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 507 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٔوىل 81  الثال سمرب 13ه (4144  جامدى ا  .م)2202 د
شار    الرئاسة:  ريالسيد  املس قد الثافؤاد  اخلليفة  جملس   لث ،  س  لرئ

شارن.   املس
ت قةساعتان ومخس وثالثون    : التوق ة  دق قة   ةالثالثة، ابتداء من السا ق وا

ة بعد    . زوالالالثام
ٔعاملدول   ٔسئ الشفهية :ا اقشة ا  م

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

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

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ٔمني و ىل سيد محمد النيب ا   والصالة والسالم 
تح اجللسة.  لن عن اف ٔ  

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

شارات احملرتمات،  ٔخوات املس   ا
شارون احملرتمون.    إالخوان املس

ٔحاكم الفصل   ا   100معال ب ضيات النظام ا ستور، وطبقا ملق يل من ا
والسادة  السيدات  ٔسئ  اجللسة  هذه  ختصص  شارن،  املس لس 

لهيا.  ٔجوبة احلكومة  شارن و   املس
ا فوق   ٔقدام ت  ٔن نرص وث ليه  ين  ٔن ن ٔن حنمد هللا و وبداية، البد 

ا حىت اكمتل به.. شكرا.    ٔرضية مالعب قطر ومكن فريق
شيد الوطين:    اله، ال

ٔنوار  ٔحرار مرشق ا بت ا  م
تدى السؤدد وحامه   م
تداه وحامه   ُدْمت م
ٔوطان   عشت يف ا
ـــــوان  ىل ع  لع
ان   ِملء ُلكّ ج
ر لك لسانٍ   ذ
جلََسد   لروح 

اك   َهب ف
 لىب نداك 

 يف مفي ويف ديم 
ر  ر نور و  هواك 

ىل سعيا  لع  ٔ  ٕاخويت هي

ٔن ُهنَا َحنيَا  نيا   شهد ا
  ِِشَعـــــــــار 
 .ا الوطن امل

هيب   تخبنا العمالق فاكمتل به عقد املربع ا ي مكن م ٕاذن امحلد  ا
ٔس العامل.    هنائيات 

سع جملس   املشاعر الوطنية الصادقة والن ال  ام هاذ  ويف وسط ز
لهذا   الل  وٕا بار  ٕا وقفة  يقف  ٔن  ٕاال  ٔمة  ا ال  لسان  وهو  شارن  املس

من  املن  ٔهنم  ب التجربة  ت  ٔثب اليت  ن  ا ا ٔشاوس  ا ٔبطال  ا ولهؤالء  تخب 
اوزوا لك   ٔن يت قه  انه وتعاىل وتوف طراز فريد، استطاعوا بدمع من هللا سب
النرص  تلو  والفوز  النرص  تلو  النرص  يصنعوا  ٔن  و وإالهبام  الرتديد  ت  جحو

ن احلمل العريب وإالفريقي حقا وصدقا.    جمسد
ائية  ٕاذن هذا ٕاجن ست قامئة إالجنازات  ايئ يضاف ٕاىل  از رائع واست

ملوال  املتبرصة  واحلكمية  رية  واملست الرشيدة  ادة  الق حتت  املغربية  لمملكة 
ٔيده.    صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

هنايئ   ا النصف  ت،  املبار من  تبقى  ف  الوطين  لفريق  سعيد  وحظ 
ذن هللا ٕ هنايئ    تعاىل.  وا

لس:  س ا ٓن لكمة السيد رئ   وٕاليمك ا
ٔعامل   دول ا ة يف  ٔسئ الشفهية املدر ل الرشوع يف تناول ا ٕاذن ق
ي حققه املنتخب الوطين لكرة القدم، يف هنائيات  ومبناسبة إالجناز الباهر ا

النصف   ور  ٔه  بت قة،  الشق قطر  بدو  اليا  املقامة  العامل،  هنايئ ٔس  ا
تخب عريب   ٔول م دارة واستحقاق،  هيب عن  وضامن ماكنه مضن املربع ا
ضة الوطنية  رة الر ي سيظل حمفورا يف ذا ور، وا وٕافريقي يصل لهذا ا

ولية.    وا
ٔصا عن نفسه ونيابة عن السيدات  شارن،  س جملس املس رشف رئ ي

هتاين لص ٔحر ا ٔن يتقدم ب لس،  ٔعضاء ا احب اجلال موال امل والسادة 
املنتخب   ٔفراد  واكفة  نه،  ومتك عزه  ٔدام  و ٔيده  و نرصه هللا  السادس  محمد 
ة  س اجلامعة امللك ىل رٔسهم رئ ية ومسؤولني، و الوطين، العبني وٕادارة تق
  املغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع، وإالطار الوطين السيد وليد الررايك.

، ل  اسبة كذ ل الوطن ويف ويه م ٔيدي امجلاهري املغربية دا ىل  شد 
لغايل  زتاز  و الفخر  من  مبزيد  تضحي  ئت  ف ما  اليت  العامل،  بقاع  مجيع 
ٔحسن  لوا، مقدمة بذ  ٔي  ٔطلس وشجيعهم  ٔسود ا س، ملؤازرة  والنف
اال، مبختلف  ساء ور ال عن الزتام وشبع املغاربة،  صورة، جعلت مهنا م

احل  عن  القمي  يعرب  مبا  وعزمية  ثقة  لك  ت  د الت رفع  يف  وتالمحهم  ضارية، 
لمغاربة.  ء والروح الوطنية العالية    الكرب

ىس  ٔفراح واملرسات اليت يصنعها املنتخب الوطين، ال ن ويف خضم هذه ا
ة  العربية وإالفريق ول  ا املرشوطة مجلاهري عريضة من  ري  املساندة  كذ 

قة والصديقة، اليت  ل املنتخب املغريب مزيدا  الشق س ٔن   تتطلع اليوم ٕاىل 
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رة القدم، ملا قدمه ويقدمه من ٕاجنازات  رخي  د والشموخ يف  ات ا من صف
ٔلق وإالهبار.    ممعنة يف الت

لنصف   اراته احلامسة  تخبنا الوطين يف م ٔن يوفق م ٔل هللا تعاىل  وس
ٔمال امجلاهري العر  ٔن حتقق  ىل  د،  هنايئ ليوم  العريضة يف ا ة  بية وإالفريق

ٔس العامل.  ه هنايئ    بلو
ٔعامل هذه اجللسة،   دول  ة يف  ٔسئ املدر ل الرشوع يف تناول ا وق
واردات  من  د  ما  ىل  لس  ا ٕالطالع  ٔمني،  ا لسيد  لكمة  ا ٔعطي 

  ومراسالت. 
ٔمني احملرتم.    تفضل السيد ا

ٔمني اجللسة:  لود معصيد،  شار السيد م   املس
س احملرتم. شكرا    السيد الرئ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لس من جملس النواب مبرشوع قانون تنظميي رمق   يقيض    48.22توصل ا

متمي القانون التنظميي رمق   لتعيني يف املناصب    02.12بتغيري و العليا، املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ستور.   92و  49تطبيقا    من ا

س احلكومة   ى لرئ ر املنتدب  كام توصلت الرئاسة مبراس السيد الوز
رة  ٔن السيدة وز لس،  اللها ا لعالقات مع الربملان، خيرب من  امللكف 
ٔسئ   ا عن  لنيابة  ابة  إال وىل  س املستدامة،  والتمنية  الطايق  نتقال 

صادي واملقاو الصغرى امل ق ة لقطاع إالدماج  شغيل والكفاءات.و   وال
ل  ٔج اللها ت شرتايك، يطلب من  س الفريق  ، مبراس من رئ وكذ
ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه   ه لقطاع الفال سؤال الفريق املو

ت، حول "دمع املهنيني بقطاع الصيد البحري" ٕاىل    لسة الحقة. والغا
من   الرئاسة  هبا  اليت توصلت  ٔسئ  ل سبة  ل رب    7و ٕاىل    2022دج

ي اكلتايل:    رخيه، فه
ٔسئ الشفهية: - ؛  21ا   سؤ
ابية:  - ٔسئ الك ؛  4ا   ٔسئ
ابية:  - ٔجوبة الك   ٔجوبة.  8ا

س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
ٔمني اجللسة.    شكرا جزيال السيد 

ٔعام دول  نتقال  وسهتل  ه لقطاع  ٔول املو لسؤال ا ل هذه اجللسة 
ر   التو وسطة  م الطاقة  حترر  "تدابري  ه  وموضو املستدامة  والتمنية  الطايق 
التنافسية  القدرة  حتسني  ل  ٔ من  واملتوسطة  الصغرية  املغربية  لرشاكت 

ام  اكربون يف  دادها لرضيبة ا   ". 2023وٕا

شارن من ف د السادة املس ٔ لكمة  حتاد العام ملقاوالت املغرب. ا   ريق 
  تفضل اليس محمد رىض. 

