطل   من  السابقة  ات  فو ا ه  عرف ما  ر  ذ دون  الثالثة  فعة  ا ظرون  ي
ٓن ما  ن الناس اليل مازال ا ر، اك ٔقول لمك، السيد الوز  ٔ وسوء تدبري، و

ة؛  ا لف ال حىت يش    واصلهم ال شعري ال 
خيفى   ال  كام  ر،  الوز السيد  ٔخرض"  نيا،  ا املغرب  "خمطط  فـ  ليمك 

لمغاربة   ايت  كتفاء ا ه يف بعض السالسل، فقد فشل يف توفري  رمغ جنا
ىل  ه املالية واملائية  لكف القمح واحلبوب، رمغ  يل  ٔساسية من ق ملواد ا

ني   15مدى   لفال بريا  ما  اه يويل  مل  طط  ا هذا  ٔن  كام  سنة، 
  والكسابني الصغار. 

نتط  السياسة  لهذا  معق  يف  النظر  ادة  ٕا ٕاىل  احلريك  الفريق  يف  لع 
هذه  صلب  يف  الفالح  تضع  ديدة،  مقاربة  بلورة  الل  من  ة،  الفالح

  السياسة. 
اخلاصة  درالية  الف يف  النظر  ادة  ٕ الوزارة  ل وعود  م ساءل عن  ن كام 

نية بغية تطورها وجتويدها.  ت البيو  مبريب املوايش وخمتلف التنظ
ك وطين البد  جسل  تزنيل  جراء  ٕ التعجيل  من  ر،  الوز السيد   ، ذ

وعن   الفالح  عن  قة  دق معطيات  دة  قا يوفر  هام  ٕاكطار  فال 
؛  لك ذ ل  ٔم ة، واليت سمتكن من التجويد ا  استغالليات الفال

، نتطلع   لقطاع الفال ٔساسية  وية  لثا، يف ٕاطار ندرة املياه كامدة ح
الل ٔن تبادر احلكومة ٕاىل ال  ة الغالء وحش املاء من  د من مو ل ل  تد

ددة  ر يف بناء السدود وشجيع ودمع استعامل الطاقات املت س مواص 
ٕاشاكلية   تدبري  حسن  ضامن  ٔمهية  ىل  نؤكد  كام   ، الفال القطاع  يف 

سويق..   ال
س.    شكرا السيد الرئ

س    : اجللسةالسيد رئ
س.   شكرا السيد الرئ

لسيد الو  لكمة  دود ما تبقى من الوقت  ا ب، يف  ىل التعق لرد  ر  ز
ر.  زاف السيد الوز   بطبيعة احلال، ما بقاش لمك 

  تفضلو.. 

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
مج بصفة فعا ملا اكن عند  ٔنه لوال تزنيل هذاك الرب ري بغيت نقول ب
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ري يدوز بذاك الطريقة، هاذيك رمضان يدوز بذيك الط ريقة وال العيد الك
ل  ٔسس د ٔخرض هو اليل اعطا هاذ ا يه املؤرشات وخمطط املغرب ا
اصة يف  ة ما  ا لنا حىت  ل السيادة الغذائية د لنا ود ٔمن الغذايئ د ا

 .   بالد

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ه  موضو املوايل،  السؤال  ٕاىل  الغذايئ    منر  ٔمن  وا السيادة  "ضامن 
  لمملكة". 

لتقدمي   واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  السؤال. 

ب تفضل.    اليس احلب

ن الطالب:  ب  شار السيد احلب   املس
س،    السيد الرئ

؟  ر، حول السيادة الغذائية ببالد   سائلمك، السيد الوز
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار. ش   كرا السيد املس

ر.    رد السيد الوز

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    والسيدات والسادة املس
، وبفضل التوجهيات   ٔولوية يف بالد  ٔ ٔمن الغذايئ يه مس سياسة ا

م بالد  ت  ة متك السام ة  ٕاىل ضامن امللك اكم هتدف  ذ سياسة م تنف ن 
ٔمثنة،  ا الصحية وال  السالمة  المكية وال يف اجلودة وال  وفرة الغذاء، ال يف 
لتمنية  ٔولوية  ا ٕاعطاء  رب  الغذائية،  السيادة  تعزز  طريق  ىل  ٔساسا  و
ة،  املناخ التغريات  مع  ف  والتك الطبيعية  املوارد  والقروية وحامية  ة  الفالح

ٔمن الغذايئ، ومكن فسامه خمط ينة ل ٔسس م ٔخرض يف بناء  ط املغرب ا
 . ة القطاع الفال ا   من تقوية م

يف  لمملكة  الغذايئ  ٔمن  ا ٔخرض"  ا "اجليل  اسرتاتيجية  تضع  واليوم 
رب احملاور التالية:  ماهتا وذ    صلب اه

ل  - ٔم ا التدبري  الل  من  ا  اخ م ية  ة مستدامة وذ فال تطور  ٔوال، 
ٔقل مكية من املياه بطريقة مستدامة؛ ملياه  ٔكرب ب  السقي لضامن ٕانتاج 

؛  - اذبية القطاع الفال ىل الرفع من   العمل 
ع مؤرشات السوق الوطنية والعاملية؛  -  ت
لسوق الوطنية؛  - متون العادي  ٔمني ا  ت

قلب   - ويف  مات  ه قلب  يف  سان  إال جعل  ىل  العمل  وكذ 
ل التمنية الفالح   ة. املعاد د

س اجللسة:   السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب؟     هل من تعق
ن الطالب.    تفضل اليس 

ن الطالب:  ب  شار السيد احلب   املس
ر،    السيد الوز

مسمتر،  تفامق  يف  بالد  يف  ة  املناخ لتغيريات  السلبية  نعاكسات 
السقي   اه  م ىل  و املائية  الفرشات  عن  اد  شلك  ر  ٔ اليل  اليت  اليشء 

ٔساسية لضامن السيادة الغذائية.    شلك الركزية ا
ٕاطار   لامء، ويف  ٔول زبون  عتبارها  ة،  ٔرسة الفالح ا اليل  يف الوقت 
ملياه   ل  ٔم وا املعقلن  ستعامل  ٕاطار  ويف  ٔخرض"،  ا املغرب  "خمطط 
ط اليل مكن من مضاعفة إالنتاج مع   لتنق د السقي  درت ٕاىل اع السقي، 

  مليار مرت مكعب يف السنة.  2كرث من توفري ٔ 
املياه   ل  د الضياع  من  احلد  بدل  ة  املتعاق احلكومات  الوقت،  هاذ  يف 

اوز   ت واليل  نقلها  وبدل   %20الل  الرشب،  اه  م وات  ق رب  وكذ 
العادمة  املياه  معاجلة  توسيع  من  وبدال  البحر  يف  املهدرة  املياه  من  احلد 

وبدل  ة  س ال يف  اه   لالستعامالت  م لتوفري  البحر  اه  م حتلية  من  كذ 
ويه  لسدود  املتوفرة  املياه  ٕاىل  ساطة  لك  واكتفت  ٔت  الت الرشب، 

ولسقي   املغربية  ة  لفال ٔصال  املدارات   1.6معدة  من  ار  هك مليون 
شلك   ل بالد و  %75السقوية واليت  ة د الفالح الصادرات   %70من 

ة   ركة الفال املغربية تتحمل الرضيبة والثقل والفاتورة من إالنتاج الوطين، 
ملشاريع   ام  والق الرضورية  ات  إالٌصال اختاذ  يف  احلكويم  ٔخر  الت ل  د

  الالزمة. 
ق ومعيق   شخيص دق ام ب ر، ندعو احلكومة ٕاىل الق وهنا، السيد الوز
نية   ة  شح املوارد املائية، ومن  ة  سمة من  لهاذ الوضعية الصعبة، امل

ٔفق الرتف الرضورية، يف  التدابري  إالنتاج واختاذ  لتاكليف  املسبوق  ري  اع 
زويد   سمتر يف  ة املغربية  ٔن الفال ضامن السيادة الغذائية وكذا يف ضامن 
نوع،  تظم، م شلك اكف، م ة  ات الفالح ا الوطنية مبختلف املنتو ٔسواق

ش واستقرار الساكنة ال اسبة وكذ تضمن  د م ٔمثنة  د وب   قروية. ج
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس
ب.  ىل التعق ر    رد السيد الوز

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
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س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

الغرف  امعة  س  رئ السيد  حنييك  بغيت  ، ٔوال،  د بة  املوا ىل 
شخيص   ال فق مع  ٔ م ف القطاع،  ل  اود %100د و  نب واليوم خصنا   ،

املغرب   "خمطط  يعرفوش  ما  اليل  الناس  دا،  مة  اليل  القضية  د  وا
مييش   ش  املبادرة  ذا  ا اليل  هو  ٔخرض"  ا املغرب  "خمطط  ٔخرض"،  ا

اليل معلها، ر  ها، هو  ٓيت  اشتوكة  ل  املاء د لية  ما معلهاش يش لت اه 
ر،  ٔاكد ل  د إالشاكلية  املرشوع،  هاذ  إالشاكلية،  لينا  واليوم  ٓخر،  د 
ل  د سقي  ل  د إالشاكلية  لينا  و ر،  ينا ذ  م لرشب،  الصاحل  املاء  ل  د

لطامطم   15 يل  ا ها اليل كمتون السوق ا ٓيت  ار فاشتوكة  الف هك
ر.    والبوا

مسمتر  ا  اح فهاذ..  ا  مش الشهر  نيا،  د  وا مفنذ  ه،  التو فهاذ  ن 
ل  د فال  احلوض  د  وا ٕالجناز  ا  ا ل  د املرشوع  ا  طلق هاذي، 
ش  ىل حتلية ماء البحر وكذ توليد الطاقة،  ار، بناء  الف هك مخسة 

ل املياه.  ٔمثنة د   ننقصو 
لكممي   ل  د لجهة  دراسة  كذ  ا  نون،    –وطلق ار   5واد  الف هك

وزا سبة ٔخرى،  ل و البيضاء  ار  ل سبة  ل دراسة  طلقات  التجهزي  رة 
  لناظور. 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

لرتبية   الوطنية  الواك  ه "دور  ري، وموضو ٔ ا ل  السؤال ما ق ٕاىل  منر 
اء املائية".  ٔح   ا

ٔحر  ل الوطين  التجمع  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ار  ا
  لتقدمي السؤال. 

  اليس جواد الهاليل تفضل. 

شار السيد جواد الهاليل:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
اء املائية؟  ٔح ٔدوار اليت تقوم هبا الواك الوطنية لرتبية ا   سائلمك عن ا

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ا  ر لٕال لسيد الوز لكمة  ىل السؤال.ا   بة 

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٕاطار   يف  ٔت  ش ت اليل  البحرية  اء  ٔح ا ربية  لتمنية  الوطنية  فالواك 
واسرتاتيجية   مج  يف  ر س"  ٔليوت امللكفة  2011" دة  الوح املؤسسة  ، يه 

يل  السا والتخطيط  احلاكمة  ىل  وكتعمل  البحرية،  اء  ٔح ا ربية  نعاش  ٕ
شاط، من   مع التقين واملايل ورمقنة ال ة والتكون وا منوذج لق املشاريع ا و

  الل: 
لية    - السا اجلهات  مستوى  ىل  لهتيئة  وية  تصاممي  ذ  وتنف ع  ت

ل املم  ٔزيد د ىل   لكم؛  3500تدة 
ٕاطار   - يف  البحرية  اء  ٔح ا ربية  شاط  ملزاو  ص  الرتاخ مي  وتق ع  ت

لهيا؛  ططات املصادق  ضيات ا  تزنيل مق
اهز    - ت واليل  إالجاملية  ة  إالنتاج املؤهالت  طن   3380تدبري  ٔلف 

ٔسامك و  ٔنواعها و ىل خمتلف  اء البحرية  ٔح ربية ا ات  ات سنو ملنت صدف
الب؛   وط

ىل    - البحرية  اء  ٔح ا لرتبية  الصاحلة  املناطق  وتدبري  وهتيئة  حتديد 
سة.    اليا

دة   ٔن الواك عندها  ل املامرسة تبني ب ولكن، بعد العرش السنوات د
ل  د ضيات  ملق ومرتبطة  لها  د داث  إال ل  د القانون  يف  وثغرات  ود  ق

د املرشوع د ا وا اليل غيوصل   85.21ل القانون هو  القانون، ولهذا قدم
ىل هاذ  ٔن هاذ الصباح اكن التصويت  لمك ٕان شاء هللا،  الغرفة املوقرة د

ل: ٔ   القانون، اليل من 
   والكفاءات البحرية  اء  ٔح ا ربية  لتمنية  الوطنية  الواك  ام  تعزز 

لها؛   د
  بغية تعزز جناعهتا واستقالل ، لواك  ها املايل؛ تنويع املوارد املالية 
   الالزمة ت  الضام لقطاع وتقدمي اكفة  الفعال واملعقلن  التدبري  ضامن 

  لتطوره. 

صاصات اجلديدة يه:  خ   و
مع القانوين وإالداري والتقين ملشاريع   - بة وا تعزز دور الواك يف املوا

اء البحرية؛  ٔح ربية ا منية  شاط  ر يف   س
دا  - ٕا يف  الواك  دور  اء حتديد  ٔح ا ربية  لتمنية  اجلهوية  ططات  ا د 

ضياهتا؛  ذ مق  البحرية وتنف
ربية   - يف  رات  س لب  و وشجيع  حتفزي  تدابري  ذ  وتنف اقرتاح 

هباذ   هيا  ٕا تولك  ٔن  ميكن  اليت  ٔموال  ا وتدبري  البحرية  اء  ٔح ا
ر.   س ىل  شجيع   اخلصوص، يعين ال

والرؤ ش  د  القوا عند  هباذ  واليوم،  زيدو  ش  واحضة  اليل يه  ية 
اليل املؤسسة  يه  وهاذي  ٔمام،  ا ٕاىل  هبذا    القطاع  تقوم  ش  تندمعوها 
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  العمل. 

س   : اجللسةالسيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

شارن املس السادة  د  ٔ لكمة  السيد    ا رد  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
ر.    الوز

  تفضل اليس جواد. 

شار السيد جواد الهال   يل: املس
س.    شكرا السيد الرئ

اليت    زولٔسباب   رية  الك ٔمهية  ا يه  ر،  الوز السيد  السؤال،  هذا 
هذه   هبا  ذ  حتظى  م دثت  ٔ اليت  دى   11املؤسسة،  ٕاك فقط،  سنة 

ة،   السمك الرثوة  لغرض رفع  س"،  ٔليوت " ٔساسية ٕالسرتاتيجية  ا امات  ا
اء ٔح ٔن ا ٔحرار ب مس فريق التجمع الوطين ل ن  ل قطاع   مؤكد املائية دا

حوايل   ٔن  و س  ومشغل،  تج  م البحري  سهتالك   %50الصيد  من 
مك، السيد   اء املائية، وهو ما يلتقي مع جوا ٔح ج من ا ٔسامك ي العاملي ل
احئة   الرمغ من الظروف اليت مرت مهنا هذه الواك يف  لتايل ف ر، و الوز

د" اليت صادفهتا واليت لرمبا مل حتق وف ٔنه " سب املتوقعة من إالنتاج، ٕاال  ق ال
السميك،   املنتوج  منية  يف  دي  وقا وفعال  ٔسايس  دورها  ٔن  ىل  نؤكد 

ليا.  دا مستق ام ووا د  ا يبقى  ٔن ٕانتا   حبيث 
املزيد  الواك  هذه  ٕاعطاء  احملرتم،  ر  الوز السيد  مك،  م نطلب  لتايل  و

ل الالزمة  رشية  ملوارد ال مع وتعززها  ا ٔكرب ومواص من  دورا  تلعب  يك 
رات  س شجيع  لية وتوفري املناخ املناسب ل ٕاجناز مجيع مشاريعها املستق
مثرن   لمس الوزارة  حهتا  م اليت  مع  ا سياسة  وهني  م القطاع،  هذا  يف 
الضغط امجلريك  ف من  التقليدي وكذ التخف الصيد  الشباب وتعاونيات 

ق ل حتق ٔ   إالنتاج املطلوب.  والرضييب، حتفزيا من 

ر احملرتم،    السيد الوز
لغذاء يف العامل   ة  ات املنت ٔرسع القطا اء املائية من  ٔح ربية ا عتبار 
ٔمن   ا ق  الفقر وحتق من  التقليص  فعال يف  ٔمهية واسعة مكسامه  ساهبا  واك
ٔن هذه الواك تعد   ل، فٕاننا نؤكد  عتباره كذ قطاع مدر ل الغذايئ، و

اء املائية. قاطرة   ٔح ربية ا   منوية لتزنيل إالسرتاتيجية الوطنية لتمنية 
املنجزة  املشاريع  بة  موا ٕاىل  ندعو  املؤسسة،  هذه  معل  طلق  م من 
طور  يف  د  تو اليت  ت  خصوصا  التحتية،  ات  الب من  املزيد  وتوفري 
ات من  راهتا يف مثان  ىل ٕاجناز اس شتغل  ٔن هذه الواك  لام    إالجناز، 

ل املغربية.    اململكة وجبميع السوا
  وشكرا 

س   : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ب،   ش تعق دود ما تبقى من الوقت.. ما اكي ر يف  ب السيد الوز تعق
  شكرا.

