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ء : التارخي ٓخرربيع   6  الثال  .م)2202 نومفرب فاحته (4144 ا
السيد    الرئاسة: شار  نياملس ح اخلليفة  محمد  ٔول،  جملس   ا س  لرئ

شارن  . املس
ت قة  وثالث وثالثونساعتان   :التوق ة    ،دق قة   الثالثةابتداء من السا ق وا

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

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

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

ران احملرتمان، السيدان     الوز
شارات،    السيدات املس

شارون احملرتمون،    السادة املس
ٔحاكم الفصل   يل    100معال ب ا ضيات النظام ا ستور، ووفقا ملق من ا

ٔسئ السيدات والسادة  لس هذه اجللسة  شارن، خيصص ا لس املس
لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   املس
ٔسئ  ل الرشوع يف تناول ا ٔعامل هذه  وق دول  ة يف   الشفهية املدر

ٔعطي   لس املوقر   -كام يه العادة    - اجللسة،  ٔمني ٕالطالع ا لكمة لسيد ا ا
ٔمني مشكورا.  ت، فليتفضل السيد ا ال د من مراسالت وٕا   ىل ما 

  تفضل. 

لس:  ٔمني ا شار السيد مصطفى مشارك،    املس
س.    شكرا السيد الرئ

س     احملرتم، السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لسة   لكمة يف هناية  شارن بطلبني لتناول ا توصلت رئاسة جملس املس

ء   ٔسئ الشفهية ليومه الثال   ويه اكلتايل:  2022نونرب  1ا
عية حول "طب  - ج ة العدا  به مجمو ٔول تقدمت  ا الطلب 

ات الوالدة   ٔ ات ا االت وف ر  ة، يف ظل توا يف املؤسسات الصحية العموم
ربت عن   واليت  احملدد،  ل  ٔ ا ل  دا لحكومة  ل  ٔح وقد  الوضع"،  عند 

اوب مع هذا الطلب؛  لت  استعدادها 
سوية   - " حول  السطي  ا  شار  املس به  تقدم  الثاين  الطلب 

اخل إالداريني  ن  د واملسا يني  التق ن  د املسا طاع وضعية  لالق اضعني 

ربت عن تعذر   ل احملدد، واليت  ٔ ل ا لحكومة دا ل  ٔح املزدوج"، وقد 
لها مع هذا الطلب.    تفا

، فقد توصلت الرئاسة من   ٔسئ سبة ل ل رخيه   2022ٔكتور    26و ٕاىل 
  مبا ييل: 
ٔسئ الشفهية:  - ؛  132ا   سؤ
ابية:   - ٔسئ الك ؛  69ا   سؤ
ٔجوبة   - ابية: ا .  60الك   جوا

د بعد هناية   ىل مو ٔننا سنكون  لام ب لس املوقر  ري، حنيط ا ٔ ويف ا
ىل  والتصويت  راسة  ل ختصص  رشيعية  امة  لسة  مع  اجللسة  هذه 

  النصوص اجلاهزة التالية: 
متمي القانون رمق    27.22مرشوع قانون رمق   - مبثابة    65.00يقيض بتغيري و

ٔساسية؛ مدونة التغطية الصحية    ا
قانون رمق   - القانون رمق    40.21مرشوع  متمي    104.12يقيض بتغيري و

ٔسعار واملنافسة؛    املتعلق حبرية ا
رمق   - قانون  رمق    41.21مرشوع  القانون  متمي  و بتغيري    20.13يقيض 

لس املنافسة.    املتعلق مب
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمني.    شكرا السيد ا

  الوزراء احملرتمون، السادة 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ٔوقاف   ه لقطاع ا ٓين املو لسؤال ا ٔعامل هذه اجللسة  دول  سهتل 
ي مت طبعه مؤخرا"،  ة حول "مصحف ضعاف البرص ا والشؤون إالسالم

دة والتعادلية. امل لو ستقاليل    قدم من الفريق 
سط السؤال.  شارن من هاذ الفريق ل د املس ٔ لكمة    ٔعطي ا

س.    تفضل السيد الرئ

لبار:  شار السيد عبد السالم ا   املس
س،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون، 
ٔخوات وإالخوة،    ا

ر احملرتم،    السيد الوز
املصحف  طبع  شابت  ٔخطاء  مؤخرا  ة  الم إال ر  املنا بعض  تناقلت 
الرشيف، املصحف الكرمي اخلاص بضعاف البرص، طبعا هذا القرٓن املزنل 

انه وتعاىل ه "م هللا سب ر وٕا  حلافظون ال نقاش ف زلنا ا  ."ٕا حنن 
ل   دة مرا رب  ٔمر بطبع املصحف الكرمي مير  حصيح، عندما يتعلق ا
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ر   الوز السيد  مقدرمك،  يف  شك  ال  طبعا  وهذا  ة،  واملراق متحيص  ا من 
لثقة املولوية الكرمية، ونظرا   كذ احملرتم، نظرا ملا رامكمتوه من جتربة ونظرا 

ٔفراد الشعب. ىل بعض  ة قد شوش  الم ر إال مك ومقدرمك، فهاذ املنا   لكفاء
ن.  دث، مشكور مك توضيح ما    ريد م

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.  ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا

ة:  ٔوقاف والشؤون إالسالم ر ا ق، وز ٔمحد التوف   السيد 
  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

شارون احملرتمون شارات واملس   ، السيدات والسادة املس
ح يل  ي ي ىل هاذ السؤال، ا شار احملرتم وفريقه  ٔشكر السيد املس

  فرصة توضيح بعض ما روج حول هذا املوضوع.  
رش املصحف الرشيف املوجودة  ذ رشعت مؤسسة محمد السادس ل م

معله  يف  رشعت  احملمدية،  من  يف  الف  ا ات  م ام  لك  رش  ت ويه  ا 
د اخلارج  رسل ٕاىل مسا ٔو  ل  ا د  ىل املسا املصاحف، اليت توزع 

ا ٔور وٕافريق   . يف 
لطبع   ص  الرتاخ عرشات  ىل  ام  لك  تؤرش  املؤسسة  هذه  ٔن  كام 

ٔو التوزيع اخلاصة.  رش  ن دور ال ل املغرب من    املصحف دا
لك هذا، ومل   ىل معلها،  تقوم املؤسسة  ر مالحظة  ٔ ٔن  د  ٔ سبق 

ة، ٕاىل  ع واملراق هيا يف الت دية ٕادارهتا وماكنة جلنهتا العلمية وتفا وذ بفضل 
من   ٔقل  وقع  ضعاف   10ٔن  مصحف  والوقف يف  لشلك  تتعلق  ٔخطاء 

ا ٕان شاء هللا يف القريب.    البرص، وقد مجع وحصح وسيوزع حصي
  ٔ ٔخطاء، مس سات خروج هذه ا وقد رشت املؤسسة بيا حول مال

روجيه هبذه املناسبة من هتم   ٔما ما وقع  ادية،  ٔماممك كام ييل: فرشية    ٔكذهبا 
 7ٔوال، املطبعة اليت طبعت ذ املصحف فازت بصفقة شارك فهيا   -

نافسني بتارخي  رب  4م ٔمر كام روج؛  2020شت س ا  ول
ر   - متديد  نيا، املد د ومت  ا ٓن بلغ سن التقا ي ذهب ا السابق ا

ٔخطاء يف مصحف  ٔ ا ل مس لفه شهورا ق وتقرر ٕاعفاؤه ومت اقرتاح 
؛  ٔ هابه هبذه املس القة   ضعاف البرص، وال 

لجنة العلمية عن العدد    - ٔعضاء ا دد  م  ٔ لثا، مل يقل يف يوم من ا
ليه يف الظهري الرشيف املن ٔن هذا املنصوص  ل  ظم لمؤسسة، وقد ق

لفون.  ٔو يت سحبون  لجنة اكنوا ي ٔعضاء ا ٔن  ٔسباب هذا  ب من   س
ٔت   ل يف الكذب ما مل ي ٔما ما وقع من تلوحي من هتم دون حتديد فهو يد
كون هذه املؤسسة يه املقصودة  ٔن  ليه مروجوه بربهان، ومن املؤسف 

ٔراج  ٔي وسي  اليت يصنعها بعض صغار العاملني فهبذه ا  فهيا، وال يليق ب
ىل  قانونية  ٔن خيضع ملساء  ٔنه  ٔن ذ من ش ٔن تتعامل معهم  ة  الم ٕا

ىل املتوسط.    النارش و
  شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ىل اجلواب.  ر،    شكرا، السيد الوز
ب.  لتعق س  لكمة لمك السيد الرئ   ا

لبار:  شار السيد عبد السالم ا   املس
س. شكرا جزيال ال    سيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
الل هذا السؤال تنور الرٔي   ريم من  ستقاليل  قة الفريق  يف احلق

ل   ث ال نق مك   -وحنن املغرب  -العام، ح ٔ دث رمغ  سمع ما  ٔن  ل  ال نق
مك   ٔ ساين راه وارد، ومادام  ٔ إال ٔن اخلط نا  مك يق ٔن ما مسعناه م كذبمت ورمغ 

ليمك من  تداركمت   شهد لمك به، نظرا ملا هو معروف  ومجعمت وحصحمت، فهذا 
اصة خبصوص مطابع املصحف الكرمي.  لعمل،  ر    دية وحزم وتقد

ٔنه   ٔخطاء شابت طبع املصحف الكرمي،  ٔن هناك  ٔن مسعنا  ما سبق 
لامء املغرب،   امل من  ٔدرى  ٔنمت  انه وتعاىل، و م هللا سب  ٔ مزنه عن اخلط

وس الفريق  شاركمت  فامحلد   هبا،  لمك  املشهود  اجليدة  مك  كفاء امهمت 
ريم ٕاىل التوضيح وهذا هو املراد   . ستقاليل اكن 

مك هللا ووفقمك. ا ٔ ر،    فشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا لمك السيد الرئ

ىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.  ر،    شكرا لمك، السيد الوز
والتمنية   البحري  والصيد  ة  الفال لقطاع  ة  املو ٔسئ  ا ٕاىل  قل  ون
ٓين تقدم به فريق التجمع الوطين  سؤال  ت، وسهتلها  القروية واملياه والغا

رشية بقطاع الصيد البحري".  ٔرواح ال ٔحرار حول "التكون وٕانقاذ ا   ل
سط السؤال. شارن ل د املس ٔ   تفضل 

شار السيد كامل صرب    ي: املس
س.    شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء، 
شارات،  ٔخوايت املس   ٕاخواين 

ر،    السيد الوز
حتسني  ل  ٔ من  هبا  ام  الق تعزتمون  اليت  وإالجراءات  التدابري  ما يه 

  التكون وجتويد معليات إالنقاذ البحري يف قطاع الصيد البحري؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك  لجواب. ا ر    السيد الوز
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ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه   ر الفال السيد محمد صديقي، وز
ت:    والغا

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ني كتغطي    14شبكة التكون املهين البحري كتكون من   مؤسسة وملحق

التخصص  ت  مستو شمل  كوينا  وتوفر  ململكة  البحرية  اجلهات  مجيع 
س" املر الثانية   ٔليوت ا يف ٕاطار اسرتاتيجية " ٔهيل التقين والعايل، فاح والت

ة احلد لوسائل البيداغوج ىل دمع هذه املؤسسات  يثة، سفن  نواصل العمل 
التكون البحري لتعزز قدرات اخلرجيني، الس يف جمال السالمة البحرية، 
البحر  يف  احلياة  ىل  والبقاء  إالنقاذ  يات  تق ىل  التدريب  الل  من 

ىل ظهر السفن.  ٔولية وماكحفة احلرائق    وإالسعافات ا
اء البحرية كذ ٔح ربية ا شمل جماالت   وقد مت تنويع عرض التكون ل

السمك  وجتارة  الشباك  وٕاصالح  اطة  وخ الصيد  ات  ت م مثني  و وحتويل 
ة  زة املالح ٔ ديدة هتم ٕاصالح وصيانة ا لق ختصصات  مت  ، وس مجل

ن الكفاءات.  ل فضاءات مدن    دا
الصيد   ادة واستغالل سفن  ق ىل  القادرة  الكفاءات  ىل  التوفر  وبغية 

ٔر  ا لها وحامية  لبحر واملسامهة يف تنظمي البحري والصيانة د رشية  واح ال
  معليات إالنقاذ، مت: 

اصب    - م لولوج  ٔسايس  رشط  إالشهادي  التكون  نظام  د  اع
ىل منت سفن الصيد؛    املسؤولية 

نة حبار    - رشط لولوج  ٔسايس يف السالمة البحرية  د التكون ا اع
  ىل منت سفن الصيد البحري. 

ىل   زيد  كون ما  خشص عن طريق   1200ويف هذا إالطار، يمت سنو 
مت   7000التكون إالشهادي و  ٔسايس، كام س خشص عن طريق التكون ا

ازة  ٕا ىل  التوفر  التقليدي لرشط  الصيد  قارب  قائد  مة  ممارسة  ٕاخضاع 
سبات.  ىل املك الل املصادقة  ٔو من  كون مسمتر  لهيا من    حمصل 

ة   رامج ومن  ىل ٕارشاك مصاحل إالنقاذ يف  ٔخرى، حرصت الوزارة 
ة  كوي دورات  د  اع الل  من  البحري  التكون  معاهد  دريب  م كون 
البحث   سيق  لت الوطين  لمركز  دانية  م رات  ز وتنظمي  التدرس  ٔطر 

  وإالنقاذ البحري لفائدة طلبة املعهد. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ش يضبطو الصوت. la régieو من إالخوة فـ (املرج  (  
شار.  ب السيد املس لتعق   منر 

  تفضل. 

شار السيد كامل صربي:    املس
ر.    شكرا السيد الوز

ٔنتو مك طم ٔ مت به ونؤكد كذ  ة من    نؤكد ما ج السادة املهنيني يف مجمو
لتكون.  لمك  م د اله ات    ج

ات الكربى   اما مع التو س ر، ا ىش، السيد الوز فعال، هاذ اليش ي
التكون  ل  د املنظومة  ف خيص ٕاصالح  ل صاحب اجلال نرصه هللا  د

هنجها اليوم احلكومة ف خيص ٕاصالح القط ل وكذ السياسة اليل  اع د
  التعلمي. 

س" وىل  ٔليوت ل خمطط " اح د ٔنه من بعد الن ر،    كتعرفو، السيد الوز
املراكز   لهاذ  الولوج  املغاربة  الشباب  من  الراغبني  ل  د بري  العدد  د  وا

ل التكون.     واملعاهد د
يات اليل   التق النظر يف  ادة  ٕا ر، هو  السيد الوز ما نطالب به اليوم، 

هيا املؤط رن وكذ استفادة املؤطرن من العالقات اليل ترتبطنا مع  تيقومو 
لنا ف خيص  ول الصديقة واليل يه سابقة البالد د ل ا ة د مو د ا وا
ستعملو اليوم  يات اليل ت ل الصيد، فهاذ املؤطرن اليوم هاذ التق يات د التق

طلبا ىش مع م ش ت ستعملو ما بقا ة اليل ت   ت الشغل. وهاذ البيداغوج
ر،   م، السيد الوز د  رشية، وهذا يشء  ٔرواح ال ا ٕانقاذ  ف خيص 
ٕانقاذ   ىل  رشف  ك اليل  البحري يه  الصيد  ل  د الوزارة  ٔن  ب ٔكدو  ن الزم 
ارشة  رشية، سواء ف خيص العاملني بقطاع الصيد البحري بصفة م ٔرواح ال ا

السفن   منت  ىل  ٔو  البحرية  ارة  الت يف  العاملني  ل ٔو  دا شتغل  ك اليل 
د العدد  ٔن وا ر، حبيث  بري، السيد الوز د املشلك  ن وا ، فهذا اك املوا

يفوت   لها وال  ل إالنقاذ اليل العمر د ل البواخر د سنة، واليل   30بري د
ٔن  ل الطقس،  ل العمل وال الظروف د لظروف د ستاجب  ش ك ما بقا

ٔقىص الظروف اجلوية.  دم ف   كت
اصة  فلهذا،   د املزيانية  مك ختصصو وا ٔ مك  ر، كنطلبو م السيد الوز

كون  رشية، وكذ  ٔرواح ال ل ٕانقاذ ا ٔسطول د ل جتديد هاذ ا ٔ من 
ىل ظهر هاذ البواخر.    العاملني 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

نية   ٔمر ب دة املوضوع، ويتعلق ا ٔسئ لها و ، نقرتح ٕاذن منر ٕاىل  ٔسئ
لهيا كذ دفعة  ر اجلواب  دة، مث يتوىل السيد الوز ا دفعة وا ليمك طر

دة.    وا
ه "انطالق  ملغرب، وموضو حتاد العام لشغالني  ٔول لفريق  السؤال ا

  املومس الفال اجلديد". 
سط السؤال. شارن ل د املس ٔ   فليتفضل 

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد ا    لطيف مستقمي: املس
س.    شكرا السيد الرئ
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يف  الفال  املومس  النطالق  هبا  ام  الق تعزتمون  اليت  إالجراءات  عن 
انة ودمع الفالح يف ظل الوضعية  بة ٕال ٔحسن الظروف، وكذا التدابري املوا

ر.  سائلمك السيد الوز دا،    الراهنة والصعبة 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ٔحرار، حول "استعدادات الوزارة  السؤال الثاين لفريق التجمع الوطين ل
  لمومس الفال احلايل". 

شارن.  د املس ٔ   تفضل 

سوري:  شار السيد مصطفى امل   املس
س،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون احملرتمون،    السادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
هودات اجلبارة واملتواص املبذو يف القطاع الفال لتوفري  يف ظل ا
رب تعزز الطلب اخلار  يل اخلام،  ا خمتلف سالسل إالنتاج ودمع الناجت ا
محمد   امل  ال  توجهيات  تزنيل  حنو  وسعيا  ة،  الفالح اتنا  تو م ىل 

حلن لقطاع الفال  ٔول  ليمك،  السادس حفظه هللا، الراعي ا كة املعروفة 
ٔمة.  ه لربملانيي ا ري املو ٔ   وفق ما تضمنه خطابه السايم ا

ٓنية اليت مت اختاذها   ر، ما يه التدابري وإالجراءات ا سائلمك، السيد الوز
لمومس الفال احلايل، حىت مير يف ظروف   من طرف وزارمك استعدادا 

ة الفالح يف املومس املن  دة، مع استحضار معا   رصم؟ج
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حول   والتعادلية،  دة  لو ستقاليل  لفريق  الثالث  ٓين  ا السؤال 
  ". 2022- 2023"موضوع املومس الفال 

شارن.  د املس ٔ   تفضل 

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

ر احملرتم، عن   مع  سائلمك، السيد الوز ة  إالجراءات والتدابري احلكوم
ٔخر   ب ت س شها بالد  اوز الوضعية الصعبة اليت تع ني لت دة الفال ومسا

ساقطات املطرية ونقص املياه.    ال

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لشغل.  ميوقراطية  ة الكونفدرالية ا ٓين الرابع من مجمو   السؤال ا
راهات   ت وإال لصعو سط السؤال املتعلق  شارن ل د املس ٔ تفضل 

  اليت يعرفها املومس الفال احلايل. 

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ني الصغار واملتوسطني   سائلمك حول إالجراءات العملية اليت متكن الفال

را  ت وإال ة الصعو   هات اليت يعرفها املومس الفال احلايل. ملوا

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لشغل حول "إالسرتاتيجية   حتاد املغريب  ٓين اخلامس لفريق  السؤال ا
ىل القطاع الفال  ر اجلفاف وندرة املوارد املائية  ٓ ف من  لتخف املعمتدة 

  والعاملني به". 
شارن، السي د املس ٔ شارة احملرتمة تفضيل. تفضل    دة املس

شارة السيدة فاطمة إالدريس:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ر اجلفاف وندرة املوارد املائية   ٓ ف من  ما يه إالسرتاتيجية املعمتدة لتخف

  ىل القطاع الفال والعاملني به؟ 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.شكرا السيدة    املس

واملعارصة حول "التدابري وإالجراءات   ٔصا  ا لفريق  السادس  السؤال 
 ." لمومس الفال ة اختاذها استعدادا    اليت تعزتم وزارة الفال

س تفضل.  شارن، السيد الرئ د املس ٔ   تفضل 

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة    احملرتمة، السيدة الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ر احملرتم،    السيد الوز
سائلمك عن التدابري وإالجراءات اليت تعزتم وزارمك اختاذها استعدادا  

؟    لمومس الفال
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

عية، حول   ج ة العدا  مو "إالجراءات الرضورية السؤال السابع 
 ."   ٕالجناح املومس الفال
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شار.    تفضل السيد املس

ه:  ن فق شار السيد محمد    املس
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

والقطاع   الفال  املومس  ٕالجناح  الرضورية  إالجراءات  عن  سائلمك 
 . لقطاع الفال   الفال ولهنوض 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار. شكرا    السيد املس

دة املوضوع،  هنا و ري مضن هذه السلس اليت جتمع ب ٔ السؤال الثامن وا
حتاد العام ملقاوالت املغرب، حول   -2022انطالق املومس الفال  "لفريق 

2023 ."  
س.  شارن، تفضل السيد الرئ د املس ٔ   تفضل 

شار السيد محمد يوسف العلوي:    املس
  الرحمي سم هللا الرمحن  

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

وزارمك خبصوص   اختذهتا  اليت  التدابري  ر، حول  الوز السيد  سائلمك، 
  ؟ انطالق املومس الفال احلايل

س اجللسة:    السيد رئ
س. شكرا السيد    الرئ

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا
ٔسئ   ىل هذه ا دة  لجواب دفعة وا لمنصة  ر،  تفضلوا، السيد الوز

نية.    ال

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ل   ٔقف فق ٔن  ذة حتضريا لهذا املومس، امسحوا يل  لتدابري املت التطرق 

ل املومس الفارط ٔمه ممزيات وٕاجنازات د   . عند 
شهدها بالد   د صعبة مل  ة  اخ سم بظروف م فهذا املومس املايض ا

ٔكرث من  ٔي  ل القرن املايض،  ات د ن ذ ال ث متزي جبفاف   40م سنة، ح
املائية، هذه ظاهرة التغري املنا واليل رضبت خمتلف اد وندرة يف املوارد 

ٕاىل  ٕاضافة  املتوسط،  ٔبيض  ا البحر  ل  املنطقة د العامل، وخصوصا  اطق  م
واملعادن  الطاقة  ٔسعار  رتفاع  متزي  مسبوق،  ري  و ٔزوم  م دويل  سياق 

ٔزمة سالسل التوريد العاملية   ب يف تفامق  ٔمسدة، وس ذية وا ٔ الصناعية وا
.   تتعافربة، واليت مل املضط  ورو ٔثريات السلبية جلاحئة    بعد من الت

فهيا   مبا  ت  التواز وزعزع  العاملي  صاد  ق ىل  سلبا  ر  ٔ الوضع  هذا 
صاد الفال العاملي واملنظومة الغذائية.    ق

تني:  ىل وا ة، مت العمل  شطة الفالح ٔ بة ا ل موا ٔ   ومن 
تدبري   مهت  ٔوىل  ا ة  الوا لك  ٔوال،  توظيف  الل  من  ة،  الظرف

اصة  ني، و مع الفال ة لتوفري الظروف املالمئة والكف  إالماكنيات املتا
ٔسواق الوطنية بعوامل إالنتاج؛    الصغار مهنم، وضامن متويل ا

اللها مواص تزنيل الربامج املهيلكة إالسرتاتيجية،  ة الثانية مت من  الوا
رب ٕاجناز املشاريع املرب  ٔخرض  وذ  -2020جمة يف ٕاطار ٕاسرتاتيجية اجليل ا

2030 .  
سية:  ل سالسل إالنتاج الرئ سبة حلصي د ال   ف

توى إالنتاج النبايت: مليون    34بلغ ٕانتاج احلبوب، كام تتعرفو،    ىل مس
ل   د النقص د طار، يعين وا ات السكرية  67ق ل  3%، الزرا املاليني د

ل   د النقص د راجع بـ    %، ٕانتاج21الطن وا %، ٕانتاج البواكري 13القطاين 
ث بلغ  ستقرار ح د  ة  1.8عرف وا مليون طن، يف املقابل عرفت زرا

ىل التوايل   ا يف إالنتاج، بلغ  ٔي   2.6احلوامض والزيتون ارتفا مليون طن 
لحوامض و  14% سبة  ل رتفاع  ل  لزيتون، 21د سبة  ل رتفاع   %

لزيتون  سبة  ل   مليون طن.   2ٔي 
ل إالنتاج احليواين:  ا    ىل املستوى د لحوم امحلراء ارتفا ٕانتاج ا عرف 

ل % فا تقريبا د ىل نفس 4طف لحوم البيضاء والبيض استقرارا  ، جسلت ا
سبة   راجع ب ل، ٕانتاج احلليب  ت السنة ملا ق %، العسل كذ 11املستو

ل  د الرتاجع د   %. 10عرف وا

ة  ىل مستوى الصادرات  ات الفالح مليون    3، بلغت صادرات املنت
مق حتاد    2.5ابل  طن  ٔسواق  وشلك  ل،  ق ما  املومس  يف  طن  مليون 

سويق لهذه  افذ ال ٔمه م ٔمراك الشاملية وروسيا  دة و ٔورويب واململكة املت ا
  الصادرات. 