شار     محمد رىض امحليين:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون،    السيدات والسادة املس
رة، حول التدابري اليت تعزتم وزارمك اختاذها قصد   سائلمك، السيدة الوز

ر وسطة التو   لرشاكت املغربية الصغرية واملتوسطة.  حترر الطاقات م

س اجللسة:   السيد رئ
شار.  السيدشكرا    املس
لكمة  رة.  لسيدةا ىل السؤال تفضلوا السيدة الوز ابة  رة لٕال   الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة لييل بنعيل وز
س    احملرتم. شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب  شار احملرتم من فريق  ٔشكرمك السيد املس و

ٓين. د  د هام و   بطرحمك لهذا السؤال اليل هو 
ددة سميكن معوم الرشاكت مبا   ئية من مصادر م لطاقة الكهر فالولوج 

الفات سمح لهذه فهيا رشاكت اخلواص من حتسني  لها، كام س ة د ورة الطاق
ات خرضاء   لمعايري اليت تصنفها مكنتو ستجيب  ات  تو الرشاكت بتوفري م

اكربون املزمع تطبيقها.  لهيا رضيبة ا   ال تطبق 
ٔكتور   ذ  نتقال   2021ففي هذا إالطار، معلت احلكومة م رسيع  ىل 

الطاقات وتطور  مع    الطايق  متاشيا  وذ  ددة  ة  املت السام التوجهيات 
ة لصاحب اجلال امل محمد السادس   ته السام ٔيده، وكذا تعل نرصه هللا و

ء   الثال يوم  العمل  لسة  من    2022نومفرب    22الل  ة  الل مجمو من 
ر البعض مهنا:    إالجراءات، غنذ

ذ   من    1ٔوال، مت ٕاصدار بعض النصوص التنظميية اليت طال انتظارها م
ذ  والثاين    2011 ميكن الصناعيني  2015م ، فمت ٕاصدار قرار اليل هو مشرتك 

ئية ذات اجلهد  رب الشبكة الكهر ددة  لطاقات املت واملقاوالت من الولوج 
ٕالضافة ٕاىل  ددة، و لطاقات املت املتوسط وذ يف ٕاطار القانون املتعلق 

ي ال مشاريع الطاقة الشمسية ا سميكن  ٕاصدار القرار احملدد ملناطق استق
والصغري،   املتوسط  احلجم  من  مشاريع  لتطور  ٕادارية  ص  راخ ح  م من 
رية اجلديدة يف هذا القطاع والس  س مت تفعيل هاذ الفرص  لتايل س و

ٔننا نصدرومه.  م  د    يف الطاقة الشمسية، فهاذ القرارن اكن 
مثرن اخلواص ق شجيع املس امت الوزارة لتوفري املناخ وإالطار املالمئني ل

د املصادقة يف املؤسسة  قوانني ق ديدة مشلت مشاريع  رشيعية  مببادرات 
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ن  لهيا، اك مع ورسيع املصادقة  ٔمل من جملسمك املوقر ا ن رشيعية واليت  ال
القانون   ل  د لقانون    40.19املرشوع  وممتم  مغري  هو  ل   13.09اليل  د

القانون رمق   ددة ومرشوع  ايت    82.21الطاقات املت ٕالنتاج ا علق  اليل م
ئية.    لطاقة الكهر

ىل وضع   ل املغرب  ٔول مرة يف التارخي د ا نعمل و وكام تعلمون، اح
ة انطالقا من مصادر  ت ء اليل يه م لكهر ٔصل  ل شهادة ا د النظام د وا
واملقاوالت  الصناعيني  املسهتلكني  متكني  وذ  ددة  املت الطاقات  ل  د

سيج امل  ستعملوهنا يف سلس وال قاواليت من ٕاثبات مصدر الطاقات اليت 
لية. اكربون املستق ٔي رضيبة ا لتايل ٕان شاء هللا تفادي  هيم، و   إالنتاج 

ب   ة بني احلكومة واملك ىل اتفاق ع  التوق ، مت مؤخرا  ٕاىل ذ وٕاضافة 
س احلكوم  ء واملاء الصاحل لرشب حتت رئاسة السيد رئ لكهر ة من الوطين 

ددة، ويف ما   ء انطالقا من مصادر الطاقة املت لكهر ة  زويد الصنا ل  ٔ
د الطاقة اليل يه تنافسية.  ة ٕاىل توفري وا   تتعرفو كهتدف االتفاق

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رتام الوقت.  ىل ا رة وشكرا    شكرا السيدة الوز

ب  لكمة يف ٕاطار التعق   رىض تفضل.  لفريق احملرتم، السيد محمد ا

شار     محمد رىض امحليين:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

لمك. ىل اجلواب د شكرومك  رة ك   السيدة الوز
لتايل   تتعترب لكفة إالنتاج و سية يف ارتفاع  الطاقة من بني العوامل الرئ

منوذج التمنوي  صاد الوطين، وقد سطر ا ق احلد من تنافسية املقاوالت و
ٔهدافه جعل املغرب رائدا ٕاقلمييا يف الطاقة ذات املستوى   اجلديد من بني 

ئ  لكفة الطاقة الكهر ت الكربون، وحتديد  دود املنخفض النبعا  0.5ية يف 
افة  ك لطاقة  املسهتلكة  ات  لصنا سبة  ل ة  السا يف  وات  لو  لك درمه 

  . 2035وذ حبلول سنة 
حترره  ىل  والعمل  القطاع  ٕاصالح  رسيع  الالزم  من  ٔصبح  فقد  ا، 
ئية ذات اجلهد املتوسط يف احمليط  الل دمج الشباكت الكهر التدرجيي من 

شاء هيئة  لني. احملرر وٕا ة التاكليف وجودة الفا ني تضمن مصداق   تق
لالمركزية   اكم  ا ت  إالماك حترر  ٕاىل  ندعو  فٕاننا   ، ذ ٕاىل  ٕالضافة 
ر لفائدة   س اصة ف يتعلق بضخ فائض الطاقة وٕاعطاء فرص  إالنتاج، 

ايت.  ه لالسهتالك ا ء املو ىل بيع الكهر ٔخرى قادرة    ٔطراف 

رة،    السيدة الوز
ٔمر ممكن إ  ىل نطاق واسع  ددة  ت تطور الطاقات املت ن حترر ٕاماك

ٔساسا ٕاىل:  د  س اسبة  الل اسرتاتيجية م   وبتاكليف معقو من 
   د نصيهبا يف مزجي اسهتالك ع ددة  إالرساع يف تطور الطاقات املت

اكمل   شبه  تعممي  ٕاىل  الوصول  ل  ٔ من  يس  رئ مكؤرش  يئ  الكهر

دد   ؛ 2050ة حبلول سنة لطاقات املت
  ددة الالمركزية؛  توليد الطاقات املت
   الطاقات ٕاىل  نتقال  لتنظمي  وسعريية  ة  ولوج ك رافعات  وضع 

ددة؛   املت
  ة؛  الرفع من القدرة التخزي
  .ر اخلاص س ت املبادرات و ٔولو ب  رت  شجيع و

دا  ر العايل  ر العايل والتو ٔن الرشاكت املتص شباكت التو رى اليوم 
(la haute tension)   ٔخرض ء ا ماكنيات الوصول ٕاىل الكهر ٕ متتع  اليت 

قانون   مبوجب  إالجراء سيؤدي ٕاىل 13.09املقدم  تعممي هذا  ىل  العمل   ،
دام ا دة است لرشاكت املغربية وز ددة حتسني القدرة التنافسية  لطاقة املت

لكفة   سمح خبفض  لتايل تقليل بصمهتا الكربونية مما  بني هذه الرشاكت، و
الطاقات  استعامل  دة  ز التنافسية،  قدرهتا  حتسني  لرشاكت،  ء  الكهر

ٔيضا تقليل بصمهتا الكربونية.  ددة بني هذه الرشاكت، و   املت
ىل الطاقة اخلرض  ، فٕان ٕاماكنية احلصول  اء سمتكن من  ٕالضافة ٕاىل ذ

مثرن.    لب املزيد من املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب من موقعنا   ا يف  رة، رؤي تلمك، السيدة الوز
ض  عتبار هبدف ختف ذها بعني  ٔ مك  ٔمل م ال، واليت ن لني يف هذا ا كفا
ه، طبقا   نتقال الطايق اليت اخنرطت بالد ف ة وتعزز  ة من  لكفهتا الطاق

ة.   ة السام   لتوجهيات امللك
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

لبرتول   املغربية  املصفاة  "ٕانقاذ  ه  موضو الثاين  السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر 
  "سامري"". 

ميقراطية   ا الكونفدرالية  ة  مجمو من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
ٔستاذة فاطمةلشغل لتقدمي ا   .  تفضيل لسؤال، ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
س.    ٔيوز السيد الرئ

رة،   السيدة الوز
ذة ٕالنقاذ مصفاة "السامري"؟    سائلكن عن إالجراءات املت

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

رة احملرتمة، تفضيل  لسيدة الوز لكمة يف ٕاطار الرد  رة.ا   السيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
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شارون احملرتمون،    والسيدات والسادة املس
ة   مجمو عن  احملرتمة  شارة  املس السيدة  ٔشكر  ٔن  البداية  يف  ٔود  ف

ىل تفضلمك لطرح هذا السؤال حول رشك  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا
  "السامري". 

ة  ري املسبوق ون د  لتعق سم  فكام تعلمون ملف مصفاة "السامري" ي
ٔكرث من   ٔكرث من    20رامك  رامك  لك و لمش لك    20سنة  يون، ومش سنة ل

ا  ي نتج عنه توقف املصفاة وٕا املغربية، فاليشء ا و  مثر وا بني املس
ارة  الت ىل القضاء وقضت احملمكة  القضائية امللف  ة  لتصف ار البيضاء 

وهو  تدب،  م وقايض  سانديك  ٕارشاف  شاطها حتت  اسمترار  مع  لرشكة 
اف.  ست ٔييده يف  ي مت ت   احلمك ا

تج  ري م ب  املغرب  ٔن  التذكري  التكرر، البد من  شاط  فف خيص 
ة، وه كون شاط التكرر ركزية يف اسرتاتيجيته الوطنية الطاق ذا  لنفط ليك 

ة لسنة  سرتاتيجية الطاق   . 2009ما ورد يف 
ة، ٕان املنظومة   سرتاتيجية الطاق وكام تعلمون حنن يف صدد حتيني هاذ 
ة  ا ل الطاقة، متت تلبية  لل يف الزتويد د ٔي  ل  س ة لبالد مل  الطاق
لل  ي حصل فهيا  دة ا ة الوح ٔن املادة الطاق لام  السوق الوطنية لكها، 

ال ٔ رمغ يف  املس ل  تعلمون مت  الطبيعي، وكام  الغاز  العام هو  هاذ  زتويد 
زي. د و ري املسبوقة يف وقت  ٔزمة العاملية    ا

م جيب التعاطي معه شلك   ري  مفلف رشكة "السامري" هو ملف اس
و املغربية   اة مصاحل ا معقلن مع رضورة بلورة تصور واحض يف تدبريه مع مرا

ومصاحل مثر  مدينة مكس ساكن  ومصاحل  "السامري"،  لرشكة  العام  اليد   
  احملمدية. 