عية   ج "الوضعية  ه  موضو ري،  ٔ وا العارش  السؤال  ٕاىل  منر  ٕاذن 
ار يف ظل متديد ا ايل الب ٔ ن يف  ة". لصياد ة البيولوج   لرا

ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة    ا
  لشغل لتقدمي السؤال. 

  تفضل. 

شار السيد     الكرش:   لهيناملس
  شكرا.

ارة الصيد  عية لب ج ر احملرتم، حول الوضعية  سائلمك، السيد الوز
ة ار يف ظل متديد الرا ايل الب ٔ   ة. البيولوج يف 

س   : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.    رد السيد الوز

ر   ة السيد وز ت:   الفال   والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ستدامة   و البحرية  املوارد  شلك حامية  ٔسايس  ف احملور  د  وا لها  د
ٔسايس   ٔ د وم الوطنية  املصايد  تدبري  ل  د سرتاتيجية  يف  يس  ورئ
رشيدا   تدبريا  ح  يتطلب  ما  وهو  سرتاتيجية،  ٔهداف  ا يق  ق  لتحق
ة  البيولوج ة  الرا وزمن  رخي  حتديد  يمت  ولهذا  مسؤوال،  واستغالال 

امل  ام  ق بعد  يمت  ٔخطبوط  ا صيد  مومس  يف وانطالق  لبحث  الوطين  عهد 
ل  ىل لك السوا ية  راسات العلمية والتق ل لك مومس  الصيد البحري ق

ختاذ القرار.  سمح    الوطنية وبلورة مؤرشات 
هذه   نتاجئ  ىل  ادا  اس اء  احلالية  ة  البيولوج ة  الرا متديد  فقرار 

الصنف واحمل تدابري محلاية هذا  ٔوصت برضورة اختاذ  اليت  راسات،  افظة ا
لمملكة.  ملصايد اجلنوبية  ائية البحرية، الس    ىل الك إالح

ٔنه  منو من ش والتفرخي وا التوا  فرتات  الل  شاط  ال اف هذا  فاست
زون، وقد هيدد   وية وحصة ا ىل ح الف   -ال قدر هللا    -ٔن يؤر سلبا 

ىل مستوى السفن   اصب الشغل العام يف هاذ املصيدة، سواء  ىل م ٔو 
دات الصناعية.    مستوى الو

البحري، وهاذ   الصيد  شطة  ٔ متديد ميكن من ضامن اسمترارية  ا ٕاجراء 
يف  عند  اكن  ٔن  ائية  است نقولش  ما  الوضعية  د  وا عند  اكن  العام 

ذو هاذ القرار.  ش    املايض نفس الوضعية، ولكن اكن رضوري 
ارة العا لب عية  ج ل  ٔما خبصوص الوضعية  ىل منت السفن د ملني 

وموقعة  الزمن  يف  حمددة  عقود  ٕاطار  يف  شتغلون  فهم  الصناعي  الصيد 
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ار والرشاكت املعنية.    شلك ٕاداري بني الب
فق   ٔ م ل الشغل هو شغل مومسي، و ٔن هاذ الصنف د بغيت نقول ب
ٔعراف  ا عن  جت  املومسي هو  الطابع  هاذ  ٔن  ب احملرتم  شار  املس السيد  مع 

لو والت  د التطور  يف  التفكري  من  فالبد  لهيا،  املتعارف  البحرية  قاليد 
وبطريقة   طبعا  املهنيني  مع  ولكن  التعاقدي،  النظام  هاذ  ل  د والتطور 

  تدرجيية. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز
ة احملرتمة.  لمجمو ب    التعق

لهين الكرش:  شار السيد    املس
ر احمل   رتم، السيد الوز

واملفرط  ف  املك ستغالل  مشلك  ه  يوا البحري  الصيد  قطاع  ٕان 
ىل  و البحرية  احلياة  تدمر  طرق  ستعامل  املعقلن  ري  و البحرية  لموارد 
حامية   ىل  ارشة  م املسؤو  ة  املراق مؤسسات  بعض  من  ومسمع  مرٔى 
حق   يف  الزجرية  ت  العقو ذ  تنف دم  و الفساد  ب  س ة  السمك الرثوة 

ا لفني، مما يرضب يف العمق السياسة املتبعة يف تدبري هذه املوارد، واليت  ا
توفري   وٕاماكنيات  الصيد  اتية يف جمال  ا القدرات  ق بني  التوف تنجح يف  مل 
الشغل  فرص  ىل  احملافظة  يف  واحض  لل  حصول  ٕاىل  ٔدى  مما  زون،  ا

ارة.    لب
ت الرخو صيد  وحظر  ة  البيولوج ة  الرا قرار  ذ  تنف ٕاىل   ٕان  يؤدي 

من   ٔزيد  ار    10بطا ورشيد  الب ايل  ٔ ب الصيد  وحبارة  ضباط  من  الف 
ٔجورمه  من  سيحرمون  ن  ا التقليدي،  والصيد  يل  السا والصيد 
لتايل فٕان قرار  عي، و ج لضامن  ى الصندوق الوطين  والترصحي هبم 

ٕاىل   ة  البيولوج ة  الرا الصي  2022غشت    1متديد  حبارة  يق  ايل لن  ٔ ب د 
ىل الوزارة  ة، بل جيب  ىل الرثوة السمك ٔهنم ضد احلفاظ  س  ار، ل الب
الوقت   يف  احملافظة  ىل  وقدرة  فعالية  ٔكرث  ٔخرى  ليات  تعمتد  ٔن  الوصية 
من   لني،  املتد مجيع  مصاحل  ىل  و الوطنية  ة  السمك الرثوة  ىل  نفسه 

ٔسعار رتفاع املهول ل مثرن وضباط وحبارة يف ظل  ، وحنن يف العط مس
خول املدريس.  ىل ا لني  ة ومق   الصيف

ذ   م ٔت  ابتد ة  البيولوج ة  الرا ٔن  ريل    1شري  بطا  2022ٔ ٔي   ،
ملدة   صندوق   4مفروضة  لق  احلكومة  ىل  لزاما  ٔصبح  ٔشهر،  

اضطرارا   يقودوهنا  اليت  البطا  ٔوقات  عن  ارة  الب تعويض  يتوىل  وطين 
ة ال  ب قرارات الرا لهنوض س دث  ٔ ي  ىل غرار الصندوق ا ة  بيولوج

ىل  ٔسامك، وجيب  يعات ا سبة من م ورو ميول ب احئة  ن من  ملترضر
الصيد   مدونة  مرشوع  خراج  ٕ القطاع  تنظمي  ىل  السهر  الوصية  الوزارة 
انت   اليت  الشغي  لهذه  ٕانصافا  عي،  ج احلوار  طاو  ىل  ووضعه 

هت  ٔشاكل ا ستغالل. وتعاين من  ش و   م

ل  ر، خبصوص املستق ت اليت تقدموهنا لنا، السيد الوز ما يه الضام
واحضة  ٓفاق  غياب  يف  ة،  البيولوج ة  لرا املتواصل  متديد  وا الغامض 

  لمومس املنتظر؟ 
لضباط   املرتدي  عي  ج الوضع  ة  ملوا ذة  املت إالجراءات  وما يه 

ار مع رضورة رص  ايل الب ٔ ة وحبارة صيد  ة البيولوج ف تعويضات عن الرا
ٔرسمه؟ عي  ج   لفائدهتم، ضام لالستقرار 

ٕالتفاتة  ٕاىل  ا  م حيتاج  القطاع  هذا  ٔن  ر،  الوز السيد  لام،  حنيطمك 
املهنيني  مه  ن  ا البحر،  ال  ر شها  يع اليت  العبودية  ا  ة  ن ة،  ق حق

تعم لوبيات  ليه  سيطر  ي  ا القطاع  لهذا  ني  ق ىل احلق احلجر  ىل  ل 
س  نية، ول ت  ا انت ه  ف تنظم  وال  النقايب،  لعمل  البحر وحمارهتا  ال  ر
ٔو  هز  اطب هو ا شارن، ويبقى ا لغرف وال يف جملس املس هلم ممثلني 
ستورية   ال البحر ومصادرة حقوقهم ا رب العمل، مما يعين ٕاقصاء ممهنج لر

يار ممثلهي    م. يف احلرية النقابية واخ
املشغل   بني  العالقات  ينظم  قانون  البحر  ال  لر ليكون  الوقت  ان  و
يل  السا الصيد  قطاع  ل  دا السائد  هو  العرف  ٔن  البحر،  ال  ور

والقانون   مدونة   19.19والتقليدي،  يف  الفريس  ستعامر  عن  املوروث 
س" مل جيب ال من قريب   ٔليوت ار وخمطط " ايل الب ٔ ل الصيد ب الشغل دا

ال البحر. وال من  عية لر ج ىل الوضعية    بعيد 
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

دود ما تبقى من الوقت،   ب يف  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز لكمة  ا
  بطبيعة احلال. 

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
س احملرتم. شكر    ا السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
د املعاد اليل القرار فهيا   ة يه وا ىل الرثوة السمك شوف، احلفاظ 

لمية ما فهيا ال مزايدة وال هاذي.   ٔسس  ٔساس  ىل  ذ    يت
ادي   دمو متا  ي ذيناهش، هاذوك الناس اليل  هاذ القرار لو اكن ما ا

خ  ٕاذن  هنائية،  بصفة  رشدو  اكن  ي اليش  هذاك  اليش،  هاذ  نعرفو  صنا 
ل القطاع.    فالصاحل د

فق معك خصنا   س" هو اليل وصل القطاع لهاذ اليش، م ٔليوت نيا، " و
)contrôle  مع مع.. خصوصا  اليش  فهاذ  دامني  ا  واح ة،  املراق ) خصنا 

  املهنيني ومع امجليع. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز
ى الوقت، شكرا هت ب.  ا   ىل التعق
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ىل مسامهتمك القمية يف هاذ اجللسة املباركة.    شكرا 
التقليدية  ة  والصنا ة  السيا لقطاع  ة  املو ٔسئ  ل ٓن  ا قل  ون
"فرصة"  مج  ر ذ  تنف حصي  حول  والتضامين،  عي  ج صاد  ق و

دة املوضوع.    واليت جتمعها و
ٔحرار، ل الوطين  التجمع  فريق  سؤال  مع  مج    والبداية  ر " ه  وموضو

ذ".    فرصة وسري التنف
لتقدمي   ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  من  شارن  املس لسادة  لكمة  ا

  السؤال. 
ل، تفضل.    اليس عبد إال لف

شار السيد عبد إال   ل: املس   لف
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

مج "فرصة" ر سري هبا تزنيل  ة اليت  ف   ؟ ما يه الك

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

مج فرصة".  ر ه " ٓين الثاين موضو لسؤال ا   منر 
شرتايك لتقدمي السؤال.  شارن من الفريق  د السادة املس ٔ لكمة    ا

  اليس عبد السالم، تفضل. 

شار السيد عبد السالم بلقشور:    املس
  نفس السؤال. 

س اجللسة:    السيد رئ
  ؤال. نفس الس

  شكرا.
مج فرصة".  ر ه " ٓين الثالث موضو   ٕاذن السؤال ا

ملقاوالت   العام  حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  املغرب لتقدمي السؤال. 

، تفضيل.  ئ ٔستاذة    ا

ة التازي:  ئ م شارة السيدة    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة، والسادة الوزراء احملرتم    ون، السيدة الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

رة،    السيدة الوز
ومعطيات   تفاصيل  حول  من    160سائلمك  ستفادة  طاليب  ٔلف 

مج "فرصة"؟    ر
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ

شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس
لالحتاد  فرصة"  مج  ر ذ  تنف "حصي  ه  موضو املوايل  ٓين  ا السؤال 

ل  ملغرب. الوطين    شغل 
ٔستاذة لبىن.    تفضيل ا

لوي:  شارة السيدة لبىن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
  سائلمك عن: 

ٔقالمي اململكة؟ - ات و ىل مستوى  مج "فرصة"  ر ذ    حصي تنف
الشخصية   - املعطيات  محلاية  وزارمك  وضعهتا  واليت  رتازات 

  لمرتحشني املرحشني؟ 
ة  الشفاف  - وشفاف مج  الرب هذا  عن  مسؤولني  توظيف  معلية  يف  ة 

ه؟    الصفقات املتضمنة ف
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

مج فرصة".  ر ذ  ه "حصي تنف ٓين اخلامس موضو   السؤال ا
دة   لو ستقالل  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

  السؤال.  والتعادلية لتقدمي
لطيف تفضل.    اليس عبد ا

ٔنصاري:  لطيف ا شار السيد عبد ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
مج "فرصة"؟ ر ذ    هل من حصي لتنف

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

مج   ر رسيع وثرية  ذة ل ه "التدابري املت ٓين السادس موضو السؤال ا
  رصة". ف

لتقدمي   واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  السؤال. 

س.   اليس املرابط تفضل، السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
  نفس السؤال. 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
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مج فرصة".  ر ه "   السؤال السابع موضو
شارن املس السادة  د  ٔ لكمة  لشغالني    ا العام  حتاد  فريق  من 

  ملغرب لتقدمي السؤال. 
ٔستاذة سلمية، تفضيل.    ا

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
س،    السيد الرئ

رة.  سائلمك السيدة الوز مج فرصة،  ر   عن سري 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

عن ابة  لٕال رة  الوز لسيدة  لكمة  ذ    ا تنف حبصي  املتعلقة  ٔسئ  ا
مج "فرصة".    ر

رة.    تفضيل السيدة الوز

التقليدية   ة  والصنا ة  السيا رة  وز معور،  الزهراء  فاطمة  السيدة 
عي والتضامين:  ج صاد  ق   و
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ا هاذ  ىل  شكرمك  البداية  يف  هباذ  بغيت  لمك  د م  ه و لعناية 

داث فرص الشغل،   شجيع العمل املقاواليت وٕا هيدف ٕاىل  مج، اليل  الرب
  اصة يف صفوف الشباب. 