لحوامض  سبة  الصادرات    ل د   766بلغت  وا مس  طن،  ٔلف 
ل  ل. ل % 40رتفاع د لمومس ما ق   سبة 

ا  اخلرضاوات:   ارتفا املومس 13بـ  عرفت  من  الفرتة  نفس  مع  مقارنة   %
  الفارط. 

السنة   ل  د املصنعة  ات  واملنت الزيتون  لزيت  سبة  ل اليشء  نفس 
لها  رتفاع. 47املاضية اليل عرفت الصادرات د ل    % د

ا يقدر بـ  ات املصنعة ارتفا   . ىل العموم %12وعرفت صادرات املنت
الف  لمومس  بة  املوا الربامج  ق ٕاجنازات  ر  ٓ من  احلد  خيص  ف  ال 

ة واليل  املناخ الظروف  ني جراء  الفال ل دمع  ٔ املطرية مفن  ساقطات  ال
مج  ر ٕاجناز  مت  ة،  السام ة  امللك ت  لتعل ذا  وتنف املنرصم  املومس  مزيت 
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اية  ٕاىل  ث مت  املطرية، ح ساقطات  ر نقص ال ٓ ض من  لتخف ايئ  است
مترب   طار من الشعري املدمع    6صيد احليواين بـ  ، دمع الر 2022ٓخر س مليون ق

د، توزيع حوايل    1.4لفائدة   الف   1.6مليون مستف ٔ طار من ا مليون ق
ٔبقار احللوب.  212املربة، استفاد مهنا    ٔلف مريب ا

املاشية:  لتوريد  سبة  وجتهزي    ل هتيئة  مائية،    405متت    3239نقطة 
الرصيد دمع  وجمرور،  يك  بالس سقي    صهرجي  املياه،  ندرة  وتدبري  النبايت 

ات اليل عندها  ية.  5قل من ٔ املسا ة التضام   سنوات يف ٕاطار الفال
: ٔمني الفال سبة لت ٔمني  ل ني اليل عندمه الت مليون    ،مت تعويض الفال

ىل مستوى   رمه  ل ا ل مليار د ة مغطاة بتعويضات د ار مكسا  726هك
ة.   جام

الثا احملور  ٕاطار  ني  ويف  الفال ىل  املالية  ٔعباء  ا ف  بتخف املتعلق  لث 
ة من طرف القرض الفال    :واملهنيني  الغ القروض املمنو مليار    5.7تصل م

  درمه. 
ة الفالح التمنية  صندوق  خيص  ة    :ف  املمنو دات  املسا جحم  بلغ 

الل املومس املايض   ة  رب صندوق التمنية الفالح ني  مليار درمه،   4.7لفال
رتفاع قدره   رات ٕاجاملية تصل حلوايل  5ٔي  مليار    11%، واليل مهت اس

ت ٕاىل   ا ٔن تصل هذه إال ٓخر    4.9درمه، ومن املتوقع  مليار درمه من هنا 
  السنة. 

اس وراكن مواص جتهزي   ٔقطاب يف مك ة وسويق ا ٔقطاب الفالح ا
ل  هت ٕالطالق القطب د ش وا ل العرا د وسوس وٕاطالق القطب د و

ش.     الغرب وكذ مرا
عية وتعممي التغطية الصحية ج ٓن حتديد الحئة   :امحلاية  د ا مت ٕاىل 

تضم   الوطين    1.3ٔولية  الصندوق  مع  تبادلها  مت  فالح،  لضامن مليون 
عي.    ج

شارون احملرتمون،    حرضات السيدات والسادة املس
ر والوضعية  ىل هذه املعطيات السالفة ا ذة بناء  فاالستعدادات املت

ٓن   ساقطات مطرية اليل بلغت حلد ا دى ب   21.8احلالية فهاذ السنة هذي ت
ل   د العجز د ادية،  % مقارنة مع سنة  45ملميرت، يعين السنة بدات بوا

ٔحسن من السنة املاضية يعين   نة السدود %25ولكن جسلت  +، وبلغت حق
ة   ٔغراض الفالح ة  ل   3.2املو سبة ملء د مليار مرت مكعب، مما ميثل 

لمومس املايض.  -32%، 24% سبة    ل
ا ختصيص ما   ل السدود مت مؤق ل املياه د ىل الوضعية احلالية د ناء  ف

ة من  مليون    533قدره   ر املسق وا دا ل مرت مكعب، يعين يشء ضئيل 
  . السدود

د   ة ينطلق املومس الفال احلايل مبخزون سدود  ففي ظل هذه الظرف
خفض مقارنة مع   ا   10م ة  دة تدابري ملوا سنوات املاضية وقد مت اختاذ 

ر السقوية وا   : اخلصاص حسب الوضعية املائية ل

مج الر   - ر سبة عند انطالق  ل ي املومسي احلايل يف ظروف مالمئة 
فراطا لووس وسهل الغرب و ر ا   ؛ وا

الفال احلايل يف    - املومس  املياه النطالق  ة من  ختصيص حصة مؤق
الرشيف  يل  وموالي  ماسة  من  لك  رمحنا  هللا  زون  ا حتسن  انتظار 

  ؛ وملوية
ة  - سن ودر د واحلوز وٕا ر داك و -وتوقف معليات السقي هنائيا بدوا

اللت وهبت يف انتظار حتسن خمزون السدود.    ف
ىل   امة  ري بصفة  ر السقي الك ة إالجاملية املتوقع زرعها بدوا تبلغ املسا

الوطين   تطور   417.000الصعيد  ومسمترة  مدققة  بصفة  عو  وكن ار،  هك
ل رجمة ومراجعة احلصص   الوضعية املائية ٔ ٔحواض من  ىل مستوى مجيع ا

ات ر السقوية ورامج املزرو وا لري  صصة    :ا
ح رخص   - سية مع م ات الرئ ٔجشار املمثرة والزرا ٔولوية لسقي ا ٕاعطاء ا

سقي   ىل  صار  ق و إالماكن  قدر  املائية  الفرشة  من  لضخ  ة  مؤق
ا العجز احلا ٔجشار فقط يف  لموارد املائيةا   ؛ د 

املايئ    - زون  ا حتسن  انتظار  يف  ات  الزرا بعض  ات  مسا يد  تق
  ؛ لسدود

ختص    - واليت  لري  املتعلقة  واملشاريع  الربامج  خمتلف  ذ  تنف ابعة  م
ٕاىل   هتدف  اليت  ٔخرض،  ا اجليل  اسرتاتيجية  ل  د املشاريع  خصوصا 

لـ   هنا  من  هللا  شاء  ٕان  ق  د  2030حتق ار  هك السقي  مليون  ل 
ا يف   ط، اليوم راه اح ٔصل    750.000لتنق ار من    1.600.000هك

ىل الصعيد الوطين.  ة  ار اليل مسق   هك
سرتاتيجية ٕاىل ٕامتام ورسيع وٕاجناز مشاريع عرصنة شبكة  سعى  كام 
ساف السدود  ة  ات املسق ري ومشاريع توسيع املسا ر الري الك الري بدوا

ٔو اليت يه ق    د إالجناز. املنجزة 
رب  البحر  ماء  لية  لت الوزارة  اجتهت  املستدامة،  احللول  ٕاطار  ويف 

ا ا ة  ٕاجناز مرشوع  هتاء وٕاطالق    -الرشوع يف  بعد  هب  واد ا
احمليط   د  وا لق  الهدف هو   ، ا فا ها  ٓيت  شتوكة  ل  د املرشوع 

ل   الو   5000سقوي د البحر وهذا  حتلية ماء  ىل  بناء  ار  ادي هك دة 
العمل  الرحيية، وبدينا يف هذا  الطاقة  ٔساس طاقة مستدامة،  ىل  شغل 

د   ة لكممي  3هادي وا داد مرشوع   - شهور يف امليدان، ٕاطالق دراسات ٕا
ة   ىل مسا شاء حميط فال  منوذج اليل   5000واد نون ٕال ار، نفس ا هك

 . ا ليه يف ا دمو    كن
سعى القطاع الفال ٕاىل ت ة  كام  ىل مقاومة التغريات املناخ عزز قدرته 
ٔساليب مهنا:  دة  الل تطور    من 

ة،   - ىل مقاومة التغريات املناخ ات ذات قدرة  شجيع ودمع الزرا ٔوال، 
لوز؛  ٔراكن والصبار وا ار والزيتون وا   ٔجشار اخلروب والك

لجفاف وندرة املوار   - ٔصناف نباتية حمسنة مقاومة  د  تطور واستعامل 
الف؛  ٔ حلبوب والقطاين وا   املائية، خصوصا اخلاصة 
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ات   - والزرا والقطاين  حلبوب  اخلاص  الفال  ٔمني  الت دمع  مواص 
ة؛  اطر املناخ ٔجشار املمثرة ضد ا ة وا   الزي

ات؛  - ىل تناوب الزرا ٔنظمة لٕالنتاج  د  ىل اع   العمل 
ىل الرطوبة والرتب - يات احملافظة  ية البذر املبارش؛ شجيع التق   ة كتق
وية    - ٔمسدة الك رشيد استعامل ا ني برضورة  س الفال مواص حتس

لجوء ٕاىل استعامل املواد العضوية.    واملبيدات وا
ة، مت اختاذ مجموع  الت الفالح لمد سبة  ل ف خيص عوامل إالنتاج 

ني وتقرهبا مهنم، وذ ات الفال اج ٔمني تغطية  التدابري لت د من  الع  
ىل الشلك التايل:    ىل شبكة نقط البيع واليت ميكن ٕاجاملها 

ة، رمغ الظروف الصعبة   ٔوال، البذور املعمتدة ف خيص احلبوب اخلريف
توفري   ا من  املاضية متك السنة  ل  ٔصناف مالمئة   1.1د طار من  مليون ق

ة من طرف (  الية وجودة مضمونة ومراق ) ف  1l’ONSSAذات مردودية 
ىل شبكة توزيع تغطي لك   د  ع سية، ويمت  وب الرئ خيص الثالث ح

ىل الصعيد الوطين؛  400املناطق املكونة من حوايل   نقطة بيع 
دة يف مجيع   ومو اسبة  وم حتفزيي  بيع  ٔمثنة  حتديد  مت  ني  الفال مع  و

و ٕاىل   سبة  210ات اململكة، ويصل دمع ا ل طار  لق لني   درمه  لقمح ا
لقمح الصلب   290والشعري،   سبة  طار ب لق ل   ،درمه  ٔمثان د ث ا من ح

لني والشعري يه   ل القمح ا ٓن د طار، ف خيص القمح   400البيع ا لق درمه 
مثن هو  ل احلبوب 620الصلب فا ٔمثان اليل موجودة د ري  ك ٔقل  ، يعين 

اية اليوم بلغت املب  ٔسواق، وٕاىل  طار؛  340يعات يف ا  ٔلف ق
ىل  كون عندها احلفاظ  ادي  ٔمسدة الفوسفاطية  ٔمسدة، فا ف خيص ا
ل  د اجلهود  بفضل  الفارط  املومس  الل  املس  ٔمثنة  ا ت  مستو نفس 
زويد السوق الوطنية  لفوسفاط، ويمت  ب الوطين الرشيف  الوزارة مع املك

ب  650.000حبوايل   لام  ٔمسدة،  ا هاذ  من  اوزش طن  ت ما  الطلب  ٔن 
وس    500.000 رب رشكة سو معلية   SONACOS)2(طن، وسنواصل 

برتشيد  املتعلقة  الرتبة  خرائط  ونتاجئ  سبات  مك تفعيل  ٔمسدة،  ا توزيع 
رب صندوق  لرتبة واملاء والنبات  ة  ربية الفالح اليل ا ستعامل، دمع الت

ة؛   التمنية الفالح
ٔمسدة مستوردة وكتعمل ٓزوتية اليل لكها  ٔمسدة ا تتصنع    ،ف خيص ا

ىل الصعيد   ٔمثان  ول يف ا رتفاع  د  ي عرفت وا من الغاز الطبيعي، فه
خنفاض،   ٔدى ٕاىل بعض  رية  ٔ ٓونة ا ن بعض البوادر يف هاذ ا العاملي واك

و ا يفاش  شوفو  ش  ٔسواق  ا ل  د التطور  عو  تن ا  لها واح ميكن   
ات  ىل الزرا مع رمبا  ٔشنو هو ا ل،  ل التد ٔشنو هو الطريقة د ل،  تتد
ا يف  ر، مارس، فاح ر، فربا ستعمل ابتداء من ينا ٔمسدة ت سية، فهذي  الرئ
كون  ش  ن عندها إالماكنيات  ٔشنو يه الصيغة اليل اك ش شوفو  تفكري 

ة؛  ل الفال مع د  ا

 
1 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ات اخلريف  دد   :ةرامج الزرا ة وطبعا  ات اخلريف لزرا جما  ر وضعنا 
ادية وٕاىل قدر هللا  كون سنة  متناو من هللا  اريوهات،  ل الس جوج د

ٓخر:  اريو  ٔمطار عند س   اكن هناك حش يف ا
املسهتدفة يه    - ة  املسا ة:  اخلريف مهنا    4.3فاحلبوب  ار،  هك مليون 

ة؛ 6حوايل     % مسق
مج ٕاكثار البذو   - ة املسهتدفة يه ر ة: املسا لحبوب اخلريف تارة  ر ا

ل    53.000 ل إالنتاج د ٔ ار وفهيا اليل  لتحضري   1.5هك طار  مليون ق
ل؛    لمومس املق

مج طموح يف ٕاطار اسرتاتيجية    - د الرب الزرع املبارش: بدينا عند وا
ش نوصلو هنا لـ   ٔخرض"  ة   2030"اجليل ا ار اليل مزرو ل هك مليون د

ادي   50.000لزرع املبارش اليل السنة املاضية بدينا بـ   ار هاذ السنة  هك
ار. 100.000نعملو ٕان شاء هللا    هك

مع صغار الفال   ني مت: و
ل    - ناء د ىل التعاونيات يف   53ق لزرع املبارش، وتوزعت  الت 

لزرع املبارش؛    املناطق اليل فهيا مؤهالت 
الت؛  - سبة كذ لهاذ ا ل ة  ت يف ٕاطار صندوق التمنية الفالح ا   ٕا
ية،    - ين هذه التق د وت ني الع بة الفال س وموا يف وتعزز حتس ك

ة احملاف مة السنة املاضية. الزرا د  ٔعطت يعين نتاجئ    ظة، واليل 
املسهتدفة   ة  املسا لقطاين،  سبة  ات   250.000ل الزرا ار،  هك

لكئية  ات السكرية  530.000ا ار، الزرا ار، اخلرضوات  65.000هك هك
ة  ل  103.000اخلريف ار، ومت زرع د ٓن. 35هك د ا   % مهنا ٕاىل 

ٓن يق بطيء، مت  كذ ف   ..فاحلرث حلد ا قة   خيص احلرث، يف احلق
ل   ة د لها، الزرا ار اليل مت احلرث د ٔلف هك ار من    157.000د  هك

ىل  ة، كام قلت،  مج اخلرضوات اخلريف ر ة الكربى، ٕاجناز  ات اخلريف الزرا
ل   د ة  حوايل    36.000مسا زرع  ار،  لشمندر    11.000هك ار  هك

  السكري. 
ٔمني الفال ش نوصلو لـ    :الت ة    2.5تنطمحو  ار اليل مؤم مليون هك

دي، هاذ السنة، ٕان شاء ف  ،2030من هنا ٕاىل   رتفاع تصا د  ن وا اك
ار.  1.200.000هللا، الهدف هو    هك

ة مع    :صندوق التمنية الفالح مع، وعند خصوصا ا سمترو يف ا ادي 
ٕار  التمكييل، وكذ  املوضعي والسقي  السقي  هيم  ديدة اليل  ت  ا ٕا ساء 

اصة   : ادي هتم بصفة 
ٔرايض امجلوع - منية    ؛ دمع الشباب و
منية سالسل إالنتاج، واليل    - اصة ب ت وفق عقود رامج  ا مراجعة إال

شاء   ة وٕا ملعدات الفالح يف إالنتاج النبايت واحليواين والتجهزيات  ك هتم 
لحبوب.  تارة  ة واستعامل البذور ا ات الفالح مثني املنت دات    و

2 Société Nationale de Commercialisation des Semences 
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الل هذه السنة   ت  ا ش يوصل جحم هاذ إال مليار   3.7ومن املرتقب 
ر ٕاجاميل يناهز   ل اس ٔ   . ) مليار درمه(  7.4درمه من 

ر سيق    : ف خيص التصد ية، الت ة التق متحور حول املراق فإالجراءات 
ل   د ر  تصد ٓن مت  ا الصادرات، حلد  ٕانعاش  من    15.000واليقظة،  طن 

ل   خنفاض د د  ٔي بوا ٔن البواكري حىت يه   %16احلوامض،  ني  يف 
رتفاع  عرفت وا  دة بـ    171.000د  ز ٔي  مقارنة مع املومس   %16طن 

  املايض يف نفس الوقت. 
الالزمة   التدابري  ذت  ٔ  " الفال القرض  ة  "مجمو لمتويل،  سبة  ل و

 . ل املومس الفال متويل د ات ا يا   لتلبية اح
  وشكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ىل اجلواب.  ر،    شكرا، السيد الوز

قل   لني  ن لمتد لكمة  ٔعطي ا ر، و ىل جواب السيد الوز ب  ٕاىل التعق
 . ٔسئ ب اليل مت به طرح ا   حسب الرتت

ملغرب. لشغالني  لكمة لالحتاد العام    يف هذا إالطار، ستكون ا
س.    تفضل السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
ىل  الاليقني و الفال يف ظل  املومس  العام  تعلمون، ينطبق هذا  كام 
ٔمسدة اليت عرفت  ٔمثنة ا ٔمثنة البذور وكذا يف  ول يف  بري و ٕايقاع ارتفاع 

ة، وصلت ٕاىل   قلمت، صاروخ دات، كام  ٔثري 150ز ت ىل  الوة  %، هذا 
والصيا والسقي  والزرع  احلرث  لكفة  ارتفاع  ىل  الغازوال  ولقد  ارتفاع  نة، 

ات يف بعض  ا ني ٕاىل اخلروج لالح ٔوضاع العديد من الفال دفعت هذه ا
ٔقالمي.    ا

ٔ نقايب.. لسياق..  ٔمام هذه الوضعية املرتبطة  اوب  و ٔ كن ٔنين   ال 
ظر   ت معروفا، ي ي  ويل ا لسياق ا ٔمام هذه الوضعية املرتبطة  نقايب، و
اكليف  ف من تداعيات ارتفاع  ر احملرتم لتخف لمك السيد الوز الفالحون تد
تجي احلبوب ومريب املاشية، ملا  شجيع ودمع الفالح، خصوصا م إالنتاج ل

ذاء املواطنات واملو  اصة يف    اطنني املغاربة. لها من ماكنة 
زون   ا دمع  ىل  تعمتد  ة  اق اس سياسة  بلورة  مك  م نطلب   ، وكذ
معلية   تنظمي  ٕاىل  ٕالضافة  اجليدة،  ة  الفالح املوامس  الل  سرتاتيجي 
لخواص  ادة النظر يف تفويت خمازن احلبوب  ة وٕا ات الفالح سويق املنت

ا زون  ا استقرار  يف  التحمك  يف  ٔمهية  من  لها  املواد  ملا  هذه  من  لوطين 
ٔساسية وضبط السوق الوطين.    ا

الفرقاء   ٕارشاك  ٕاىل  ر،  الوز السيد  ندعومك،  وبعده،  ذ  لك  ل  وق
يل، خصوصا  ٔي تصور مستق لقطاع يف بلورة  لني  عيني وخمتلف الفا ج

لشغالني  العام  حتاد  " لواء  حتت  املنضوية  ة"  لفال الوطنية  "اجلامعة 
رشي اسبات ملغرب"  دة م ملناسبة سبق لنا يف  اد ومسؤول، واليت  ك 

ي  وا قطاعي  حوار  بعقد  لمك  لطلباهتا  ابة  ست ٔمهية  ب تذكريمك  سالفة 
ىل املومس الفال  ٔثري سليب  ٔي ت سيكون بال شك ممثرا، وكذ تفاد 
ٔي خمطط اسرتاتيجي  رشية يف ٕاجناح  ٔمهية ٕارشاك املوارد ال احلايل، نظرا 

ال. م    ستق
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

شار.  ٔحرار، تفضلوا السيد املس لكمة لفريق التجمع الوطين ل   ا

سوري:  شار السيد مصطفى امل   املس
س،    السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل رٔس   ي تقومون به  ري ا لعمل الك ٔنوه  ٔن  سعين يف البداية ٕاال  ال 

ورمغ هذا   ثقة  لك  وتواصلون  اف  مسارات  عن  ه  ف تبصمون  القطاع، 
ىل  ططات، و ٔجنع لالسرتاتيجيات وا بة  ٔزمة وموا ا بون  راهات وتوا إال
ٔطلقه امل محمد السادس نرصه  ي  ٔخرض" ا رٔسها اسرتاتيجية "املغرب ا

ذ   لقطاع الفال ا2008هللا م وازنة  منية مستدامة م ي حقق  لوطين ، وا
ٔن القطاع الفال  ، حبيث  يل لبالد ا منية الناجت ا بري يف  شلك  سامه 
مت  اليت  ٔهداف  ا بفضل  عية  ج و صادية  ق لتمنية  قو  حمراك  ٔصبح 

  التخطيط لها. 
قوية   ة  ا م ساب  اك من  اليوم  املغربية  ة  الفال ت  هودات مك ا هذه 

ٔقمل مع اكفة امل  ىل الت برية  ويل احلايل وقدرة  تغريات حسب شلك السياق ا
ان لقطاعنا الفال  ٔكرب ام والظروف اليت جتتاح العامل، عوامل لكها تعد 

بريتني.  ني  ٔزم ه  ٔن القطاع وا ذ عقود، خصوصا و   الوطين م
ي   د ا وف ٔزمة  عية  ج صادية و ق جنر    اال زلنٔوهلام التداعيات 

ة امل  رها، مث تعرض الفال ة متخض عهنا توايل  ٔ اخ سنوات   6غربية لتغريات م
ساقطات.  دم انتظام ال   من جعز املوارد املائية و

سمتر هذه املقاومة د س ٔي  ت اليت    ؟ولكن ٕاىل  د ٔمام الت خصوصا 
دها الفالحون يف  ك ة اليت  ر املعا ٔ ٔمطار و ٔخر ا ٔمام ت تفرضها ندرة املياه 

ة. املومس املايض ٕاضافة ٕاىل ارتفا الت الفالح ٔسعار املد   ع 

ر،    السيد الوز
وهاما   رمز  سنو  تقليدا  يعترب  الفال  املومس  انطالقة  ٕاعطاء  ٕان 
الل املومس الفال املايض،  قه  ىل ما مت حتق لوقوف  اسبة  عتباره م
ح  الل م القطاع من  هاذ  ر يف  س شجيع  ل مواص  ٔ وذ من 

ديدة يف ٕاطار حتفزيات يف ٕاطار صندوق ا ت  ا ة وٕاطالق ٕا لتمنية الفالح
ي  ايئ ا ست مج  الرب ٕاطار  ٔخرض"، ويف  ا تزنيل اسرتاتيجية "اجليل 
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ر   18وضعته احلكومة يف    . .2022فربا

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

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا
  تفضل. 