صادية   ق و ية  التق اريوهات  الس تدرس خمتلف  تعلمون  كام  فالوزارة 
مت  ات الثالثة وس عتبار مصاحل هاذ الف ذا بعني  ٔ ٕالجياد احللول املناسبة 

ىل هذه احللول يف الوقت املناسب.  الن    إال
ٔشري ٕاىل التوصية اليت وردت يف رٔي جملس املنافسة الصادر   ٔن  ٔود  كام 

صادية 2022غشت  31يف  ق ىل املعطيات  ل التوفر  ٔ ٔنه من  ث  ، ح
التحكمي  وٕاجراء  العاملي  الصعيد  ىل  التكرر  ة  صنا ٔن  ش واحملينة  قة  ق ا

ملغرب،   التكرر  شاط  ل حممتلني  وتطور  احلفاظ  ٔن  ش ٔوىص الرضوري 
ابة   ٔهنا توفري عنارص ٕا ية معمقة من ش صادية وتق جراء دراسة اق ٕ لس  ا
ىل  التكرر  شاط  شهدها  اليت  التطورات  ٕادماج  طريق  عن  مضبوطة 

  الصعيد العاملي. 
مثرن   التوصية يف ٕاطار رشاكهتا مع املس ل طبعا مع هذه  فالوزارة تتفا

ما ولو ن قد يبدون اه ملغرب. اكن ضعي  اخلواص ا شاط التكرر    فا ب
  .شكرا

  

 
1 Confédération Démocratique du Travail 

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

رة.  ىل رد السيدة الوز ب  ة احملرتمة يف ٕاطار التعق لمجمو لكمة    ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ٔصبح قضية وطنية  ل "السامري"  ل الرشكة د رة امللف د السيدة الوز

شغيل د ادة ال ٓين. وٕا ٔصبح مطلب شعيب    لها 
رتق  ٔسعار وا ل ا رة، الشعب املغريب اكتوى بلهيب د السيدة الوز
ٔسعار مجيع املواد  ىل  ٔمثنة احملروقات واليت انعكست سلبا  الرتفاع املهول 
الوضع املرتدي  املتفرج ٕازاء هذا  ث اختذت احلكومة موقف  ٔساسية، ح ا

ات عريضة من  شه ف ٔصبحت تع ي  متع املغريب. ا   ا
رة، قانون املالية لسنة   لمك    2023السيدة الوز لبية د ٔ ا اليل مررته 

مقاربة   لك  ارج  و انفرادية  بطريقة  دته  ٔ ٔن  بعد  الربملان  ليس  مب العددية 
عية اليل رفعته هاذ  ج و  ديد، وتنكر لشعار ا ٔي  ٔت ب شارية مل ي

محل ٕاجراءات  ٔية  يتضمن  ومل  لمواطنات احلكومة،  الرشائية  القدرة  اية 
سب التضخم.  رتفاع الغري مسبوق ل   واملواطنني يف ظل 

ة   ٔن احلكومة رفضت مقرت قانونني تقدمت هبم مجمو  CDT)1(كام 
شارن:  لس املس   مب

د   ة التكرر "سامري" اليت تو ٔممي الرشكة املغربية لصنا ٔول يتعلق بت ا
ة   التصف والعقارات يف طور  اكت  ٔصول واملمت ا تفويت مجيع  ٕاىل  القضائية 

والرهون  يون  ا من  مطهرة  لها  اململوكة  رتاع  وراءات  والرخص 
و املغربية.  ت حلساب ا   والضام

ٔسعار احملروقات. ف  سق   ٔما الثاين فهيم 
حملمدية  كرر البرتول مبصفاة "السامري"  رة، ٕان العودة ٕاىل  السيدة الوز
ٔمن   ل تعزز ا ٔ ٔساسية من  تت رضورة  ٔصبحت مطلب شعيب ووطين و

ىل توفري   ي قادرة  ملغرب، فه ات املغرب من املواد   %67الطايق  اج من 
ات النصف مصنعة، وكذا املسامهة يف  ر من املنتو لتصد النفطية مع فائض 

ادي ينقص بـ  اكزوال  ٔن مثن ا ٔسعار احملروقات، ما يعين  ض  دارمه  4ختف
ٔقل.   ىل ا

خلروج  ل اكمل  ٔ احلكومة يف ٕاجياد  ساغ ت ري املس ٔحضى من   ،
ادة  رشكة "سامري" من خماطر إالفالس واختاذ موقف سليب من مطلب ٕا
ٔزمة  لمسامهة يف جتاوز التداعيات اخلطرية ل شغيل هذه اجلوهرة الصناعية 

اصب ال  الف م ىل  ة العاملية واحلفاظ  ارشة.الطاق   شغل املبارشة والغري م

رة،    السيدة الوز
طق الترصحيات املعربة عن جمرد  اوز احلكومة يف خشصكن م مىت س
ٕالجياد   صادية  ق و ية  التق اريوهات  الس خمتلف  تدارس  سمونه  ملا  نوا 
ري مسبوق  د  سم بتعق ٔنه ي رى  ي  اسبة مللف رشكة "سامري" ا لول م
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ٕالجيا شلك  ل  ة لتتفا مجمو طرف  من  املقدمني  القانونني  مقرت  مع  يب 
ٔقل إالدالء بتعليل ملوقفمك الرافض  ىل ا ٔو  لشغل  ميقراطية  الكونفدرالية ا

رشيعية.    لهذه املبادرة ال
اد ومسؤول مع املعنيني املبارشن بوضعية   ح حوار  ليمك ف ٔنه يتعني  كام 

ال  العملية  ات  قرتا ٔرضية  ىل  الرشكة  ادة هذه  ٕا ل  ٔ هبا  تقدموا  يت 
لهيا تقريبا   و املغربية  ، ملف %70شغيل املصفاة واليل كتوصل ديون ا

س  ل العامل.  ،لمزايدة"السامري" ل الف د ٔمة ومصري ا   بل هو ملف 
ىل هاذ امللف هذا،   ة  قة وجتاوبومه لك رصا لمغاربة احلق بغينا تقويل 

ا لهذه  سرتاتيجية  ٔدوار  ا ٔساسية ٔن  ا املقومات  مضن  تندرج  ملصفاة 
ة الوطنية.  ة واملصل   لسيادة الطاق

وتفعلو   احلمكة  لصوت  إالنصات  رة،  الوز السيدة  ليكن،  يتعني  ا 
  املطلب الشعيب.. 

س اجللسة:   السيد رئ
ى الوقت.  هت   شكرا ا

ركزي.  جياز و ٕ رة يف ٕاطار ما تبقى من الوقت  لسيدة الوز لكمة    ا

رة    نتقال الطايق والتمنية املستدامة:   السيدة وز
القة   س   ل ري  اس ملف  هذا  ٔنه  موافقة   ٔ ركزي،  و جياز  ٕ

ية.  ٔو ال التق لمزايدات السياسية  ستعمل  ٔن    ملزايدات، وال جيب 
  شكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز
ه   موضو الثالث  لسؤال  سبة  منر  من  لرفع  اختاذها  املزمع  "التدابري 

ة الوطنية".  ددة يف الباقة الطاق   الطاقات املت
لتقدمي  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا

  السؤال. 
ليد.    تفضل اليس 

يش:  ليد الربن شار السيد    املس
س.    شكرا السيد الرئ

التدابري رة، حول  الوز السيدة  من    سائلمك  لرفع  اختذهتا وزارمك  اليت 
ددة؟    سبة الطاقة املت

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لحكومة.  لكمة    ا
رة، تفضيل.    السيدة الوز

  . السؤال الثالث 

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون، والسيدات     والسادة املس
شار احملرتم من فريق   س، السيد املس ٔشكر، السيد الرئ ٔن  ٔود  ٔوال،  ف
لطاقات  ميس  اليل  السؤال،  هاذ  بطرح  لتفضلمك  واملعارصة،  ٔصا  ا

ددة.    املت
رسيع تطور الطاقات  ىل  فكام سبقت إالشارة ٕاليه، احلكومة حريصة 

ث تمت مواص ا  ددة، ح القانونية والتنظميية،  املت هودات لتعزز املنظومة 
الل  مثرن اخلواص، من  شجيع املس هبدف توفري املناخ وإالطار املالمئ ل

ذ   ٔرشت هلم، اليل طال انتظارهام م ، 2015-2011ٕاصدار هاذ القرارن اليل 
اليا   د املناقشة  رسيع ٕاخراج نصوص قانونية ق تقريبا حبال "السامري"، وكذا 

  ليس الربملان. مب
د التطور، بقدرة   د ق رسيع ٕاجناز املشاريع اليت تو ىل  ة  ك فالوزارة م