سوق   يف  الشباب  دماج  ٕ املتعلقة  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  ذا  نف ف
مج "فرصة".  ر ٔطلقت احلكومة    الشغل، 

ومت بة  املوا هيدف  مج  الرب هاذ  احلاملني  ولتذكري،  اص  ٔش ا ويل 
مج  الرب هاذ  التفعيل،  مر  ٕاىل  املرشوع  فكرة  مر  ذ  م لمشاريع 
مج  ر ل  م املقاو  روح  شجيع  ب املتعلقة  السابقة  لربامج  استكامال 

ل   الف مايل د الل   1.25"ٕانطالقة"، واحلكومة خصصت  مليار درمه 
ست2022سنة   ادي  خنتارو  ادي  اليل  اص  ٔش وا قرض ،  من  افدو 

لـ   يوصل  ميكن  فائدة  ل    100بدون  د ة  املن ذ  مبا يف  درمه   10ٔلف 
ٔقصاها   فرتة  ىل  لو  د سديد  ال يمت  ادي  القرض    10الف درمه، وهاذ 

ني.  الل سن ل السداد  ٔج   سنوات مع ت
دة   بة والتكون يف جمال ر لموا لية  متويل، وضعنا  لية ا ٕالضافة ٕاىل  و

رب   ٔعامل  يارها، ا اليت مت اخ املشاريع  ٔحصاب  لفائدة  بعد  التعمل عن  ية  تق
تتعرفو   ما  ويف  ونصف،  شهرن  ملدة  دة  الوا املشاريع  ضان  اح يمت  كام 

الكرتونية   صة  م مجيع    ،www.forsa.maوضعنا  يف  هيا  ٕا الولوج  ميكن 
ٔوقات وتقدمي الطلبات.    ا

وك  العملية  لهاذ  ة  الشفاف مثن  من  ت  مك املنصة  عن هاذ  ع  الت ذ 
ات.  ات اململكة ومجيع القطا ٔن الطلبات معت مجيع    قرب، والحظنا 

ٔرقام التالية واليل كرتتفع يوم  مك  وف خيص تقدم دراسة امللفات، نواف
  بعد يوم: 

معاجلة    - ٔي    %100متت  امللفات،  طرف    160من  من  ملف  ٔلف 
مهنا   العالقات،  سبة    70مركز  ل و اكمل،  ملف  دعوة  ٔلف  متت  لبايق 

  ٔحصاب املشاريع ٕالمتام ملفاهتم؛  
ٔلف صاحب    11ٔلف ملف يمت دراسهتا من طرف احلاضنات و  30  -

و الفردية  لمقابالت  خضع  ل   7500مرشوع  ق من  دراسهتم  متت  ملف 
ان اجلهوية؛  ل  ا

ول    - لكرتونية    6500مت ق املنصة  رب  التكون  اليل بداو يف  ملف 
)FORSA ACADEMYاخل هذه )  ومتكن  بعد،  عن  لتكون  اصة 

دة  مج فرصة يف جمال ر ر اميل املشاريع املشاركني يف  كون  املنصة من 
الل   ٔعامل من  ث    10ا رباء، ح ورات مت حتضريها من طرف  ل ا د

ورات   1000ٔن   متحور هذه ا ٓن، و د ا هلم ٕاىل  خشص مكلو التكون د
 اكلتايل: 
ٔوىل: هتدف   - ا ورة  لمقاول، ا ٔساسية  ا املهارات  ىل  التعرف  ٕاىل 

ش يطورمه؛  ٔدوات الالزمة   ٕالضافة ٕاىل املهارات الشخصية وا
ل بداية   - ٔمهية دراسة السوق ق ورة الثانية: هتدف ٕاىل التعرف ٕاىل  ا

 املرشوع؛ 
ٔفاكر   - ٕالنتاج  خمتلفة  يات  تق استعامل  لتعمل  هتدف  الثالثة:  ورة  ا

ىش مع اح  ات الزبناء وتقلبات السوق؛ مشاريع ت  يا
ىل  - د  سا ك اليل  اجلوانب  ىل  التعرف  ٕاىل  هتدف  الرابعة:  ورة  ا

ٔساسية  ا شطة  ٔ ا بني  املتاكم  العالقة  وفهم  املضافة  القمية  لق 
لها   يتخطط  خص  اليل  ٔساسية  ا والرشاكت  ٔساسية  ا واملوارد 

ن؛   مز
ٔدوات و - هتدف ٕاىل حتديد ا ورة اخلامسة:  سرتاتيجيات الالزمة  ا

ات واخلدمات بطريقة سلمية؛  ت  اليل غمتكن من بيع م
ٔدوات  - وا املفاهمي  بعض  ىل  التعرف  ٕاىل  هتدف  السادسة:  ورة  ا

ىل نطاق   ات واخلدمات  سويق املنتو د يف  سا ادي  الرمقية اليل 
رب الوسائل الرمقية؛   واسع 

ورة السابعة: - ة من الصيغ القانونية اليت    ا كهتدف ٕاىل التعريف مبجمو
ٔساسية اليت كمتزيها؛ ميك ىل اخلصائص ا دها والرتكزي   ن اع

النفقات   - وتصنيفات  ٔنواع  معرفة  ٕاىل  كهتدف  ة:  الثام ورة  ا
ع والتاكليف ورحبية املرشوع؛   واستعامالهتا ومؤرشات الت

امل املرشوع من   - ورة التاسعة: كمتكن  حتديد املصاريف والنفقات ا
ات متويل املرشوع؛  اج ٔساسية وحتديد  لية ا  املستق

- ) يعين  التقدميي  العرض  مفهوم  رشح  رية: ك ٔ وا العارشة  ورة   leا
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pitch  املرشوع صاحب  سمتكن  قوية،  اتصال  ٔداة  وخصوصيته   (
ٔنواع احلضور.  ٔمام خمتلف  ه   من عرض مرشو

ا ٔن  ث  ح دا،  م  التكون  بارات  وهاذ  خ مر  ازوا  اج ن 
ف  ٔما  متويل،  ا ىل  لحصول  مشاريعهم  مي  تق مر  ٕاىل  سميرون  اح  بن
ٔسايس  كون  ىل  حصلوا  قد  سيكونون  احلظ  حيالفهم  مل  ن  ا خيص 

ل.  ٔفضل ملشاريعهم يف املستق   سميكهنم من حتضري 
م وثرية  ورفع  مة  ٕاجنازات  ق  حتق رية  ٔ ا الفرتة  عرفت  عاجلة  وقد 

ٔكرث من   مي  تق ٔنه يمت  ث  ٔسبوعيا من طرف   2500امللفات، ح مرشوع 
ٔكرث من   ٔكرث من    3400احلاضنات وتنظمي  ٔسبوع وتقدمي  مقاب فردية يف ا

ٕان    2400 نبداو  ادي  و ٔسبوع،  اجلهوية لك  يار  خ جلان  ٕاىل  مرشوع 
ش  ملدة  احلاضنات  طرف  من  املبتكرة  املشاريع  ضان  اح يف  هرن  شاء هللا 

رباء يف  بة  ستفادة من موا ونصف، اليت سمتكن صاحب املرشوع من 
ٔعامل.  دة ا   جمال ر

ل   دا املرشوع  صاحب  مهنا  د  ستف اليت  إالجراءات  بني  ومن 
  احلاضنات: 

شاء الرشكة؛   يار الشلك القانوين املناسب وٕا   اخ
  توفري مقرات العمل؛  -
سويق - ارية وال داد إالسرتاتيجية الت ٔوىل؛ ٕا فاء الطلبات ا   ة واس
وقروض   - املنح  لتوزيع  متويل  ا جلان  عقد  قريب  عن  كذ  مت  وس

يارمه.  ن مت اخ   الرشف حلاميل املشاريع ا

املشاريع   كندرسو  ا  واح در  اليل  املالحظة  د  وا معمك  نتقامس  بغيت 
دا،  ة  نو مج "فرصة"، املشاريع املقدمة اكنت غنية وم ر يف ٕاطار هاذ 

ارة و  والت ة  والفال ة  اكلسيا ات،  القطا ومجيع  اجلهات  مجيع  معت 
بعض  وهذه  ريها،  و دة  املست الطاقة  وٕانتاج  احلديثة  يات  التق واستعامل 

ات:  رب القطا ٓن  د ا تارة ٕاىل  ٔرقام اخلاصة بتوزيع املشاريع ا   ا
  :ارة والتوزيع لت سبة    ؛ %20ل
   :ة والغذاء الزراعي لفال سبة    ؛ %15ل
  :ذية ٔ س وا سيج واملال ل سبة   ؛ %7ل
  :ه ة والرتف لسيا سبة    ؛ %6ل
  :لمقاوالت دمات املقدمة  ل سبة    . %6ل

عرفت   بل  معهود،  هو  ما  ىل  فقط  رص  تق مل  املشاريع  ٔفاكر  ٔن  كام 
املقدمة  املشاريع  بعض  ذ  ٕاىل  ٕالضافة  بتاكر،  و جهتاد  من  ري  الك

طورة كتبني د م متويل فقط، بل يه  امل املرشوع ال يبحث عن ا ٔن   
مج "فرصة".  ر ا  بة اليت يقد   كذ عن التكون واملوا

ادي نعطيمك   د الفكرة   4و ذو وا ش  ٔهداف املشاريع  ىل  ٔم 
زاف يف التفاصيل.  لو  ٔمهية بال ما ند   ىل 

د م  - يات  ال تق ربية املاشية مع ٕاد ٔول: هيم  طورة متكن املرشوع ا
ٕانتاج   وحتسني  ٔمراض  ا بعض  من  املاشية  حامية  من  ني  الفال

  احلليب يف نفس الوقت؛ 
ة مع استعامل الرمقنة، وهيدف ٕاىل   - املرشوع الثاين: هيم قطاع السيا

ة؛  تقريب الزبناء من اخلدمات السياح
نظيفة    - ٕانتاج طاقة  ٕاىل  دة، وهيدف  املست الطاقة  هيم  الثالث:  املثال 

ستعامل املزنيل يف العامل احلرضي والقروي؛ لفائد  ة 
واور، حتم امرٔة   - د ا ٔ البناء يف  املثال الرابع: يعاجل ٕاشاكلية مواد 

ستعمل لتغطية الطلب املزتايد يف   هيدف ٕاىل ٕانتاج مواد بناء حملية 
وار.    هذا ا

بتاكر، مهن  ة  ح املامث من  ٔخرى  ا ري من املشاريع  ا ما  وهناك الك
فائلني  م يجعلنا  وهذا  معلوماتية،  تطبيقات  رب  لمقاوالت  دمات  يقدم 

ل.  لمستق سبة  ل   دا 
  وشكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

بداية  لكمة  ا ٔعطي  رة،  الوز السيدة  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
ٔحرار.    لفريق التجمع الوطين ل

، تفض    . لاليس عبد إال

شار   ل:  السيد املس   عبد إال لف
رة.    شكرا السيدة الوز

ٔوراش" من العالمات املضيئة يف   مج " ر انب  مج "فرصة" ٕاىل  ر
من   واسعة  لرشحية  اليويم  القوت  توفر  رامج  ٔهنا  احلكومة،  هذه  مج  ر
ٔنه   كام  املهمشة،  اء  ٔح وا القروي  لعامل  خصوصا  املعطل،  الشباب 

لمشاريع  ستحسن من مدا ل رشحية واسعة كذ من املهنيني احلاملني  خ
شتغلون يف   البا ما  ن  ني، ا التقليديني وخمتلف احلرف ار والصناع  اكلت

ري املهيلك.    القطاع 
مج   ٔمهية هذا الرب مج "فرصة"، ولعل  ر مك واحض خبصوص  ٕاذن جوا

اوز  ي يت ستفادة، وا دد الراغبني من  ىل يف    لف. ٔ  160يت
هذا  تزنيل  يف  جحون  س مك  ٔ ب ون  مؤم رة،  الوز السيدة  ٕاذن، 
قدراهتم  وتطور  ني  احلرف ٔهيل  ت ىل  يد  ٔ ت لك  سيعمل  ي  وا مج،  الرب
اتية   ا مقاوالهتم  ٔهيل  ت يف  سامه  وس ة،  والتكوي ة  املعرف هم  ومدار
ٔن  و ال،  مستق مهنا  ن  د املستف دد  يف  دة  الز ٔمل  ىل  وتطورها، 

من شتغ هلم،  ٔفضلية  ٕاعطاء  ىل  والبحث  سويق  ال ىل  ذ  مبوازاة  ل 
إالدارات  خمتلف  ا  حتد اليت  الصفقات  خمتلف  من  ستفادة  ل  ٔ
املنظومة  يف  م  ٕادما من  متكن  حىت  ة،  العموم واملؤسسات  واملقاوالت 
ري املهيلك، ولعل  ىل القطاع  ٔفق القضاء التدرجيي  املقاوالتية الوطنية، يف 
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ٔساسية   ورش د املفاتيح ا ٔ عية والتغطية الصحية سيكون  ج امحلاية 
ٔفق تنظمي احلرف دة، يف  ىل رٔسها خمتلف حرف   لتوسيع القا ٔطريها، و وت

السيدة   تبقى،  اليت  التقليدية،  ة  السياسية الصنا رة، من مسؤوليتمك  الوز
لنا، اليت جيب  ت د شلك عنوان متغرب ٔهنا  ار هبا. لحفاظ عهنا،    ف

  وشكرا.

س   اجللسة:  السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

شرتايك لفريق  لكمة  ب.  ا   يف ٕاطار التعق
  اليس عبد السالم. 

شار     عبد السالم بلقشور:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

لنا لشهور   ع د ل قليل والت رة ق لسيدة الوز سمتعو  ا ت قة، واح حق
ذ مارس املا  م كثري، ولكن الواقع امللموس م مج "فرصة"، ال ر يض لهاذ 

رمبا  ٔن  ب قلنا  ٔول  ا يف  متناو  ا،  ش رى  الواقع ال  ٔرض  ىل  ري موجود، 
لهندسة   لرشكة املغربية  ٔهنا تعطت  نة، وخصوصا  كون مز ادي  العملية 

يف   عندها  اليل  والتجربة  فهيا  اكينني  اليل  ٔطر  ا وتنعرفو  ة،  ٕاطار السياح
كون  ادي  مج  ، قلنا رمبا هاذ الرب ال السيا لق مشاريع يف ا بلورة و
ٔو  ام  شلك  ىل فرص الشغل  دا  ر ٕاجيايب  ٔ د ا د الوقع ووا عنده وا

داث املقاوالت.    ىل ٕا
دود اليوم اكينة   ذ مارس املايض ٕاىل  ٔلف طلب، معىن هذا    160م

لم ري مغري  ٔنه  دا و ٔنه ضعيف  ن الرمق  ٔو العرض اليل اك غاربة، الفرصة 
ادي تدوز من   رة ويه 7000ري مغري، يعين  ي والسيدة الوز ، من ق

وحىت   السابعة  ورة  وا الثانية  ورة  وا ٔوىل  ا ورة  ا لنا  ر  ل   10تذ د
اد تدوز يف   ان إالقلميية و ل ان احمللية ويف ا ل ادي يدوز يف ا ورات و ا

)la plateformeادي و  (  ) هاذ  من  ش les circuitsتدوز  اكملني   (
ىل الصعيد الوطين عند   10ٔلف درمه، هاذ    100ذو   ٔلف "فرصة" 
هاذ    1500 قسمناها  ٕاىل  ة  نلقاو    10جام ادي  "فرصة"  ل   6الف  د

ة، مبعدل  لك جام د   100الفرص  ٔلف درمه يف  600ٔلف درمه، يعين وا
) ة حرضية وقروية  يفاش toutes communes confonduesجام  ،(

  ميكن لنا خنلقو التمنية هبذا الرمق هذا؟ 
رة وال   ٔو ال السيدة الوز س  ، السيد الرئ ٔ تنقول  ادي نتلكمو،  و
يف  لعبقرية  اقدو  تتف ة،  قرتاح القوة  ٕاىل  قدو  تف رامك  هذا  ٔن  احلكومة، 

اللها من  اليل  دا  مة  اليل يه  ٔشياء  ل اقدو  تتف نقدرو   التفكري،  ٔننا 
ل الشغل.    خنلقو الرثوة يف بالد وخنلقو فرص د

لهيم اليوم،  ٔو تنعرضوه  لنا اليوم  لشباب د عوه  ٔما هذا الومه اليل تن
ٔنت   ٔن  كذ  معي  ركز  ٔنك  متىن  ت الربملان  مع  العالقات  ر  وز السيد 

ٔسف ٔ  ة، ول ارة والصنا ر الت ٔنت وال السيد وز ٔجوبة ال  مك ما  معين 

ىل املغاربة.  منثلو  ري  ٔننا تنجيو  ش و تبعي   م
ركزو   و معنا  عو  ت مك  ٔ احلكومة  حبضور  ملزمني  انتوما  ٔن  ٔسف  ل
كونو يف جسال  ن  اد دمه، ٕاىل  لمك سيكون حبال  ، وٕاال احلضور د كذ
لربملاين وال خصوصا  تتعطوش وقت ال  ما  لكمو راه  ت ا  واح مك  ا ب ثنايئ 

  ة. املعارض
عرشات  مسافة  تنقطعو  ا  اح وقت  واعطيو  معنا  ركزو  خيليمك  هللا 
ٔن  ة،  القا هاذ  يف  كونو  جنيو  ش  لومرتات  الك ات  م لومرتات،  الك
ىل  ندافعو  لنا  ميكن  ش  نا،  ف هلم  د الثقة  رتمو  وتن املغاربة  رتمو  تن

ٔننا   ش جنيو  سبات حنصنوها هلم، مايش  ىل املك هلم و سهرتو  احلقوق د
  وجنمعو يف الربملان. 