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

ٔدليمت هبا، حفال  ىل املعطيات املهمة اليت  ر  شكرمك السيد الوز بداية 
د، ومن بعد   وف ة صعيبة، واكينة  ٔن هاذ الظرف ارفني ب ا  ا اح اليل قلت وا
صاد ق صاد الوطين و ق ىل  ٔورانية الروسية وخملفاهتا  د احلرب ا  وف

ل التوريد. ىل السالسل د   العاملي و
ر، ما   ارفش ما يد لف ما  ر،  ا اليوم الفالح ضايع، السيد الوز اح
يفكر واش يفلح   انة،  ليايل؟ احلرارة والس ارف راسو واش فالصاممي وال فا
لك، الفالح اليوم  ل املش الها جوج د ٔرضو وال خيلهيا؟ فلحها مشلكة و

لك من الش ٔرض ونطلبو راه بدا  ل ل   هللا اخلري. من اكرة، راه تقهبا ود
ين   لنا م صاد د ق ر، خصنا ندمعو وكون عند  املثال، السيد الوز
كون عند احلبوب  ٔفواك واحلوامض  ايت، فعوض نصدرو ا كتفاء ا ىل 
ٔفواك  ا ل  د مليار  نصدرو  ا  اح مايش  اكمل،  السوق  مكفني  والقطاين 

ل القطاين واحلبوب، هاذ الفالح الصغري خصنا    4ال  و   3وستوردو   مليار د
 . ذايئ يف بالد ٔمن  د ا كون عند وا ش    نعاونوه 

لك   الصغري، عند مش الفالح  ل  مع د ىل ا ر،  الوز السيد  املثال، 
تقريبا   اكنت  الشمندر  ل  د ة  الفال ش،  العرا اليل   5000فٕاقلمي  ار  هك

ر، حىت    1000كتفلح، هاذ العام   لتوش، السيد الوز ار وٕاذا ما د  500هك
ار ما غتفلحش هاذ العام.    هك

ٔسباب كثرية   رامكت عن سنوات وا لك  ل املش برية د ن خملفات  اك
يق  ىل غرار  توج الشمندر  ٔمني م دم ت ىل اخلصوص  عددة، ومهنا  وم

ة ات الفالح ل رشكة    ،املنتو ل املوقع د ل "  روزميا"والغياب د ة د فاملعا
ر.  ة الصغار، السيد الوز   هاذ الفال

هودات املبذو   ل ا ارفني احلجم د ٔمة  ري، حنن مكمثلني ل ٔ ويف ا
هاذ  ش حتل  ر،  الوز السيد  ك،  ف قو  وكن الوصية  ات  القطا ل  ق من 

لك.    املش
لهم  ا الغيث وال جتعلنا من القانطني"ا   ".اسق

ري،   ٔ ا ك  ويف  ب ٔحيي  و رش رمحتك  وهبميتك وا اسق عبادك  لهم  "ا
  امليت". 

ر. و    شكرا السيد الوز
س اجللسة:    السيد رئ

شار.    شكرا السيد املس

لشغل.  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو لكمة    ا
س.    تفضل السيد الرئ

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ا ٔكرث ترضرا من  ا ات  الف ٔة ٕان  ازهتا بالد حتت وط اليت اج لوضعية 
ني  ة الفال ا اجلفاف املسمتر، ف ت مع  زام ورو اليت  احئة  تداعيات 
ن  ٕا ة  ٔمام ا الصفوف  يف  اكنوا  ن  ا املاشية  ومريب  واملتوسطني  الصغار 
ٔن  زويد السوق املغربية جبميع املواد الغذائية، ٕاال  اجلاحئة وبفضلهم استقر 

الف رتفاع هذه  ٕاىل  ٕالضافة  احملروقات،  ٔسعار  ارتفاع  من  ٓن  ا تعاين  ة 
ٔمسدة  وا البذور  ٔمثنة  ومن  الفال  إالنتاج  ت  رضور ٔسعار  يف  املهول 

ة.    ومعليات احلرث والزرا
ٔجشار املمثرة بفعل توايل سنوات   -2 برية من ا ات  ر وٕاتالف مسا اند

  اجلفاف؛ 
احملسوبية وا  -3 املقدمة  اخلروقات، مهنا  مع  رامج ا تعرفها  اليت  لزبونية 

ة يف غياب  ل ال لهذه الف ؛ ال س   فال
كرس الفوارق بني املناطق   -4 الية يف ظل سياسة  تفاحش الفوارق ا

ٔساس مواردها الطبيعية.    ىل 
مريب   -5 ترضر  ٕاىل  ٔدى  اليت  ٔساسية  ا ة  العلف املواد  ٔسعار  ارتفاع 

سابة املناطق  ر  ٔسعار احملروقات، وخنص  ٕالضافة ٕاىل ارتفاع  املاشية 
الرضائب   ارتفاع  ومن  احملروقات  ٔسعار  ارتفاع  من  يعانون  ن  ا اجلنوبية 

لهي  عي اليت تفرضها  فع الر ىل سياراهتم ذات ا م رضورة املنطقة  املفروضة 
القروية،   ملناطق  والهشاشة  الفقر  رة  دا توسيع  عنه  نتج  مما  وتضارسها، 
لقطاع   عي  ج قان  ح ٕالضافة ٕاىل  وارتفاع معدالت الهجرة ٕاىل املدن، 
ر جيب دمع احملروقات  ٔحصاب اجلرارات، وهنا خنص  ني و ، فال الفال

ىل غرار دمع لجرارات  ول ٕالنتاج    كريوسني  املستعم  رات ودمع الف الطا
مع  ستافدو من ا ٔن حىت هاذو مغاربة ومن حقهم حىت هوما  ء،  الكهر

ٔمن الغذايئ.  ادي يضمنو لنا ا صص وهوما اليل    ا
مهنا   القطاع  شغي  ٔيضا،  ة "و الفالح شارة  لالس الوطين  ب    " املك

لسالمة الصحية  "و ب الوطين  ات الغذائيةاملك شلك "لمنت ، كام سامه 
ر   لقدرة الرشائية لسا ي مس  ة ا ات الفالح ٔسعار املنتو بري يف ارتفاع 

  املواطنني واملواطنات. 
ىل احلكومة:   ٕازاء هذا الوضع، يتعني 

ني الصغار    - اصة ٕاىل معوم الفال ة بصفة  ة مو سن سياسة معوم ٔن 
  ومريب املوايش؛ 

ب هذه    - ٔن توا ىل رٔسها  و ات مؤسساتية وقانونية،  صال ٕ السياسة 
والعناية،   الوزارة  لوصاية  ختضع  اليت  ة،  العموم املؤسسات  حاكمة  جتويد 
ىل مستوى املؤسسات  ىل مستوى الوزارة، كام  شغي القطاع الفال 
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ة حتت وصاية الوزارة؛  ة والشبه معوم   العموم
الو   - ت  النقا مع  اد ومسؤول  ح حوار  لواء وف املنضوية حتت  طنية 

لشغل، لك املؤسسات التابعة لوزارمك؛  ميوقراطية    الكونفدرالية ا
ىل    - والعمل  لمزارع  املادية  ملصاحل  متس  اليت  ت  املضار من  احلد 

سويق؛  رتام القانون لتنظمي مسا ال   فرض ا
ر اجلفاف وض  - ٓ د من  ل الية  امن  اختاذ تدابري وٕاجراءات معلية واستع

ني الصغار واملتوسطني ومريب املاشية.  لفال ايئ    دمع است
ر،    السيد الوز

ٔمهنم   ش تضمنو  ٔمام املغاربة اكملني، السنة املق  ٔنمت مسؤولون  اليوم، 
ائية، وهنا كنقولو رب اختاذ ٕاجراءات است ٔن دمع احملروقات   الغذايئ، وذ 

هلم. ىل املراعي د يضطرو ينقلو يبحثو  ٔن الكسابة  ة،  سبة لهاذ الف   . ل
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لشغل.  حتاد املغريب  لكمة لفريق    ا
شارة، تفضيل.    السيدة املس

دريس:  شارة السيدة فاطمة    املس
س. شكرا    السيد الرئ

ر،    السيد الوز
ىل بعض املناطق مهنا   ادي توقفو السقي  ٔنه  لمك قلتو ب يف املدا د
د  ر، راه داك هاذي، راه ٕاذا صيفت عبدة وداك و ، السيد الوز داك
ل  ا بغينا نعرفو إالسرتاتيجية د والرساغنة والشاوية، كنقولو العام زن، اح

ٔ يت ما  ش  ر حىت  احلكومة  تد ادي  يفاش  و الوطين،  صاد  ق لنا  رش 
خلرض والفواكه والزيتون واحلبوب والقطاين؟    زود السوق الوطنية 

ر،   ا فهاذ الصدد، السيد الوز ن يش ٕاجراءات  بغينا نعرفو واش اك
ساقطات املطرية؟  ل ادي ختلينا ما نبقاوش مرتبطني    اليل 

ر،     السيد الوز
ٔن س  ٔن احلكومة  يف انتظار  ٔمطار، ويف انتظار  لينا  يدي ريب جيود 

حتاد  ٔكدو يف فريق  ، كن ا الستدامة املوارد املائية ببالد لول  تلقى لنا 
ٔولوية دمع الساكنة القروية، وخصوصا العامل الزراعيني  ىل  لشغل،  املغريب 

ٔمطار واجلفاف.  زاف من هاذ ق ا ادي يعانيو    اليل 

ر، السيد ا    لوز
ٔسعار   ٔننا ننقصو وخنفضو من  حتاد املغريب لشغل،  كنقرتحو يف فريق 
اكر  ح ظاهرة  من  الصغار  ة  الفال وحنميو  ٔمسدة  وا الف  ٔ وا البذور 

يتعرضو اليل  لساكنة    والسمرسة  الرشب  اه  توفري م شلك ممهنج، مع  لها 
ف املطلوبني.  لمك والك   واملوايش 

ر،    السيد الوز
املغريب   حتاد  فريق  يف  فٕاننا  املياه،  ندرة  ٕاشاكلية  مبعاجلة  يتعلق  ف 
ري تقليدية، اليل كتعمتد   ة  ظومة فالح ٔو ٕاىل م ٔننا نلت لشغل، كنقرتحو 

اه ا ىل حتلية م ىل خلصوص  يات الرٔي املتقدمة و ىل تق د  ع لبحر و
اليل  املناطق  ٕاىل  ٔحواض  وا املناطق  ببعض  ببالد  املايئ  الفائض  حتويل 
لتضامن والعدا املائية بني اجلهات، مع تعممي  قا  كتعاين من ندرة املياه، حتق
املدن،  مجيع  ىل  ة  العموم احلدائق  لسقي  املستعم  املياه  معاجلة   حمطات 

اليل  الفال  املنتوج  ه  توج ادة  ٕا لرشب، مع  الصاحل  ملاء  عوض سقهيا 
ل  ري شوية د سهت  توج فال اليل ك ل املاء حنو م زاف د سهت  ك

ٔيضا مع مواص بناء السدود.    املاء، و
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

ٔصا وا لكمة لفريق ا   ملعارصة. ا
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ٔمهية   يس  ك ر احملرتم، فٕان القطاع الفال  كام هو معلوم، السيد الوز
، نظرا الرتباطه الوثيق   عية لبالد ج صادية و ق اصة مضن املنظومة 

لمواطنات  ش اليويم    واملواطنني.ملع
ر احملرتم،  ا وخييف املواطنات واملواطنني اليوم، السيد الوز لكن ما خييف
ساقطات املطرية،   ٔخر ال ر ت ت هيدد املومس الفال يف بالد ٕا ٔن اجلفاف 
مردود  ىل  شهم  مع يف  يعمتدون  ن  ا ني  املزار خماوف  يثري  ي  ا ٔمر  ا

  احملاصيل. 

ر احملرتم،    السيد الوز
اليت  ويف   وإالجراءات  التدابري  من  ة  مبجمو اليا  ننوه  السياق،  هذا 

ٔمثنة  ب ٔمسدة وسويقها  وا البذور  بتوفري  يتعلق  ف  اختذهتا احلكومة، الس 
ر   رمت السيد الوز لني والشعري والقمح الصلب، كام ذ لقمح ا البيع املدمعة 

  احملرتم. 
احلك اعمتدهتا  اليت  القرب  سياسة  ٕاىل  رشيد  ٕالضافة  الل  من  ومة 

هذه  ٔن  ٕاال  اخلصاص،  لتجنب  لمبيعات  اليويم  ع  والت التوزيع  شبكة 
شها الفالح  ة يف ظل الوضعية احلالية الصعبة اليت يع ري اكف إالجراءات تظل 
ىل  ر سلبا  ٔ ي  ٔسعار احملروقات ا ات  ٔثري ارتفا ىل ذ ت املغريب، زد 

ىل شلك يويم  سهرون  ن  ني ا ٔمن الغذايئ    الفال املشاركة يف توفري ا
. ل ٕانقاذ املومس الفال ٔ مع من  ابعة هذا ا ي يتطلب م ٔمر ا   لمغاربة، ا

ر احملرتم،    السيد الوز
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عتباره اسرتاتيجية واحضة املعامل قد  ٔخرض"  ٕاذا اكن خمطط "املغرب ا
ة،   لتمنية الفالح االت املرتبطة  ليات العمل يف خمتلف ا فاحلكومة  دد 

الية   ستع ة من التدابري  سن مجمو ٔي وقت مىض  ٔكرث من  مطالبة اليوم 
، ومن   ىل القطاع الفال ساقطات املطرية  ر نقص ال ٓ ة  الرضورية ملوا

شارن:  لس املس ٔصا واملعارصة مب رى يف فريق ا   ٔوىل هذه التدابري 
مج السدو   - ر د الكربى والصغرى  ٔوال، رضورة مواص ورسيع ٕاجناز 

اه السقي  ملاء الرشوب وم لزتويد  مج الوطين   2027-2020يف ٕاطار الرب
ة ٕاىل   ٔفق سنة    24لرفع الطاقة التخزي ، طبقا  2030مليار مرت مكعب يف 

ة؛  ة السام   لتوجهيات امللك
ات    - مج استغالل املياه العادمة املعاجلة يف سقي املسا نيا، توسيع ر

وكذا حتسني مردودية شباكت التوزيع ورسيع وثرية ٕاجناز حمطات اخلرضاء  
ددة ومل ال الطاقة النووية؛  ستعامل الطاقات املت اه البحر  لية م   لت

لف املاشية ومتويل  - لقمح و زويد السوق الوطنية  لثا، متويل معلية 
تكرة يف جمال السقي؛  رات م   اس

مع    - التناسب مع جحم رابعا، ٕاخضاع ا ملعايري  املاشية  صص ملريب  ا
لتوصل بدمع مادة الشعري.  ليه الفالح  ي يتوفر    القطيع ا

ىل   ه احلكومة  ىل ما قدم ر احملرتم  ويف اخلالصة، شكرمك، السيد الوز
مع يف هذه  مك املزيد من العناية وا ىل اخلصوص، ونطلب م العموم ووزارمك 

. الظروف الصعبة    اليت مير هبا القطاع الفال
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ى الوقت.  هت   ا
عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ا

شار احملرتم.    تفضل السيد املس

ه:  ن فق شار السيد محمد    املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

لها طبيع  ت اليل يه  د ىل الت ية، بطبيعة احلال لكممت يف البداية 
ل بعض  ش حنملمك املسؤولية د ت وما ميك د ىل هذه الت سائلمك  ا ال  اح
ل القطاع الفال من   ال د ت الطبيعية اليت حتول دون الريق  د الت

ٔمور تنعرفوها.    ندرة املياه، من اجلفاف، من الرتبة، لك هذه ا
ادي ساءلمك ىل إالشاكل    ولكن، اليوم ٕاذا بغينا ساءلمك  ر  السيد الوز

القطاع  اليوم  شه  يع مما  وحتدو  فهيا  لو  تتد لمك  ميكن  اليل  االت  ا ل  د
ٔعتربه   ٔ رشي، اليوم الفالح املغريب و لكم عن الرٔس املال ال ٔ ، و الفال
اليل  دا  بري  د الرتامك  د الرصيد ووا لق وا تكر، فالح اليوم  فالح م

ليه، يف مج  ل البواك خصنا حنافظو  ات د ل رييع الزرا ل احلوامض، د  د

د التجربة.  ت، يعين عند وا واجن، احليوا ل ا ل الرتبية د ات د   الزرا
ادي   دا  ٔنه حىت هو  ٔن هذا الفالح هذا  ٔ اخلوف اليوم واخلشية 

الش ٔنه ما بقى عندو عزمية  ٔخرى،  ات  ادي   ..هيجر ومييش لقطا ٕاذا كنا 
من   حىت  حنميوه  الطبيعية،  الظواهر  من  ري  حنميوهش  ما  اليوم  حنميوه 

ٔنه ميل ي  الفالح  يفاش حنميو هاذ  سانية، اليوم السوق  ل الظواهر إال د
يفاش حنميو  ٔنه..  د التنافسية اليل يقدر هبا  لسوق يلقى وا لو  ملنتوج د
ٔمن الغذايئ. ات الوطنية لتوفري ا ىل الفال لنا ونعمتدو  صاد الوطين د   ق

لينا ما نصدرو   راك  ٔنه  ىل  رو  ٔ تنقول وإالخوان لكهم اليوم تيذا يف 
ا ٕاذا كن  لنا، اح ٔفواك وال  الرثوة املائية د لميون وال ا و هذاك ا ادي نو ا 

ر   ٔمن الغذايئ املغريب، مننعو التصد ه ل ات الغذائية، نو وه لصنا هذا، نو
تة وبدون   الوق د  ش خترج وا شة  عتو مط درتوها، م التجربة راه  وهذه 
ذ القرار ويقول  ٔنه يت كون اليوم اجلرٔة عند السيايس  الم، فلامذا ال  سابق ٕا

د ٔ  ج وا اصة بالدي، ن ة اليل  ج احلا ة، ن د احلا ج وا ادي ن  ٕاذا 
ل البالد.  صاد د سبة لالق ل كون ملكفة  ش  اد ة اليل ما    احلا

ط، كنقول اليوم يف املغرب راه  ل التنق لقضية د و  ا اليوم ٕاذا مش اح
ٔخرض" يشء را ش املشلك ف هو اسرتاتيجي، "املغرب ا ئع، "اجليل ما اكي

يفاش  ش يف هاذ اليش، ولكن تنقول هلم  ٔخرض" يشء رائع، ما خمتلف ا
لها.  سرتاتيجية الكربى والتزنيل د ٔمور  ل هذه ا ٔجرٔة د   ا

ة   الفال ل  العدد د د  ل.. وا مع د و من ا شك الناس لكهم ك اليوم 
يقول  ما   وصلناش اليل ما وصلهمش العلف، هذاك الشعري اليل توزع 

لنا، وحىت ذاك اليش اليل وصلنا مايش اكيف.  ب د   النص
مع لٕالنتاج،  و ا ٔننا نو مع،  ش الوقت اليوم حىت يف ٕاطار ا ا واش ما 
هتد، مايش حبال اليل ما   ج وا ي اليل  الفالح  ج،  ي اليل  ذاك  ٔن  يعين 

دم.  دم حبال اليل تي   تي
ا ة،  املراق رو  ند جنيو  نيا  و ٔخرض"  اليوم،  ا "املغرب  ٕاطار  يف  ا  ح

ٕاىل    140.000 حوهتا  ر  الوز السيد  ار  اضعة    740.000هك ار  هك
ة اليل  سبة لهاذوك الضيعات الفالح ل ة  لسقي، واش معر درتويش مراق

لينا ما نبداو خنويو  ت راك  جوش،  ي ة وال ما  ا جو يش  ي دارو، واش 
، وهباذ العبارة هاذي ا..    املاء يف الرم كونو قدم ادي  وهباذ املنطق هذا 

اليل  متويل  ا متويل، فني هذاك  ا يفاش غنوفرو  اليوم  إالشاكل  ٔنه مايش 
ادي  االت اليل خصو مييش فهيا اليل  ٔشنو يه ا ذيت خصو مييش،  ا
ٔن بالد  ني ب ا حمتا مني بالد واح ادي  د القمية مضافة لبالد و حتقق وا

  منى. 
ر. وشكرا الس    يد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب.  ب،  ل يف ٕاطار التعق د ٓخر م لكمة    ا
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س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد محمد يوسف العلوي:    املس
مك.  ىل جوا ر    ٔشكر السيد الوز

ب   ا صعبا س ري مسبوق جع عرفت بالد السنة املاضية موسام فالح ز 
ارتفاع  ٕاىل ذ  ٔضف  تعاقب سنوات اجلفاف،  ر  ٕا ىل  املائية  املوارد  يف 

الف.  ٔ ٔسعار ا ة وارتفاع  الت الفالح لبية املد ٔ   ٔسعار 
ة الوطنية يف  ىل الرمغ من هذا الوضع اسمتر، الفالح واملقاو الفالح و

نيو    ٕامداد تظم، كام وافق  شلك م الزراعية  ات  ملنتو الوطين  السوق 
سبة   دات ب ىل ز ٔجور املتفق   %10القطاع الفال  ٔدىن ل من احلد ا

عي.  ج   ليه يف ٕاطار احلوار 

ر احملرتم،    السيد الوز
ارش   شلك م ال  لمنو وتوفر د ٔساسيا  ة يف املغرب حمراك  تعترب الفال

ري  ٔكرث من ٔو  ارش  ىل احلكومة اختاذ   15م مليون مغريب، و جيب 
اليا من   صاد السائد  ق لوضع  اصة يف هذا املومس الفال نظرا  تدابري 
لتوجهيات  ل حمرتم، وفقا  اصة الصغار مهنم من د ني، و ل متكني الفال ٔ

ة لصاحب اجلال حفظه هللا.    السام
رتياح، السيد ا نا  ر، التدابري اليت اختذهتا احلكومة ف يتعلق  وقد تلق لوز

  :  ـب
تارة  1.1زويد السوق الوطين من  - طار من البذور ا   ؛ مليون ق
ٔمسدة بنفس سعر املومس السابق 650.000توفري  -   ؛ طن من ا
ٔمني الزراعي - لت مج الطموح    ؛ الرب
الف املدمعة حبوايل    - ٔ سلس احلليب.  %50الزتويد    من مثن البيع 

ر، هبذه املناسبة:  مك، السيد الوز ٔمل م   كام ن
متويل    - سهيل ا ليات ل الل وضع  ني الصغار من  بة ودمع الفال موا

شون   ن يع سبة ل ل ة، خصوصا  دو القروض البنك ادة  وكذا ٕا
  وضعية مادية صعبة؛ 

اسبة؛  - ٔمثنة م ٔزوتية ب ٔمسدة ا ني ب   زويد الفال
ٔجشار املمثرة واحليوانية؛  - ىل الرثوة الوطنية من ا   احلفاظ 
ٔساسية؛  - ني من التغطية الصحية ا دد من الفال ٔكرب    متكني 
مج    - ة يف ٕاطار ر موع السالسل الفالح ع عقود الربامج  التعجيل بتوق

ٔخرض"   . "اجليل ا

 ٔ حتاد العام ملقاوالت  ويف ا مس  ر  دد شكري لمك السيد الوز ٔ ري، 
 . هودات القمية اليت تبذلوهنا يف هذا القطاع الهام ببالد ىل ا   املغرب 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

جت اليت  ٔسئ  ا حول  بات  التعق هاذ  ي  هن هبذا  دة  ٕاذن  و هنا  ب مع 
ي تبقى   ر ٕاذا رغب يف الرد يف الوقت ا لسيد الوز لكمة  ٔعطي ا املوضوع، 

ر.    لمك السيد الوز
  تفضلوا. 