ص ملشاريع من الطاقات   4.6ٕاجاملية تناهز ٔيضا الرتخ غاواط، ولٕالشارة مت  ج
يف  اكربون  ا ٕازا  ل  ٔ من  لفوسفاط،  الرشيف  ب  املك لفائدة  ددة  املت

شطته الصناعية.  ٔ   خمتلف 
الوزارة الطاقات   وقامت  مشاريع  لتطور  ادرات  وم رامج  طالق  ٕ

ددة، سمتكن من رفع حصة هاذ الطاقات.    املت
مج هيم قدرة ٕاجاملية تبلغ   ر ل الرشوع يف ٕاجناز  ٔوال، غنعطي املثال د

املقاوالت   400 دمع  هبدف  الفوتوضوئية،  الشمسية  الطاقة  من  غاواط  م
ل ا ٔربعة د ل ٕاجناز هاذ املشاريع  الصغرى واملتوسطة، مت انتقاء  ٔ لرشاكت من 

  سبعة مواقع. 
ٔيضا ئية    اشتغلنا  هر زويد املناطق الصناعية بطاقة  مج  ر ىل ٕاجناز 
ٔرشت   ىل تطور الطاقة نظيفة كام  ىل العمل  ٓن  شتغلو ا ل، وك هيا من ق

ربة  ىل  ددة وفرية و ة م ىل موارد طاق نية نظرا لتوفر املغرب  الهيدروج
ددة. بري  دان الطاقات املت   ة يف م

لك   لتمثني الطايق  ارطة طريق وطنية  داد وبلورة  ر ٕا ىل ٕا وحنن 
املياه   وكذا  والغابوية  ة  الفالح ت  والنفا املزنلية  ت  النفا فهيا  مبا  احليوية 
ل ماكمن الطاقة البحرية والرشوع يف  مي د ل تق راسة د ام  العادمة، والق

ارطة   الطريق لتطورها.  بلورة 
اصة  ددة،  لطاقات املت اه البحر  م زويد حمطات حتلية  ه  ٔيضا ف و
ٔول  ص  الرتخ تعلمون،  كام  ومت،  والشمسية،  الرحيية  الطاقات  طبعا 

 . ا د التطور مبنطقة ا د ق ي يو   مرشوع، وا
رشيعية   ات ال رايس يف هذا الصباح، إالصال ا ا ٔرش ليه يف يوم فكام 

ة لصاحب  ا اما مع التوجهيات السام س ملؤسساتية والربامج اليت مت ٕاطالقها ا
فعة  ا د  وا ٕاعطاء  يف  سامه  س هللا،  نرصه  السادس  محمد  امل  اجلال 

  ديدة. 
رشيعي واملؤسسايت.    ٔوال، لهاذ إالطار ال
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ق هاذ الهدف   ل حتق ٔ ددة، من  ل الطاقات املت نيا، لك املشاريع د و
ل   لطاقات    %52د سبة  ل ف  ددةيف المك والك ٔفق    ،املت   . 2030بل يف 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

ب.  شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ لكمة    ا
س.    تفضل اليس خامر، السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة، السيدة     الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ات إالسرتاتيجية لحفاظ   ٔمه القطا ددة من  كام تعلمون تعد الطاقات املت
ىل الوقود  د احلرصي  ع ٔن  صاد الوطين وتقويته، فامجليع يعمل ب ق ىل 

ٕاىل يؤدي  ٔن  ٔنه  ش من  املستورد  ٔحفوري  ٔهداف   ا ل دو  ٔي  ٕاخضاع 
ول املوردة. صادية والسياسية ل   ق

س يف   ٔحناء العامل ول دها يف ربع  لنظر ٕاىل توا ددة  ٔما الطاقات املت
لهيا   د  ع ٔحفوري، فٕان  لوقود ا سبة  ل اطق حمددة، كام هو احلال  م

لوقود وسامه يف حماربة تغيري املناخ، هذا دو  ة  ىس  يقلل من احلا ٔن ن ن 
ددة، من   ر يف الطاقات املت س ج عن  ٔن ت ٔمهية املزا اليت ميكن  ٔن 
ٔكرب مقارنة مع قد حتدثه مصادر   شلك  يل فرص العمل اليت قد توفرها  ق

ٔخرى.    الطاقات ا

رة احملرتمة،    السيدة الوز
اص اليوم من امليض قدما يف دراسة   يف ٕاطار تنوع مصادر الطاقة، ال م
اه البحر وتقدمي جواب  اصة يف جمال حتلية م ٕاماكنية استعامل الطاقة النووية 
دة  لطاقة النووية ز ث ميكن  ىل مشلكة ندرة املياه، ح لمي وٕاسرتاتيجي 

ٔن   ددة،  ىل استعامل الطاقات املت س تعويضا  سامه بطريقة فعا ىل ول
دد من   ٔمن الغذايئ، وتضمن جماهبة  ٔمن املايئ وا ٔمن الطايق وا يف جمال ا

 . ال احلالية واملق ٔج ها ا ت اليت ستوا د   الت

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ة   ب املغربية  لمملكة  ٔن  كام  ال،  ا حجة يف هذا  دولية  هناك جتارب 

رشية و  ٔمن    142.12قانونية مبوجب القانون  حتتية، كام تعلمون،  املتعلق 
ٔكرث من   ال النووي وإالشعاعي، وهناك  ا نص تنظميي   50والسالمة يف 

ٔطر املكونة يف هذا امليدان،  م من ا دد  ىل  دة  لتزنيل هذا القانون، ز
الصغرية  دات  الو ذات  النووية  الت  املفا استعامل  فٕان  ذ  انب  ٕاىل 

افسة وزمن بناهئا معقول، مقارنة مع حمطات واملتوسطة القد ٔسعار م رة لها 

لكفة  ٔن  ٔحفوري اكلغاز والنفط، كام  لوقود ا ٔخرى اليت تعمل  الطاقات ا
شغيل  املتوسط والطويل من  املدى  النووية مالمئة يف  الت  املفا شغيل 
فهيا   مبا  عتبارات  كذ  ذ  ٔ ٕاذا  الطبيعي،  الغاز  ٔو  الفحم  حمطات 

ة.    عتبارات املناخ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ىل  ٔن احلكومة املغربية اختذت املسار الصحيح برتكزيها  لنا لكنا اليقني ب
الرشيدة   ادة  الق حتت  بالد  هنجها  اليت  إالسرتاتيجية،  ططات  ا تفعيل 
ل متكني بالد من   ٔ لصاحب اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، من 

ق   القدرة ايت من الطاقة النظيفة والقلي الكربون، وحتق كتفاء ا ق  ىل حتق
متزي يف  ات ا ٔفق بلوغ در ره حنو اخلارج يف  زون الرضوري لتصد كذ ا
صاد اخلايل  ق متوقع يف  ل ا ٔ ىل املستوى العاملي، وذ من  ال  هذا ا

اء كام  القادمة،  العقود  يف  الكربون  من  القليل  بيان   ٔو  يف  ذ  توضيح 
ددة  ٔن اجللسة العامة، اليت خصصت لتطور الطاقات املت ش يوان املليك  ا
امل محمد   ا فهيا صاحب اجلال  ال، واليت د ا ٓفاق اجلديدة يف هذا  وا

رسيع وترية تطور الطاقة.    السادس، نرصه هللا، ٕاىل 
  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
س احملرت    م. شكرا السيد الرئ

رة لقد اسهتلكمت حقمك اكمال يف هذا السؤال.    السيدة الوز
ئية".  ٔمعدة الكهر ه "ا لتايل منر ٕاىل السؤال الرابع وموضو   و

دة  لو ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  ا
  والتعادلية. 

ٔستاذ يس محمد محي.    تفضل 

شار السيد    لمي:   محمد املس
س   . شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ر احملرتم،    السيد الوز
شارات احملرتمني، شارن واملس ٔخوات املس   إالخوان وا

ٔمعدة  ا صيانة  ل  ٔ من  ء  لكهر الوطين  ب  املك ٕاسرتاتيجية  يه  ما 
ئية؟    الكهر
  شكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

رة احملرتمة.  جواب السيدة   الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
س احملرتم.    شكرا الرئ
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شارون احملرتمون،    والسيدات والسادة املس
ستقاليل  الفريق  عن  احملرتم  شار  املس السيد  ٔشكر  ٔن  ٔريد  ٔوال 

يتعلق ىل طرح هذا السؤال اليل  دة والتعادلية  ئية،   لو ٔمعدة الكهر
د السؤال اليل  ميس وا ٔنه  ولكن هو يف طبيعة احلال هو سؤال جوهري، 
ل  ئية، اليل هو العمود الفقري د يفاش نصينو الشبكة الكهر هو الشبكة 

  القطاع الطايق يف اململكة املغربية. 
لها،   ئية والسقوط د ٔمعدة الكهر ل ا ل التاليش د ب د لس فرنجعو 
د الظروف اليل يه   ان ٕاىل وا ٔح يف ما كتعرفو، تريجع يف معظم ا فهذا، 
ت واجنراف الرتبة، اليت تعرفها بعض  ضا ال الف ائية، م ة، است اخ طبيعية م

ة.     املناطق، هذا من 
ب بعض   س ملناطق اجلبلية  ٔمعدة  سوس ا ٔخرى تريجع ٕاىل  ة  من 

ت. ٔبيض والفطر منل ا   احلرشات، اك
الصاحل   واملاء  ء  لكهر الوطين  ب  يعمل املك لهذه املشلكة،  فلتصدي 
ساقطة، من   ٔمعدة اليل يه م تظمة هاذ ا دال، بطريقة م ىل اس لرشب 
هذه  وتبديل  ٕالصالح  خصصة  م يه  اليل  الفرق،  ل  د ل  التد الل 

ر مهنا:  ٔذ ة من التدابري وإالجراءات،  ام مبجمو ٔمعدة، والق   ا
رضرة؛ ٔوال ٕاحصا  ئية اليل م ٔمعدة الكهر   ء ا

ستعمل،  اليل  ة  ٔمعدة اخلش ا نوعية  نوعية اخلشب،  نيا، حتسني  و
ٔمعدة  ا ٕانتاج  ف خيص  ية  التق املواصفات  ٔوال حتديث وحتيني  الل  من 
ة مع   ٔمعدة اخلش لزتود هبذه ا اصة  ديدة  ية  ة، ووضع معايري تق اخلش

ة د ل املراق ان تيكون الغش، والرشوع مسطرة د ٔح ٔنه يف بعض ا لها، 
راج   ٔ ٔمعدة اليل فوالذية، ودراسة استعامل  ديدة من ا ٔصناف  يف استعامل 

ة الضغط املنخفض.    معدنية من ف
ٔكرث من   دال  حىت   2010معود خشيب ما بني    230.000وقد مت اس

رب   د التلكفة ٕاجاملية تتفوق  2022لشت رمه، مليون    400، واكنت وا ل ا د
ل   د املبلغ  د  وا ٔشغال   276ورصد  ٕاجناز  ل  ٔ من  رمه  ا ل  د مليون 

الل السنوات ما بني  ٔمعدة املتالشية وصيانة الشبكة املعنية  دال ا اس
2022-2024 .  