رة،    السيدة الوز
ٔو  شرتايك  لنا يف الفريق  ٔ تنقول لمك من املوقع د لموضوع،  رجع 
ىل  ر  ٔ يش  حىت  عندو  ما  راه  مج  الرب هاذ  املعارضة  من  حزب  يف 

ٔ تنقول    ذينا هاذ  6املستوى احمليل،   6الف "فرصة"،    10، ٕاىل ا
لك  صعيد  ىل  الفرص  ل  وما  د عندو  ما  ورمق  دا،  س  بئ رمق  ة  جام  

ل  د ة  مو ا د  لوا اضع  و مغري  ري  و ر  ٔ يش  حىت  عندو  غيكون 
متويل  وا التكون  رتو  ذ اليل  اكع  اليش  ذاك  مهنا  احلضانة،  مهنا  املساطري، 
اقدو لعبقرية تفكريية وما قدرتوش جتيبو   مك تتف ٔ ٔسف  ٓخره، فانتوما ل ٕاىل 

لنفع وعندها وقع ٕاجيايب رامج اليل غتغري ا لهيا  ملغاربة واليل ممكن تعود 
  دا. 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

العام  حتاد  لفريق  دامئا  ب  التعق فريق  يف  ٕاطار  يف  لكمة  ا ٕاذن 
  ملقاوالت املغرب. 

 . ئ ٔستاذة    تفضيل 

ة التازي:  ئ م شارة السيدة    املس
رة،  مك.شكرا، السيدة الوز   ىل جوا

رة.  مج الطموح، السيدة الوز ىل هاذ الرب ٔهنئمك    و
و   دة تندرج يف ٕاطار تزنيل ا ة ج ادرة ٕاضاف مرشوع "فرصة" هو م
ش  يطمح  اليل  لشباب  ديد  نفس  يعطي  ٔنه  وكنمتناو  عية،  ج

ٔسواق.  لتنافس يف ا ة  اكف كون عندو فرصة م ، و   ستقل ماد
سبة لالحتاد   رة، مسؤولية دمع  ل العام ملقاوالت املغرب، السيدة الوز

امسحتو  فٕاذا  و  ٔساسية،  مسؤولية  يه  املقاو  الل  من  الشباب 
اح هذا   راها رضورية لن ات اليت  رة، فهذه بعض املقرت لينا، السيدة الوز

مج:    الرب
شلك  يلكة  ري  زال  صادية اليت ال  ق بة واملنظومة    ٔن ضعف املوا
دية يف   الر املقاو  ثقافة  اليت حتول دون ظهور  ات  العق من بني  لكي يه 
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لكفة  ىل من  ٔ ٔطري هؤالء الشباب يه  لكفة ت املغرب، وكام تعلمون فٕان 
لني   شاريك مع الفا شلك  شتغال  ا جيب  رة،  ر، السيدة الوز س

) ىل  لكمتو  و امجلعويني  لني  والفا صاديني  )، les incubateursق
بة   وموا ٔطري  لت ال  ا هذا  ربة يف  ل احلاضنة  واملقاوالت  رة،  الوز السيدة 

د من هذه الربامج.    الشباب املستف
ة تتعلق   ٔكرث جنا متويل ا ٔن طلبات ا ارب السابقة  ٔظهرت يف الت لقد 

ٔن متويالت   300ٔلف و  200مبشاريع ترتاوح قميهتا ما بني   ٔلف درمه، ومبا 
اوز  "فرصة" ال   ل   100تت ليمك التفكري يف دمج م ٔلف درمه، فٕاننا نقرتح 

اح القصوى.   ل لضامن معدالت الن   هذه الربامج يف املستق
مج "فرصة" سميكن   اليوم   10ر دود  ٕاىل  د ونالحظ  الف مستف

ن   اك مج  الرب هذا  ىل  املزتايد  هاذ   160الطلب  تيطلبو  الناس  ٔلف 
)programme و "فرصة"،  ل  د نقرتح )  املزتايدة،  الطلبات  تلبية  هبدف 

الهادفة،   الربامج  هذه  ٕاجناح  ل  ٔ من  "انطالقة"  مج  ر ٕاىل  توجهيهم 
اح ٕان شاء هللا.  ق والن رة، وكنمتناو لمك التوف   السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.   شكرا السيد املس

حتاد الوطين  شارن، ممثيل  د املس ٔ ٓن  لكمة ا ملغرب ا   لشغل 
ٔستاذة لبىن.     تفضيل ا

لوي:  شارة السيدة لبىن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
العدا  ضامن  ىل  حرصنا  من  بعة  يه  اها  طرح اليت  ٔسئ  ا هذه 
مج ٕاىل وسي   ا من ٕاماكنية حتول هذا الرب الية يف توزيع املشاريع وختوف ا

ن  و السياسية  اية  ٕاذا  ل خصوصا  معني،  سيايس  ل  فا لفائدة  ابية  ت
مج.    استحرض الطريقة اليت مت هبا الرتوجي لهذا الرب

رة احملرتمة،    السيدة الوز
إالطار   هذا  ويف  مك،  لب ٔ صفوف  يف  حىت  صداها  جتد  ختوفاتنا  ٕان 
احلكومة   يف  سيني  الرئ املكونني  بني  الرتاشق  الم  إال وسائل  يف  عنا  ت

هذا   ب حسب  لوزارة س ه  وم صادي  ق إالدماج  وزارة  مج من  الرب
مج، مما يؤرش  ٔحق هبذا الرب صادي هو ا ق ر إالدماج  ٔن وز ة  السيا
ساءل   ن ٔن  ا  حق ومن  احلكومة،  ى  سجمة  ىل غياب رؤية واحضة وم
العام؟  ىل املال  قة  فاحلق ات هاذ الرتاشق، هل هو من احلرص  لف عن 

ق ام  ٔخرى ال نعرفها حنن؟ ٔم هو لتحق   يازات 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
اتية   املوضو لجنة  ا دته  ٔ ي  ا التقرر  سياق  يف  اجللسة  هذه  ٔيت  ت
لصت ٕاىل  ة يف موضوع الشباب، واليت  مي السياسات العموم اخلاصة بتق

لالطالع   ندعومك  املوضوع،  هبذا  الص  ذات  املهمة  التوصيات  من  ة  مجمو
  لهيا. 

شارن  ومن هن لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ا ندعو يف 
  ٕاىل: 

   املقدمة، ال ميكن املشاريع  ة بطبيعة  املمنو متويالت  ا رضورة ربط 
ستحق    100ختصيص   لك مرشوع، هناك مشاريع ال  ٔلف درمه 

ٔكرث؛  ٔخرى تتطلب متويل    هذا املبلغ وهناك مشاريع 
   ىل قدم املساواة ة يف ٕاطار  ضامن ولوج الشباب  لمتويالت املمنو

مج؛    هذا الرب
  لعموم؛ مج  ن من هذا الرب د   رش لواحئ املستف
   لعامل القروي لمشاريع  د متيزي ٕاجيايب لصاحل الشباب احلاملني  اع

  واملناطق اجلبلية؛ 
  ؛ د متيزي ٕاجيايب لصاحل املرٔة الشابة املقاو   اع
  د متيزي ٕاجيايب لصاحل الشباب يف و اميل املشاريع؛ اع اقة    ضعية ٕا
  ة واملاء؛ ىل الب ال  لحفاظ م لمشاريع املبتكرة  ٔولوية  ح ا   م
   الولوج دون  حتول  اليت  ية  التق لك  املش بعض  ل  ىل  العمل 

  لمنصة املعمتدة. 
  شكرا.

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرت    مة. شكرا السيدة املس

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  ب الفريق  ٓن تعق   ا
ٔنصاري، تفضل. لطيف ا   اليس عبد ا

ٔنصاري:  لطيف ا شار السيد عبد ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
رة احملرتمة،    السيدة الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
و  رائع  مج  ر هو  صدق  لك  "فرصة"  مج  الل  ر من  ا  و ممتزي 

ٔوال  ة،  السام ة  امللك والتوجهيات  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا ل  د ات  ر ا
ٔنه يعطي  ا يف السياق  مج احلكويم، و ٔيضا الرب منوذج التمنوي اجلديد و ا
د  وا ة  رصا فهناك  لنا،  د الشباب  ٔمام  ٔمل  ا ب  د  وا ح  ويف ٔكرث 

الرب فهاذ  ة  الرو الشباب،  من  كتكون الرغبة  ٔنه  هو  يه؟  ٔشنو  مج 
ٔعامل،   ا دة  ر يتعلمو  ٔهنم  الشباب  ل  د ة  مو ا د  لوا فرصة  وكتعطي 
مرتامك  ا  اليل  لو  د النقائص  من  د  وا لنا هذا  د الرتبوي  النظام  وكنظن 
الرتبية  قطاع  ل  د عند  اليل  والتدبري  السابقة  احلكومات  الل  من 
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  والتعلمي. 
فر  هاذي  تنقول   ٔ ال، خصوصا  ٕاذن  ا د  وا ٕالعطاء  ممتزية  د  صة 

الل   من  لينا  اعطاهتا  رة،  الوز السيدة  مشكورة،  اليل  ل   10فاملرا
ٔمهها:  ٔنه هناك بعض املالحظات ومن  تابعة، ٕاال  ٔساسية م ل    مرا

وما   اجلهات،  من  ة  مجمو من  مج  الرب هاذ  ل  د ار  ٔخ ا ت  استق  ٔ
و  يف  ٔوال  صعوبة  هناك  ٔنه  هو  ل بلغين  د ٕاشاكل  فهناك  امللفات،  ضع 

اجلهات،   بعض  يف  لنا  د االتصال  وسائل  ل  د التغطية  ل  ود ب  الصب
ل تقليص الفوارق   ش يعاجل إالشاكلية د ا  يف ما قلنا  ٔنه هذا  خصوصا 
الية، خصوصا يف املناطق النائية ويف العامل القروي،  عية والفوارق ا ج

ات   املناطق  يه  مستوى وهذه  ىل  اخلصاص  د  وا كتعرف  اليل 
ما   اليل  ب  الصب ض  ٔيضا  و االتصال  ل  د الشباكت  ل  د التغطية 
ش يوضعو امللفات  الشباب تيلقاو صعوبة  ل  ة د مو ا د  كتخولش وا

هلم.    د
ان اجلهوية اليت   ل سبة  ل رة، ٕاىل امسحتو  ه، السيدة الوز فهناك توج

و  امللفات،  هاذ  ىل  اجلهوية  شتغل  املراكز  مهنم  الرشاكء،  ة  فهيا مجمو يه 
ملقاوالت  العام  حتاد  شغيل،  ل املعنية  ات  القطا مهنم  ر،  لالس
لكو  فهذا   ، ذ ري  ٕاىل  امجلعيات  بعض  الل  من  املدين  متع  ا املغرب، 
ىل هاذ  د الطريقة معلية  ش ميكن ننكب بوا تيعطيك فرصة، كام قلت 

لنا، واليل لكهم طموح، خصوصا ٔفاكر املشاريع ا ليل تيجيو هبا الشباب د
ل  ارب د ٔنه الت ح فرصة،  ش يف متويل قرض الرشف تيجي  ٔنه هاذ ا
إالشاكل ما يش ٕاشاكل متويل،   ليل  مللموس  ت  اليل سبقت بي الربامج 
متويل من   صادي صعب فعال واليل ا د السياق اق شو يف وا ٔننا تنع ولو 

ٔمهية مب ٔن هذا  ا بة والتكون، وتنظن  ٔمه من ذ هو املوا ٔنه ا اكن، ٕاال 
ٔمهية مباكن.  ٔساس، وهذا من ا ستجيب لهاذ الطلبني  مج    الرب

ٔن   هو  مباكن،  ٔمهية  اليل  ٓخر  رمبا  ه  التوج د  وا ٔخرى،  ة  ا
ة فدر اجلهات،  خصوصيات  حسب  ة  املنت ات  القطا ل  د ه   -التوج

الق ال  م اللت  احلزم  ف د  وا يمت  ال  م ٔنه  كنمتىن  م،  السيا  طاع 
  . لتعامل معه

س   : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ٔصا ب فريق ا ٓن ٕاىل تعق قل ا   واملعارصة.   ن
  اليس املرابط، تفضل. 

شار     امخلار املرابط:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ران احملرتمان،   السيدان    الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔن  لنا اليوم  السيا املغريب  دور حموري وهام، والبد  ٕان القطاع 
ٔصبح  اليت  رية  الك والسمعة  بالد  به  ي حتظى  ا ري  الك ٕالشعاع  خر  نف
لصاحب  الرشيدة  ادة  الق حتت  العامل،  ٔمام  ميتلكوهنا  واملغاربة    املغرب 

، حفظه هللا.    اجلال

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ارتباطها  الوطنية  ة  السيا مهنا  تعاين  اليت  الضعف  نقاط  رز  ٔ لعل 

اجليو  لظروف  حساس -الوثيق  قطاع  فهو  ية،  ٔم ا داث  ٔ وا سياسية 
التقليدية   ٔسواق  ا يف  اصة  العاملية،  صادية  ق ة  الظرف ٔن  كام  دا، 

ارش  م ينعكس  ٔسايس  ، امل  بالد ٕاىل  ن  الوافد السياح  سبة  ىل  ة 
ٔزمة الصحية العاملية، جسلت   ني من تداعيات ا ٔنه بعد سن ٔيضا  والشك 
ٕاجيابية   كنقطة  استغاللها  ميكن  اليت  إالجيابية،  املؤرشات  بعض  بالد 
لقطاع   قي  حق ٕاقالع  ق  حتق ادة  ٕا ال  وملا  د،  ج سيا  مومس  ق  لتحق

ة.    السيا
سعي جيابية  ٕ ل  ديدة    س ٕاسرتاتيجية  امئ  د ٕارساء  ٕاىل  احلكومة 

لشغل،   لق فرص  القطاع و مع  هامة  مالية  رب ختصيص موارد  لتمنية، 
من  د  ل ٓفاق  ح  لف د  الوا "فرصة"  مج  ر يف  سطريه  مت  ما  الل  من 
ان   ال الشغل،  فرص  لق  و املقاواليت  العمل  شجيع  رب  وذ   ، البطا

ال ت  ٔولو بني  من  ٔيت يعدان  ي ي  ا مج  الرب وهو  احلكويم،  مج  رب
شغيل،   ر وال س شجيع  ة املتعلقة ب ة السام لتوجهيات امللك ابة  است
التعريف  يف  وطنية  لك  سامهون  ن  ا الشباب  صفوف  يف  اصة 
مج "فرصة" مع   ر ولية، ويلتقي  ملوروث الثقايف املغريب يف مجيع احملافل ا

ٔخ مع ا ادرات ا ٔنه يتاكمل مع املنظومة املعمول هبا. م   رى، كام 
ة   سيا تطور  ىل  والعمل  القطاع  يف  العاملني  دمع  يتوجب   ،
واملالية  صادية  ق التقلبات  ة  موا يف  الصمود  ىل  وقادرة  مستدامة 
لق  ة اجلهات و لساكنة، ومتكن من ٕارساء سيا ة والصحية وداجمة  والبي

ساء والشباب. الرثوة والعمل الالئق، ال   س لفائدة ال
ف مع   ة تتك ٔسايس لرمس رؤية سيا هذا ما جعل اجلهات املنطلق ا
ة  نو م ة  سياح ٔقطاب  لق  هبدف  ة،  الوظيف هتا  وٕاماك الثقايف  ا  مورو

وازن.  رايب م ق توزيع    وتنافسية وحتق
اليت  الفرص  من  ستفادة  الصحي  القطاع  ىل  ٔيضا  يتوجب  كام 

حها الث خنراط يف املواقع إاللكرتونية املتخصصة يف ت شجيع  ورة الرمقية ب
  إاليواء وجعلها لرتوجي العرض السيا احمليل. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
من   ة  مجمو مع  وتتقاطع  هنا  ب ف  مرتبطة  ة  السيا دمات  ٔن  مبا 
ات  القطا من  ريها  ة و ارج وشؤون  صاد ونقل وحصة  اق من  ات  القطا

ٔكرث ف  بطريقة  ة  السيا قطاع   ٔ مس مع  التعامل  ٕاىل  ندعومك  فٕاننا  هنا،  ب  
متع   والقطاع اخلاص وا ت احلكومة  ٕارشاك مجيع مكو الل  اكمال، من 
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 . ة بب مع استدامة السيا ذ،  لتنف   املدين يف خطة معلية قاب 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ب يف هذا احملورٓخر تع  ملغرب. ق لشغالني  حتاد العام    لفريق 
ٔستاذة سلمية تفضيل.    ا

شار     سلمية زيداين:   السيدة املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ٔزمة   ٔجوبة املهمة اليت قدمهتا احلكومة  ا د  ٔ مج "فرصة"  ر شلك 

الشباب   ها  يوا اليت  وية  الب راهات  وإال  ، امل البطا ٕاىل  الولوج  يف 
امل املقاوالت، ومع   لك الشباب يف الولوج ٕاىل  ب مش س املقاوالت، س 
ٔخرى  فرص  حهم  الشباب وم مع  ديدة  ادرات  ٕاىل م ة  فٕان احلا ذ 
ٔمهية قصوى  يس  ك ٔعامل واملقاوالت  ا امل  ٔو  الشغل  ٕاىل سوق  لولوج 

  يف السياق الوطين الراهن. 