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
هو   ة  الظرف فهاذ  الصعب  والعامل  صعبة،  قلنا  اليل  حبال  ة  فالظرف
ش تلقى لو  سبة القطاع هو اجلفاف اليل صعيب  ٔكرث يعين ب اجلفاف، و
ىل املاء  ٔن احلوار  الطني،  كونو  ة، وما خصناش  يعين احللول فهاذ الظرف

ة.  ٔسس حصي ىل  كون نطرحوه    خصو 
(Supposant)  ا اكع هاذ املاء ما استعملناهش هاذ السنني هذا،   اح

ٔن الشتا ما اكيناش هاذي سنوات، ما اكيناش  راه ما غيبقاش  اليوم، 
ل   ا السنة د نة، ولكن ما    2021-2020هاذي سنوات، راه وا اكنت مز

دة سنوات.    معرات لناش السدود، راه هاذي 
ىل  ساقوش  ن ما  ٓخر،  ا د  ىل وا املسائل  هاذ  نطرحو   ٕاذن خصنا 

د    ..هذا ل املاء راه وىل وا ر د ل التصد ما عرفت    (slogan)هاذ اليش د
ابو، راه دا وال    اليل هذا.  (un slogan)شكون اليل 

ل الفواكه تنصدرو؟    حشال د
؟   لفواك عند ل  الح ؟   9000حشال د ا ل  ار، حشال عند د   هك

د الغالط،   19.000 ن وا ار؟ هاذي يه اليل تتضيع لنا املاء، راه اك هك
ادي ميشيو  ش فهيا، فني  ا د  شة اليل تتصدر حشال من وا هاذيك املاط

  ذوك الناس؟ 
لتمثني   ٔنه راه تيرضب املثل  ل املاء راه ما معرو خص تعرفو ب التمثني د

ل الشغل ل املاء عند يف البالد، حشال د ل    د دمو، حشال د  les)كن
devises)  .ترنجعو  

ل املهنة، عندو   ة اليل اكينني هنا والناس د د، الفال لثا، نعطي لمك وا
ر   د ونقول   رش   (céréales)املاء  ايد ما  رها؟  يد ادي  واش 

(céréales)  ة؟ املسق ٔرايض  ا ل  د عند  حشال  حشال 1.600.000،   ،
ٔر  ا ل  د البالد  يف  حشال   9.000.000ايض؟  عند  الشتاء  تتكون  ميل 

رو   تند احلبوب؟  ل  د رو  ادي   4.5تند ش  املاء  فني  ولكن  مليون، 
ن املاء ؟سقهيا   ؟ فني اك

السقي   هاذ  يف  اديني  ا  اح جهتاد،  د  وا ن  اك طبعا  ا  اح ٕاذن 
ار   د املليون هك ش نلقاو وا ش نوصلو، ٕان شاء هللا،  التمكييل، تنقلبو 

ل (لس ر السقوية، اليل يعين د وا )، céréalesقي التمكييل، مايش يف ا
هتم  هاذ اليش ل احلبوب ٕاىل سق دالرشات، هاذيك   3املرات حبال ٕاىل    3د

مع  ه، خصوصا  ف دامني  ا  اح اليل  هو  هذا  إالنتاج،  د  وا تعطي  ادي 
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ت فها ا ه ودر إال اديني ف لية، و ا   ذ الصدد.ٔرايض امجلوع مع وزارة ا
ا   ، اح ا تنصبو املاء يف الرم شار احملرتم، اليل قال اح فغري، السيد املس
ٔخرض"  ال، ال، ال ما اكيناش، هذاك اليش اليل در يف خمطط "املغرب ا

لو.  ٔمن الغذايئ د يل بالد اليوم عندو ا   هو اليل تي
سبة لتغذية د ل ة  ٔشنو يه البالد اليل راه مر سبة  قولو يل  ل لها و

يفاش   ٔوربية؟  ول ا ل مبا فهيا ا ٔعطيو يل يش م لها اليوم؟  ٔسواق د ل
الش؟ راه اليوم ذاك اليش اليل ما اكش   ذيك الصادرات اليل طلعت، 

ج.  ش ت ٔن ما عندهاش ما قدرا الش؟  صدر،  صدر، ت   ت
اليل خصنا حنافظ السالسل  بني  التوازن  هاذ  اليش،  ذاك  ا  اح و  ٕاذن 

مة،   د  د املعاد  يل، هاذي وا ا ل السوق ا متويل د لهيا والتغذية وا
ة، خص  شارن اليل مايش فال ٔن إالخوان اليل، السادة املس خص تعرفو ب
ش ميول  د املنطقة اليل فهيا السقي ما ميك ش فالح فوا ٔنه ما ميك تعرف ب

مهنا؛   القسط  د  وا تيصدر  ش  ما اك ٕاىل  يل  ا ا د السوق  وا ن  اك راه 
(l’équation)  .كونو واقعيني يف هاذ املسائل هذه   خص 

اليل  شكون  الشتوكة،  در  لمك  تنقولو  راه  البحر،  ماء  ل  د لية  الت
من   ة  الفال وزارة  دارهتا  واليوم  2016دارها؟  سقى    15.000،  ك ار  هك

ادي متول لنا السوق.  ش  سامه لنا  ادي    ويه اليل 
ل اخلرض، ٕان شاء هللا، هاذ السنة    103.000قلت لمك عند   ار د هك

ار اليل   35.000 (déjà)هاذي، وصلنا  مغروسة، هاذيك يه  (déjà)هك
لنا.  يل د ا ادي متول السوق ا   اليل 

نوضعو   خصنا  ولكن  معقول،  قلتوه  اليل  اليش  هاذ  لكيش  ري  عين  ف
ة.  ٔسس ومعطيات اليل يه حصي ىل    النقاش 

ا  اح نوصلو،  ادي  ه  ف اديني  ا  اح شاء هللا،  ٕان  القطاعي،  فاحلوار 
ٓخرن  ٔسبوع، واملمثلني ا شفومه لك  ت املهنيني راه ت نتواصل مع مجيع املكو

ح اديني نف ا راه    معهم النقاش.  واح
لو، د الرؤية   ل املاء راه شاد الطريق د مج الوطين د ٕان شاء هللا الرب

ا راه راه اكينة د اه البحر، كام قلت لمك، ا ل م لية د ل احلكومة، الت
دامني   التجهزي رامه  ل وزارة  إالخوان د الناظور  بدينا فهيا، لكممي،  ا  اح
ىل  د السؤال  ىل.. اكن وا ٓسفي و ىل  ىل الناظور و ار البيضاء و ىل ا

ليه.  ادي هنرض    هاذ اليش 
  شكرا.

س    : لسةاجل السيد رئ
ر. شكرا ا   لسيد الوز

ة ٕاليمك يف هذه اجللسة.  ٔسئ املو قل معمك دامئا ٕاىل استكامل ا   ن
حول   سؤال  الزيتون  "وسهتلها  ٕانتاج  سالسل  يف  ت  املضار حماربة 

ٔحرار.  "،وزيت الزيتون   املقدم من طرف فريق التجمع الوطين ل
سط هاد السؤال.  شارن ل د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا   و

  . تفضل اليس كامل

 : ا ن  شار السيد كامل    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
ت يف ٕانتاج سلس الزيتون  لمضار لتصدي  ذة  ما يه إالجراءات املت

  وزيت الزيتون؟ 
ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اصة القانون   لقوانني اجلاري هبا العمل و لسالمة   28.07فطبقا  املتعلق 

والقانون   الغذائية  ات  لمنت البضائع    83.13الصحية  يف  الغش  حول زجر 
يتعلق جبودة السالمة الصحية لزيت الزيتون   2.14.268املرسوم رمق  و  اليل 

ة اليل  ل املراق لها، كتقوم املصاحل د سويق د يمت ال تور، واليل  وزيوت الف
) جودهتا l’ONSSAبعة  من  ٔكد  لت الزيتون  لزيت  مسمترة  ة  مبراق  (

لها.    والسالمة الصحية د
ص الصحي   ح الرتخ لمؤسسات واملقاوالت العامة يف ٕانتاج زيت  ويمت م

ثال  م من  ٔكد  والت التصنيع  ل  د ل  املرا اكفة  ة  مراق بعد  الزيتون، 
لزيوت، اليل  اتية  ة ا ع نظام املراق ة اجليدة وت لمامرسات الصحية وإالنتاج

ح   اليا م ا وسويقها، وقد مت  دات زيت الزيتون   497يمت ٕانتا ص لو رخ
ص.  10ق وتعلي ل الرتاخ   د

ل  ب د ة لمك ل ٕانتاج الزيتون، كتقوم املصاحل اخلارج الل املومس د و
)l’ONSSA السلطات سقها  كت اليل  تلطة  ا احمللية  ان  ل ا ٕاطار  يف   (

ارية   ٔسواق واحملالت الت لبيع يف ا لزيوت املعروضة  فة  ة مك احمللية، مبراق
ٔكد من جودهتا   لت ذ عينات  ٔ الصحية، ويمت جحز وٕاتالف رب  وسالمهتا 

الفني. ري الصاحلة لالسهتالك وحترر حمارض ضد ا   الزيوت املشكوك فهيا و
ري  درالية، املشلك الك نا فالف ا راه كنا تالق شار احملرتم، اح فالسيد املس

رية، واليل (le vrac)اليل عند فزيت الزيتون، هو   ، هذا هو إالشاكلية الك
ش يف ما كن  ذو إالجراءات ٕان شاء هللا الالزمة  ادي  ليمك،  ا عرضنا 

ل هاذ   ع د ل م ٔ ع و ل الت ٔ لو  ر يعين العمل د ، (vrac)لك طرف يد
ل وما يبقاوش حىت املضاربني. (le vrac)وٕاذا حتيد هاذ  ادي يد   لكيش 

  شكرا.
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س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك  ب.ا لتعق شار    السيد املس

 : ا ن  شار السيد كامل    املس
ابة.  ات وإال ىل التوضي ر    شكرا السيد الوز

ري  ر،  ة ووز وزارة الفال لهيا  شكرمك  ٔمور لكها ك ٔنه هاذ ا حصيح ب
اع  ي ش  ٔمثنة  شوفو ا ٔن ك ر،  د إالشاكل، السيد الوز ن اليوم وا هو اك

ٔمثنة ا الزيتون،  السيد    اليوم  كتبني لكيش،  راه  الزيتون  اليوم  اع  ي ش 
ر.    الوز

كونو ت  ٔن هاذ املضار ش اليوم الزيتون،  واحضني السيد    راه ما ميك
ات من الزيت اليل كتباع اليوم بـ  ٔن  يت وقلتهيا  ر، راه ج   . (vrac)الوز

ش اليوم  ، راه ما ميك ٔكرب من ذ ر، راه إالشاكل  اليوم، السيد الوز
مثن وكنعرفو   اع  ٔشنو هو،   (le rendement)الزيتون ي ل الزيت اليوم  د

ة اليل يه ق ٔن الزيت اليوم احلق مثن وكنعرفو ب  زيت الزيتون ٕاذا بغينا كتكون ا
لها يه  ٔسواق بـ  80د   درمه.  60درمه وكنلقاوها اليوم يف ا

لمك   ر، وهنا كتويل املسؤولية مايش د يتطرح سؤال السيد الوز هنا 
ٔيضا،  ة  ل وزارة الص ة، بل هذه مسؤولية د ر الفال دمك، السيد وز بو

وها لط،  فهيا  هاذي  الزيوت  هاذ  وكنتحمل ٔنه  كنعرفوه  راه  اليش  ذ 
الزيوت، واليل   ل  د لط  ن  ٔنه اك ب ه،  ف لط  امسؤولييت  ي راه  تقى هللا 

ن زيوت كتجي من   ٔكرث من هاذي، اك ن  زيت مع زيت، ولكن اليوم راه اك
ٔمور   يتدارو ويعطيوك املذاق (chimique)بعض ا يدات اليوم  ن ف ، اك

لون د  ية، ويعطيوك ا   ل الزيت. الزيت الب
ش   ا كنطالبو اليوم هبا هللا ٕاجيازمك خبري،  ٔمور اليل اح وهاذي يه ا
وزارة  ة،  الص وزارة  ة،  الفال وزارة  بني  مشرتكة  لجنة  ا د  وا كون 
ينني املناطق فاملغرب اليل كرتوج هاذ الزيت، ويه اليوم  لية، وراه  ا ا

رتفع، ا زيد  ٔمثنة وهاذ الغالء  الت هاذ ا ليل زادو بعد اجلفاف اليل اليل 
ا، ولكن راه خص جلنة مشرتكة لهاذ ثالثة  انه وتعاىل يغي متناو من هللا سب
ٔمور فات  ٔن اليوم ا  ، سهت ٔش ك ش تعرف  ش خترج،  دالوزارات 
ل  ٔمور د رحب والش بغيت خنرس، وصالت ا صاد وفات الش بغيت  ق

ل املواطنني.  ة د   الص
ر.  شكرا السيد ال   وز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس
ن رد ر ما اك   ؟ السيد الوز

  يق  يش.. تفضل. 

ر  السيد  ة  وز ت:  واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد الفال   والغا
ا   شار احملرتم هو احلل، هو اليل قلتيه واح لسيد املس ري نقول  بغيت 

ادي ٕان شاء هللا نبارشوه هذه السنة.    اليل 

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.     شكرا معايل الوز

ٔصا   "تطور قطاع الصيد البحري"السؤال احلادي عرش حول   لفريق ا
  واملعارصة. 

سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .تفضل 

شار السيد    الشيخ امحدو ادبدا:  املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ذة لتطور قطاع الصيد   ر احملرتم، حول التدابري املت سائلمك، السيد الوز
  البحري. 

  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
شار. شكرا السيد    املس

لكمة لمك، السيد لجواب.  ا ر،    الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لها نطالقة د ٔعطى  ٔليوس" اليل  ال امل حفظه   فاسرتاتيجية "

قي يف تدبري وحاكمة قطاع الصيد  2009هللا يف   د املنعرج حق ، شلكت وا
خض  يف  سامهت  هامة،  عية  واج صادية  اق ٕاجنازات  ق  حتق فمت  البحري، 

ٔزيد من   شطة ولكفت  ٔ ىل مستوى خمتلف ا ديدة  ة  مليار درمه   8دينام
رمه  1.5متويل املشاريع، ومهنا  ل ا دات. مليار د   ىل شلك مسا

ىل:  د الوقع ٕاجيايب  سرتاتيجية اكن لها وا   هذه 
لها؛  - ستدامة د ىل الرثوات البحرية و   احملافظة 
لها؛  - ة الصيد البحري والرفع من التنافسية د   تطور صنا
دمات؛  - ات حتتية و رتبط به من ب سويق وما    ال
عي: تعممي التغطية    - ج ىل املستوى  ٔمني و عية والصحية والت ج

ىل حوادث الشغل.    الصحي 
ل   س"يف املر الثانية د ذ خمتلف    "ٔليوت ىل مواص تنف ادي نعملو 

  : الربامج واملشاريع، واليل مهنا
هزة - ن ونقط التفريغ ا ٔهيل قرى الصياد   ؛ بناء وت
د  - الية  مبواصفات  مجل  السمك  لبيع  ديدة  ٔسواق  داث  ل  ٕا

  ؛ اجلودة
ث حنن اليوم بصدد تزنيل   - اء املائية البحرية، ح ٔح ربية ا منية  تطور 
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لها  180مشاريع اليل تفوق  نتقاء د   ؛ من مجموع املشاريع اليل مت 
ىل    - ركز  ات الصيد البحري  ت اكمل لتمثني م مج معل م ر ذ  تنف

لبحث ال املهنيني  ة  ومصاح املؤسسايت  سويق  وال ٔسواق    رتمزي  عن 
دة   ؛ وا

ة الصحية ومالءمهتا مع    - تربات املراق ليلية  تعزز وتطور القدرات الت
ولية املعمتدة يف جمال البحث العلمي    ؛ املواصفات ا

الل تقدمي دمع تقين ومايل لفائدة تعاونيات  - م ا دمع التعاونيات من 
  املشاريع املبتكرة. 

اصة ف يتعلق   التقليديني،  ارة  لب ملستوى املهين  ل الريق  ٔ ومن 
زة  ٔ ب التقليدي  الصيد  قوارب  جتهزي  ىل  اليا  نعمل  البحرية،  لسالمة 

لسالمة   خمتلفة  والعمل ومبعدات  شاور  ال سمترار  ونواصل  البحرية، 
ورفع  ت  ٔولو ل حتديد  ٔ من  املهنة  ل  د ت  املكو مع خمتلف  شاريك  ال

ت.  د   الت
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار لسيد املس لكمة  ب.  ا ل التعق ٔ   من 

شار     الشيخ امحدو ادبدا:  السيد املس
س. شكرا السيد    الرئ

هود   ىل ما تفضلمت به من معطيات واليت تعكس ا ر  شكرمك السيد الوز
برية  ي حيظى بعناية  ل تطور وٕاقالع القطاع، وا املبذول من طرفمك يف س

ٔيده.  ن صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و   من 

ر احملرتم،     السيد الوز
طط   مي شامل  ام بتق س"ٔمل حين الوقت لق ىل تطبيقه    "ٔليوت ي مر  ا

ذ سنة   14ٔو  13قرابة  مج احلكويم معل 2009سنة م ٔن الرب اصة و ؟ 
تدابري  د  اع رب  ت  ٔولو ا من  البحري  الصيد  قطاع  ظومة  م جعل  ىل 

ٔزيد من   لق  ىل  د  ارش يف   100.000سا ري م ارش و صب شغل م م
ٔسامك. قط ربية ا   اع الصيد و

ة تقدر ب ر هذه الرثوة الطبيعية املمتدة ملسا مليون لكم    1.2  ـٕان اس
يل طو   ىل رشيط سا ر    3500مربع  لتاك ة مالمئة  اخ م لكم وظروف 

ة نتظارات  ،الرثوة السمك ر  سا راهات ال  ددا من إال يصادف مسارها 
اصة يف ظل ارت ىل القطاع،  شاط املعقودة  ٔسعار احملروقات عصب  فاع 

ت اخلروج ٕاىل  دد من املوا من فوضوية مرتبطة بتوق ب وما تعرفه  املرا
ت التفريغ رتام توق دم ا وكذا رغبة بعض املهنيني يف   ،البحر، فضال عن 

ا  ٔح ٔسامك واليت تفوق  ب يف ٕاغراق امليناء  س ٔكرب مكية، مما ي ق  حتق
ل  عابية  س . الطاقة    موا

ر احملرتم،    السيد الوز
اليوم   ش  نع املحنن  د  قان  وا ح من  مسبوقة  ري  وفرتة  ر 

ل  ا د ل مصايد الصيد حىت ا الق د ة إال عي، خصوصا ن ج
ت ٕاىل     . 12شهر من  15الرخو

ر  ،بغينا ارفني    ،السيد الوز ا  ٔن اح ب يف هاد اليش،  س نعرفو من امل
ل  ل البحث  ٔن عندمك  ل الصيد د نة د ة، لكها عندمك والسف ل املراق يات د

ة وو   ،العلمي واملراق راق ش  ليات لكها  ٔ   ، يعين عندمك ا نا، تفا ا ج واح
الرثوة؟  استزناف  يف  ب  س امل من  الرثوة،  استزناف  ن  تيقول  اك د 

ٓن ة وحلد ا ليات املراق ٔن عند  ا؟  ٔشنو اليل در اح ميل طحنا يف   و
ٔسف حىت   ادي   12شهر  من    15هذا املوقف ل ري واحضة واش فعال 

ال وال  الوزارة  ح  املترضرة   ؟تف الناس  القطاع،  قدام  الضبابية  د  وا يق 
ارف مرتفعة ،ٔسعار رىث لها ،راك  ٔسف  د احلاالت نفسية ل   ؛ يعين وا

ش توحضو لنا.  ر،    متىن، السيد الوز
دور مىت   ناء بو ملناسبة حول وضعية م ر،  ساءل، السيد الوز كام ن
بتوسعة هذا   التضامن احلكويم  ٕاطار  ر، يف  الوز السيد  ستقوم احلكومة، 

  امليناء؟ 
نعاكس د  كون وا ش  ر،  ٔسف حلد  ..ومتناو، السيد الوز ٔنه ل

نعاكس إالجي ٓن  دا، ا ٔن املنطقة يه ضعيفة  ىل الشغي  لميناء  ايب 
ناء تفريغ   كوش م كون هذا امليناء ما  ش  ب  ش نبحثو عن الس متناو 

قل لشامل اململكة، وها دور وت ٔسامك كتحط مبيناء بو ٔنه ا اليش،   ذفقط، 
السيد   الساكنة، ومتىن،  ىل  ٕاجيايب  انعاكس  ٔي  ما عندو  ر،  الوز السيد 

لمك لهذا..ال ر، يف ٕاطار التطور د   وز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ى الوقت  هت شار ا ديدة هذه. ذ ها  ..السيد املس   ي عندك 
ر ن يش ،السيد الوز ردو؟  ..اك د الثواين  يق  وا   ؟ 

ر.    تفضل السيد الوز

ر  السيد  ة  وز ت:  واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد الفال   والغا
ادي   ا ٕان شاء هللا  ٔنه ا شار احملرتم ب ش نقول السيد املس ري 

املؤرشات اليل عند العلمية   ) كام توقع، هذه يهdécembreحنلو يف شهر (
  اليا. 