لرشب مسمتر  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  اما، هو طبعا املك وخ
رشية وال املادية  إالماكنيات  تعبئة  كرتيض   يف  اليل  اخلدمات  هذه  لتقدمي 

ٔقل من   ٔنه  ر    %15الزبناء، ولكن السؤال اجلوهري هو  س ل مزيانية  د
خفصنا   النقل،  ل  د الشبكة  يف  ل  تد ب يه  املك ل  د ة  الصنا ومزيانية 
ب   ل املك ر والصيانة يف املزيانية د س ل  شوفو هذه احلصة د نعاود 

لامء الصاحل ء.  الوطين    لرشب والكهر
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

ب الفريق احملرتم   . تعق
لمي تفضل.    اليس محمد 

شار   لمي:  السيد املس   محمد 
صلب  يف  هو  قة  احلق يف  به،  تقدمت  ما  ىل  رة  الوز السيدة  شكرا 

  املوضوع. 
د   ٔ ة ب دائق العموم دى  رة، يف ٕا املدن املغربية، ولكن، السيدة الوز

س   مترب    3هناك مرصع طفل لي امخل ئية من    2022س هر ب صعقة  س
ة.  رة معوم   معود ٕا

رة، هذا احلادث   ٔتقامس معمك، السيدة الوز ٔن  رة،  ٔريد، السيدة الوز
ٔمعدة  دم صيانة ا ٔن  رهن لمك ٕاىل  ٔ ري،  ٔ كون ا ٔول ولن  س ا ي ل ا

ٔسالك املتوا ئية وا لالكهر ارج ودا ىل   دة  لك طريق خطرا مزتايدا 
سيقا مزتايدا   ٔعامرمه، مما يفرض ت الس الرتابية والواكالت املارة مبختلف  بني ا

ل هذه  ىل تفادي م ل العمل  ٔ ا من  ٔو من يقوم مقا ء  لكهر الوطنية 
ٔولوية.  دث عن سالمة املواطن  ٔولوية، فهنا نت ورية وا لصيانة ا اطر    ا

ٔمعدة، خصوصا يف  لهيا بعض هذه ا د  ٔن الوضعية اخلطرية اليت تو كام 
ل  ل العا ر من السؤال ويتحمك يف اجلهات املعنية التد ٔ بعض املدن، يرتك 
ار   ٔخ ىل  ش  ا خمالفة القانون، وخصوصا حنن نع ق يف  واملزيد من التدق

ا العام،  الشارع  يف  املارة  تعرض   ي  ا املميت  رة،  احلادث  الوز لسيدة 
ٔخرى من ضعف اجلودة. رة  رة يف غياب الصيانة و   ومستعميل الطريق 

ٔمعدة   ا هذه  ٔسفل  ئية  الكهر احملوالت  وضع  يمت  ملاذا  ساءل:  ن وهنا 
ب الوطين   ربمك لمك ه  ٔتو تلني عقليا، ولهذا  ٔو ا ٔطفال  ناول ا لتكون يف م

ٔدعوه ٕاىل مزيد من العمل وتفعي ء  ات الرتابية،  لكهر ل الرشاكت مع امجلا
ٔن بعض الواكالت،   ٔنبه ٕاىل  رة، و ح قوس، السيدة الوز ٔف ويه املناسبة 
ا تقوم  ء مبدينة وزان ومدينة شفشاون منوذ لكهر ب الوطين  واكالت املك
لس   ة الرتابية وا لكفت هبا امجلا الص مسامهة الساكنة يف مشاريع  ست

ٔدية ه دت  إالقلميي، وبت ث و ة سيدي رضوان ح ٔرسة  230ذا احلال جام
ٔداء   دة   2500من الساكنة نفسها ملزمة ب ء، ز لكهر ب الوطين  لمك درمه 

مة،   ل  الص ملداخ ب يعرف است ٔن هذا املك اكليف الربط، املؤكد  ىل 
ٔو يقوم...  ٔرض الواقع  ىل  ٔن يرتمجها  ليه     

رة.    وشكرا السيد الوز

  س اجللسة: السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ى الوقت.  هت   ا
شار احملرتم.   شكرا جزيال السيد املس

رة هل من رد دود بعض الثواين؟  السيدة الوز ب يف    ىل التعق
  تفضلوا. 
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نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
س.    شكرا السيد الرئ

ممسة،  املواطنني  ل  د السالمة  كون  وملا  ٔساوي،  م رب  طبعا  هذا 
دا.  رب يسء   وخصوص ٕاذا اكن طفل فهذا طبعا 

ل املسؤولية يف جمال التوزيع   يه طبعا السالمة، هذا تيطرح السؤال د
ٔكرث لرشاكت  ٔكرث و ة اليل هو غيتفعل ويتعطى  رة العموم ء وإال ل الكهر د

  متكن هباذ املسؤولية.اجلهوية اليل يه غ 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.     شكرا السيدة الوز

والتمنية   الطايق  نتقال  قطاع  يف  ري  ٔ وا اخلامس  السؤال  ٕاىل  ومنر 
  املستدامة. 

لهنوض بقطاع املعادن".    موضوع السؤال: "اسرتاتيجية احلكومة 
شارن من فريق التجمع ا د السادة املس ٔ لكمة  ٔحرار لتقدمي  ا لوطين ل

  السؤال. 
ٔموالي عبد الرحامن.    تفضل 

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
س.    شكرا السيد الرئ

لهنوض بقطاع املعادن؟    راه قلت السؤال ٕاسرتاتيجية احلكومة 
رة. شكرا    السيدة الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا. 
لكمة رة يف ٕاطار الرد. ا   لسيدة الوز

نتقال الطايق والتمنية املستدامة:  رة    السيدة وز
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ٔحرار   شار احملرتم عن فريق التجمع الوطين ل لسيد املس ٔوال الشكر 
ل احلكومة  ٕالسرتاتيجية د يتعلق  ه هذا السؤال اليل هو هام اليل  ىل طر
شارية مع   م ف خيص ال د  ٔفقي و لهنوض بقطاع املعادن اليل هو قطاع 

ات الرتابية.    امجلا
د ا د القطاع اليل عندو وا صادية  فهو وا ق يس يف التمنية  ور رئ

ىل الصعيد الوطين واجلهوي واحمليل.  عية  ج   والتمنية احمللية والتمنية 
يف  ٔساسية  ا ز  الراك من  الفوسفاط  ذ  يف  مبا  عترب  ت القطاع  هاذ 
ملسامهة  املعطيات  بعض  نعطيمك  س  فهيا  وما  الوطين،  صاد  ق

رات اليل اكينة يف هاذ س   القطاع.  و
  86،  2021يف سنة    26%فاملسامهة يف قمية الصادرات الوطنية عندها  

رمه، رمق املعامالت تيقارب   ل ا رمه يف سنة   100مليار د ل ا مليار د

لمواد املعدنية  2021  838،  2021مليون طن يف    41، جحم إالنتاج إالجاميل 
رات املعدنية   س ل   13كتفوق  مليون طن مهنا من الفوسفاط، و مليار د

سنة   رمه يف  ولكن  2021ا لفوسفاط،   12،  اصة  رمه  ا ل  د مليار 
دة معادن.  د توازن ما بني  شوف وا   فك

مة،  د  رات خضمة و يتطلب اس ىل الفوسفاط  البحث عن املعادن 
لني  ل الفا صصة لالستكشاف والبحث من ق رات ا س ٔن  واملالحظ 

الفوسفاط  املنجمني  دا  املعدين  سنة   1لقطاع  رمس  رمه  ا ل  د مليار 
ٔرض 2021 طن ا ل  مي هاذ الرثوات د رىق ٕاىل املستوى املطلوب لتق ، ال 

ه الكفاية.  ري مستكشفة مبا ف ٓن    املغربية اليت تظل حلد ا
قطاع   يف  ر  الس مرتبطة  اليل  راهات  وإال املمزيات  هذا  ىل  بناء 

دا البحث    املعادن  وشجيع  دمع  ٕاىل  سعى  ك الوزارة  فٕان  الفوسفاط، 
ستغالل  دوى  ديد  ٔولية لت ي يعترب مر  ىل املعادن ا ب  والتنق

  املنجمي. 
لهنوض  ات  ة من إالجراءات وإالصال ا نواصل تزنيل مجمو لتذكري، اح

ىل الصعيد اجلهوي واحمليل، فاكن ا ملصادقة بقطاع املعادن وجع رافعة لتمنية 
ي  ك، ا اللت وفك ملنطقة املنجمية لتاف ل املرسوم املتعلق  ىل مرشوع د
الرشاء  ل  د املركزية  لهاذ  إالداري  لس  لم ع  اج ٔول  عقد  من  سميكن 

ذ سنة   ي مل ينعقد م ك وا اللت وفك لمنطقة املنجمية لتاف ، 2016والتمنية 
مبا سميكن   ىل "السامري"،  ليات احلاكمة حىت هاذي زيدوها  تفعيل  من 

حتديث   ت،  الوصا من  ة  مجمو وتفعيل  هبا  املنوطة  ملهام  ام  والق لمركزية 
داد مرشوع قانون  ىل ٕا ث تعمل الوزارة  لمنامج ح وجتويد إالطار القانوين 

لقطاع املعدين    33.13املتعلق بتغيري القانون   هنوض  ملنامج وا يتعلق  اليل 
دي  ة  دينام املعدين  وٕاعطائه  "املغرب  املغريب  طط  ا بتحيني  - 2021دة 

2030 ."  
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

لكمة لمك موالي عبد الرحامن.  لفريق احملرتم، ا ب    التعق
  تفضلو. 