رة،    السيدة الوز
احلاكمة    ٕان جوانب  وتقوية  امئ  ا مي  التق ٕاىل  ة  حبا الربامج  هذه  ل  م

اليت   راهات  وإال لك  املش ومن  مهنا،  د  املستف الشباب  ٕاىل  ع  س و
دامئا  هدفا  يظل  ٔن  يتعني  مج  الرب هذا  تطور  ٔن  خصوصا  هتم،  وا

  لوزارمك. 
ويف   املغريب  الشباب  طرف  من  مج  الرب هذا  مع  اوب  الت جحم  ٕان 

شوش خم  ة ٕاليه، رمغ احملاوالت اليت اسهتدفت ال تلف اجلهات يؤكد احلا
حتاد   فريق  يف  نعترب،  فٕاننا  ذ  لك  ومع  واهية،  سه حبجج  وتب ليه 
ٔن  جيب  مج  الرب هذا  تطور  ل  مدا د  ٔ ٔن  ب ملغرب،  لشغالني  العام 

لتواصل مع املرحشني، وهو دة  لية وح ىل الرمقنة  ٔمر   كون هو احلفاظ  ا
استحضار   مهنا، خصوصا مع  والغاية  املقابالت  دوى  ي يطرح سؤال  ا

لمشاريع. هنايئ  ول ا   ٔمهية تقليص املسار الزمين ما بني ٕايداع امللفات والق
اطة هذا املرشوع   ىل ٕا الهائل من امللفات واحلرص  ٔن العدد  ندرك 

راسة امللفات ية  اح سامهت يف طول املدة الزم والبحث فهيا    بظروف الن
ن من الربامج.  د لمستف متويالت  ح ا نتقال ٕاىل مر م ل    ق

يف  البت  معلية  رسيع  رة،  الوز السيدة  مك،  هنيب  ذ  ومع  ولكن 
هذا   ىل  املعلقة  نتظارات  ٕاىل  لنظر  ت، وذ  املبار وٕاجراء  امللفات 

مج من طرف رشاحئ واسعة من الشباب، ما زالت تعاين من البطا   الرب
متويل. هتا يف الولوج ٕاىل ا ت اليت وا ب الصعو س   رمغ مؤهالهتا وذ 

مج "فرصة" مبجرد توصل  ٔويل لرب مي  ريا، ندعو الوزارة ٕاىل ٕاجراء تق ٔ
متويالت، وذ حىت   مج "فرصة"  ر ن من  د ٔوىل من املستف فعة ا ا

بع رت  ٔ كون  ٔن  ميكن  اليت  القصور  ه  ٔو سد  سىن  ذ  ي تنف ل  مرا ض 

مج.    الرب

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ر؟  لضوابط السيد الوز ه  لتن ٓن.. تفضل،    منر ا
  قول.. 

امللكف   احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز يتاس،  مصطفى  السيد 
مس احلكومة:    لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

س،   السيد   الرئ
اجللسة  ٔوال هاذ  هبا  ر  تد اليت  لقدرة  والتنويه  يد  ٔ الت من  البد   ،

ل هذه  دا ما جيمعنا  ٔن  ب ٔخرى  مرة  التذكري  من  ٔيضا البد  و ستورية،  ا
يل  ا ٔوال والقانون، يعين النظام ا ستور  املؤسسة املوقرة واحملرتمة هو ا

  لهذه املؤسسة.
ورة حضور املذ املؤسسة  ل هذه  ٕاطار    وحضور احلكومة دا ٔيت يف  ي

من   ال  ٔي  ب ميكن  ال  لكن  املهمتني،  ني  الوثيق لهاتني  ق  ق ا رتام 
ىل  ٔن يمت ممارسة نوع من السلطة  لكمة  ل مبناسبة تناول ا ٔن نق ٔحوال  ا

ىل الوزراء.    احلكومة و

س،    السيد الرئ
س اجللسة احملرتم،..    السيد رئ

س اجللسة:    السيد رئ
س، هللا الرئ السيد  ٓعبد    ليه  تفضل.. هللا خيليك  ٔسيدي،  خيليك 

ارس مرىم   ٔ ليه  ليه هللا جيازيك خبري.. صايف  ٓعبد السالم  السالم، 
ىل لك ما يدور فهيا.  ٔ مؤمتن    هذه اجللسة، و

ٔشنو يه؟  ر، الرسا  ر، تفضل السيد الوز   السيد الوز
ر، النقطة يف الوز السيد  ر، ٕاىل اكنت،  الوز السيد  ٕاطار    لكم، زيد 

ستدعي   167املادة   ما  ٔرى  ال   ٔ لضوابط  ه  لتن يل  ا ا النظام  من 
سيري.. لضوابط، ٕاىل اكنت يف ال ه    التن

ل  كف  ٔ لرد،  ل  كف  ٔ خبري  جيازيك  هللا  السالم  عبد  اليس  ليه 
ر.. شكرا  لرد، هللا هيديك، السيد الوز ل  ٔ كف لينا عفاك هللا،  لرد، 

  ر. زالسيد الو 
  اليس عبد السالم، هللا جيازيك خبري.. 

عبد  ليس  ة  ومو ر  الوز لسيد  ة  مو رسا  هذه  ر،  الوز السيد 
سمح به املادة   ل يف ٕاطار نقطة نظام وفق ما  من    167السالم، راه التد

ستورية   ليه احملمكة ا ي صادقت  شارن، وا لس املس يل  ا النظام ا
ستور   دادا ل ٔصبح ام ٔ  يهف ر،  لضوابط، والسيد الوز ه  لتن ل   التد

ن مشلك.. هللا خيليك السيد   اوز ما اك ٔ كنت م لك صدق،  ٔرى  ال 
ه  التن ستدعي  ما  لسة  س  رئ ٔرى  ال   ٔ خبري،  جيازيك  ر، هللا  الوز
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ن مشلك.    لضوابط، هللا جيازيك خبري.. ما اك
رة، تفضيل ال  ٔي.. تفضيل السيدة الوز رة، صايف اليس  س ىل  يدة الوز

ذ   اء غتا است التوازن  ٕاطار  السالم يف  عبد  اليس  تفضل  السالم،  عبد 
  نقطة نظام. 
  تفضل. 

شار السيد عبد السالم بلقشور:    املس
يل   ا ا النظام  د  قوا حترتم  اليت  نظام  نقطة  دستورية،  نظام  نقطة   ..

شارن وا  املوقر، املس لسنا  يل  ا ٔسايس، النظام ا رملانيون ل وا نواب، 
ٔحوال..  ا من  ال  ٔي  ب د  يو ل، وال  التد يف  ميكن مصادرة حقوقهم  ال 
ش يعقب   ر العالقات مع الربملان،  ٔو يف خشص وز ارضة هنا،  احلكومة 
رو  ادي تد ب  شارن، ٕاىل اكن يش تعق ل السادة املس الت د ىل التد

ه  ٓن، يه املؤه ويه اليل مو رة ا   ها السؤال. ل السيدة الوز
س.  ىل ضبط اجللسة السيد الرئ   وشكرا 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا اليس عبد السالم. 

رة، تفضيل.    تفضيل السيدة الوز

عي   ج صاد  ق و التقليدية  ة  والصنا ة  السيا رة  وز السيدة 
  والتضامين: 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

هباذ ٔوال لمك  د م  ه كتبني  اليل  القمية  الت  املدا ىل  شكرمك  ك  ،
إالحصائيات  و  بي امحلد   واليل  ليه  ٔكد  ن بغيت  اليل  "فرصة"،  مج  ر
ها كتضمن لينا   قة اليل در ق ٔن املساطر ا حجة، و ٔن هذه العملية  املرمقة 

ويف   ق  ق ا ع  الت من  ا  كمتك وكذ  الالزمة  ة  مجليع  ٔ الشفاف وقت  ي 
ل هذه العملية.    مرا

مة من   سبة  رية رفعنا من وثرية العمل ووصلنا ٕاىل  ٔ ٔسابيع ا ويف ا
يفوق   مبا  اجلهوية  ان  ل ا يف  كندرسوها  اليل  امللفات  ملف   2400دد 

لمتويل يف  ان اجلهوية  ل هنائية من طرف ا راسات ا ٔ يف ا د ٔسبوعيا، وس
لمشاريع.  ءشهر غشت ٕان شاء هللا، ٕالعطا  متويالت    ٔول ا

ر   س ىل  امجليع  شجع  س "فرصة"،  مج  ر يعرفو  اليل  اح  والن
اليل  الطلبات  من  بري  بعدد  توصلنا  ٔخرى  ة  ومن  ل،  املستق يف  ه  ف
ىل  ساء  ال شجيع  ل الالزمة  العناية  نعطيوه  ادي  اليل  ساء،  ال كتخص 

بة   يف ٕاطار العملية احلالية،    ةامرٔ   2000لق املقاوالت، والهدف هو موا
ساء    2000وٕاضافة   ل اص  ٓخر  ٔخرى يف ٕاطار طلب عروض  دة  مستف

دات ٕاىل  دد املستف ي سريفع  ليه، اليشء ا الن    امرٔة.   4000مت إال
ىل النقط التالية:  ٔكد ليمك  غيت ن سديد القرض، ف  ٔ   وخبصوص مس

ا -1 ل  د برية  سبة  عندها  اليل  املشاريع  لتايل  ل كنختارو  و اح،  ن

لك؛  سدد القرض بدون مش هيا   ميكن 
هيا توصل  -2 ٔقساط الشهرية اليل ميكن   درمه فقط؛  750قمية ا
كتكون   -3 اليل  القروض  هذه  ل  م ٔن  العامل  ارب حول  الت ٔظهرت 

؛  سهو سديدها   بدون فائدة يمت 
من   -4 ادي ميكن  القرض  ٔن سداد  ب ن  د املستف لشباب  رشحو  ك

ية. خمتويل مشاريع ٔ  يجعل هاذ العملية معلية تضام  رى، اليل 

الشخصية،   املعطيات  اختذها محلاية  اليت مت  التدابري  ف خيص  ريا،  ٔ و
ص  الرتاخ مجيع  ىل  حصلت  "فرصة"  مج  لرب الرمقية  املنصة  ٔن  ب رو  ذ ف
الطابع   ذات  املعطيات  حامية  ملرافقة  الوطنية  لجنة  ا طرف  من  الالزمة 

لني يف معلية معاجلة املعلومات ٔ ) كام  2CNDPالشخيص ( املتدا ن مجيع 
لرس املهين.    ملزمون 

رب  فقد مرت  الصفقات،  رام  وٕا املسؤولني  توظيف  وف خيص معلية 
ة.  و   املساطر القانونية املعمول هبا عن طريق طلبات عروض مف

اميل املشاريع اليل مازال  د النداء ٕاىل  ه وا وهباذ املناسبة بغيت نو
د و ما مكل  ٔننا رسلنا هلم وا رسعو بتمكيلها مع العمل  ش  هلم،  ش امللفات د

(email)    تيعطهيم هلم،    7اليل  د امللفات  ندرسو  لنا  ميكن  ش  م  ٔ
ل ٕاضايف ٕاىل فاحت غشت وٕاال   ٔ ال اعطينامه  ٓ سبة اليل فاتو، وهذا ا ل

ورة احل  و يف ا ري مق هلم  كون امللفات د ادي  ٔسف  مج امع ا لية لرب
  "فرصة". 

ة   املن ري  فهيش  ما  املهم  مج  الرب هذا  ٔن  ٔخرى  مرة  رمه  نذ وبغيت 
متويل  وا بة  واملوا ه  التوج كذ  ه  ف بل  فقط،  املايل  والقرض  املالية 
ن  سبة حلاميل املشاريع ا ل ٔمهية هذه اجلوانب لكها  والتكون، والحظنا 

يتا ٔويل و نتقاء ا اليا. ب مروا من مر    عو التكون 
ليمك   . والسالم 

س    : اجللسةالسيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ة  والصنا ة  السيا لقطاع  ني  املو املواليني  لسؤالني  ٓن  ا قل  ن ٕاذن 
ذة  املت إالجراءات  حول  والتضامين،  عي  ج صاد  ق و التقليدية 

لقطاع السي  هنوض  لية وا ا ة ا شجيع السيا عية ال ج  والوضعية 
ٔيضا.  دة املوضوع  ن جتمعهام و   لعاملني هبا، وال

لقطاع  هنوض  "ا ه  موضو احملور،  يف  الثامن  السؤال  مع  البداية، 
لعاملني به".  عية  ج ٔوضاع    السيا و

لتقدمي   عية  ج العدا  ة  من مجمو شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  السؤال. 

رلتفضل ا    . يس شا
 

2 Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à 
Caractère Personnel 
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شار   ر:   سعيد السيد املس   شا
س.    شكرا السيد الرئ
رة.    شكرا السيدة الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
السيدة   كنطالبو  العاملي،  املستوى  ىل  سيا  انتعاش  روز  بعد 
السيا  لقطاع  هنوض  ا ل  ٔ من  اختاذها  املزمع  التدابري  تعطينا  رة  الوز

بالد  ريا كوبغينا  ل  م ول  ا يق  حبال  املي  سيا  قطب  ون 
  وٕاسبانيا. 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
  شكرا السيد اليس سعيد. 

ة   شجيع السيا ذة ل ه "إالجراءات املت منر ٕاىل السؤال التاسع موضو
لية".  ا   ا

حتاد فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  لشغل   ا املغريب 
  لتقدمي السؤال. 