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ة، حول   ه ٕاىل قطاع الفال ري املو ٔ ل ا قل ٕاىل السؤال ما ق ٕاذن ن
اه حبر الوليدية" لية م داث حمطة لت شرتايك"ٕا   . ، تقدم به الفريق 

س.    تفضل السيد الرئ
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شار     عبد السالم بلقشور:  السيد املس
س،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون، 
الت احملرتمني،     ٕاخواين وزماليئ والزم

ر   ، السيد الوز
ل يف ٕاطار قوة  شرتايك وتيد لنا يف الفريق  ل د لتد ٔول  السؤال ا
ٔعراف  ل احلكومة، وقد خنرج عن ا ة د ٔو مراق ساؤل  ه  ٔكرث م ة  اقرتاح

  يف هذه اجللسة. 

ر،    السيد الوز
طقة الوليدية؟  اه البحر يف م لية م شاء حمطة لت   ٔال تفكرون يف ٕا

طقة الوليدية رتينا م الش ا دا ٕالنتاج   ؟و م  ٔن هناك حقل رحيي 
ل  ة د ق لكفة احلق ٔن تنعرفو ا ش جنمعو ما بني حتلية املياه  الطاقة الرحيية 

لكفة يه لك اه البحر، ا ة م الل تصف ذبة من  اه  ٔكرث ٕانتاج م فة اليل متثل 
طقة الوليدية يمت ٕانتاج    %80من   مة، وهنا يف م لكفة الطاقة، واليل يه 

ني يف ه ادي ا الطاقة الرحيية ٕاىل قدر جنمعو ما بني املرشو ذيك املنطقة 
ىل الصعيد   ٔكرب مدار سقوي  ىل املدار السقوي اليل هو  كونو كنخففو 

ىل  100.000الوطين اليل جتاوز   ار  يعرف د   ،الصعيد الوطين   هك واليل 
رمحنا،  ل السقي، وكنطلبو هللا  ش املياه د ذ سنوات، ما اكي عطا هذه م
ري اكن واحض،  ٔ ل صاحب اجلال ا ولكن رضوري من البدائل واخلطاب د
ر، وكذ  جتاه السيد الوز ارطة الطريق اليل خصنا منشيو يف هذا  و

ة بين   ىل  د من نفس املرب    -مالل خنففو الضغط  ستف يفرة اليل حىت  خ
ن سد املسرية واحلنصايل. -ٕاذا حص القول  – ل السدود، اليل اك   . ٕاخل..د

مع اليل اعطيناه   ش نقصو شوية من ا ر، ما كتفكروش  فالسيد الوز
ط  لتنق اعطيناه  واليل  ليات  ه   ،ٕاخل  ...ل ونو الشمسية  لطاقة  ه  ونو

ج املياهلطاقة البدي   لكم عن ٕانتاج املياه لصاحل السقي كمتيش    ،ش ن ٔ  ٔ
رمه سنو يف ها  4تقريبا   ل ا لحظة   ذمليار د ات اليوم ا مع، رمبا حنولو  ا

ركة من  جتاهات و ل هاذ  مع د ىل ا ر  شلك مغا ش نعاودو نفكرو 
ري تي  ركة من احملاراث، الناس راه والو  لرتاكتور الرتاكتورات و سخرو 

به يش  رشيو  وت بيه  قضاو  ت ري  به،  يحرثو  بقاوش  ما  القروي  العامل  يف 
ة   ٕاخل.   ...ا

ٔ و البادية وتنعرف هاذ   قة راه  فا خيليك، وتنقول ليك الواقع واحلق
ل حتلية   لنا خصنا منشيو يف إالجتاه د دا، اليوم إالجتاه د ٔشياء هاذي ج ا

اه البحر، فا لكمتو  م ٔول  لمك املطول ا ل د ل قليل فالتد ريا وق رش  ست
ل  ل الناظور وكذ احملطات القادمة د ا وحمطة د ل ا ىل حمطة د
يف  سناو حمطة  تن ا  اح راه  الوطين،  الصعيد  ىل  اليوم  رائدة  اليل  ر  ٔاكد

لك ىل الش ن ميولو  ني مستعد طقة الوليدية بفارغ الصرب، والفال ل م ة د
ة  ر ستافد  دا الوليدية  طقة الغربية اليل  ٔقل م ىل ا ر،  ٔاكد طقة  م

ات يف  ٔن التجربة جن ٔخرى،  اطق  لها ٕاىل م متديد د ٔوىل ومن بعد يمت ا ا
ٔخرى.  اطق    م

ش  ٔن  الش ة يف هذا  اقرتاح قوة  كذ  اليوم وكونو  ساءلو  تن ولهذا 
سناو  ،تنورو ني   وراه ت ل الفال الف د سناوه معا ا هاذ اجلواب وتي

اليل  والعطا  ري  ٔ ا هاذ اجلفاف  ل  ٔثري د الت العطا وتتعرفو  تيعرفو  اليل 
فالقطاين   والنقص  السكر  النقص يف  ىل  لكمتو  ٔنمت  و ني،  الفال تيعرفوها 

اه السقي.    والنقص فهاذ املواد، وهذا لكه من جراء النقص يف م
رشكرا لمك    .السيد الوز

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.  ر  لكمة لمك السيد الوز   ا

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
شكر ىل هاذ السؤال فك شار احملرتم    . السيد املس

دد هاذ  لو  راسة د لرشب والري فا ملاء  لزتويد  مج الوطين  فالرب
فهيم  غيكون  اليل  ٓسفي  و واجلديدة  البيضاء  ار  ا دد  و داك  ل  د اجلهة 

لية.  ل الت   احملطة د
ر  البيضاء  ار  ٓسفياا و اجلديدة  ن  واك التعاقد،  ٕاطار  يف  ب  املك   ،ها 

سامه فهيم.  لفوسفاط راه    الرشيف 
من    3فهاذ   اليوم  ستعملوه  ت اليل  اليشء  خيليو  ادي  احملطات  ل  د

ة.  "املسرية" ا ٔول  ة،    لفال
ل الوليدية من هاذ   ٔوائل اليل غيكونو يه اجلهة د ن ا د ومن املستف

كون ادي  مايش الفائض ولكن ذيك اليش اليل   ..اليش اليل فائض اليل 
لرشب لامء  مييش  واليل اكن  ار    ،غنجيبوه  ا ل  د احملطة  ٔن  ىل  دة  ز

لينا   لرشب وسقي  الصاحل  ار البيضاء املاء  ل كون تعطي  ادي  البيضاء 
ار 5000   . هك

ل   د احلوض  د  وا دو  كنو ا  ار    5000اح ا ل  د فاجلنوب  ار  هك
ف  ٔ م لية، ف ل الت سقى مباء د ادي ي ٔش البيضاء اليل  ارف الوليدية  ق و

ر.  ٔاكد ل ما متيش  ة راه الطامطم بدات فالوليدية ق ت سوى مكنطقة م   ك
ه اضطرينا، يعين اكن   اديني ف ىض احلال وٕاىل هاذ التوازن اليل  فٕاىل اق
رنحبوه من هاذ احملطات ٕاىل  ادي جيي واليل  اخلصاص وما ميكن املاء اليل 

فق معاك خصن ٔ م سبة الوليدية خصها،  ل رو حمطة لزتويد الوليدية  ا ند
ل الري.    لامء د

س اجللسة:   السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

حول   اجللسة  هذه  ٕاليمك يف  ه  مو سؤال  ٓخر  ٕاىل  معمك  قل  الء  "ن
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ٔمسدة الف وا ٔ   . لفريق احلريك "ٔسعار ا
شارن من الفريق احلريك لطرح السؤال د املس ٔ   . تفضل 

شار. تفضل السيد     املس

شار السيد عبد هللا ماكوي:    املس
س،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔشهر حول إالشاكليات اليت   دة  ذ  هبنا من هذا املنرب وم ٔن  لقد سبق 
تعرفها سلس احلليب وسالسل إالنتاج الفال وقطاع املاشية، وها حنن  
ذة ملعاجلة هاذ إالشاكلية ذات الص  سائلمك حول التدابري املت نعود اليوم ل

ٔمسدة واحلليب القامئة واملق الف وا ٔ ٔسعار ا   . بغالء 

ر،    السيد الوز
ا  افة ما معر املغرب عرف.. اح السنة  د  ش وا ٔننا نع   ٔنمت تعرفون 

مالل بين  لنا  د ىل   -فاملنطقة  ين  م لكه  املنطقة  ل  د صاد  ق يفرة  خ
رات اليل تدارت  س ل بني الويدان، مجيع  ىل السد د ين  ة وم الفال
شفات،   لكها  والضيعات  ة  الفال ىل  املاء  تقطع  اليوم  السد،  ىل  نية  م

رشدو متا.    الناس 
ر، ت  مك، السيد الوز س  من هنا تنطلبو م ٔمهية، وما فهيا  د ا عطيو وا

يفاش وصلت.  شوفو املنطقة  ش  زورو    جتيو 
ادي نعقب.  ٔ حنتفظ شوية راه    وشكرا، و

س اجللسة:    السيد رئ
ا.    مرح

شار.    شكرا السيد املس
لجواب.  ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا

ر  السيد  ة  وز ت:  واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد الفال   والغا
ٔهنا تتوفر   لشغل  ٔوال،  دا،  ام  ل احلليب تعترب مصدرا  فالسلس د

د   مليون يوم معل يف السنة وكتحقق رمق معامالت تقدر اليل تتقدر   50وا
اهز    13بـ   رمه والقمية املضافة ت ل ا رمه، وكريكز   6مليار د ل ا مليار د

ار    5يف    %90ة وتقريبا بـ  ٕانتاج احلليب يف املناطق املسق  اجلهات اليل يه ا
ش - البيضاء ط -سطات، مرا يطرة، سوس  -سال -ٓسفي، الر ماسة،    -الق

يفرة.  -وبين مالل   خ
دة عوامل الس   ٔثري  ل احلليب من ت كام    -وكتعاين هاذ السلس د

رتو  ٔس -ذ ي شهدته بالد يف هاذ السنة املنرصمة وارتفاع ا عار  اجلفاف ا
ع الوضع اليل  لنا مع املهنيني هو مسمتر لت ل عوامل إالنتاج، والتواصل د د
املربيون  ها  تيوا اليل  ت  الصعو وكذا  اجلفاف  سياق  يف  القطاع  يعرفو 

، فقد مت:  لسلس لون    والفا

ضامن   - ل  ٔ من  املهنيني  مع  سيق  والت ع  الت ل  د نظام  د  وا وضع 
ادي  الف املربة واليل  ٔ رب دمع ا اكيف يف السوق وتلبية الطلب،  العرض ا
ادي نطلقوه  د الشطر اليل  ا عند وا سمترو فهيا ٕان شاء هللا، راه اح

اي ٕان شاء هللا من بعد نطلبو هللا  د الشطر اليل    رمحنا؛ دا وا
الت احللوب احمللية بـ    - لع هاذ اليش    4000دمع ٕانتاج الع درمه 

رش؛    مرسوم راه هو يف تطور، يعين ال
د يعين    - ٔعطى وا ادي نظموه، اكن  ا  صطناعي، راه اح ح  التلق

ادي ٕان   ه بعض اخللل اليوم، راه  ، ولكن اكن ف لسلس مة  د  فعة  ا
اد ظم و ادي ي   ي نطلقوه؛ شاء هللا 

إالنتاج احمليل،   - مع  الف  ٔ ا نتاج  ٕ اص  مج  ر ٕاجناز  ىل  العمل 
ىل  هللا  شاء  ٕان  الف  ٔ ا ل  د مج  الرب عقدة  د  لوا منشيو  بغينا  ا  اح

  الصعيد الوطين. 
ة. ٔخرى ملعاجلة الظرف دة تدابري    وهناك 

عقد  ل  د د  ع مت  ٔخرض"،  ا "اجليل  ل  د اسرتاتيجية  ٕاطار    ويف 
ٔول،  ادي ٕان شاء هللا نوقعوه يف هاذ الصيف ا مج واليل حتني، واليل  ر

ل   ٔوائل د رية اليل 2023ا ٔ لو هاذ العوامل ا ٔن اكن خصو البد ند  ،
 ات يف هاذ السنة هاذي. 

 شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

س.  ب، تفضل السيد الرئ لتعق لكمة    ا

شار السيد ع    بد الرحمي عمتون: املس
س.    شكرا السيد الرئ

الين نعقب.    شكر اليس املاكوي الىل 
مك، هاذ احلكومة  كون يف عوا تنقول هللا  ر،  الوز السيد  اكينا،  بعدا 

تو ٔورانية، ها    هاذي واش ما ذحبتوش هنار ج د، ها احلرب ا وف ٔن ها 
ا   اجلفاف، اكع الكوارث جتمعت هللا حيفظ وجيعل السالمة، هاذ اليش اح

فهيا   اليل  هاذي يه  شارن  املس جملس  ل  د والرتيبة  به،   les)معرتفني 
professionnels)  ا ت هاذي، اح ل النقا ات احمللية، ها د ، هاذ امجلا

ن بعض احلواجي مع املهنيني مع   ر، اك ري، السيد الوز معرتفني هباذ اليش، 
)la profession et l'interprofession شني ا ٔنه  ، وزعو املشاورات 

يش  ا يف ذا  .يوم
مع ل ا رو د ني ند مج اليل  لرب ال  الف، دا غمنشيو م ٔ ل ا  د

ولكن   ممتاز،  هو  (  ذارفعال  املناطق  اليل les conventionsبعض   (
رو مع ( ذو ( les provendiersكتد ٔهنم ما تيا يزنل،   en) راه إالنتاج 
fonction) ل ر ذاك (la matière première) د )  la formule) ويد

لو ( م  ك)، وكون ذاen fonction des matières premièresد )
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ارفني هاذ اليش.  ا راه  ابع ومراقب، اح يش م   ري مسموع).. وكون ذا
الف الناس  ٔ سبة ل ل ارفني  مين تيدار ذاك اليش تيزنل امسيتو.. دا 

) املوايش  ربية  ر  (notammentتيد سبة  ل  (l’engraissement ،(
)l’engraissement) (3GMQ  ل ل يلو    1.6يلو حىت لـ    1.5) د لع

هنار، خصو   ن دا   12يلو    10يلو،    12يلو،    10يف ا مثن اليل اك يلو 
ل   لو   50درامه، خصو خيلص    4.5درامه،    4د ك ل يطلع   ش الع درمه 

هنار.  يلو ونص يف ا   وال 
رو اليل تد هودات  ا ارفني  ا  ا يف ٕاذن اح ا اح ر، وا الوز السيد   ،

واملتابعة   اليش  هاذ  ني  تق ولكن خص  اليش،  هباذ  معتارفني  ا  اح املعارضة 
ا.  مك وهللا يغي كون يف عوا ين نقول لمك هللا  اود  لو، ونعاود    د

ر   . وشكرا السيد الوز

س السيد    اجللسة:  رئ
ب.  ىل التعق س اليس املهدي    شكرا السيد الرئ

ر، بضعة ثواين السيد     . الوز
ل عندمك.  ٓخر تد ٔنه  ر    تفضلوا، السيد الوز

ر  السيد  ة  وز ت:  واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد الفال   والغا
ادي نعززو...   ا  ٔنه اح شار احملرتم، ب ة    السيد املس ل املراق هاذ اليش د

ري اليل خصنا نعرفو  الف املدمعة، ولكن  ٔ ىل ا الف، خصوصا  ٔ ىل ا
ن ميل  مع راه اك ٔن احلال طال، راه حىت ا ٔشنو يه؟ هو  راه إالشاكلية 

ٔشهر تيكون عنده الفعالية، ميل تيطول حبال هاك، راه   4ٔشهر،    3تيكون  
ٔنه ر  بنفسه راه تيعيا،  بـ  حىت الفالح  رشيه  طل؛   2اه ت درامه، ما يش 

)Donc .هذا هو إالشاكلية (  
 شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
واملياه   القروية  والتمنية  البحري  والصيد  ة  الفال ر  الوز السيد  شكرا، 

ىل مشاركتمك ومسامهتمك القمية يف هذه اجللسة.  ت،    والغا
ٔسئ املو ٔسئ ٕاىل ا قل بعد هاذ السلس من ا ة ن ة لقطاع الص

عية حبضوره  ج ة وامحلاية  ر الص لسيد وز عية، ورحب  ج وامحلاية 
ة يف هذه اجللسة.  ٔسئ املطرو ىل ا لجواب    معنا يف هذه اجللسة 

اكمل ملرىض الفشل   سؤال حول "توفري العالج ا ٔسئ  سهتل هذه ا
دة لو ستقاليل  لفريق  لكوي"،    والتعادلية.  ا

شارن لطرح هاذ السؤال.  د املس ٔ   فليتفضل 

شار     محمد زيدوح:  السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

س،    السيد الرئ

 
3 Gain Moyen Quotidien 

ر،    السيد الوز
شارن،    السادة املس

دم   من  املزمن  لكوي  ا الفشل  مرىض  من  مة  ة  الف د  وا تعاين 
ات يف مراكز  دد من العال سائل السيد  ستفادة من  ة، و  التصف

ىل:  ر    الوز
ليات اليت ستوفرها الوزارة لتفادي هذا الوضع؟    ما يه ا

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
لجواب.  السيدتفضل،  ر،    الوز

ا   عية:   ٓيت السيد  ج ة وامحلاية  ر الص   طالب، وز
س.    شكرا السيد الرئ

ليمك ورمحة هللا.    السالم 
شار احملرتم، السيد     املس

  ٔوال، الزم ما نديل ببعض إالحصائيات املتوفرة:
ٔزيد من    - ىل  لنا اليوم تتوفر  ٔن البالد د معين    320.000خصنا نعرفو ب

لكوي، ويه تقريبا     مريض ٕاضايف يف السنة؛   3400مبرض القصور ا
لكوي اليوم تعد    - ل القصور ا دد املراكز د  291لقطاع العام و  133و

  لقطاع اخلاص؛ 
لكي يه  - زة غسيل ا ٔ   از؛  2535دد 
القصور    - يف  صاصيني  اخ ٔطباء  وعند  املهنيني  ل  د دد  وعند 

لكوي، ( يف القطاع   329، هذا يف القطاع العام و(néphrologues 134ا
ة، اليل مهنم  دمات التصف ىل  رشفون  امون  ٔطباء  اليل مت  73اخلاص، 

هلم ل  ٔهيل د ٔساس والت ن يف    705ممرض، كذ    716هذا ا د ل املسا د
  العالج؛  

لكوي   - ة مبراكز القصور ا دمات التصف ن من  د فعدد املرىض املستف
ه اخلاص والعام مه   ملراكز التابعة لقطاع   8817مريض، يعين    12.185بصنف

ل اخلدمات،    3521العام و  ل الرشاء د اليل لقطاع اخلاص، هاذ التلكفة د
تقريبا   اليوم  ي تبلغ  فه القطاع اخلاص،  من  رشهيا  و وضعهتا وت  294.7ا

رمه؛  ل ا ل املليون د   د
ل الحئة   - د الهدف د ورية واليل فهيا وا د ا ر وا ل ما الوزارة تد ق

نتظار  0نتظار   ل   1578، اكن عند يف الحئة  ة د ظر التصف ي مريض 
دد امل لكي، اليوم  نتظار وصلنا من بعد الهدف ا رىض اليل مه يف الالحئة 

ه وهذا العمل اليل اكن تدار،   مريض مايش   112مريض،    112اليل كنا در
هلم ما  ٔهنم هوما احلا الصحية د ة  رو التصف يفاش يد نا هلم  ث ما لق ح

رو ( اليوم يد هلم  ٕاذن حوايل  la dialyseسمحش  هلم،  د مهنم   63%) 
وا ل اجلهات، هاذ الناس  م ن يف ثالثة د ة 112د ل الرشق،  ، اجلهة د
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ط -فاس ل الر اس، واجلهة د يطرة؛  -سال - مك   الق
لكي    - من مجموع نفقات  %26سهت نفقات العالج املرتبطة بغسيل ا

رمق   شور  لم وتبعا  الطوي  ٔمراض  اجلهويني    32/22ا املدراء  ٕاىل  ه  املو
ة اليل هو   ى مرىض القصور 0العمل ٕاىل بلوغ هاذ "صفر" (لص ا   (

نتظار، مت: ن يف لواحئ  لكوي املوجود   ا

  لكوي؛ ل القصور ا دد املراكز د لرفع من   جتويد العرض الصحي 

   ٕالصالح وهتيئة املراكز؛ ملرىض   حتسني ظروف التكفل 

  ) ٕارشاك الهيئات العاملةles sociétés savantes متع  ) ومجعيات ا
 املدين يف ٕاطار تعاقدي؛ 

   ملوارد الالزمة؛ ة  ، تدعمي مراكز التصف  كذ

    ا يف لهيا الوزارة لبلوغ صفر  راهن  ارطة طريق اليت  ووضع 
شودة؛  ال ٕان شاء هللا امل ٓ  ا

   .ة نتظار يف لك ٕاقلمي و ، حتديث لواحئ   وكذ
  واكتفي هباذ اجلانب. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب.   لتعق شار،  لكمة لمك، السيد املس   ا

شار السيد محمد زيدوح:    املس
ر.    شكرا السيد الوز

اليل    كنعرف املزمن،  لكي  ا شلل  ل  د  ٔ املس هاذ  تدبري  صعوبة  ٔن  ب
) سميوه  كذ l’insuffisance rénale chroniqueك وكنعرف   ،(

ٔ ميل طرحت هاذ  العمل اليل تتقوم به الوزارة يف هاذ إالطار، ولكن اليوم 
ٔ كنعرفها بطبيعة احلال، ولكن  ر،  السؤال، هاذ إالحصائيات، السيد الوز