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال:   املس
رة.    شكرا السيدة الوز

التنا   اليل  رة، يه  الوز السيدة  قدمت،  اليل  الرمقية  املعطيات  هاذ 
إالطار   فهاذ  احلكومة  ٕاسرتاتيجية  ٔشنو يه  سائلو  ون السؤال  هاذ  نوضعو 

ٔمهية.  مة كتوازي هاذ ا ال يه اسرتاتيجية  ىل لك    واليل 
ٔساسية خصها املعاجلة ف يتعلق هبذا   ٔمور  ن بعض ا ا تنقولو اك ري اح

  طاع. الق
لقدر املعلوم وال  يق ما مستكشفة  ٔنه بالد  ٔول هو  ا ٔمر  ا ٔوال، 
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وما   عند  اليل  املعادن  هوما  ٔشنو  قة  احلق تنعرفوش  ما  ا  اح املطلوب، 
يفا.  لنا فهاذ املعادن كام و ياطات د ح ٔشنو هوما    كنعرفوش 
ٔن ا عني ب ل املت ة د مو د ا يبان لوا يبان يل و د  نيا،  لبية، وا ٔ

شلك  شتغل  ك امليدان  فهاذ  شتغل  ك اليل  املقاوالت  من  برية  سبة  ال
ل بالد دون قمية  عشوايئ، وميكن لنا نقولو اكع كتهنب الرثوات املعدنية د
هاذ  ٔن  ث  ح املطلوب،  شغيل  ال دون  حتويلية،  ة  صنا ودون  مضافة 

اما وكتصدرو   ستخرج املعدن  شرتي وال ك اما وميكن لنا اكع  املقاوالت ت
صاد الريع.  ق   هنرضو ونوصفو هاذ العملية 

شتغل ك اليل  خصها  لنا  د املقاوالت  ٔنه  هو  املطلوب  ني  فهاذ   يف 
ة حتويلية   كون عند صنا قي، خصها  ر حق كون عند اس امليدان خصها 

عند   ن  اك اليل  هاذ OCP)2(حبال  ٔنه  ب كنطالبوش  ما  ا  اح قة  وفاحلق  ،
ىل  شلك لكي، ولكن  ا حتولها  ستخر ٔنه هاذيك المكية اليل  املقاوالت 

ول   م مهنا، حبال يف بعض ا د القدر  ٔقل حتول وا ال الصني كتفرض ا م
ام. %60ٔنه  ل املعدن املستخرج يتحول والبايق ميكن يتصدر    يف املية د

ٔمر ميكن لنا نتداركه فالقانون ميكن لنا نتداركه يف دفرت التحمالت  هاذ ا
  مع هاذ املقاوالت. 

رة،    السيدة الوز
لهيا اليل يه   رتو  ة ايل تذا ىل ذيك املؤسسة العموم ٔيضا  دث  ٔ غنت

)3(CADETAF   اللت واليل ف اليل كتقوم يف  دا  مة  هاذ املؤسسة 
لس  ا هاذ  ٔنه  ب ريا  رش  واست ك،  فك ىل  و اللت  ف ىل  شتغل  ت

ادي ينعقد  .إالداري اليل كرتٔسو 
ملوارد  ٔنه رضورة تدعمي وتعزز هاذ املؤسسة  ٔيضا  ا كنطالبو  ولكن اح

ٔيضا رض  ية الالزمة و رشية والتق اطق ال شمل م صاصها ل ورة توسيع جمال اخ
لنا.  لرثوات د ستغالل العشوايئ  متكن من حماربة هذاك    ٔخرى، حىت 

ٔوضاع الصناع  رتقاء ب ٔيضا  ا من املناسب  رة، اح ريا، السيدة الوز ٔ
ٔيضا وهذا هو املهم  ل البطا و ٔ د ل تقليص هاذ املس ٔ ني من  التعدين

ل ٔيضا ٕارشاك الشباب   دو فهيا هاذ الرشاكت د يتو ٔبناء املناطق اليل  و
  ستغالل. 
  شكرا.

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

صادي   ق دماج  لقطاع  ني  املو املوليني  لسؤالني  ٓن  ا منر  ٕاذن 
ابة عهنام مع   وىل إال يق  واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات، واليت س

نتقال الطايق  رة  لنيابة مشكورة السيدة وز ة لهذا القطاع  ٔسئ املو ا
ٔمني.  ٔشار  السيد ا   والتمنية املستدامة كام 

 
2 Office Chérifien de Phosphates 

دة.  ا سنعرضهام دفعة وا دة املوضوع  ن جتمعهام و   السؤ
ٔصا ه "إالجراءات اليت    والبداية مع سؤال فريق ا واملعارصة، وموضو

بةاختذهتا وزا شغيل ملوا خلارج".  رة ال   حرية اليد العام املغربية 
ٔصا واملعارصة.  شارن من فريق ا د السادة املس ٔ لكمة    ا

  اليس حلسن احلسناوي، تفضل. 

شار السيد حلسن حلسناوي:    املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

اختذهتا   اليت  إالجراءات  عن  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  وزارة  سائلمك، 
خلارج.  بة حرية اليد العام املغربية  شغيل ملوا   ال

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق    السؤال الثاين يف نفس املوضوع 
س احملرتم تفضلوا.    تفضل اليس عبد السالم، السيد الرئ

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

رة،     السيدة الوز
ر،    السيد الوز

ٔخوات وإالخوة،    ا
خلارج؟  بة اليد العام    ما يه إالجراءات اليت تقوم هبا احلكومة ملوا

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ىل  ابة  رة لٕال لسيدة الوز لكمة    السؤالني معا. ا
رة.   تفضلو السيدة الوز

ر   وز السيد  عن  نيابة  املستدامة  والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز السيدة 
شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق   دماج 

شارون احملرتمون. س احملرتم والسيدات والسادة املس   شكرا السيد الرئ
ىل طر  ٔشكرمك  ٔن  ن ٔود يف البداية  ن السؤالني الهامني، املمتحور ح هذ

 . بة حرية اليد العام ذة ملوا   حول إالجراءات املت
ا اسرتاتيجيا  ويل تو ىل املستوى ا شغيل  ل ال ويعترب هذا التطور د
ني  ة ٕالدماج الباح افذ ٕاضاف ىل م اح  نف رشي و لتعزز قدرات الرٔسامل ال

  عن الشغل يف احلياة املهنية.  
الصغرى  و واملقاو  صادي  ق إالدماج  وزارة  سهر  إالطار،  هذا  يف 

ع القضا   ىل ت ات الوزارية املعنية  سيق مع القطا شغيل والكفاءات بت وال

3 Centrale d'Achat et de Développement de la région Minière du 
Tafilalet et de Figuig 
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ات اليد العام   داد اتفاق ىل ٕا خلارج و شغيل  لبحث عن فرص ال املتعلقة 
ات يف جمال ربطها اتفاق ع تطبيقها، فهذه الوزارة  ة   وت اليد العام مع مجمو

والعربية،   ٔوربية  ا ول  ا تنظمي   12من  ٕاىل  ٔساس  لكها  هتدف  ة  اتفاق
شغيل  ٔن الواك الوطنية ٕالنعاش ال بة الهجرة املغربية ٕاىل اخلارج، كام  وموا
املستوى   ىل  املهين  إالدماج  سيري  يف  دماهتا  ٕاىل  ٕالضافة  والكفاءات 

لوسا ٔيضا  ويل، ٕاذ تتكفل بدراسة  الوطين، تقوم  شغيل ا طة يف جمال ال
وتدبري عروض العمل الصادرة من اخلارج والبحث عن فرص الشغل لفائدة 

لهجرة. ٔطر املغاربة واملرحشني    العامل وا
انب   ٔ ا لمشغلني  ه  مو دمايت  عرض  وضع  مت  الصدد،  هذا  ويف 

د  ٕا انب  ٕاىل  العمل  ل  ٔ من  الهجرة  يف  الراغبني  ليات ولمغاربة  اث 
عروض  مبعاجلة  يتعلق  ما  لك  خصوصا  اخلدمات،  هذه  لتدبري  ومساطر 

لهجرة. ى املرحشني  ة التدبري وحامية لتاكفؤ الفرص    الشغل، ضام لشفاف
رمس سنة   خبصوص احلصي ويل  املستوى ا ىل  شغيل  يف جمال ال