 ٔ   تاذة مرمي تفضيل. س ا

شارة السيدة مرمي     : الهلوايناملس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
لية.  ا ة ا شجيع السيا ذة ل   ما يه إالجراءات املت

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

رة، تفضيل لسيدة الوز لكمة    . ا

التق  ة  والصنا ة  السيا رة  وز عي  ل السيدة  ج صاد  ق و يدية 
  والتضامين: 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

، وبغيت   ة يف بالد يعرف قطاع السيا نتعاش اليل  ىل  امحلد  
انب   ٔ ا السياح  دد  بلغ  واملشجعة:  املعربة  ٔرقام  ا بعض  لمك   3.4نقدم 

الل   بـ  2022وىل من سنة  ٔ ٔشهر ا  6مليون ساحئ  ث تضاعف   4، ح
سنة   من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة  يعادل  2021مرات  ما  دد   63%،  من 

سنة   ن  الوافد يونيو  2019السياح  شهر  جسل  كام  ساحئ   1.14،  مليون 
دة قدرها   ل من العم  2019مقارنة مع    %5ز سجيل مداخ ، كذ مت 

الل   ٕاىل    5الصعبة  تصل  ٔوىل  ا ٔشهر  قدره ل م   20ا رتفاع  درمه  يار 
مع    173% اع  2021مقارنة  اسرت استطعنا  لتايل  و القمية   71%،  من 

  . 2019املس يف 
ٔشرية إاللكرتونية لولوج   د الت م كذ اليل هو اع ٔمر  شري  كنبغي 
ٔت  رة اململكة اليل بد ان الراغبني يف ز ل مواطين بعض الب املغرب من ق

ذ   ا  10م هذه  ن مل يوليوز،  د وا كونو  ش  شتغلو  جتعلنا  لكها  عطيات 
لخطة  ٕالضافة  و لنا،  د ة  السيا تتعرفو  اليل  املهم  التطور  لهذا 

خصصنا    اليل  ة  السيا بقطاع  لهنوض  الية  ل   2ستع د مليار 
طلبات  ىل م ٔساس  ن  ، معمتد ٔهيل العرض السيا رمه، كنقومو بت ا

يب واملغريب،  ٔج لنا اليل يه: و الزبون ا ت د ٔولو ر    بغيت نذ
لية؛  - ا ولية وكذ ا ة ا   ٔوال، تقوية الربط اجلوي لتطور السيا
ام    - ة املغرب والق ٔسفار العامليني لتعزز و نيا، العمل مع موزعي ا

 حبمالت دولية ووطنية؛ 
ٔكرث من    - ٔن  ة  الثقاف ة  السيا منية  ل السياح اليل   %60لثا،    د

ىل الثقافة؛  لمغرب تيجيو   تيجيو 
ة ويف الهواء الطلق؛  - كولوج ة الطبيعية وإال  رابعا، تطور السيا
؛  - شيط السيا  امسا، حتسني جودة اخلدمات والت
القطاع    - يف  العاملني  ٔن  التذكري  مع  رشية  ال املوارد  ٔهيل  ت ريا،  ٔ و

اليا وشتغل  ٔزمة،  ا الل  و  ا دمع  من  املهنيني    استفادوا  مع 
شجيع هيلكة القطاع.    ل

التمنية  يف  بري  دور  تتلعب  ي  فه لية،  ا ا ة  السيا خيص  ف 
وٕانعاش  العام  اليد  شغيل  يف  وسامه  الية،  وا عية  ج و صادية  ق
ل  ٔسايس الكف ٔهنا تعترب الشق ا ٔخرى مرتبطة به، كام  صادية  ات اق قطا

ة القطاع السيا ب  ا ٔزمات. ببضامن م ىل مقاومة ا   الد وقدرته 
حوايل   ٔزمة  ا ل  ق متثل  لية  ا ا ة  السيا ليايل   %30واكنت  من 

الوطين،  الصعيد  ىل  املصنفة  السيا  إاليواء  مؤسسات  يف  ت  املب
لت   م ث  ح لية،  ا ا ة  السيا ٔمهية  ازدادت  الصحية  ٔزمة  ا الل  و

ت  50%   . 2021يف  %69، و2020من ليايل املب
ٔن    مولفه راسات  ت ا طلبات الزبون املغريب، بي من السياح   %51م

و الشاطئية،  ة  السيا تيفضلو  العط    %58املغاربة  يف  السفر  تيفضلو 
و ة،  و  %60الصيف  ، العائ رفقة  السفر  مثن   %72تيفضلو  م  عندمه 

ة.    اخلدمات السياح
ينة لتط ٔسس م ىل وضع  اليا  ىل هاذ املعطيات، كنعملو  ر  و وبناء 

الل: لية من  ا ة ا لسيا   مستدام 
داث    - ه، وٕا الرتف لية ويف  ا ا ة  السيا ر يف  س شجيع  ٔوال، 

من   املغاربة  لسياح  الرشائية  لقدرة  مالمئة  ة  سياح تجعات  م
ٔسعار؛  ث املنتوج وا  ح

لتحسني   - احمللية  ات  وامجلا ٔخرى  ا ات  القطا مع  سيق  الت نيا، 
 لسيا لفائدة السياح املغاربة؛ ااذبية املنتوج  
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ة    - داث شياكت سياح صاد واملالية ٕال ق سيق مع وزارة  لثا، الت
لساحئ   سبة  ل السفر  مصاريف  ثقل  من  ختفف  ادي  اليل 

لية؛  ا ة ا لتايل ٕانعاش السيا  الوطين، و
" اليل    - روجيية "نتالقاو يف بالد ل مح  رابعا، الرتوجي والتواصل م

والرثوات  هت  املؤهالت  شاف  اك ىل  املغاربة  شجيع  ٕاىل  دف 
 . زخر هبا بالد ة اليت    السياح

  وشكرا.
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ة   مو لكمة  ا ٔعطي  رة،  الوز السيدة  ىل جواب  ب  التعق ٕاطار  يف 
عية.  ج   العدا 

  اليس سعيد تفضل. 

ر: ا  شار السيد سعيد شا   ملس
س.    شكرا السيد الرئ
رة.    شكرا السيدة الوز

الصعيد   ن،  الصعيد ىل  ل..  ادي يصب يف جوج د لنا  د ب  التعق
ٕاقلمي   ل  د املثال  ذ  ادي  إالقلميي  الصعيد  الوطين؛  والصعيد  إالقلميي 

ٔيدينا شد ب ب وافر من احلرائق، وهنا  د النص ذا وا ت اليل ا ىل   و
املصاب  هاذ  ويف  ٓفة  ا هاذ  يف  احلسن  البالء  ٔبلوا  اليل  املسؤولني  لك 
ت،   و ٕاقلمي  ل  د ملؤهالت  رة  الوز السيدة  ر  تنذ  ٔ لكن  اجلالل، 
معروف  ت  و ٕاقلمي  ت،  و ٕاقلمي  زوري  رة،  الوز السيدة  بغيناك، 

ت م  لغا دة، معروف  ٔكرب سد يف املغرب هو سد الو روف  علسدود، 
ريات، معروف  لب ٔهنار،  ن  لود ت العطرية والطبية، معروف  لنبا
ل يف  ىل ج ٔدراك ما قلعة مرو اليل اكينة  ر التارخيية: قلعة مرو، وما  ٓ مل
ت  ا ملهر رة قرية  محمد، معروف  ت، دا و موالي بوشىت يعين ٕاقلمي 

الفروسي ل  د الزيتون،  ل  د التني،  ل  هاذ ةد من  ت  و حق  فني   ،
ا والو.  ة؟ ما شف   التمنية السياح

 . سيا ا هباذ املؤهالت، احلكومة  انه وتعاىل ح   ٕاىل اكن ريب سب
ري  ل العيد الك ٔجواء د رة يف هاذ ا ر السيدة الوز ادي نذ فقط هنا 

ىل   زيد  ك تنصيبو الغرق ما  ٔطفال فني؟   8استدعو الساكنة ل ل ا د
دة.  يف ىل سد الو يلك وعشوايئ  ري  تجع سيا    م

والدو  جوج  ىل  و يعوم  ل  د ٔب  شارن:  املس لسادة  ال  م نعطي 
ل والدو.  ني د ٔ ٔمام ا را والدو هو تيجيف    ىل 

س  ت وما فهيا  و ٕاقلمي  ل  املؤهالت د زور  رة  السيدة الوز بغينا 
  تدوز عند هاذ العائالت امللكومة تواسهيم.

ٔن  غ ب  الساكنة،  لهاذ  يلكة  ة  سياح تجعات  م سابقا  قلت  كام  ينا 

الية.  لعدا ا ادي    سيد نرصه هللا تيطالب وت
لس   ا ل  د لتقرر  رنجع  رة،  الوز السيدة  الوطين،  لوطين،  منيش 

ٔعطا   و ضيات  اب مق يئ،  والب عي  ج صادي و احللول   6ق ل  د
ا هنوض هبذا  ل ا ٔ (لمن  ن حنن من هذا  ٔ ملغرب،  السيا   laقطاع 

feuille de route ال ري م ن حنن؟ نعطي  ٔ ) ومن هاذ ورقة الطريق؟ 
ساحئني كمنشيو بتلكفة   بغينا منشيو ٕالسبانيا  ٕاذا  رة احملرتمة،  الوز السيدة 

صة وكنكونو ( ش هاذ اليش التلكفة satisfaitsرخ ي )، هنا يف املغرب ما 
(on n’est pas satisfaitsالية و(   ،(la même chose ا ٕاذا مش  (

  لرتيا.  

رة،     السيدة الوز
 . ة  ا ا يف  ش هنزو هذا القطاع اليل اح ك  اق ىل  ٔمانة امللقاة    ا

  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ب فريق ٓن التعق لشغل.  ا   حتاد املغريب 
ٔستاذة.    تفضيل 

  ارة السيدة مرمي الهلواين: شاملس 
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
دها ٕالنعاش هذا  لهيا بو راهنو  اش  ٔزمة الصحية ما ميك ٔن ا كام قليت 

لق ما يقارب   مة، وتي ائدات مالية  اصب    %5القطاع اليل عندو  من م
ادة الثقة يف السيا  كون فرصة ٕال ٔزمة اليل اكن خصها  ة الشغل، هذه ا

املهمشة  القروية واجلبلية  منية املناطق  ق  ٔدوار يف حتق لها من  ملا  لية  ا ا
الية.    وتقليص الفوارق ا

ىل  املزتايد  يل  ا ا والطلب  املعمتدة  ططات  ا من  الرمغ  فعىل 
السيا ال  املنتوج  قى  ت رة،  الوز السيدة  مك،  اء يف جوا كام  ة  السيا

ار  مع  املغاربة،  لطموح  فالطبقة  ترىق  املنتوج،  هذا  اع  م التلكفة  فاع 
اء   ست لية  ا ا ة  لسيا لهنوض  لهيا  نعولو  لنا  ميكن  اليل  املتوسطة 

عية    املوظفات واملوظفني  ج ٔعامل  ىل مؤسسات ل ٕالدارة اليت تتوفر 
عن   اجزة  راسها  غياب تتلقى  يف  الباهظة  املالية  لتلكفة  لنظر   ، ذ

ات حتتية مؤ  عداو  هب ٔرس اليل ت   ٔفراد.  5و 4 الستقطاب ا
ادي تقيض العطل  ٔرس املغربية فني  رة، هذه ا يف نظرمك، السيدة الوز
يتعدى  د  الوا لشخص  الغرفة  مثن  اليل  املصنفة  ادق  الف لها؟ واش يف  د

العيد    1000 اع  م مصاريف  وعند  رمضان،  من  ني  ار ا  واح درمه 
ا العيد  مصاريف  ٕالضافة ل الصغري  ة،  الصيف العط  يف  ايني  ا  اح ري،  ك

ملطامع، وهنا مؤخرا استغرب بعض مستعميل  والت  ٔ لم مثنة اخليالية  ٔ ل
لـ   وصل  تطوان  مدينة  مقلية يف  بيضة  مثن  عي  ج التواصل   16مواقع 
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املغاربة   ٔن  لينا  تت املعطيات  هاذ  لو  اليش  هاذ  دا،  غريب  درمه يشء 
ا من  بري  ليش  ملدد  مايش  ة  اخلارج ة  السيا ٕاىل   ٔ يل ٔنه  اول  تي غاربة 

ٔقل من املغرب وجودة اكينة يف  ٔسعار يف هذه املناطق  ٔن ا ة سوى  ا
  اخلدمات. 

رة،    السيدة الوز
املبذو   هودات  ا ٔنه رمغ  نعترب  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  حنن يف 

مج "نتالقاو   ر ل  لية م ا ة ا لسيا قى حمدودة يفلهنوض  "، ت  بالد
يل:   وتتطلب العديد من التدابري من ق

رب ما    - ول  ٔرس، كام هو معمول به يف العديد من ا مع املبارش ل ا
  )؛ chèques de voyageسمى (

  كذ دمع القدرة الرشائية لعموم املغاربة؛  -
النا   - ر  زال حييص اخلسا ي ال  نيي القطاع ا ر يف دمع  ة  جتس

ٔزمة الصحية؛    عن تداعيات ا
عي وتوفري   - ج م بوضعه املايل و ه رشي:  ٔهيل الرٔس املال ال ت

ري املهيلك؛  لقطاع املهيلك و ٔجرائه  اكفة  عية  ج   امحلاية 
لعامل املومسيني؛  - اكمل    فرض الترصحي ا
م  - اسرتاتيجية  ٕاطار  يف  واجلهات  الرتابية  ات  امجلا مبا اك اخنراط   ، م

عية   ج و صادية  ق ٔبعادها  يف  احمللية  والتمنية  إالنعاش  خيدم 
ة.    والبي

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ىل رة  ٓن رد السيدة الوز بات. ا   التعق
دود ما تبقى من الوقت.  رة يف    تفضيل السيدة الوز

رة   وز ة السيدة  عي    ة والصنا   السيا ج صاد  ق و التقليدية 
  والتضامين: 

س.    شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

اليت   وإالجراءات  انتعاش،  يعرف  ة  السيا قطاع  ٔن  ب ني  تت ٔرقام  ا
ٔقرب وقت. اكمل يف  شاطه ا اع  ىل اسرت د  سا ادي  ها    اختذ

القط انتعاش  املدن  من  العديد  يف  املرتبطة االحظنا  ٔخرى  ا ات 
اليد   استعادة  مع  ريها،  و الرتفهيية  واملرافق  واملتاجر  اكملطامع  ة،  لسيا
لوزارة   التابعني  وإالقلمييني  اجلهويني  املندوبني   ٔ عب كام  شاطها،  ل العام 
انب   ٔ وا املغاربة  السياح  ال  استق ىل  احلرص  ل  ٔ من  املهنيني  وممثيل 

املغربية اجلالية  ٔفراد  ادق   و الف ب  ٔر طرف  من  الظروف  ٔحسن  يف 
اسبة.  ٔمثنة م الية وب ة ذات جودة  دمات سياح هنم من    ومتك

ٔمر  ا تعلق  سواء  مستدامة،  بصفة  ٔخرى  ا اجلوانب  ملعاجلة  ولكن، 

ٔو جودة رشية  ٔو   بتكون املوارد ال ٔو العرض السيا  ٔمثنة  ٔو ا اخلدمات 
مقاربة   ٔنن الرتوجي، عند  ٔن   اشارية  القطاع ال ميكن  ن تطور  واعيني 

اصة املهنيني.  لني و لعمل املشرتك مجليع املتدا   كون ٕاال 
متكني  ىل املدى املتوسط والطويل،  شتغل كذ  ويف هذا إالطار، 

ٕاىل   الوصول  ٔفق    26بالد من  نتعاش اليل 2030مليون ساحئ يف  ، و
هيم كذ ة يف بالد  لية. تتعرفو اليوم السيا ا ة ا    السيا

الصيفي ما اشتغلناش   املومس  الل  ة  السيا ٕالنعاش  العمل  يف خطة 
تنعرفو  ولكنا   ، كذ واملهنيني  املعنية  ات  القطا مع  سيق  بت ، ومقنا  د بو
يف  دامئا  نا  ولك والطلب،  لعرض  رتبط  ة  السياح اخلدمات  ٔمثنة  ٔن  ب

ٔمثنة.  ض هذه ا   اتصال مع املهنيني لتخف
قي  ىويبق  لية    الرهان احلق ا ة ا ليه هو تطور السيا شتغلو  اليل ت

  طول السنة.. 

س   : اجللسةالسيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ى الوقت.  هت   ا
اجللسة  هذه  يف  القمية  مسامهتمك  ىل  وشكرا  ب  التعق ىل  شكرا 

  املباركة. 
ه   وموضو ارة  والت ة  الصنا لقطاع  ه  املو ٔول  ا السؤال  ٕاىل  قل  ون

ٔولية". د" ٔسعار املواد ا ة الوطنية يف سياق ارتفاع    مع الصنا
ملقاوالت   العام  حتاد  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

  املغرب لتقدمي السؤال.  
  تفضل. 

س؟  سيري السيد الرئ   .. واش يف ٕاطار ال

شار السيد محمد البكوري:    املس
ٔن   ٔحرار الحظنا  لتوازن ما  ه مس فريق التجمع الوطين ل ناك هتديد 

ذية والربملان.  رتام والتعاون ما بني السلطة التنف لتوازن و   بني السلطة، 
ليك،   لو، و اكن  لصفة د ر  د السيد الوز شار ج السيد املس
لكمة يف ٕاطار التوازن  ر احلق يف ا ٔن تعطي السيد الوز س،  الرئ السيد 

ستور.  ليه ا ي ينص    ا
  شكرا.