لرٔي العام. كنت  الل هاذ السؤال نوحضو  غي من   ٔ  
جت عن   لكي اليل هو  ل شلل ا ل هاذ املرىض د ب د ن الس ٔوال، اك

) والضغط  السكري  تيكونو l'hypertension artérielleمرض  اليل   (
 . ٔسايس اليل كنوصلو لهاذ احلا ب ا   هوما الس

ٔن اليل خص ت ة التوعية وب د الناح متع  ٕاذن، من وا قوم هبا الوزارة وا
ل هاد النوع  ل التوعية د سامهو يف هاذ إالطار د املدين ومجيع امجلعيات 

ٔمراض.  ل ا   د
هاذ   ٕاال يف  تبقى حمارصة  هياش  ميكن  و ما  ا راه  ٔننا  ب كذ  نيا،  و
لكي موجود  ل ا ٔن الزرع د ٔن اليوم العمل تطور، وب لكي  ل ا ة د التصف

ٔول زرع لك ر تتعرف هاذ اليش    - ي اكن يف املغرب  و ٔنت السيد الوز  -و
  . 1986وقع يف 

ٔقل من ذاك  لو  التلكفة د ن  لكي اك اليوم زرع ا وبطبيعة احلال، راه 

مريض  مريض، لك  ٔنه  سنة  مدة  ل  د ة  التصف رو   تيد اليل  سان  إال
و   ا ىل  ا 138.000تيلكف  اجلامعية  املراكز  شوف  ت اليوم  لهذا  ليل ، 

لكي موقفة،  ل زرع ا رسيع الوثرية د ل  ٔ د موجودة يف املغرب، هاذ املس
ٔنت تتعرف  ىل الكفاءات ما موجوداش، ال، و جتة  الش موقفة؟ مايش 
ش املواطنني  د التوعية  ش وا ٔننا ما اكي ر، ولكن  ٔكرث مين، السيد الوز

ل الناس اليل هوما ميك اوة د ن هلم يعطيو العض  كون عندمه ذيك الس
ٔحىي الناس  سان مكن  ٔحىي ٕا تج، "ومن  ٔهنم م ب كون  ادي  هلم اليل  د

كون.  ل التوعية خصها    مجيعا"، هاذ النوع د
لجنة فهيا الفقهاء وفهيا هاذ ( د ا كون وا ٔ تنطلب اليوم   lesولهذا، 

sociétés savantes) ،ٔطباء اليل هوما تيقومو مازال ش   ، وفهيا كذ ا
ة،  الص ل وزارة  اية د الر د، حتت  مج مو الرب د  ميكن هلم خيرجو بوا
ل زرع  ور د ٔن ما هو ا شارو فهيا املغاربة، ب ش  ش يوقع فهيا إالشعاع 
مة، والس  لكفة  لها اليل يه  و كذ نقصو التلكفة د ش ا لكي  ا

دود   ة ا  2030تنعرفو يف  ل تصف دا، هاذ الرمق د كون مرتفع  ادي  لكي 
السؤال  ادي تبقى عندها نفس إالماكنيات وال ال؟ هذا هو  و  واش ا

  املطروح.  
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

به   تقدمت  الصحية"،  التغطية  "تعممي  بـ  يتعلق  ٓخر  سؤال  ٕاىل  قل  ن
ستوري   ة ا عي. مجمو ج ميقراطي    ا

ة.  مو شارن من هذه ا د املس ٔ لكمة    ا
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد الكرمي شهيد:    املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن،    السيدات والسادة املس
ر،    السيد الوز

الن احلكومة تعممي التغطية الصحية   عية حبلول هناية سنة  بعد ٕا ج
ر، ما يه إالجراءات   2022 اء، السيد الوز ىل مجيع املغاربة بدون است

التغطية  تعممي  تزنيل  ل  ٔ من  وزارمك  طرف  من  اختاذها  املراد  املوازية 
  الصحية؟ 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لجواب.. ر،  لكمة لمك، السيد الوز   ا
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ر   ة السيد وز عية:   الص ج   وامحلاية 
س،    السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
ل   د لتوجهيات  تبعا  هودات،  ا د  وا تتكرس  و  ا ٔن  فاملعروف 
الصحية  التغطية  وتعممي  توسيع  خبصوص  ينرصو،  هللا  اجلال  صاحب 

ارية مبمت سنة   لني بقوة اجلهود امجل 2022إالج اعية لبلوغ  ، اخنرط مجيع املتد
 .   التغطية الصحية الشام

لك صنف   سبة  ل داد النصوص التنظميية  ىل ٕا لتدرجي  اكن العمل 
اله، وذ بعد ٕاجراء  ٔ هيا  ٔصناف املشار ٕا ة من ا ٔو مجمو ٔو صنف فرعي 

عيني.  ج ات املعنية والفرقاء    دة مشاورات مع الف
بة اليل   ات املوا دد من إالصال ل ورش التغطية الصحية  تزنيل  متت د

ال احملدد، فهناك  ٓ ا تطبيقه يف  جناح ظروف  ٕ الكف  إالجراءات  واختاذ 
هذه  حتصل  و  ا تقدر  يفاش  ات،  الف مسامهة  حتصيل  سبل  تدارس 
 ٔ د ا بواسطة املراسمي املنظمة، وفق م ات اليت مت ٕادرا ل الف املساهامت د

لمصا امجلاعي والتضامين  رسيع وثرية حتول  التحمل  الصحية، وكذ  ريف 
اري  إالج ٔمني  الت نظام  ٕاىل  الطبية  دة  املسا نظام  من  دة  املستف الساكنة 
ٔسايس عن املرض، وكذ مواص إالصالح الهيلكي اليل هو مقرون هبذا   ا

ىل   الراكز  الصحية  املنظومة  ل  د الصحية  التغطية  ل  د  4إالصالح 
تتع اليل  ادئ توجهيية  ٔهيل وكذ م لت رشية، وكذا  املوارد ال لق بتكون 

مة  لرمقنة وكذ حىت احلاكمة، ومراجعة وحتديث الرتسانة القانونية اليل 
ٔجراء اليل تقريبا   سبة لغري ا ل ل املنخرطني  د العدد د اليوم، وصلنا لوا

ادي خيولو لنا ننطلقو ٕان  2.6 خرطني اليوم واليل  شاء   مليون اليل هوما م
ل    . 2022هللا يف ممت د

د"   ، "الرام ىل    RAMED)4(كذ ادي شوفو التصويت  اليل اليوم 
ل   سمح لنا نبداو  27.22القانون د ل   واليل ك ٕالجراءات ٕان شاء هللا د

ل الناس اليل هوما اكن عندمه ( د"  régimeنتقاء التلقايئ د ل "الرام ) د
ري هكذاك،  اري عن املرض، وهاذ اليش ما تدارش  ٔسايس إالج ٔمني ا لت
ل ٕان شاء هللا  بعني هذا املسلسل د شارية، وراه انتوما م تدار بقرارات 

ل التغطية الصحية ٔهنا  د و عندها القدرة  ، ويبقى الرهان اليوم هو واش ا
ليه، ومازال غنتلكمو  لكمنا  ت املالية، وهاذ اليش راه  تقدر حتقق التواز

  ليه ٕان شاء هللا. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار ب السيد املس   ، تفضل. التعق
  

 
4 Régime d'Assistance Médicale 

شار     عبد الكرمي شهيد:  السيد املس
ر،    السيد الوز

ٔمه مركزات ورش امحلاية   ٔن تعممي التغطية الصحية يعد من بني  لام 
ينا   املتوفرة  املعطيات  حسب  سميكن  ي  وا عية،  مليون    22ج

اري عن املرض، كام سيغطي  ٔمني إالج ستفادة من الت د ٕاضايف من  مستف
شفاء.  س ٔدوية و   اكليف العالج وا

بري وقطع خطوات هامة  تقدم  ر، لقد مت ٕاحراز  السيد الوز ة،  رصا
زال يعاين  ٔن النظام ال  لرمغ من  لتغطية الصحية، وذ  لتفعيل التدرجيي 
ٔنظمة والفوارق بني   ه اخلصوص بتعدد ا ىل و راهات املتعلقة  من بعض إال

انب جحم املصاريف اليت يتحملها ا ٔنظمة، ٕاىل  ملؤمن وكذا نقص معايري هذه ا
  متويل النظام الصحي. 

ر،     السيد الوز
دة  اليا من نظام املسا دة  املستف عية  ج ات  ٕان معلية حتويل الف
ٔسايس عن املرض، وكذا استكامل تغطية   اري ا ٔمني إالج الطبية ٕاىل نظام الت

اص ٔش ات املهنيني واملستقلني وا ن ميارسون شاطا حرا   ف ٔجراء ا ري ا
ٔسايس   اري ا ٔمني إالج ة  من طرف الت لف عن املرض، هذا التحول املنتظر 

ٔسايس عن  اري ا ٔمني إالج دة الطبية ٕاىل نظام الت دة من نظام املسا املستف
ت.  لق بعض الصعو لقطاع اخلاص، سي   املرض 

ا، وجب:    و
متويل املستدام لنظام    - ل ا ٔ تكرة من  ٔدوات م لق  التفكري بعمق يف 

ليات ضبط  ا لق  الل  ٔسايس عن املرض، وذ من  اري ا ٔمني إالج لت
اري  إالج ٔمني  الت ظومة  م تعرفها  اليت  التطورات  بة  موا ل  ٔ من  ديدة 

ٔسايس عن املرض؛    ا
ات   - ة من القطا ىض احلال مشرتكة بني مجمو وضع جلنة مركزية لو اق

بة هذا ل موا ٔ وية من  ة   الوزارية، تتفرع مهنا جلان  مي جنا املرشوع وتق
ه؛ لك اليت حتول دون جنا ىل املعيقات واملش ل الوقوف  ٔ   ٔدائه، وذ من 

ٔدوية بغية التحمك يف نفقات    - لتعويض عن ا ديدة  وضع اسرتاتيجية 
لضامن  الوطين  الصندوق  مالية  من  مة  الغ  م ستزنف  اليت  ٔدوية  ا

عي؛    ج
الق  - الرتسانة  صالح  ٕ رسيع  حىت  ال ٔساسية  ا الصحية  لتغطية  انونية 

لننوه  اسبة  م ويه  عية،  ج امحلاية  مرشوع  ادئ  وم ٔهداف  و تتالءم 
ة من    27.22مبرشوع قانون رمق   ٔنه يتضمن مجمو جيابية، ٕاال  ٕ عامل معه  وس

ىل  ر، السهر  مك، السيد الوز متىن م ىل مشاريع مراسمي، واليت  االت  إال
رسيع يف تزنيله    ا. ال

ر،    السيد الوز
ل ٕاجناح هذا الورش،  ٔ بري من  ٔمام حتدي  ة  اليوم حنن مجيعا رصا
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ي  ٔيده، وا السادس نرصه هللا و امل محمد  ال  ه  ٔعطى انطالق ي  ا
ٔسايس  شارية واعتبارها رشط  ىل رضورة املقاربة ال ه من موقعنا  نؤكد ف

.. ٕالجناح احملطة املمتث يف التغطية الصحية الش   ام يف بالد

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

ارشة بعد هذه اجللسة،  لسة رشيعية م ٔنه ستكون لنا  ر فقط ب ٕاذن نذ
حلضور.  لزتام  شارن    فاملرجو من السيدات والسادة املس

لفريق  الطبية  ات  العال "مصاريف  حول  ٓخر  سؤال  ٕاىل  قل  ن
  شرتايك". 

سط السؤال. شارن ل د املس ٔ   تفضل 

شار السيد السا املوساوي:    املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ر احملرتم، عن إالجراءات والتدابري اليت ستقوم هبا   سائلمك، السيد الوز

د من ارتفاع مصاري ل ات الطبية. وزارمك    ف العال
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ر.  لكمة لمك السيد الوز   ا

ر   ة السيد وز عية:   الص ج   وامحلاية 
ارشة:  لتدابري م هيا احلكومة، غمنيش    التدابري اليل تتقوم 

ات التحتية الصحية وتوسيع العرض الصحي وجتويده،   - ٔهيل الب ٔوال، ت
ل القرب، وهذا بتعاون ورشاكة مع خمتلف  ة د ل الص دات د اصة الو
امجلعوي  سيج  وال الرتابية  ات  وامجلا رشية  ال التمنية  ل  د سواء  لني،  املتد

لتخ  ة  امعي يف لك  شفايئ  داث مركز اس ريمه، ورجمة ٕا ف من  و ف
ل  د اجلامعية  شفائية  س املراكز  ٕاىل  املرىض  ل  د التنقل  ل  د العبء 
كونو  سمح لينا حىت نقدرو  سبة..  ل مة  د  اورة، هذا نقطة  اجلهات ا

لها؛  ىل حسب اخلصاص د كون  ة  رشية لك  ٔطباء واملوارد ال   ا
ٔمه التدابري كذ  - اليل غتخفض لينا  رسيع وثرية التغطية الصحية من 

ىل املريض  هنرض  ىل املريض، ميل  قى  التلكفة حىت يه والعبء اليل ت
والقطاع   العمويم  القطاع  ىل  هنرض  العمويم  القطاع  ىل  هنرضش  ما 

سنة   هناية  ل  ق امحلاية    2022اخلصويص  لتوفري  ة  امللك الرؤية  ٕاطار  يف 
عية؛    ج

د" اليل ما غيبقاش غيو  - اري عن املرض، كذ "الرام ٔمني إالج يل الت
ستافد بنفس الطريقة؛  متيزي، لكيش ت يبقاش ا   وفهاذ احلا ما 

واء اليوم    - ٔن ا ٔمور  ٔدوية، من مج ا ٔسعار ا ض  سمترار يف ختف
ىل  ة  ك درة والوزارة م ن  ش هنبطو من التلكفة واليوم اك خصنا خنفضو 

ٔمر، قدر خنفضو   ل دوا   3000هاذ ا ض د ا مسمترن كذ فالتخف ء واح
ٔخرى؛  ٔدوية ا   بعض ا

ل القانون    - ادة النظر    65.00املراجعة د اليل حىت هو كذ خصو ٕا
لو؛    لبعض البنود القانونية د

ٔن التعرفة املرجعية حىت يه من    - التعرفة املرجعية،  ادة النظر يف  ٕا
لقط سبة  ل ٔن  ل اليل تقدر ختيل لينا  لتعرفة املدا اع اخلاص يويل تيعرتف 

) ذاك  حىت  وال  عنه  املؤدى  الثلث  هذاك  التايل  ف  le ticketاملرجعية، 
modérateur تيويل ٔن  خيلصو  يقدر  املريض  يبقاش  ما  يبقى  اليل   (

رة.  ة مع الهيئة املد لو يف اتفاق   يد

شتغل ك كذ  السياق،  نفس  الصحي،   ويف  ٔمني  لت الوطنية  الواك 
ة من إالجراءات  ىل مجمو عية،  ج ة وامحلاية  حتت ٕارشاف وزارة الص
العام   املصنف  هنا  ب ومن  عية،  ج امحلاية  تعممي  ورش  بة  موا ٕاطار  يف 

ٔعامل الطبية ( ) اليل خصها حىت يه la nomenclature des actesل
 ٔ ش مجيع ا مور اليل كتدار واخلدمات اليل تدار نلقاو  كون فهيا مراجعة 

د املرجع.    عندها وا
التنقل   ش  السيارات  بواسطة  الرتابية  التغطية  توفري  يف  سمترار  و
ٔن تنلقاو بعض  ل الطب بواسطة الطب عن بعد،  كذ وتوسيع التغطية د

لها تتلقى املريض   راسة د ر ا تيخرس املرات اليوم املنظامت العاملية ميل تد
لو   ة، النقل   %50من اجليب د لص ة  ىل ذيك إالجراءات املصاح ري 

التايل ٕان شاء  ن، ٕاىل قربنا اخلدمات ف ٔوطيل، هذا هو اليل اك لكة وا وامل
  هللا تنقص. 

واء   ل ا ش التلكفة د وائية احمللية  ة ا خصنا والبد شجعو من الصنا
واء هو ( ٔن ا واء رخص التلكفة  le nerf de la guerreتطيح،  ) ٕاىل ا

  لكها ترتخص. 
  وشكرا.

س السيد    اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لكمة لمك السيد ب.   ا شار يف ٕاطار التعق   املس

شار     السا املوساوي:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

مك.  ىل جوا ر احملرتم،    شكرا، السيد الوز
ليمك شغل   ال خيفى  ات الطبية املرتفعة، اليت  هاجس مصاريف العال

ٔن املؤسسات ل املواطن   د  ٔ عية اكن، وال جيادل  ة اج ٔية ف املغريب من 
الصحية  املنظومة  وتعزز  تقوية  يف  ٔساسية  امة  د شلك  اخلاصة  الصحية 
شلك ٕاضافة نوعية يف حتسني وجتويد اخلدمات  ٔن  فهيا  ، ويفرتض  لبالد
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شفائية ٕاىل معوم املواطنني. العالج س   ة و
ات   ىل مستوى مجيع الف ٔصبحت تغزو جممتعنا  ٔمراض اليت  مفع تطور ا
ٔمد،  ا ات ممك وطوي  ال ٕاىل  ة وحتتاج  مزم ٔمراض  لهبام  ٔ و العمرية، 

د وف رتفاع 19- وتداعيات "  ٔ " اليت زادت من تدهور حصة املرىض، نتفا
س  ة و ات اخلصوصية دون معرفة املصاريف العالج شفائية يف بعض املص

هظة، مقارنة مع اخلدمات الطبية املقدمة ومطالبة  ٔسعار اجلد  ٔسباب هذه ا
ظومة رمقية لبعض رشاكت  ىل م توفرمه  دم  ة  نقدا، حب ٔداء  املرىض 

ٔمني اخلاصة والعامة.    الت
امل  ٕاىل  ني  العموم ٔطباء  ا جهرة  يف  مسامههتم   ، ذ ىل  ات  وزد  ص

ٔدبيات املهنة، وهذا يؤدي ٕاىل حرمان  ات و الق ٔ اة  اخلصوصية دون مرا
دمات حصية   شفاء والولوج ٕاىل  س العديد من املرىض من حق العالج و

ستور.  لهيا يف ا   املنصوص 
ووزارة  وزارمك  مثن  ٔدوية،  ا بقطاع  يتعلق  ف  ٓخر،  انب  ومن 

صاد واملالية مؤخرا بدراسة ومراج ٔسعار  ق دواء، وندعومك ٕاىل   3000عة 
وهتيئة   وائية،  ا ة  الصنا جمال  يف  العام  الرشاكت  ح  ٔر سبة  ضبط 
العلمي   والبحث  ٔدوية  ا قطاع  يف  ر  س شجيع  ل املناسبة  الظروف 

وائية.  ق السيادة ا   لتحق
ة لصاحب اجلال امل محمد   ة السام ٔوراش امللك اليا  كفريق، شيد 

هودات املبذو اليت تقوم هبا وزارمك السا ٔننا ال ننكر ا دس نرصه هللا، كام 
ال.    يف هذا ا

لمنظومة الصحية.  قي واملضمون    ٔملنا التزنيل احلق
ر.    وشكرا السيد الوز

س السيد    اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔدوية   ة ا شجيع قطاع صنا ٓخر حول " قل ٕاىل سؤال  واملواد شبه ن
حتاد العام ملقاوالت املغرب   .الطبية" لفريق 

شارة.    تفضيل السيدة املس

ة التازي:  ئ م شارة السيدة    املس
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
وائية   ات ا مع قطاع الصنا ر، عن خطة وزارمك  سائلمك، السيد الوز

؟ واملواد شبه  ق السيادة الصحية ببالد ، هبدف حتق   الطبية ببالد
ت لمك سؤ يف هذا   ٔن و ر،  لٕالشارة فقد سبق يل، السيد الوز
ٔمهية ودور قطاع   ىل  هنا  ٔكدت ح املوضوع السنة املاضية يف شهر ماي، 
ن لك يشء، خصوصا  واء راه اك ن ا وائية، كام قلت، ٕاىل اك ات ا الصنا

وف  " ٔزمة  لضامن  19-دالل  ر،  الوز السيد  احلواجي  زاف  ت  بي اليل   ،"
 .   السيادة الصحية يف بالد

ر،    السيد الوز
واملؤهالت   إالماكنيات  نعرف  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  يف  ٕاننا 
ٔمني   ىل املسامهة يف ت واخلربة اليت رامكها القطاع، ونؤمن بقدرة إالنتاج احمليل 

ات املواطن اج طلبات و   ودوره يف ٕاجناح ورش التغطية الصحية.  م
إالطار هذا  والقطاع  ويف  العام  القطاع  بني  التعاون  تقوية  ٕاىل  ندعو   ،

دد   ي  منوذج التمنوي اجلديد، ا ٔوراش   4اخلاص، متاشيا مع توصيات ا
ٔولوية:     ذات 

ٔفضلية الوطنية   - ذ ا شجيع ودمع التصنيع احمليل مع تنف ٔول:  الورش ا
؛    الفعا

زايد الواردات لصاحل إالنتاج احمليل؛  - دة من   الورش الثاين: الو
ٔدوية؛  - سجيل ا  الورش الثالث: رمقنة معليات 
ٔدوية. - شاء الواك الوطنية ل ريا، ٕا ٔ   و

التنويه   ر  الوز السيد  ٔود  املناسبة،  ىل وهبذه  لتنصيص  مببادرمك 
القانون مضن  ٔدوية  ل الوطنية  الواك  داث  رمق    ٕا املتعلق   06.22إالطار 

  ملنظومة الصحية الوطنية. 
املوارد  ريها جبميع  هنا وس ٕاىل متك لني  املنرب ندعو مجيع الفا ومن هذا 
اكليف  ٔيضا لتقوية إالنتاج احمليل خلفض  ر، كام ندعو  الالزمة، السيد الوز

لعرض يف السوق ودمع   ٔداء مساطر إالذن  ٔدوية لمواطن وحتسني  شجيع  ا
ٔدوية.  ة ا   صادرات املغرب من صنا

ر، نعرب عن استعداد واخنراط القطاع اخلاص  ري، السيد الوز ٔ ويف ا
ق السيادة يف هذا القطاع،  عية ولتحق ج لتغطية  ٕالجناح الورش املليك 

ة جلال امل نرصه هللا.   لتوجهيات السام   معال 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.شكرا السيد   ة املس

ر لكمة لمك، السيد الوز لجواب. ا  ،  

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
هو  يل  د اجلواب  نفس  تلقاي  ادي  تقريبا  يعين  وجواب  سؤال  هو 
ٔ السيادة الصناعية  كرسا ملبد لسيادة،  ادي نبدا  التايل  ، ف اجلواب د
ة، فالوزارة معلت   يف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة الهادفة لتطور قطاع الص

لرؤية املل  ذا  ىل مع خمتلف رشاكهئا يف امليدان الصيديل، وتنف ة  ة السام ك
ركز احملاور   ي  وائية الوطنية وا ة ا شجيع الصنا مج وطين ل ر تزنيل 