دود    2022 ه  ٕاىل  ما مجمو شغيل  مت  رب،  شت شهر  امل   26.627ممت 
دد من املقاوالت اخلليجية الرائدة  القات الرشاكة مع  يف  ك خلارج، مت 
توظيف  ىل  سنو  تعمل  اليت  دة  املت العربية  وإالمارات  قطر  من  لك 

صادية.  ن اق اد دة م الية التكون يف  وسطة و   كفاءات مغربية م
سفاريت اململكة امل شارن ملحقني  غربية  ويف هذا الصدد، مت تعيني مس

ب   ام يف التنق ا ىل  دة، تت لك من دو قطر ودو إالمارات العربية املت
ىل  سويق العمل القطري وإالمارايت وكذا السهر  ة  عن فرص الشغل املتا
ن، يف ٕاطار عروض العمل  ن الب ٔطر املغاربة امللتحقني هبذ ع العامل وا ت

هتا حتت ٕارشاف الواك الو  شغيل والكفاءات، ومت اليت تمت تلب طنية ٕالنعاش ال
دة، ٕاذ مت  ٔسواق شغل وا ان ذات  ديدة مع ب ات  رام اتفاق السعي ٕاىل ٕا
ململكة  ٔطر املغاربة  دام العامل وا ٔن است ة يف ش مؤخرا اقرتاح مرشوع اتفاق
وات  الق رب  السعودي  اجلانب  ٕاىل  هتا  ا ٕا ومتت  السعودية،  العربية 

ٔفق بلوماسية يف  ديدة من  ا ٔسواق معل  ىل  اح  نف ٔهنا و ش التفاوض 
املهمة  ات  اج ل ملغرب، نظرا  دية  الك السفارة  الل توطيد الرشاكة مع 

عددة.  دية يف جماالت م ٔقالمي الك   من الكفاءات اليت تعرفها خمتلف ا
ال   سبانيا يف ٕاطار العمل املومسي يف ا ٕ ديدة  ٔقالمي  ىل  اح  نف ومت 

دقة الف  ٔخرى اكلنقل البحري والف ، مع دراسة ٕاماكنية الولوج ٕاىل جماالت  ال
ة وكذا   دق ات الف حتاد الفريس ملهن الصنا ٔطعمة، وعقد لقاءات مع  وا

ة لـ   ت الفالح ل استقطاب يد   3مع ممثلني عن النقا ٔ ات بفرسا، من 
ست  ر الفرسية، ودراسة ٕاماكنية  فادة من فرص الشغل ام مغربية 

ٔو  ٔو القارة  ، سواء مهنا املومسية  ل اجلهات املشغ هبولندا املعرب عهنا من ق
ن يف جمال تبادل املهنيني الشباب،   الل مرشوع اتفاق مرتقب بني الب من 
لتناوب يف  ٔملاين يف ٕاطار التكون  ديدة مع اجلانب ا ادة معليات  ومت ٕا

ٔطعمة   دقة وا ىل سوق الشغل الربتغايل من  جماالت الف اح  نف والبناء، و
ضيات  ذ مق دقة يف ٕاطار تنف ة والف الل عقد لقاءات مع ممثيل قطاع الفال

ن.     االتفاق الثنايئ املربم بني الب
من   الوزارة  فٕان  لهجرة،  املرحشني  املغاربة  العامل  بة  مبوا يتعلق  ف  ٔما 

بة الل الواك الوطنية ٕالنعاش   لموا جما  ر شغيل والكفاءات، سطرت  ال
ٓيت:    ميكن تلخيصه اك

هنايئ    - ا نتقاء  معليات  ٕاجراء  ل  ٔ من  يك  س لو ا مع  ا ٔوال، 
ال   لمرحشني حبضور اجلهات املشغ وٕاجراء التكوينات التمكيلية يف ا

لغوي لفائدة املرحشني املنتقني هنائيا، ٕاذا ما رغب املشغل يف   التقين وا
؛   ذ

ام لك إالجراءات الالزمة    - دهتم يف الق لمرحشني ومسا بة إالدارية  املوا
ول   ش والعمل  ارية حول ظروف الع شيط ورشات ٕاخ لهجرة وت

لهجرة؛   املستق لفائدة العامل املرحشني 
ٔفواج    - ع ا ر احلدودية، وت ملعا سفري  ٔثناء معليات ال بة املرحشني  موا

دانية  املهاج م رات  ز املشغلني وتنظمي  مع  ا  و مف االتصال  وٕابقاء  رة 
ٔقالمي إالسبانية املعنية؛  ة    لبعض الضيعات الفالح

املومس    - هتاء  ا الوطن مع  ٔرض  ٕاىل  املومسيات  العامالت  عودة  بة  موا
خول  داث مشاريع ل بة بعض العامالت املومسيات ٕال ، وموا الفال

  ملغرب.
خلارج مرتبط  وجتدر إالشار  شغيل  سويقي خلدمات ال ة ٕاىل اجلانب ال

ومن   اخلاصة  دام  ست ن ماكتب  من  قوية  وتنافسية  مادية  راهات  ٕ
، والس مهنا   ىل جهرة اليد العام ول اليت تعمتد  شغيل  بعض مصاحل ال

يوية.  ٓس   ا
صادي وا ق ت، فٕان الواك مع وزارة إالدماج  ملقاو ورمغ هذه الصعو

لني   دد من الفا ىل ربط رشاكت مع  شغيل والكفاءات تعمل  الصغرى وال
شبكة  وتبقى  املغربية،  الكفاءات  لفائدة  لعمل  فرصا  استكشاف  وكذا 
ل تقوية متوقع املغرب لالستفادة من   ٔ ة، مفن  و السفارات املغربية طبعا مف

الوزارة تعمل  ويل،  ا الصعيد  ىل  ة  املتا الشغل  بلورة   فرص  ىل  اليا 
لحرية املهنية..    ٕاسرتاتيجية وطنية 

س اجللسة:    السيد رئ
ى الوقت معذرة. هت رة، ا   السيدة الوز

  شكرا.
لفريق  لكمة  ا ٔعطي  رة،  الوز السيدة  جواب  ىل  ب  التعق ٕاطار  يف 

ٔصا واملعارصة.    ا
  اليس حلسن تفضل. 

شار     حلسن احلسناوي:   السيد املس
مك القمي، وبنفس   ىل جوا رة،  طبعا يف البداية بغيت هننيمك، السيدة الوز

  ..   املناسبة بغيت كذ
خلارج   ٔن حرية اليد العام املغربية  ٔشري ٕاىل  ٔن  ملناسبة  ٔود كذ 
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لعديد من املواطنني   سبة  ل اصب لشغل  ىل توفري م د  سا مة  لية  تعد 
ة واملواطنات، ومن املؤكد كذ شغيل يف ظل التوجهيات امللك ٔن وزارة ال  

متكني  لك ما يف وسعها لتوفري الظروف املناسبة واملالمئة  ة، تعمل  السام
سانية واعتبارها الواجب،  كرامهتا إال ىل معل يليق  ة من احلصول  هذه الف
رشي مل يعد جمرد رمق يف  ر املغرب يف الرٔسامل ال ٔن اس س وحنن نعمل ب
روم من ورائه  ارا ٕاسرتاتيجيا،  صادية، وٕامنا يعد، ولك يقني، خ معاد اق
متع  ا يف  املغاربة  ستحقها  اليت  احلضارية،  املاكنة  تعزز  حنو  قدما  امليض 
لنظر ملا حتم من سامت  خر هبا مجيعا،  راز القمي املغربية اليت نف ويل، وٕا ا

سانية، قل ما جند لها نظريا يف جممت ٔخرى.ٕا   عات 
انب   ٕاىل  الرتكزي  جيب  فٕانه  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  ليه،  وبناء 
لك  واحلكومة  شغيل  ال وزارة  هبا  تقوم  اليت  واحملمودة،  اجلبارة  هودات  ا
دهتا  خلارج، ملسا بة اليد العام املغربية  ام مبا يلزم ملوا ىل الق هتا،  مكو

لك اليت قد تعرتضها    .ودمعها حلل املش
ل املثال ال احلرص، ما ييل:  ىل س ر مهنا  ٔذ   ونظرا لضيق الوقت، س

ة والسالمة   - لص رية املتعلقة  لك الك ٔوال، رداءة ظروف العمل واملش
  املهنية؛ 

اصة ضد العامل املزنليني، لعدم اعتبارمه عامال    - متيزي،  شار ا نيا، ان
شتغل فهي  ولية اليت    ا عاملنا؛ يف العديد من القوانني ا

لجوء ٕاىل القضاء؛  -   لثا، حمدودية ٕاماكنية ا
املهاجرن عن    - العامل  ا وجعز  انعدا ٔو  النقابية  احلرية  رابعا، حمدودية 

  التفاوض جامعيا. 
ويف  شغيل  ال وزارة  يف  رة،  الوز السيدة   ، اكم ا الثقة  لنا  ريا،  ٔ و

ل احلفاظ  ٔ ، من  القضا اكملها ملعاجلة هذه  ا  احلكومة  رامة مواطن ىل 
  خلارج. 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا السيد احلسناوي. 