س يالس   : اجللسةد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

 ٔ يل، راه  ٔنه خشص لطيف وعزز  لكمة  ر ا لسيد الوز ٔعطيت   ٔ
التوازن،  ٕاطار  يف  لكمة  ا كذ  ٔمر  لمعين  ٔعطيت  و لكمة،  ا ٔعطيتو 

س. ن  ادي هاذ اليش ما اك ستدعي..  ة  ا ، ما اكش يش    وامحلد 
ة مسحوها يف ر  ا ٔسيدي. ئ وٕاىل اكنت يش    اسة اجللسة 

  شكرا.
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شار اليس رىض، تفضل.    ٕاذن تفضل السيد املس

شار السيد    رىض امحليين:  محمد املس
س.    شكرا السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدة والسادة املس
مع   الوزارة  اختذهتا  اليل  التدابري  حول  ر،  الوز السيد  سائلمك، 

ة الوطني ٔولية؟ ةالصنا ٔسعار املوارد ا ي تعرفه  ري ا رتفاع الك   يف ظل 
  شكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ىل السؤال. ابة  ر لٕال لسيد الوز لكمة    ا
ر.    تفضل السيد الوز

ض  ارة:   مزور السيد ر ة والت ر الصنا   وز
س.    شكرا السيد الرئ

  رون احملرتمون. شاشكرا السيدات والسادة املس 
ٔنه  املوقر، وتنظن  لس  لهاذ ا لحكومة  الشامل  رتام  ىل  ٔكد  وتن

بادل، ٕان شاء هللا، رمغ بعض الثغرات.  رتام م بادل وغيبقى ا رتام م   ا
هو   قة  احلق يف  ٔسعار  ا ل  د رتفاع  هاذ  سؤال  لسؤال،  سبة  ل

ت  ٔنه  حبيث  املغربية،  ة  لصنا سبة  ل ذهبية  ل يقفرصة  د التنافسية  وي 
ىل ارتفاع  ر  ٓ رتفاع اكن عنده  ٔخرى، هاذ  ان ا الب البالد مقارنة مع 
سبة  ل البالد  ل  د اجلاذبية  ٔو  تنافسية  قوة  هو  اليل  دوليا،  الشحن 

لـ   وصلنا  واليوم  رات،  لق    1117لالس غت اليل  ر  ٔلف   259اس
ل   ر د الف اس صب شغل،  رمه ورمق املعامالت   لمليار د  48م ا

  مليار.  130املنتظر من هاذ املشاريع 
لصناع   سبة  ل ش ٕاشاكالت اليل خصنا حنلوها  ٔن ما اكي هذا ال يعين 
فهاذ  رامج  ن  واك املوارد،  هاذ  ل  د توفري  من  ٔيضا  و سيو  من  املغاربة 
البنيك  والقطاع  اخلاص  القطاع  مع  ملشاركة  لسيو  سبة  ل  جتاه 

ٔيضا. و ٔسواق  ح ا سبة لف ل سبة لتوفري املوارد و   ل

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب الفريق احملرتم، تفضل اليس رىض   . تعق

شار السيد    رىض امحليين:  محمد املس
مك.  ىل جوا ر،    شكرا، السيد الوز

شو  الل م من  احلكومة  اختذهتا  اليل  لتدابري  ننوه  ٔن  البد  ر بداية، 
رمق   احلكومة  س  رئ اسمترارية    2022/ 09السيد  ضامن  ٕاىل  هيدف  واليل 

ٔرضار اليل حلقت جراء  التنافسية بعد ا شاط املقاوالت الوطنية وقدرهتا 

ل  ، واليت تد صادات العاملية مبا فهيا بالد ق ىل لك  تداعيات اجلاحئة 
املواطن   دمع  اللها  ومن  الوطنية،  املقاو  دمع  ٕاطار  واحلفاظ امليف  غريب 

  ىل قدرته الرشائية. 

ر،    السيد الوز
سنة   املالية  قانون  هبا  ا  اليل  التوقعات  ٔن  ش   2022رمغ  اولت 

ٔورانية الروسية اكن   ا ٔن احلرب  عتبار لك التداعيات، ٕاال  ذ بعني  ٔ ت
ة اجلفاف وندرة املياه اليل عرفهتا ٔيضا مو ٓخر و ٔن   عندها رٔي  ، كام  بالد

ة  ياتداع  ٔزمة العاملية والتقلبات املناخ ٔولية يف   ىلت هاذ ا ٔسعار املواد ا
ال  ٓ ٔخر  ت اخلصوص  ه  و ىل  عهنا  نتج  مة،  د  العاملية  ٔسواق  ا
إالنتاج،  مدة  ىل  بري  شلك  ر  ٔ مما  املستوردة،  والمكيات  ستالم 

ٔو نصف املصنعة، ٕاضافة ٕاىل ارتفا ٔمثنة املواد املصنعة  لتايل  ٔمثنة النقل ع  و
ٔولية، اكلورق وارتفاع  ل املثال: ندرة العديد من املواد ا ىل س البحري، و
إاللكرتونية   ت  املكو ٔزمة  ٕاىل  ٕاضافة  ٔملنيوم  وا اج  والز احلبوب  ٔمثنة 

ريها.  و
ذة من طرف احلكومة ويه مشكورة، فٕاننا نقرتح   لتدابري املت وٕاضافة 

  بعض التدابري: 
يف    - النظر  ادة  دخول  ال ٕا سري  لت سترياد  ىل  املفروضة  رسوم 

ٔسعار تفضيلية؛  سرتاتيجية ب ات    املنتو
العامل    - الرٔسامل  ىل  لحفاظ  متويلها  الل  من  املقاوالت  دمع 

سبة ترتاوح ما بني   ٔسعار املواد اخلام ب بعد ارتفاع  ، خصوصا   45لمقاو
سلمي من    %150و ال ال  ٓ ال   ٔنشهر، كام    12ٕاىل    4ومتديد  ٓ ا متديد 

تدبري  ل  ٔ من  البنيك  القطاع  من  ودمع  مبجهود  ا  بو م كون  ٔن  جيب 
الرٔسامل   ات  ٕاىل    BFR)3(اج مرتني  تضاعف من  ي  كام   4وا مرات، 

ٔن تتضاعف حسب ( )  le coefficient équivalentٔن القروض جيب 
دة يف  الز تداعيات  حتميل  دم  و املغربية  ة  الصنا ٕانعاش  ضامن  ل  ٔ  من 

هنايئ ( لمسهت ا ٔسعار   )؛ le consommateur finaleا
ريها   - وس إالنتاج  تطور  ل  ٔ من  رافعة  ة  العموم الطلبيات  جعل 

ٔفضلية الوطنية.  ٔ ا د رب تعزز م   لفائدة املقاو املغربية 
ىل تقوية املنتوج الوطين   - ٔن تواصل احلكومة العمل  ٔمل  ري، ن ٔ يف ا

الل دمع املقاو ٔزمة.  من  ٔمام هذه ا لصمود    الوطنية 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

رتام الوقت.  ىل ا   وشكرا 
ىل لرد  ر  لسيد الوز لكمة  ر.  ا ب، تفضل السيد الوز   التعق

 
3 Besoin en Fonds de Roulement 
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ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
ش تدمع   شتغل  ب، واحلكومة  ىل التعق شار،  شكرا، السيد املس

ٔن اليوم من شهر واملقا  ىل ذ  ري دليل   املغربية واملقاو الصناعية، و
ٔكرث  ب ارتفع  املغربية  الصناعية  املقاوالت  ل  ر د التصد ر ٕاىل شهر ماي  ينا

عندها  %44من   املغربية  الصناعية  املقاو  ٔن  ىل  دليل  ري  هذا   ،
ولكن  اجلواب،  يف  ر  س ىل  ليمك  وهرضت  اذبية  و تنافسية 
شتغلو داميا   ر كام ك ٔ لهيا، ٕاىل اكن عندها  شتغلو  ا هبا  ات مرح قرتا
ل  ل املقاو املغربية واجلاذبية د ىل التنافسية د ر  ٔ مجيعا ٕاىل اكن عندها 

ا هبا.    املنظومة الصناعية املغربية مرح

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ه "حتسني  لسؤال الثاين وموضو ٔسواق    منر  ولوج الصادرات املغربية ل
ٔصا واملعارصة.  ولية" لفريق ا   ا

لكمة سطي السؤال.  ا د السادة  ٔ  
  اليس عبد الرحامن.. 

شار السيد عبد الرحامن وافا:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
تنافسية   تقوية  يف  هاما  دورا  اململكة  جبهات  الصناعية  املناطق  تلعب 

اطق امل  م خللق  سياستمك  حول  سائلمك  الوطين،   الصناعي  نتوج 
ولية.  ٔسواق ا   صناعية حتسن ولوج الصادرات املغربية ل

ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر ر، تفضل السيد الوز   . رد السيد الوز

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
  شكرا.
احل  املناطق  قيف  ىل  وعند سؤالني  الصادرات،  ىل  السؤال  اكن  قة 

ىل املناطق الصناعية، املناطق الصناعية، املغرب   الصناعية، ولكن جناوب 
ن  ل اجلهات، متا اك ٔقالمي اململكة ويف  ل  اطق صناعية يف  ىل م وفر  ت

اطق..   شمل تقريبا    136م طقة صناعية اليل ت ار، واليو   10م م الف هك
ل العرض، واليل يف ٕاطار   ار د ٔلف هك ٔكرث من  اهز  وفر اليل  ن م اك

ٔحناء اململكة.  2000جتهزي  شجع املنتوج يف لك  ار اليل يه ت   هك
اليل  املشاريع  يف  إالشاكل  بذاهتا،  املنطقة  يف  مايش  إالشاكل  ولكن، 
السياسة   هاذ  بو  تنوا ا  واح الصناعية  املناطق  لها  وفرة  م كون  خصها 

ٔوليا  رجي تد تتجهز  طقة  م لك  ٔن  حبيث  ار،    10يا،  ٕاىل   20هك ار  هك

تيوصل   لها  د التمثني  تيكون  الثاين، % 70ٓخره، ميل  الشطر  كزناولو يف 
ٓخره.   والشطر الثالث، ٕاىل 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب؟    هل من تعق
  تفضل السيد عبد الرحامن. 

شار السيد عبد الرحامن وافا    : املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
عند  إالشاكل،  د  وا وعند  ش،  مرا ة  ل  د الساكنة  منثل   ٔ
ة  ل  ر، يف إالقصاء د متثل، السيد الوز د إالشاكل، هاذ إالشاكل ت وا
وفرت  ش  مرا جلهة  سبة  ل ٔنه  ر،  س ومن  املشاريع  من  ش  مرا

اء عقاري تقري  د الو د    باوا ن    600وا ار، مبا فهيم سيدي بوع  350هك
ٓسفي   ار،  ش    110هك مرا ار،  من    40هك ٔزيد  شاوة  ش ار،   20هك

ار.    هك
 ، ورو احئة  من  انت  ش  مرا ة  ر،  الوز السيد  تتعرفو،  يف 
سبة  ل و ة،  السيا ىل  ٔساسا  يعمتد  ش  مرا صاد  اق ٔنه  ب تتعمتد  واكنت 

ش ما خصناش نعاودو ن  ٔخرى طيملرا ٔزمة  ٔزمة، ٕاىل طحنا يف  حو يف يش 
ٔمسيتو..     نعاودو نعانيو من 

(Donc)    ر، هو وفر هاذ العقار وتدارت يل، السيد الوز السؤال د
ش وال ما دارش  ا ستد ش ما  ة مرا ات، ولكن  ة مؤخرا مع  اتفاق

إالشاكل هو  ٔشنو  نعرفو  بغينا  ة،  اتفاق امعها  ا لعدا  سبة  ل و ما لي،  ة 
ة   ت م كون  بغيناها  كون مسهتلكة،  ش  ش مرا وبغينامك ميك حىت يه، 

انت   ش  مرا ٔنه  ور،  ا هاذ  يف  سامه  احملرتمة  وزارمك  معنا،  سامهو 
يق ( ٓن تنعانيو مهنم. séquelles lesو يق حلد ا ورو  ل    ) د

ر.    وشكرا السيد الوز
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم. كر ش   ا السيد املس

ر.  ب السيد الوز   تعق

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
ة  ب، وعندك احلق يف  التعق ىل  شار احملرتم،  السيد املس شكرا، 

ش  ا    -مرا اح مسهتلكة،  ة  ري  كون  هياش  ميكن  وما  انت  ٓسفي 
سن  اليل  لها،  ٔرشت  اليل  ة  اتفاق ٕاطار  يف  اليش  هاذ  ىل  شتغلو  ا  هن ت

من   ات  ت  ٔولو وا الصناعية  واملناطق  التحتية  ة  الب لتجهزي  سبة  ل
ت  ٔولو ت وسامهنا يف ٕاطار ا ٔولو ا الوزارة شاركنا يف هاذ ا اجلهة، واح
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  اليل حتددت يف اجلهة. 
لجهة   سبة  ل املشاريع  ندرة  قني  احلق،  عندك  لمشاريع،  سبة  ل

ىل   لهي  1000تقريبا  ن  ا  اليل هرضت  تقريبا اك اليل 72، وال  70اليوم   ،
واملشلك  اجلهة،  لهاذ  ميشيو  ش  مثرن  املس تندفعو  ا  واح لجهة  خمصصة 
ٓخر   ٓسفي عندها مشلك  ٓسفي و ٔيضا يف  ش، املشلك  ري يف مرا مايش 
ش  نعبؤوها حىت يه  خصنا  اليل  الصناعية  ٔرايض  وا التحتية  ة  الب يه 

  ستقطب املشاريع. 

س    لسة: اجل السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

دة   ن جتمعهام و ٔحرار ال ل التجمع الوطين  ٓن لسؤايل فريق  قل ا ن
العقار   بتعبئة  اص  ٕاطار  وضع  "تزنيل  ه  موضو ٔول  ا السؤال  املوضوع، 

  الصناعي". 
السؤال سطي  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  املد ،  ٕاذن ا ين، االيس 

  تفضل. 

شار السيد ٔملوك: امل  املس   داين 
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
لق فرص الشغل  ر و س مة جلذب  لية  شلك العقار الصناعي 

و ووطنيا.  صاد  ق   وٕانعاش 

ر احملرتم،    السيد الوز
اص بتعبئة  ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها لتزنيل وضع ٕاطار 

  العقار الصناعي؟ 
  را.شك

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ة".  منوذج اء الصناعية ا ٔح داث ا ه "هيلكة وٕا   السؤال الثاين موضو
التجمع فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ٔحرار    ا ل الوطين 

  لتقدمي السؤال. 
  تفضل اليس البارودي. 

ٔمني عباس البارودي:  شار السيد    املس
س.  يدشكرا الس    الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ل  ٔ من  وزارمك  ذها  س اليت  الالزمة  وإالجراءات  التدابري  ما يه 

ة؟ دات منوذج داث و اء الصناعية وٕا ٔح ادة هيلكة ا   ٕا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ

شار احملرتم.    شكرا السيد املس
ابة ر لٕال لسيد الوز لكمة  ر. ا تفضل السيد، ىل السؤالني معا ا   لوز

ارة:  ة والت ر الصنا   السيد وز
دة  ىل هاذ السؤال، يف ٕاطار و ٔحرار  شكرا لفريق التجمع الوطين ل

  املوضوع. 
ة  الب الصناعية، يه  املناطق  كنعرفو  كام  الصناعية،  لمناطق  سبة  ل
املناطق  وهاذ  صناعية،  دات  و شاء  ٕا ل  ٔ من  الالزمة  ٔولية  ا التحتية 

بـ  اطالصناعية، عند م  فلنا  ار البيضاء،   100ق صناعية اليل اح ام فا
ن اليل ازدهرات  ٓخره، واليل عندها اك ني السبع ٕاىل  ل  حبال املنطقة د

ها هاذي  ٔ ش ن اليل  شتغل، اك ام ويه فني  15سنني وال  10وبقات ك
  يه. 