ىل:  لو    د
الصيديل:   - القانونية لتوطيد التنظمي  الرتسانة  تعزز  قامت    ٔوال،  ث  ح
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رشيعية   رسانة من النصوص ال ة  داد وصيا ٕ رية  ٔ الل العرشية ا الوزارة 
ٔطري القط ىل تنظميه وتقويته مهنا  والتنظميية لت ر ٕاجيايب  ٔ اع الصيديل، اكن لها 

رشيعية، كذ   17.07القانون   ان ال ل اصو جتديد ومازال هو يف ا اليل 
رمق   ،   80.11القانون  اخلار لالستعامل  تربات  ا كواشف  واخلاص 
رشوط   84.19والقانون رمق   ملستلزمات الطبية، واملرسوم املتعلق  املتعلق 

لعموم، واملرسوم ويف  ٔو املستوردة  ٔدوية املصنعة حمليا  ة حتديد سعر بيع ا
رشي،  ال ستعامل  ذات  ٔدوية  ل السوق  يف  لعرض  ٕالذن  املتعلق 

لتاكفؤ احليوي (  سة، bioéquivalenceواملرسوم املتعلق  ٔدوية اجلن ل  (
فو وسعر  لعموم  البيع  سعر  حتديد  ة  ف ك املتعلق  كذ  رة والقرار 

  املستلزمات الطبية املرتبة يف القسم الثالث... ٕاخل؛ 

احمللية:   -  ة  الصنا شجيع  يف   نيا،  الصناعية  السيادة   ٔ ملبد كرسا  وذ 
ة،  الوزارة  سرتاتيجية اجلديدة الهادفة ٕاىل تطور قطاع الص ٕاطار 
متحور  وائية الوطنية  ة ا شجيع الصنا مج الوطين ل ىل تزنيل الرب معلت 

دة مركزات:   حول 

  ارب س مع هيلكة الت واء اجلن  الرسرية؛ شجيع استعامل ا

  ل ٔدوية م ة ا ات التحويلية املرافقة لصنا ر يف الصنا س حتفزي 
 املواد اخلام ومواد التعبئة؛ 

 ٔدوية؛  تطور البحث العلمي يف جمال ا

  شجيع الصادرات؛ 

  ة املستلزمات الطبية؛ بة صنا  دمع وموا

  د وف     "؛19-التعاون املغريب الصيين اليوم هبدف تطور وٕانتاج لقاح "

ٔدوية:  ا من  دد  مثن  ض  اكن    لثا، ختف اليل  السؤال  لها يف  ٔرش  حبيث 
ٔكرث من   ض من  ٔنه مت التخف  دواء؛  3000سبق 

وائية الوطنية: ر ٕاخراج    ورابعا، حتسني تدبري السياسة ا ٕاذ من املرتقب ٕا
مج إالصالح الهيلكي،  ر ٔدوية، وذ يف ٕاطار  مرشوع الواك الوطنية ل

بة الورش املليك الرايم ٕاىل   06.22نود مرشوع القانون  ووفقا لب  بغرض موا
ور   ا د  وا عندها  الواك  هذه  كون  ادي  عية،  ج امحلاية  توسيع 
ٔفضلية   ا كتقويل  اليل  اليش  اليل غيلعب دور هاذ  بري،  م،  اسرتاتيجي 

ا بغينا ( .made in Moroccoاحمللية واح   ) امحلد 
اح ٕاال ٕاذا تضافرت اجلهود،  ه الن مج احليوي ال ميك ولتذكري، هذا الرب
وسعى مرشوع  العمويم،  والقطاع  اخلاص  القطاع  بني  ما  ني  و مف ا  فاح

د وف لقاح املضاد لـ" مج 19- ٕانتاج ا لرب اصة  ٔخرى  ات  ة لقا " ٕاىل صنا
لقاح من اخلارج رشيو ا ل املغرب، ما نبقاوش  حي د ات التلق لقا ، اكع ا

ادي خيولنا ٕان  لنا، وهذا اليل  تبقى تصوب فاملغرب ٕان شاء هللا، فالبالد د
ديدة   د السياسة دوائية  كون وا ادي  ٔن  ىل  هيك  شاء هللا السيادة، 

ادي نعلنوها يف وقهتا ٕان شاء هللا..    وطنية اليل 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شفى القرب لقلعة  السؤال اخلا  مس حول "حتسني العرض الصحي مبس
ٔحرار.    مكونة" من فريق التجمع الوطين ل

ٔملوك.    تفضل اليس 

شار السيد ٔملوك:  املس   املداين 
ر احملرتم،   السيد الوز

الية اليت تعزتم وزارمك اختاذها لتحسني العرض  ستع ما يه التدابري 
ليك   مكونة  لقلعة  القرب  شفى  مبس ٔحسن الصحي  يف  الساكنة  ل  ستق

  الظروف؟ 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ل اجلواب.  ٔ ر، من  لكمة لمك، السيد الوز   ا

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شار احملرتم،    السيد املس
ىل   مكونة  قلعة  ل  د القرب  شفى  مس قسام   45يتوفر  يضم  رسر، 

العامة  واملصاحل  الطبية  شارات  لالس وقسم  لوالدة  وقسم  الت  لمستع
لعمليات  اح  ٔموات وخمزن وج دة طبية ومستودع ا ة وو دة جراح وو
الل سنة  ٔشعة الساكنري، فمت يف  لفحص وا ة  وإالنعاش وصيدلية ومصل

ٕاىل حت   2020-2021 مكونة  قلعة  ل  د القرب  ل  د شفى  املس هاذ  ويل 
لب   ٔ د، مكن ذ من التكفل ب وف ل  ٔمراض د لعناية  اص  شفى  مس
ني،  ٔوس شفى مبو ل زويد املس املرىض التابعني ملنطقة قلعة مكونة، ومت 

زويده جبهاز الساكنري قريبا.  ل  ٔ   كام مت ٕاطالق املناقصات من 
ث  كام يمت به تن ل تغطية اخلصاص، ح ٔ ة من  لجرا ظمي قوافل طبية 

املمتدة ما بني   الفرتة  ٓخرها يف  الشهر اجلاري،    22و  20اكنت  ٔكتور من 
ٔزيد من  اللها  عددة.   163ٔجريت من    معلية يف ختصصات م

إالقلميي  شفى  اكملس ديدة  شفائية  اس مشاريع  من  املنطقة  د  وستف
الف مايل  ي خصص   غري، ا شفى    100 ما قدره  ب مليون درمه، ومس
بنائه   لكفة  بلغت  اليت  عدد   90بوملان  م شفى  ومس درمه،  مليون 

شفى   مس هللا  شاء  ٕان  كذ  داث  ٕا ورجمة  بورزازات،  صاصات  خ
ة اللت.  -امعي بدر   ف

ة رشية جبهة در امة وٕاقلمي تنغري    -ف خيص تدبري املوارد ال اللت  ف
ٔربك   اصة، فٕان مشلك ٔطر الصحية يف هذه املنطقة قد  دم استقرار ا
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مج الطيب اجلهوي،  راه يف ٕاطار الرب املشهد الصحي، مما استدعى معاجلة إال
ل دمع إالقلمي   ٔ ات الرتابية من  ه احلرية، وعقود الرشاكة مع امجلا ي ف ا

ٔطباء العامني.  ة ا اصة من ف رشية،  ملوارد ال   لك 
الصدد، لكفهتا    يف هذا  ة  اتفاق رمت  وزارة   7ٔ بني  ما  درمه،  مليون 

ة ة در عية ووالية  ج ة وامحلاية  لس   -الص اللت وعام تنغري وا ف
ة  ر لس اجلهوي  اللت.  -إالقلميي لتنغري وا   ف

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شار، يف ٕاطار التع  لكمة لمك، السيد املس ب. ا   ق

شار السيد املداين املوك:    املس
اح).  ليه وسمل (ٕان هللا حيب العبد املل   عن الرسول صىل هللا 

ي تقوم به وزارمك حتت  ري ا لعمل الك ٔنوه  ٔن  سعين يف البداية ٕاال  ال 
لمرشوع املليك يف   ل  ٔم لتزنيل ا س احلكومة،  لسيد رئ إالرشاف املبارش 

عي ج امحلاية  تضامن  تعممي  لبنات  لبناء  عية  اج ثورة  يعترب  ي  ا ة 
سامه يف  ي س اكفة املواطنني وصيانة حقوقهم، وا مؤسسايت سيوفر امحلاية 
عية والصحية يف   ج اية  سري ولوج املواطنات واملواطنني خلدمات الر ت

  ظروف الئقة. 

ر احملرتم،    السيد الوز
لوسط   الرتاب  داد  ٕال شامل  ظور  غياب م ٕاطار  هذا لكه ويف  ٔمام 
ناول قسم هام من الساكنة   القروي، فٕان املراكز الصحية تبقى بعيدة عن م
ة اليت تضاف ٕاىل  ٔضف ٕاىل ذ الفوارق يف جمال العروض العالج القروية، 

رة قلعة مك لام هو احلال يف دا رشية م ونة الكربى ٕاشاكليات نقص يف املوارد ال
فهيا   ٓيت    6اليل  ة  ة، جام ٓيت سدرات الرشق ة  ات، فهيا جام ل جام د

ٔومكون، ٕاضافة ٕاىل   س، ٕاغيل ن  ٓيت واسف، سوق امخل سدرات الغربية، 
لها تقدر بـ  سمة د شفى القرب، وتقدر ال د هبا مس وا قلعة مكونة اليل ت

  سمة.  120.000
م مستوصفات  فهيم  لكهم  ات  امجلا ال وهاذ  ب،  طب يش  حىت  فهيم  ا 

ات اليل تنجيبو  رؤساء امجلا ا  لقوافل اح سبة  ل امني، و صاصيني ال  اخ
زاف،  شكرك  ر، يعين ت نة اليل فايتة، السيد الوز ري س القوافل، وقاف 
ٔول بعد هاذ اليش اليل قلت هو  لهيا ولكن العائق ا رشفو  ا ت ولكن واح

ش التجهزيات   ٔن دا تتجي القاف ما تتلقاش ٔنه ما اكي ليالت،  ل الت ٔ
ايني   ٔطباء اليل هوما  ل ا اك اليش تيعيق العمل د ن  د ليالت وا الت

 .   ل
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

  

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيد املس

لفريق   القطاعي"  عي  ج "احلوار  السادس حول  السؤال  ٕاىل  قل  ن
ملغرب.  لشغالني    حتاد العام 

سط السؤال. شارة ل   تفضيل السيدة املس

شارة السيدة سلمية زيداين:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

عية   ج ة وامحلاية  الص القطاعي بوزارة  عي  ج عن سري احلوار 
ر.    سائلمك السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لكمة  ل اجلواب. ا ٔ ر من    لمك السيد الوز

عية:  ج ة وامحلاية  ر الص   السيد وز
س.    شكرا السيد الرئ

شارة احملرتمة،    السيدة املس
وامحلاية   ة  الص وزارة  بني  امئ  وا املسمتر  التواصل  تعزز  ٕاطار  يف 
لتعامل معهم يف  ديدة  رسيخ مقاربة  عيني و ج عية ورشاكهئا  ج

ل تدارس خمتلف ٕاعطاء انط ٔ لحوار من  ديدة  القة.. مت ٕاعطاء انطالقة 
ة.  نيي الص دات وامللفات املطلبية اليت هتم    املست

لقطاع حلضور   ت املمث  ت دعوة ٕاىل مجيع النقا يف هاذ الصدد، و
ل القطاع، وقد انطلقت هذه  ة د ر الص رئاسة السيد وز فردة  ات م اج

ث جتاوبت   ذ ما يقارب السنة، ح ات م عوة   4ج ت مع ا ل النقا د
هيا.  ة ٕا   املو

ر:   ات نذ ج اقشهتا يف هاته    ومن بني النقط اليت متت م
داد تصور    - اخلطوط العريضة املؤطرة ملرشوع الوظيفة الصحية قصد ٕا

ٔهنا؛  ش   مشرتك 
ٔساسية املتفق   - ت املطلبية ا ٔولو الل  وا عيني  ج لهيا مع الفرقاء 

ة؛  عي بوزارة الص ج لحوار    اجلوالت املنرصمة 
  وتعممي التغطية الصحية؛  -
هلم؛  - رشية والرؤية د   حتفزي املوارد ال
  الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛  -
شفائية الرتابية؛  - س ات  مو   ا
ة؛  - دات يف تعويضات موظفي الص   الز
ني من التكون؛  -   ملف املمرضني ذوي السن
وجرا   - والصياد  ٔطباء  ا هبيئة  اخلاص  ٔسايس  ا النظام  مراجعة 

ستداليل  لرمق  ٔسنان املشرتكة بني الوزارات وبدايته    . 509ا
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ع اتفاق  الل توق سوهتا من  ٔن العديد من هاذ املطالب قد مت  ومعلوم 
ٔهنا حتت ٕارشاف السيد   س  ش س احلكومة يوم امخل ر    24رئ ، 2022فربا

ملزيانية. صاد واملالية امللكف  ق رة  ى وز ر املنتدب    حبضور السيد الوز
شاورية   ال ات  ج رمغ  الصحية،  الوظيفة  موضوع  خيص  ف  ٔما 
ر  اكتب العام وحبضور مد رئاسة ا السابقة واليت مت فهيا التداول يف املوضوع 

لوزارة، ورمغ املراسالت اليت مت تبادلها بغرض استطالع  املوارد ا رشية  ل
اوب  عيني يف اخلطوط العريضة واليت مل تت ج ٓراء الفرقاء  مالحظات و
ٔن يمت توسيع املشاورات يف هذا   ٓت النقابية ٕاال جزئيا، مفن املنتظر  معها الهي

ٔو  ٔرضية  داد  ي الوزارة من ٕا هت ٔكرب ح ت شلك  ٔن  لية ستكون مبثابة الش
  مسودة ملناقشة هذا املرشوع. 

ب  ى مك ة  ٔسبق ٔن وضع املرشوع  والبد من إالشارة كذ ٕاىل 
لتداول مع ممثيل الهيئات املهنية   شارن يعد فرصة ساحنة كذ  جملس املس
اته والتعديالت اليت ميكن  اقشة مقرت والنقابية والسياسية حول مضمونه وم

الها لتجويد   ه. ٕاد
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ب.  لتعق شارة  لكمة لمك السيدة املس   ا

شارة     سلمية زيداين:   السيدة املس
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارات،  شارون والسيدات املس   السادة املس
ة وامحلاية   ت حيتلها قطاع الص ٔولوية القصوى اليت  عية، ٕان ا ج

بفضل التوجهيات املتواص وإالرشاف املبارش جلال امل حفظه هللا، لهو 
راهات املرتبطة بق   ٔن بالد ماضية رمغ إال زتاز لنا مجيعا، ٕاذ يؤكد  عث ا م
ٔن هذا املسار وهذا إالصالح  رشية، بيد  املوارد املالية يف مسار التمنية ال

ي يعرفه ا امات الشامل والعميق ا ٔول ت ا امات، و لقطاع حيتاج ٕاىل د
رمهتا.  قي يف تدبري املنظومة  عتبارها رشيك حق   هو ٕانصاف شغي القطاع، 

احلوار   لسات  ة  انتظام ىل  الوزارة  حبرص  ٔنوه  إالطار،  هاذ  ويف 
مع   اوب  تت مل  ٔخرى مازالت  ات  قطا الف  ىل  والقطاعي،  عي  ج

س احلك   ومة ومع نداءات الهيئات النقابية. توجهيات السيد رئ
ه خمتلف مصاحل   ة يك يعمد ٕاىل توج ر الص لسيد وز ، هنيب  ومع ذ
لسات احلوار   دوا يف تنظمي  هيا املركزيني والرتابيني يك يتق الوزارة ومسؤو

ورية رمق   ر    4الصادر بتارخي    11القطاعي مبضامني ا ، مبا يضمن  2019فربا
شاري د مقاربة  سرتاتيجية، ويبعدها عن  اع ات  ة ف خيص التو ق ة حق

  املنطق املومسي. 
ع املنعقد   ج ات  كام ندعو يف هذا إالطار ٕاىل إالرساع يف تزنيل خمر

ء    . 2022ٔكتور  25مبقر الوزارة يوم الثال
احلكويم  هود  ا ٔمهية  ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  نؤكد 

دات املرصودة املبذول لهن  ع الل الرفع من  ة، س من  وض بقطاع الص
رمق   املالية  قانون  رمس مرشوع  املالية    50.22لقطاع  ، رمغ 2023لسنة 

ٔن التغيري  ٓن ذاته نؤكد  ٔننا ويف ا ة الصعبة، ٕاال  لية واخلارج ا راهات ا إال
ٔوضاع  رب حتسني  ٔوال، العاملون يف القطاع  شعر به،  ٔن  هم وٕانصافهم جيب 

ٔنه ال ميكن  ذ  هم،  توا اليت  ٔعباء  هنوض  ىل ا ٔكرث  يك يمت حتفزيمه 
سرتاتيجي وضامن تطوره والشغي مازالت  عي  ج   ٕاصالح هذا القطاع 

ٔقل. ىل ا ٔو بعضها    ضومة احلقوق 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

من ني  املتبق السؤالني  ٕاىل  قل  دة    ن و هنام  ب جتمع   ، السلس هذه 
ر من   متكن السيد الوز دة حىت  ليمك عرضهام دفعة وا ٔقرتح  املوضوع، و

دة.  لهيام كذ دفعة وا   اجلواب 
الية يف الولوج  ٔصا واملعارصة حول "العدا ا ٔول لفريق ا السؤال ا

  لعالج". 
سط السؤال شارن ل د املس ٔ   .تفضل 

شار   يش:   السيد املس رن   سعيد 
س   . شكرا السيد الرئ

الية ر ،يف الولوج ٕاىل العالج عن العدا ا   ؟ سائلمك السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار     .شكرا السيد املس

لفريق   . احلريك السؤال الثاين 
س.    تفضل السيد الرئ

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

ر، السيد     الوز
من   العديد  ٔوضاع  ملعاجلة  ذة  املت ة  احلكوم التدابري  حول  سائلمك 

ة   ات العموم شف ،  املس عية ويف ببالد ج الية و يف ظل رهان العدا ا
ال الصحي   ؟ ا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س   . شكرا السيد الرئ

لكمة لمك، ر السيد ا دة.  ،الوز ىل السؤالني معا دفعة وا   لجواب 

عية:   السيد  ج ة وامحلاية  ر الص   وز
س   . شكرا السيد الرئ
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ٔسئ ىل هذه ا شارون احملرتمون    . شكرا السادة املس
لوضع  م  الزم رشحينا  ٔن  ل املنظومة الصحيةاحلايل  ا نعرفو  اصة   ،د

ائية   ست ٔظهر   ،لصعبة اليت شهدهتا بالد والعاملوايف سياق الظروف 
هبدف  ذ  شامل، لك  وهيلكي  ٕاصالح جوهري  ٕاىل  اجهتا  و هتا  حمدود

عية، ج محلاية  القانون املتعلق  واليت ترتمج الرؤية   التزنيل الفعيل لبنود 
شلك  ادة النظر  اعية ٕاىل ٕا ة ا   .ذري يف املنظومة الصحيةاملولوية السام

ليه الوزارة لترتمج الزتام  شتغل  ي  مج إالصال الهيلكي ا اء الرب
مج احلكويم ٕالصالح املنظومة الصحية الوطنية   ة يف الرب السلطات العموم

الل احملاور املعروفة ٔهيلها من    : وت
رشية  - الل بنود القانون رمق    :مثني املوارد ال بتغيري    33.21وذ من 

نة الطب  متمي قانون مزاو  ىل   ،و ود اليت يفرضها  ي رفع املعيقات والق وا
ٔطباءومزا ا ملغرب،    انب  ٔ املعيقات   131.13  ا د  فهيا وا اليل اكنت 

م انب  ٔ زاولوا  ا لو  يد هيم  ش  ل   ،ميك د الرشوط  د  وا اكنت  ٔن 
اليوم    اخلزرات ل،  ليه يد ال  33.21ش ميكن  ا هاذ  ح  لتايل   ،كتف و

كونو  ٔهنم  كفي  ات  الصالح مجيع  عندمه  بية  ٔج كفاءات  اكنو  ٕاىل  اليوم 
هلم فالب  ٔطباء د ن يف هيئة ا د ه،  مق ش   اليل مقميني ف ه  اليل تيعملو ف

ىل اكملني  ليه  نعملو  خصنا  اليل  هذا معل  زاولو،  هيم  املستوى   ميكن 
لوزارة فقط، ل   اجلهوي، مايش معل اليل يتعلق  لرشاكء د معل يتعلق 

ته الوزارة،   ؛ لك يف 
ٕاطار نظام وظيفة حصية ملالقرار خبصوصية القطاع  االٕ   -  تدبري  ء يف  مة 

لقطاع الصحي مع خصوصيات املهن الصحية رشي   مت و  ،الرٔسامل ال
قانون   اعطى اخلصوص   39.21ٕاصدار  لمورد اليل  سبة  ل القطاع  لهذا  ية 

جعلو   واليل  رشي  الوظائف  ال بعض  غرار  ىل  اء  ست هبذاك  ميتاز 
ٔخرى   ؛ ا

الصحي   -  العرض  ٔهيل  ٔجرٔة    :ت رب  اجلهوي  البعد  تدعمي  الل  من 
مج الطيب اجلهوي، و  مج الطيب اجلهوي اليل   شنؤ الرب يه املغزى من الرب

ا كنكرروه لك مرة؟ ئنا واح     ما ف
إالماكنيات  وعندها  لها  د اخلصوصيات  عندها  ة  لك  كنعرفو  ا  اح

ل الكفاءات عند فهاذ اجلهة؟ ة كنقولو حشال د ٔي  طنا  لها، ٕاىل ق ها   د
ل ل املمرضني وها حشال د ٔطباء وحشال د ل ا ش   حشال د  ، ت الصحيةئاامل

رو هاذ  يفاش ميكن لينا ند ٔو القطاع اخلصويص،  سواء فالقطاع العمويم 
ل سياسة  ٔحسن  املوارد هاذي   لينا يف ٕاطار د ش يقدرو خيدمو  تدبري 

مج طيب   ،القرب ر فٕاطار  القروي؟ فاش  العامل  ٔو  العامل احلرضي  ، سواء 
خ و  ٔن  ل  د املفارقة  غتجي  فني  مو ص هنا  ا اليل نا  الرتابية  الصحية  ات 

مج الطيب ىل هاذ الرب   . رشف 
ٔحسن تدبري ل املوارد حنروها وخندموها  د الق د ولكن يف    ،عند وا

 
5 Centre Hospitalier Universitaire 

كونو حسب   زيدو  ش ميكن لينا  ل التكون  نفس الوقت اكينة سياسة د
د اخلر  ة، عند وا ل لك  ات د ةي احلاج التايل در ات، ف ل احلاج  -طة د
ة لها، طن ات د اللت عندها احلاج ات -تطوان   -ف احلسمية عندها احلاج

دة عندها لها، لك و كونو )  5CHU(  د ادي  ل الطب  وعندها لكية د
ات   . ىل حسب احلاج

ل   خصناغي  دد السنوات د ية قلصنا من  د املدة فهاذيك املدة الزم وا
ل م  6ـ  التكون  إالجيابية  ر  ٓ ا التكون،  ل  د املراكز  من  زد  ا  سنني، 