الناس  ٓخره،  ٕاىل  املضاربة  ل  د املناطق  فهاذ  ٕاشاكليات  ٔيضا  ن  اك
رشيو  يمثنوش.  الك   عقار وما 

ٕان شاء   ليه  اليل غتدافع  قانون  ات مبرشوع  إالطار، احلكومة  فهاذ 
ليمك  ل  يت ادي  هللا  شاء  ٕان  ليمك  جيي  ادي  و ٔوىل  ا فالغرفة  دا  هللا 

ل هاذ إالشاكليات هاذي.    فالغرفة الثانية عام قريب، اليل غي
وط   ٔوال،  الصناعية  املناطق  داث  ٕا ورجمة  تنظمي  فني نيغيكون  ا، 

ٓخره؛  دثو هاذ املناطق الصناعية ٕاىل    غن
اليل    نيا،  الصناعية  املناطق  هاذ  ل  د التحمالت  دفرت  ٔيضا  غيكون 

ٓخره؛  كون فهيا اخلدمات ٕاىل    خص 
هاذ   لثا،  ل  سيري جامعي "سانديك" د فهيا  كون  ارية  ٕاج غيكون 

 ٔ ميلكو هاذ ا كونو لك الناس اليل  ش  ايض وال هاذ ر املناطق الصناعية 
سامهو يف حتيني هاذ اخلدمات؛  دات الصناعية    الو

رب    ورابعا، سهل ومغيبقاش  ري املؤه ك اع املناطق وال البقع  اسرت
الصناعية،  املنطقة  هاذ  د  اليل يو رب هذاك  ٕان شاء هللا  احملامك، وغيويل 

سرتجع هاذ البقع اليل مايش متا.  ارشة    غميكن  مييش م

  اجللسة: س السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

لفريق  لكمة  ا ٔعطي  ر،  الوز السيد  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 
ٔحرار.    التجمع الوطين ل

  اليس املدين.. 

شار السيد ٔملوك:  املس   املداين 
ر احملرتم،    السيد الوز

العقاري   الرصيد  لتعزز  احلكومة  هبا  تقوم  مقدرة  جمهودات  هناك 
شلك  م  الصناعي، متاشيا ي س ر ا س د بالد مليثاق  ال حما   -ع اع

اذبية    - ٔكرث  بالد  وجعل  رات  س لب  جمال  يف  نوعية  طفرة 
اليت   امجلود  وضعية  ٔصبحت  اليت  امجلوع  ٔرايض  رٔسها  ىل  و ر،  لالس
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ر الصناعي يف العديد من اجلهات يف  س ٔمام تطور  بريا  ائقا  شها  تع
  ة. لكاملم

العقار   بتعبئة  اص  قانوين  ٕاطار  بلورة  ستدعي  ه  التو هذا  ٕان 
لك اليت   ٔن املش اصة و مثرن،  سب ثقة املس ي سميكن من  الصناعي ا
كام  الصناعي،  لعقار  القانونية  لوضعية  ٔساسا  مرتبطة  رات  س تعرقل 

الع  من  النوع  هبذا  املرتبطة  ت  والصعو ت  د الت جتاوز  من  ر  قا سميكن 
يف  التحمك  وصعوبة  التلكفة  وارتفاع  اكلندرة  ٕاليه  الولوج  دون  حتول  واليت 
الرؤية   وغياب  مثرن  لمس اخلاصة  ات  يا ح مع  ه  دم مالءم و العرض 
من   ه  متك احمليل،  ل  لفا واحضة  رؤية  غياب  عن  هيك  الطلب،  حول 

ر.  س ات  ستجيب حلاج   تنظمي املناطق الصناعية وفق رؤية 

ر احملرتم، سيال    د الوز
ٔكرث  ٔصبحت تفرض نفسها  لعقار الصناعي  اص  ة ٕاىل ٕاطار  ٕان احلا
لس  ي نطالب زمالء مب ٔمهية هذا إالطار ا ٔي وقت مىض، نظرا  مما 
العام واخلاص  ني  لقطا لني  الفا ٔن خمتلف  ه  ٕاخرا ٕالرساع يف  النواب 

واجلهو  الوطين  املستويني  ىل  ة  الصنا قطاع  املهنية  ي  يف  والغرف 
ظرونه   ي واخلرباء  واجلامعات  واملنعشني  ططني  وا الصناعية  دراليات  والف

  بفارغ الصرب. 
ٔفق حتديد رافعات   العقار الصناعي، ويف  ايل  ا البعد  راعي  ٔنه  متىن 
ىل  اسب يف جمال العقار الصناعي، قادر  وي م ل عرض  ٔ لعمل من 

ات املصنعني وامل  يا   مثرن. س تلبية اح
ه،  ٔحرار سندمعمك يف هذا التو ٔننا يف فريق التجمع الوطين ل يد  ٔ وا
ٔساس  لعقار الصناعي ميكن  اص  سامه من موقعنا يف بلورة ٕاطار  وس
اسام يف التمنية والقدرة  امال  عتباره  من الولوج ٕاليه وفق معايري حمددة، 

ة الوطنية.  لصنا   التنافسية 

س    : ةاجللس السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

الوطين   التجمع  فريق  ٔعضاء  د  ٔ ب  التعق ٕاطار  دامئا يف  ٔيضا  لكمة  ا
ٔحرار.    ل

  اليس البارودي، تفضل. 

شار السيد     عباس البارودي:   ٔمني املس
ر،    السيد الوز

ش   رو  هودات اجلبارة اليل تد ىل ا شكروك وننوهو بك  ٔوال، الزم 
ال الصناعي. سشجعو وستقطبو ا ديدة يف ا   رات 

لنا   د ل  الزم اع  م ومدا  الرحامن  عبد  اليس  بعد  من  ة  هو رصا
شوفو  دة اجلواب اكنت، يعين كنا ت دة املوضوع اكنت وو اع احلزب و م

لهيا.  اوبيت  ليك  ت وامحلد  تبارك هللا  ىل املضار   اصة 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم. مل شكرا السيد ا   س

ر.  بني، تفضل السيد الوز ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز لكمة    ا

ر   ة السيد وز ارة:   الصنا   والت
بني.  ىل التعق   شكرا 

زاف،  ٔرايض  ا حتتاج  ال  الصناعية  املناطق  ٔن  هو  ليه  نؤكد  واليل 
لنا  ات د يا ح ا يف  ٔخرى، اح رات  سنوات املق  5مايش حبال اس

ار، وهاذ   4000ي حنتاجو اد وفرة، وٕان شاء هللا ٕاىل  4000هك ار م هك
ادي حنتاجو ميكن   الصناعي  رسيع  ٔيضا يف ال ا ورسعنا  وال    1000مش

املشاريع،   1500 املشاريع،  املشاريع،  بقات يف  بقات؟  فاش  دة،  ار ز هك
ن مشلك،   لمناطق الصناعية ما اك سبة  ل لنا،  ٔمهية د نا  خص اشنو هو ا

رات.  س ىل املشاريع و   نقلبو 

س    : اجللسةالسيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

رب   والتوصيل  ه "البيع  ري، موضو ٔ السؤال اخلامس وا ٕاىل  ٓن  ا منر 
  املنصات إاللكرتونية". 

دة  لو ستقاليل  فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  والتعادلية لتقدمي السؤال. 

  دوح، تفضل. زي اليس  

شار     محمد زيدوح:  السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارات،  شارن واملس   السادة املس
ستعمتدها   اليت  إالجراءات  عن  ر  الوز لسيد  ه  مو يل  د السؤال 
ني  تق لتايل  و إاللكرتونية،  املنصات  رب  الرشاء  قطاع  لتنظمي  الوزارة 

ه وحامية الزبناء. وااحلقوق    لزتامات املشتغلني ف
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ىل سؤال الفريق احملرتم. ر    رد السيد الوز

ر   ة السيد وز ارة:   الصنا   والت
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رمق  بري،  انتعاش  عرفت  اليوم  يه  إاللكرتونية  ارة  لت سبة  ل
ل سنة  عا امل لـ    2021مالت د تقريبا   15وصل  يعين  رمه،  ا ل  مليار د

دة بـ    %1ٔكرث من   م، وز يل اخلام اليل هو رمق معامالت  ا من الناجت ا
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  . 2020ىل  25%
سبة   ل الل اجلاحئة كام تعلمون واليوم  بريا  ا  هذا القطاع عرف ارتفا

ٔيضا عند   ٔداءات  رب مل   14.7مليون، تقريبا    14ل ٔداءات  ا ل  يون د
ارة.    البطاقة إاللكرتونية يف هذا النوع من الت

ٕاطار   يف  حوها  نف اولو  كن اليل  ٕاشاكليات  ٔيضا  عندو  القطاع  هذا 
هذا   ىل  مجرية  رسوم  فرضنا  الش  اليش  وهاذ  ات  القطا بني  توازن 

ارة ويف ٕاط لني يف ٕاطار الت كون العدا اجلبائية بني الفا ش   ارالقطاع 
 .   الرضيبة العاد

دمني اليل حبال د   ن مست ٔجراء واك ن  سبة لهاذ القطاع اك ل ٔيضا، 
ٔيضا يف التغطية الصحية  لو  ٓخره، اليل خصهم يد ني ٕاىل  تيوزعو، املوز
ٔيضا يف ٕاطار   ش ندجمومه  شتغلو  ٔيضا حقوق، وت كون عندمه  وخصهم 

عية الشام  ج لحامية     املغاربة. لكاملرشوع املليك 

س اجللسة:   السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب، تفضل اليس زيدوح.    التعق

شار     محمد زيدوح:  السيد املس
ر.  ابة السيد الوز ىل إال   شكرا 

ولكن  ٔساسية،  ٔمهية  ا د  وا عنده  تنعرفو  القطاع  هاذ  قة  حق هو 
نرت  ل املبيعات عن طريق  سبة د ٔن كذ ال ب ت راه ما ن خصنا نعرفو 

ٓن   عداش ا ول %2ت بري، ولكن مقارنة مع ا د التطور  ، ولو عرف وا
ل   سبة د د ال ل نيجر ومرص راه عرفت تقريبا وا ة م حىت    %6إالفريق

ت.  10% نرتن   من املبيعات عن طريق التقسيط عن طريق 
) تيقول  اكن  اليل  اكن  م،  راه  القطاع  هاذ   le commerceاليوم، 

c’est l’avenir) ٔ ٔن اليوم املغرب خص c’est le présent) تنقول   (
اليل  ومعل  دي  تنعتربوه  ٔنه  العمل،  هاذ  ل  د إالطار  هاذ  يف  ل  يد

 . ٔوراش ف خيص اليد العام ل ا د العدد د ح وا   ادي ميكن ليه يف
ه،  ف ٔن  ب قلت  ذ  ٔخر، ورمغ  الت ، اكن عرف  قلت  كام  املغرب، 

ٔخر راه  ا  ولكن هاذ ن    %2لت ن، ولكن هذا راجع ملن؟ هذا اك هو اليل اك
) ل  د متويل  ا ضعف  ل  د ٔوال  مشلك  السيد  les startupsهناك   (

) وهاذ  ر،  امليني، les startupsالوز مثرن  مس جييبو  استطعوش  ما   (
ش ( يا ش.  la levée de fondsٔنه ما    ) ما اكي

اليل  املهيلك  ري  القطاع  اكن  دم    نيا،  إالطار،  هذا  يف  اجز  هو 
اكم ف خيص  لمسهتلكني مازال ما عندمهش ذيك الثقة ا سبة  ل الثقة 

  املبيعات هباذ الطريقة هاذي.  
 ) ليه  لكمت  اليل  إاللكرتوين  فع  ا ) paiement en ligneكذ 

اليل خصها   لجودة  وصلناش  ما  ومازال  معطل  مازال  راه  ولكن  ٔسايس، 
 ٔ ه،  ف ن  نتوصل  راه اك لك  املش من  راه  )  (le paiement en ligneه 

لك.  د العدد من املش الق وا   هو اليل 
مثرن  املس ذوك  جييو  ش  ذاب  ري  راه  الرضييب  النظام  كذ 

مثرو يف هذا إالطار.  س   العامليني جييو 
ك   س لو ا ىل  لكم  ت طورة، ميل  م ري  ك  س لو ا ن  اك كذ 

) ىل  لكم  (le stockageت ىل  و  (la distribution التخزن يعين   (
ميل  املسهت  ٕاشاكليات  لقو  تي ولهذا  ه،  ف معطلني  مازال  راه  والزتويد، 
احلا  د  تتوصل يف وا املرات  بعض  لو راه  د ة  البضا ليه هذاك  تيوصل 

ل البيع والرشاء.  ىل الثقة يف هاذ الطريقة د ر  ٔ   رىث لها، ولهذا تزييد ي
ٔن د السياسة، اليل يه ميكن حتمي، تعطي  خ  كام  كون عند وا ص 

) وطينة  السياسة  د  وا عند  كون  الرمقية،  لطريقة  الثقة  د   uneوا
politique nationale de confiance  الثقة هلم  رجعو  الناس  ش   (

) ل  د اليش  هاذ  خيص  ٔن numériqueف  كام  ش،  اكي ما  راه  ٔن   (
د إالطار، وا نقول   دخصنا وا ش  اليوم ما ميكن ل ٔنه راه  قانوين  د  الق

وال   املسهت  ال  تيحمي  اليل  هنائيا  قانوين  د  ق ش  اكي ما  ولكن  بدايئ، 
  الرشاكت. 

) قانوين  د  الق د  وا ش  اكي ما   Il n’y a pas un contratولهذا 
juridique .(  

حىت  كذ  تيحمي  اليل  قانون  كذ  ر، خص  الوز السيد  ٔن،  كام 
ات   ،املسهت امجلا القطاع،  هذا  تطور  قلب  يف  الرتابية  ات  امجلا وجعل 

وعندمه  هلم  د ٔسواق  ا عندمه  ٔن  عندمه،  هوما  حىت  تيكونو  البد  راه 
ٔسايس.  د التغيري  رو وا عو ميكن هلم يد   الناس اليل تي

د.ادي خنمت    . بوا

ر،    السيد الوز
ل   د م  ه من  تنعرفوه  راه  القطاع  هاذ  راه  احلاليوم،  ولكن  كومة، 

لرشاكت  القطاع  هاذ  تيحمي  كون  خص  القانوين،  إالطار  خص 
 .   ولمسهت
  وشكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

وقت   من  تبقى  ما  دود  يف  ب  التعق ىل  لرد  ر  الوز لسيد  لكمة  ا
  بطبيعة احلال. 

ر   ة السيد وز ارة:   الصنا   والت
لمك. شا شكرا، السيد املس  ب د ىل التعق   ر، 

ن قانون   ش ٕاطار قانوين، اك رسانة قانونية ما اكي ن  إالطار القانوين اك
تتحمي  اليل  قانونية  رسانة  ٓخره،  ٕاىل  املسهت  حامية  قانون  ارة،  الت

سبة ( ل ، عندك احلق  ) مازال ما حطيناش، le contrat typeاملسهت
نقويو   ش  إاللكرتونية، الثوعندك احلق خصنا حنطوه  املنظومة  هاذ  قة يف 
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ٔن   ب تنعرفو  الثقة يه لك يشء،  ث  املنصات   %80ح رب  املبيعات  ل  د
ن  اك ما  هذا  يف  ولكن  ة،  البضا سلمي  بعد  ٔداء  ا تيكون  إاللكرتونية 

  مشلك. 
سبة ( د  les startupsل د املنظومة هاذي وا ا وا لق ا    7)، اح

ٔمسيهتا   هبا    (Moroccan Retail Tech Builder)ٔشهر،  او  اليل 
لول مغربية وبعض (les startupsمجيع ( يعطيو  ) les startups) اليل 

ٔكرث من   اليل رحبت  دة  ومهنا وا د   70املغربية،  مليون دوالر هاذي وا
) ش  بداية  وهاذي  هبا  خرو  كنف ا  واح املغربية les startupsالشهرن   (

رات ال  س   ية. عامل حىت يه تويل جتلب 
اليل  ويني  ٔو  امليني  لني  فا ن  ك اكينة، ولكن اك س لو سبة  ل

ن  لومه فهاذ املنظومة، واك ش ند ٔيضا  ة   معروفني اليل در معامه اتفاق

عنرص  يويل  ش  شتغلو  اليل  املغرب"  ريد  " هو  ٔسايس  هو  اليل 
ارة إاللكرتونية.    ٔسايس يف ٕاطار الت

سبة محلاية املس ل ٔيضا محلاية املسهت اليل يه  هت و ن مجعيات  ، اك
ل   اليل يه عندها مزيانية د ل   30مدمعة من طرف احلكومة،  مليون د

ل  هيم عندمه مزيانية د رمه سنو بثالثة    . مليون درمه سنو 30ا

س اجللسة:   السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ىل مسامهت ب، وشكرا  ىل التعق   القمية يف هذه اجللسة.  مكوشكرا 
ىل مسامهته.    ٔشكر امجليع 

 . ٔسئ   ورفعت اجللسة اخلاصة 