ة   ،2026ـ  شوفوها حىت ل ة املؤق ة هاذ الظرف ل املؤق تة د ولكن فهاذ الوق
ش خيدم مج الطيب اجلهوي اليل غيحرك لينا الكفاءات  ٔحسن الرب ىل  و 

رام هلم ٕان شاء هللا ما    ؛ الساكنة د

دمج   -  داث نظام معلومايت م ليه  :ٕا اليوم    ٔن  عند  ،ولكمنا البارح 
معلومايت   ونظام  مج  ر ىل  يتوفر  املغرب  ٔن  ب خرو  نف ونقدرو  امحلد  

ة الص ل  د لو    ،فالقطاع  د لتزنيل  وصل  ما  ل   9يف    %100واليل  د
ل اجلهات و  2يف    %85اجلهات و ا يف   %55د التايل اح دة، ف ة وا يف 
كون عند    2022ممت سنة   ل النظام املعلومايت،    %100ادي  شنو ٔ د

املعلومايت؟ النظام  ل  د املنفعة  وٕاال    يه  ل  ومس ٕاال  ل  د مريض  ٔي 
د امللف طيب اليل ميكن لو  لو، ٕاال وعندو وا ومعروف التغطية الصحية د

به   طقة مىشستافد  م ٔي  يف  به  ٔنظمة   ويديل  ا هاذ  ٔن  ملغرب،  فهيا 
كون عند  ش ميكن لينا  رة  غتكون تتلكم بعضياهتا وكتلكم مع الهيئة املد

ل  ا  م  ..واملغريب فني ما مىش ،  ٔحسن تدبري د"يبقاش عند املشلك د   "رام
ش من هنا يبق لو هاذ اليش م  ىما يتحر   ؛ غيبقاشا ري فالبالصة د

ٔيضا   - لعامل القروي يف  از مسار مو   هناك  ي هيم تعزز العرض الصحي 
اليةاملناطق اجلبي والنائية   مج تقليص الفوارق ا ر الل  حىت ذاك   :من 

بقاش نفس املريض اليل ا املريض اليل اكن مع التغطية الصحية الشام راه م
ليه وكنقولو خصنا   رو امحلالت الطبية،  كنعرفو اليل كمنشيو وكنعطفو  ند

خصو يتلقى اخلدمات   زبون،  لعكس راه هو عندو تغطية حصية راه وىل
د الهيئة مدرة ليه وا لص  ٔن تت خلدمات ،الطبية    . املركز اليل تيديل 

التايل دمة  غيويل  راه هذاك الزبون    ،ف ٔحسن  طوه ونعطيوه  خصنا نق
الص قطاع  ل  د سنة  ٔ غتويل  ال،  استق ٔحسن  لهي و دامني  ا  واح   ا ة 

ة.  د دفرت حتمالت اليل ميكن لينا حنسنو هبا هاذ الوا د املعيار ووا   بوا
زيد نو  د املزيانية خضمة  ٔ اليل بغيت  ن وا ٔنه راه اك ليه ونقول ليمك ب كد 
رمه اليل تاليل   ل ا ٔهيل العرض الصحي، راه عند مليار د ضخت يف ت

ش  ل املس ٔهيل د ش الت ، كذ  تعطات  ات سنو درمه اليل مليار    1.7ف
امعية، و   5لـ  تعطات   شفائية  س ل املراكز  رمه   800د ل ا مليون د

ٔول واملستوى الثاين  ل املستوى ا ل املراكز الصحية د ٔهيل وصيانة د لت
ني. ل سن ىل مدى د   يف ربوع اململكة، 
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اش د  ل هاذ اليش هذا ما ت ر د ٓ برية ،  ايعين ا الالت  خ ٔن 
  . والنواقص.
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ب  قل ٕاىل التعق ٔصا واملعارصة،  ٕاذن ن لكمة يف البداية لفريق ا   . ٔعطي ا
شار.    تفضل السيد املس

شار السيد  يش:   املس رن   سعيد 
س   . شكرا السيد الرئ

ر شكرا، ٔجوبة  ،السيد الوز   مك. نتاعىل ا

ر،    السيد الوز
إالطار  القانون  ىل  ا  صادق املوقرة  ة  الق هذه  يف  الفارط  ٔسبوع  ا يف 

ر، امسحو   06.22 ملنظومة الصحية الوطنية، لكن، السيد الوز يل   ااملتعلق 
لها.  ٔم الالت اليت تعرفها اجلهة اليت  خ هبمك ٕاىل بعض  ٔ   ٔن 

ر،    السيد الوز
املالية   قانون  ات    2021سنة  ل يف  شف املس ة  مجمو ل  د الربجمة  متت 

شفى إالقلميي   هنا املس ٓن وحنن  ج   نتاعإالقلميية جبهة الرشق، من ب رسيف، ا
املالية   قانون  دراسة  شفى2023يف خضم  املس هاذ  بعد ومل   ،  النور  ر  مل 

ٔساسية لتحسني ي شفى لبنة  ث يعد هذا املس ، ح ٔشغا عرف بعد انطالقة 
لك.  اصة واجلهة  ٕالقلمي بصفة    جودة اخلدمات الصحية 

لوقوف خشصيا   حلاح  ٕ نطالبمك و املنرب  ر، من هاذ  الوز السيد   ،
زي الوجود.  ه ٕاىل    ىل هذا املرشوع املهم ٕالخرا

ر،   رشية، السيد الوز ر، يه نتاع املوارد ال نية، السيد الوز ا  ا نقطة  ح
ٕالشاكليات العميقة وإالرث السابق اليل   الوزارة   وتعرفك واعون لك الوعي 

ر، ومن   ٔنه، السيد الوز رشية، ٕاال  لمك والقطاع نتاعمك خبصوص املوارد ال د
ل   لنا اليل هو العدا ا   نتاعاملد برية بني السؤال د ت  الية، فهناك تفاو

ٔ ٕاىل  احلرص،  س  ول املثال  ل  س فعىل  ٔقالمي،  شفى  ذي ا املس   نتاعنا 
ا  ا   ،قلميياالٕ   ..مسيتوا  رسيف اليلج ٔنه،  )  le minimumو (نطلبك ح حبيث 

ل ٕاقلمي   شفى ٕاقلميي د ش اليوم مس ر، ما ميك  240.000  نتاعالسيد الوز
ك الت،  ٔدراك ما املستع الت، وما  ه  و سمة يف قسم املستع ل   2نو ف د

د مىش  ٔطباء، ٕاىل وا د اكن عندو يش ٕاشاكل، راه وو )  maladie(  ا ا
لكيا شل  ي ادي  الت  املستع ل  د هنا  ،  القسم  ر،  الوز السيد  اصة، 
اليل ه يق الرشاكء،  ىل  التعويل  إالقلميية  امو يصعب  الس  ات،    ا وامجلا

لينا نعول هلم تقزمت، وصعيب  لهيم يف السنوات املق    ؤن املزيانيات د
كونو رشاكء نتاعنا لسد هذا اخلصاص.    ش 

ر،    السيد الوز

م، )،  les CHU(  ىل املربات اجلامعية  ولكمت فعال يه عندها دور 
لها خص  ور د ا التكون د  ولكن  العلمي،  البحث  ىل  ٔطر، ركز  ا ل 

ات، ولكن خص شف ش اليوم املس قة، ما ميك ق ل العمليات ا  املعاجلة د
)un arrière-plan  ( ،املستوى كون يف  إالقلميية  ات  شف اليل مه املس

زلناليوم   رو  ا ال  معلي )  des transferts(  تند من    اتنتاع  سيطة 
ل د عملية  ٕاقلميية،  ات  شف ال )  des fractures(  مس ٔو  العظام  نتاع 

رشية  رصية، لضعف املوارد ال ال. ج ٕاقلمي يف معليات ق   رسيف م
ات اليل يه   وبغيتٕاىل  زيامحين، ولكن  ك الوقت   ليمك بعض احلاج رسد 

صايص يف إالنعاش والت  ة العامة، اخ صايص يف اجلرا ب اخ ر، ديعين طب
ٔن، دا  م  ر،  وهذا  الوز راه  2عند    السيد  دة  وا ٔطباء  ا ل   د

)maternité  ( ميشيو جبوج، املردودية لك حصية، وميل  د عنده مش ووا
زاف.  هتبط  ة يف إالقلمي  ٔطباء اجلرا   نتاع 

س اجللسة:   السيد رئ
شار   . شكرا السيد املس

صاد   ق رة  لسيدة وز رحب  لمسامهة يف ٕاذن  واملالية حلضورها معنا 
رشيعية رة.  ،اجللسة ال ا بك السيدة الوز   اليت ستيل هذه اجللسة، مرح

لفريق احلريك ب    . التعق
س.    تفضل السيد الرئ

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

ر،    السيد الوز
احلريك   الفريق  ل  س مك،  جوا مع  ال  ات  تفا قرتا و املالحظات 

  : التالية
اتنا    - شف مس وضعية  شخيص  ىل  يتفق  امجليع  ٔن  شك  ال  ٔوال، 

صصة  ا الهائ  رات  س املرتامكة و ة  احلكوم هودات  ا فرمغ  ة،  العموم
وجماليا و  ب لهشاشة  سم  ت الزالت  ي  فه ٔهيلها،  الالت   ،لت اخ وتعرف 

هودات امل  ستجيب  واشاكالت جتعل هذه ا وتطلعات   النتظاراتبذو ال 
رتقاء   و شفائية  س مؤسساتنا  واقع  بتحسني  ٔساسا  املتعلقة  املواطنني 
ب   رت راجع  ٔساسية يف  دى املؤرشات ا شلك ٕا ملنظومة الصحية اليت 

رشية ال التمنية  سمل  يف  دم   ،بالد  و ات  الزنا هبا  ك  تف ان  ب وراء 
  ؛ ستقرار 

ر،  نيا، الس   - ي يد الوز اتنا فه شف تل ملس يف ظل هذا الواقع املرر وا
 ٓ وصفة  ٕاىل  جت ن حتتاج  معلية  لول  وٕاىل  قدم سية  ىل  ة  الص يف  احلق  د 

ستلزم  ،املساواة مجليع املغاربة يف احلوارض والقرى واجلبال كام املدن وهو ما 
رشية  معاجلة ٕاشاكليات املنظومة الصحية ويه ٕاشاكلية اخلصاص يف املوا رد ال

توزيعها، وسوء  الطبية  وشبه  ٔطباء  ب  الطبية  ا بعدد  مقدر   32.000عجز 
ب و  ة 65.000طب ات العموم شف ٔهيل املس   .ممرض سمتكن احلكومة من ت
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إالطار ة    ،ويف هذا  إالحلاح ٔمهية  ىل  احلريك  الفريق  يد يف  ٔ الت جندد 
اجل يفذملراجعة  ر  س و ومعايريه  التكون  ملنظومة  لكي إ   رية   ات داث 

ات املؤسساتية والطب   قر لهذه الب ة ربط  جلهات اليت تف الوظيفة العموم
الية واجلهوية الصحية ق العدا ا ٔساسية لتحق ركزية    ؛ اجلهوية 

والتجهزيات  لثا،    - التحتية  ة  الب خبصوص  احملرتم،  ر  الوز السيد 
ات إالقلميية احملد شف ة من املس ليات مفجمو ثة الزالت بدون جتهزيات وا

رشية ال املرىض وال    ،وال ختصصات وال موارد  ري مؤه الستق لتايل  و
ل  ىل س ريوش  شفى ٕاقلمي ا مس مكس شفى إالقلميي ٕاال  حتمل من املس

ٔخرى. ات ٕاقلميية  شف ٔخر بناء مس   املثال، وكذا ت
ذ ٕاىل  احملرتم  ،ٔضف  ر  الوز من    ،السيد  لعدد  املزرية  الوضعية 

ٔو ٕاقلميية  وية  ات املسامة  شف ٔعطي م  ،املس شفى إالقلميي محمد  و ملس ال 
ٔضف ٓ اخلامس ب رشية،  ة حتتية وال وموارد  ث ال جتهزيات وال ب سفي، ح

اوز يٕاىل ذ املواع    .. د اليت تت

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

ٕالقلمي   رمك  ذ ر  ٕا ىل  ري  إاذن  ٔ لنا سؤال  ال ريوش  هذه    ، سلسيف 
شاقلمي  ٕ الصحي  الوضعـ "يتعلق ب   ". رو

ٔحرار   ل الوطين  التجمع  فريق  من  شارن  املس د  ٔ لكمة  ا ٔعطي  و
سط السؤال   . ل

شار.    تفضل السيد املس

شار   ٔشن:  السيد املس   بومجعة 
  سم هللا الرمحن الرحمي 
ىل    . رسول هللاموال والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ
  ن، والسادة الوزراء احملرتم 

شارن احملرتمني،  شارات واملس   السادة املس
ر احملرتم،    السيد الوز

ٕاقلمي   تعرف  ايعترب  اليت  الناشئة  ٔقالمي  ا من  ش  بريا يف    تدهورارو
ة.   ماتد   قطاع الص

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لكمة لمك ر ،ا ىل اجلواب.  ،السيد الوز   لرد 

ر    السيد  عية: وز ج ة وامحلاية    الص
س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

ريوش   ا ٕاقلمي  ل  اخلاص،    غياس لقطاع  م  اءشبه  بعض    ست
تح   عيادات اف الطبية  اليل  لت د  ٔسنان وخمترب وح ا العام وطب  الطب 

م  مبدينة  املندوبيةضارمؤخرا  يضع  ي  ا اليشء  اليوم،،  ة   إالقلميية  ،  الص
بري لتوفري اخلدمات   ٔمام حتد  عية  ج لساكنة وضامن    الصحيةوامحلاية 

  . اسمترارهتا
ات  لب ملوارد الالزمة يعد قمية مضافة  شفى مؤخرا ومده  تاح املس اف

ملنطقة الصحية  من    ،التحتية  لك  القرب  الت  مستع توفر  ٕاىل  ٕاضافة 
ريوش وم  د نظامضارا ة جبل املراكز الصحية وسهيل تنقل   ، واع إاللزام

الل توفري سيارة إالسعاف   التاصة احلااملرىض،   ة من  املستع واحلر
ة الرتابية لجام ٔو ت التابعة  لمندوبية    . التابعة 

القامئة والتجهزيات  التحتية  ة  ٕاقلميي  :الب شفى  حصية    20  ،مس دة  و
لكوي، عند   ل السيارات،    9لقرب، مركز القصور ا ل السيارات   10د د

فع، املوارد   عية ا رشية  ر امون،    2ال ٔطباء  ل ا صايص،   14د ب اخ طب
ة املمرضني،  32 ،  12من ف   . ٕاداري وتقين  44قاب

ة اليت    ،كذ شفى  س املشاريع املرتق ، مس هودات املبذو تعزز من ا
ٔشغال يف مرا   يضار القرب مب  ه ا د ف هنائية،  اليت تو مستوصفات   5لها ا

رابية،    5  ـبقروية يتواصل بناؤها يف ٕاطار صندوق التمنية القروية   ات  جام
ٔقل ىل ا ىل مركز حصي  زويدها    ،تتوفر لكها  يف انتظار جتهزيها وكذ 

ة.  اكف رشية ا   ملوارد ال
  شكرا لمك.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

شارالسيد   ب  ،املس   . التعق
شار.  اتفضلو    السيد املس

شار   ٔشن:  السيد املس   بومجعة 
ر احملرتم،    السيد الوز
ها ىل  شكرك  ريوش، ولكن مع    ذك ا ٕاقلمي  ىل  اليل عرضتيه  اليش 

ل  دة كتجي كتو فالباب د ا هذا حشال من و ٔسف ملاذا ساؤ ٕاىل يوم ا
طار، ما ب ال حىت   ىكتلق   الس ة، هذا هو املشلك، ها  ال طب ا  ذيش 

ٔرض الواقع كنلقاو   ن، ولكن ميل كنجيو  اك اليش  ذاليش اليل قليت لنا مز
  . كاذمايش هو ه 

ا، ها  ذيفاش ها اء مع بعضي كونو رص ة،  لك رصا إالقلمي    ذإالقلمي 
ما  حىت  الوزراء  ٔسف،    بعض  لك  ة،  لك رصا لو،  د مس  يعرفوش 
ٔما   2عند    ؟شال ة اليل كتجي  نا فوسطهم، احلا بار ج ٔقالمي  ا ل  د

لحسمية، يعين ها لناظور وال سري  يس م   ذسري  ٔي إالقلمي هذا كنظن م ن 
ة، لك رصا كونو معقولني، ولكن ها  انب  ر،  اليش اليل   ذالسيد الوز

الش  لنا  قليت   ا كمنشيو  ا اكملني،  دة، سري لناظور، كنرتاماو بني  ح سري لو
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ر  لنا اليل قريب لينا، وند طار د لس الش؟ منشيو  لحسمية  ه   وسري  ف
كتصالح اليل  تقريب  املسائل  متا،  اليل ساكنني  ل   300.000  المواطنني  د

رش اليل اكينة.    ال
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

  ال رد.
ٔسئ الشفوية اليت اكنت مربجمة يف هذه اجللسة. ٕاذن  ي ا هن   هبذا 

ٔحاكم املادة   لس، توصلت الرئاسة   168وطبقا  لم يل  ا من النظام ا
ة  ٔسئ الشفوية ليومه، تقدمت به مجمو لسة ا لكمة يف هناية  بطلب تناول ا

موضوع   حول  عية،  ج الصحية "العدا  املؤسسات  يف  الوالدة  طب 
ة يف ظل توا ٔثناء الوضعر  العموم ات  ٔ ات ا ل هذا  وقد ٔ   "،االت وف ح

احملدد، القانوين  ل  ٔ ا ل  دا احلكومة  ىل  عن    الطلب  مشكورة  ربت  و
اوب مع ها لت   الطلب.  ذاستعدادها 

ة العدا  ة، مجمو مو شارن من هذه ا د املس ٔ لكمة  ٔعطي ا  ،
عية سط هذا املوضوع.  ،ج ني ل ق دود دق   يف 

شار السيد  حامين:  املصطفى  املس   ا
س احملرتم. شكرا    السيد الرئ

تفض   ىل  عية،  ج وامحلاية  ة  الص ر  وز لسيد  موصول  الشكر 
لكمة. ابة بطلب تناول ا ست ول    بق

زول ها ٔسباب  ا الوفاة الٕ   ذطبعا من  امل، اليت الطلب هو  مرٔة 
مسكني، بين  راب  يف  مؤخرا  خملوف، بني    عشنا  بين  الصحي  املركز 

شفى إالقلميي   ا واملس ا  ٔن مؤخرا عرف ىل  ٔعتقد  ل مدينة سطات، و د
ٔخرى   دة من هاد مرٔة  الٕ وفاة  ا وا ٔن  ىل  رشيد، ونعتقد  قلمي  ٕ امل 

دث عندو بعد وطين، احل ساء احلوامل، هو  ات يف صفوف ال االت الوف
ا مكمثيل يض م لل، يق دث  دث مؤمل، مفجع، و ل معه  هو  ٔمة التفا   .ا

سبة   ة من  ل ٔقولها رصا  ٔ راب بين مسكني،  ا اليت وقعت يف  ل
لو  ت د د املركز حصي اليل الص ٔنه وقعت فوا ٔنه من املؤسف  هاد املنرب، 
ستقطبو  ٔهنم  ىل  المه  هلم  ت د اداكت والص ات  د املو ه وا د، ف ج

املراكز لتايل    مجيع  سيط، و الصحي ال ا يف ا الرتابية احمليطة هبذا املركز  ح
ٔسباب كثرية، ولكن   ٔسباب يه  ا لنا  ل د التفا يلا ٕاطار  ة د ا اخللف  ح

نه ما بغيناش هاذ احلاالت يتكررو، وٕاىل ما بغينامهش ٔ رة هذا املوضوع هو  الٕ 
احلوام ساء  ال هاذ  ل  د املتابعة  خص  خص ليتكررو  املعدات،  خص   ،

ٔدوية، خص توفري وسائل التنقل ملوأ ا ة بعض احلاالت دوات، خص ا
لوالدة.    املستعصية ف يتعلق 

ريا ٔ ل القرب مبدينة الربوج،   ،و ر، املركز د ليمك، السيد الوز نؤكد 
ٔن التعجيل ٔ  ٔن من ش ىل    سيكون رافعة..  داثهٕ عتقد 

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

ر ب.  الرد ،السيد الوز   ىل التعق

عية:   السيد  ج ة وامحلاية  ر الص   وز
س.    شكرا السيد الرئ
شار احملرتم،    السيد املس

ىل هاذ احلا ٔ حزن  ٔنت حزن حىت  يف  ل الوفاة اليل وقعت    ٔ  د
ٕاىل  طريقها  يف  املستوصف  بني  ما  وقعت  واليل  احلامل،  السيدة  لهاذ 
شفى، نظرا  وىف ومن بعد يه وافهتا املنية يف املس ني م ت ج شفى، و املس

ل لها، وعندي التفصيل د لها. le dossier( ملضاعفات احلا د   ) د
ٔن   ،رمغ ذ ل الوالدة،  ائية اليل تتوقع د ست قى من احلاالت  ت

ل املغرب راه  شموليهتا، املؤرشات د ٔمور  شوفو ا شوفو خصنا  نا  ٕاىل ج
ل  د ات  الوف دد  من  التقليص  يف  وملموس  بري  د  حتسن  د  وا اكن 

ات، كنا يف   ٔ بعني، ولكن هاذ   79ورجعنا ٕاىل    112ا ا مازال كذ  واح
ٔو التجهزيات، راه كذ حىت   لمعدات  ٔو  الوفاة ما ترتجعش فقط لخصاص 

ٔوقات كتكون كنجهلو لها اليل بعض ا ع د لك اليل   احلاالت والت ٔشنو املش
ر عند  تتكون   تد لها  ميكن  اكن  ٔن  عندها،  امل  اليل  السيدة  هاذيك 

)césarienneخصهاش وما   (  ) ر   accouchement par voieتد
basse(  ،قل ت مسموع)خصها  ري  م  ) بدا    ..  مىش  وٕاىل 

)l’engagement .ات مشلكة   ) ذيك السا
عددة التايل يه م ما تيقولو    -  ف ري..   -يف  ٔطراف مايش  ا عددة  م

ىل سياسة القرب وزيدو ٔنت    نقربو   ولكن خصنا والبد نعملو  اخلدمات، و
ه اليل  ات  مو ه  ف مستوصف  ٔن  ب ما  و شهدت  هذا  جودة،  ذات  ما 

ٔن حىت الناس اليل عندمه جودة ش  لك، ولكن   يقدرو  ست يوقعو هلم املش
ٔننا ما خصناش هاذ اليش هذا، خصنا حنسنو فق معك  حنسنو،   وزيدو  م

  ٕان شاء هللا. 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر،ٕاذن شكرا لمك،   ىل املسامهة يف هذه اجللسة.  السيد الوز

ٔسئ الشفهية.  لسة ا ٔعامل  دول  نا  كون قد استوف   وبذ 
شارن. السيدات و شكرا لمك مجيعا    السادة املس

  ورفعت اجللسة. 