رتام الوقت.    وشكرا ال
دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  ٓن  لكمة ا   ا

ب.  س يف ٕاطار التعق   تفضلو اليس عبد السالم، السيد الرئ

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

رةالسيدة     ،الوز
هودات اليت تبذلها   ٔنوه  ٔن  ستقاليل، البد  مس الفريق  بدوري و

  الوزارة يف هذا إالطار. 
سمى يف مدونة   راها جتهتد لضامن ظروف مالمئة مبا  ٕان احلكومة احلالية 
سمعو، مشكورة  شوفو اليوم وت ا ت شغيل "العمل الالئق" يف اخلارج، واح ال

رة ا   26.600، السيدة الوز خرو به، س وح صب شغل، هذا خصنا نف م
اليد العام   نا  ، ولق ورو ري اليل اكن عند يف  ٔمل الك ا د  اد قطعنا وا
مه املغرب،   دا لب بري وبري  مع  د ا بية، العامل فاخلارج اليل دارو وا ٔج ا

خر به.    هذا يشء يثلج الصدر ونف
اء جوا لتوضيح،  ا  ام وهذا ري اح ا  رة، توضي مك، السيدة الوز

رية اليت تطال  ة الك ىل املعا ري  ٔننا سمع الك هو الهدف من هذا السؤال، 
رشف املغرب  العامالت، خصوصا العامالت يف ٕاسبانيا، وما مسعنا يشء ال 

امة.    واملغاربة بصفة 
نا   تبذلها حكوم اليت  هودات  ا بفضل  رة،  الوز السيدة  وبفضل  اليوم، 

 ، ىل تطور اليد العام ون اليوم  ك ، حنن م ة جلال امل التوجهيات السام
يف كنا   ، مايش  ام مؤه ل اليد العام لتصبح يد  ىل حتسني القدرة د
ٔرخص مثن، هاذ املفهوم ما بقاش، اليوم عند كفاءات  ام ب سميوها يد  ك

الد  ٕان شاء هللا، بفضل هاذ املشاريع  اليل ٕان شاء هللا غنبقاو خندموهوم ف
لهيا، ولكن حىت فاخلارج كنمتىن ٕاىل  ني  ك ا م ة اليل اكينة واليل اح إالنتاج
لمناطق النائية، املناطق  ٔيضا  هبو  ارج نن ل لنا  ٔو نديو العامل د بغينا جنرو 

يعا  ل اجلفاف اليل  ، س وهاذ الظروف د ش خنتارو اليد العام ين النائية 
ش  ملناطق النائية  ٔن معظم دول العامل، خصنا هنمتو  ٔننا ش مهنا املغرب ش

شغيلها.  ا ٕاىل  ٔحوج ، اليد العام ما    منتصو البطا
  شكرا.

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

لمك. ىل إالسهام د   شكرا 
ولو  "حتسني  ه  موضو الثالث،  السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر  املقاوالت ٕاذن  ج 

لمتويل".    الصغرى واملتوسطة 
سط السؤال.  ٔحرار ل ٔعضاء الفريق التجمع الوطين ل د السادة  ٔ   لكمة 

ء تفضيل  ٔستاذة ش   . ا

شارة   ء الزمزايم:   السيدة املس   ش
رة احملرتمة،    السيدة الوز

الصغرى  املقاوالت  ولوج  سبل  سري  ت يف  املعمتدة  سياستمك  يه  ما 
لمتويل؟    واملتوسطة 

  شكرا.

س اجللسة   : السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

لسيدة   لكمة  رة. ا رة، تفضلوا السيدة الوز   الوز

ر   وز السيد  عن  نيابة  املستدامة  والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز السيدة 
شغيل والكفاءات:   صادي واملقاو الصغرى وال ق   دماج 
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شارة احملرتمة.  س احملرتم والسيدة املس   شكرا السيد الرئ
  جوا عن هذا السؤال: 

د  دد املقاوالت الصغرية  شلك  ٔوال، غنبدا ببعض املعطيات، عند  ا ك
دا؛ 93   % من مجموع املقاوالت املتوسطة والصغرى والصغرية 

اص ذاتيون؛  ٔش   نيا، ثلثني مهنم 
  % من الوظائف الناشطة؛73لثا، حوايل 

اوز رمق معامالهتا السنوي   ورابعا، املقاوالت املتناهية الصغرى اليت ال يت
شلك تقريبا    3 رمه، ك ل ا ت املتوسطة % من مجموع املقاوال90مليون د

دا.    والصغرى والصغرية 
مع  اما  نظاما  يتضمن  ر  لالس اجلديد  امليثاق  ٔن  ٕاىل  إالشارة  ٔود  ف
املشاريع   منية  و ستدامة  مع  حمددا  نظاما  ٔيضا  يتضمن  كام  ر،  س

  املتناهية الصغرى والصغرية واملتوسطة.
املبادرة الفردية وإ  شجيع  متويل يف  ٔمهية ا ب داث مقاوالت من ووعيا 

ر   متويلية نذ ليات ا ة من ا لمتويل، مت وضع مجمو سري سبل الولوج  ل ت ٔ
البنيك   لمتويل  قوية  دفعة  ٕاعطاء  ٕاىل  ي هيدف  ا "انطالق"  مج  ر ه:  م
متويل  ا ليات  ىل شلك  واملتوسطة، وذ  والصغرى  الصغرية  لمقاوالت 

طورة ومالمئة.    م
ٕاىل   مج  الرب هاذ  لشباب  وهيدف  سبة  ب متويل  ا ٕاىل  الولوج  سهيل 

دا وكذا ت العام  اتيني واملقاوالت الصغرية  اميل املشاريع واملقاولني ا
د السواء.  ىل  الني احلرضي والقروي  ري املهيلك    يف القطاع 

الواك   الل  من  الوزارة  مج، حرصت  الرب لهذا  قوية  دفعة  وٕالعطاء 
شغ  ل الوطنية ٕالنعاش ال ٔ ٔبناك من  يل والكفاءات بعقد رشاكت مع بعض ا

ٔطراف  ا لرشاكة بني  العام  إالطار  ديد  ولت املشاريع  متويل  مر  حتسني 
تعزز روح  ل  ٔ هنا من  ف ب التعاون  ٔحاكم وجماالت  ا املتعاقدة ورشوط 
الصغرية  س  ل املشاريع  هاذ  واستدامة  شاء  ٕال الالزم  مع  ا وتوفري  املبادرة 

لربامج واملبادرات الهادفة ٕاىل وس  متويل، ومواص العمل  هيل الوصول ٕاىل ا
تعززها  ل مع  ل املدرة  شطة  ٔ وا دا  الصغرية  املقاوالت  هاذ  متويل  دمع 

خلصوص:  ٔمر    وجتويدها، ويتعلق ا
يف   - اص  ٔش ا لفائدة  ل  ل املدرة  شطة  ٔ ا ومتويل  بة  موا بربامج 

صند  الل  من  اقة  ٕا دود  وضعية  يف  عي  ج سك  ال ٔلف   60وق 
  درمه؛ 
ذة يف    - ايت املت شغيل ا وتعزز إالجراءات اجلهوية الهادفة ٕاىل دمع ال

ات مع اجلهات؛    ٕاطار االتفاق
لشباب يف ٕاطار التعاون    - صادي  ق ودمع الربامج اجلهوية لٕالدماج 

ويل؛    ا
ل   - الوطنية  املبادرة  تلعبه  ي  ا ري  الك ور  متويل وا يف  رشية  ال تمنية 

ل جبميع ربوع اململكة.  شطة املدرة ل ٔ   ا

لفائدة املقاوالت الصغرى،  ديدة  دمات  داد مشاريع عروض  ومت ٕا
ستدامة وتنافسية من هذا النوع من املقاوالت، وهاذ  مهنا العرض املتعلق 

ىل ٕاماكني دا، اليت تتوفر  هيدف ٕاىل دمع املقاو الصغرية  ري  ٔ ات منو  ا
ري، وكام تعمل  س ذ مرشوعها  الل تقدمي دمع مايل لتنف دة، من  وا
ىل مرشوع مرسوم  ر  الس امللكفة  املنتدبة  سيق مع الوزارة  الوزارة بت
داد   اليا يف طور إال د  متويلية وتو ية وا بة التق دد من تدابري املوا يتضمن 

مع ستكون..    لول ل
ليمك ورمح   ة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.     شكرا السيدة الوز

لفريق احملرتم.  ب    التعق
شارة احملرتمة   . تفضيل السيدة املس

شارة   ء الزمزايم:   السيدة املس   ش
س،    السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
مبختلف  وهني  م صاد،  ق ز  راك من  ركزية  يعترب  القطاع  هذا  ٕان 
واملتوسطة  الكربى  ملقاوالت  يتعلق  ف  احلكومة  اختذهتا  اليت  إالجراءات 
اخ  اللها حتسني م روم من  دا، مبا يف ذ ت اليت  والصغرى والصغرية 

اش ة الصعبة اليت  صادية يف ظل الظرف لق انتعاشة اق ٔعامل و هتا بالد ا
حتاد   مج  ر ٕاطار  اليت وقعت يف  ة  التفاق وهني  ، م ورو ٔزمة  جراء 
ٕاماكنية   تعزز  سامه يف  واليت س والتنافسية،  ارية  الت لمبادالت  ٔورويب  ا
متويل، يف ٕاطار حتسني القدرة  ىل ا حصول املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

وامل  الصغرى  املغربية  لمقاوالت  ات التنافسية  القطا يف  والس  توسطة، 
الغذائية  ة  سيج والصنا ر، ويه السيارات وال سية يف التصد ٔربعة الرئ ا

ة.    والفال
متويل   ىل  الصغرى واملتوسطة  املقاوالت  ٕاماكنية حصول  سهل  كام س
رات  اس طريق  عن  رية  التصد التنافسية  قدراهتا  بتحسني  مستدام، 

ديث وٕازا الكربون ومتويل  طلبات الت ٔو تلبية م ة  توسيع القدرات إالنتاج
ل  ٔ انية من  ية ا تارة من اخلربة التق الرٔسامل العام مع استفادة املقاوالت ا
ر، كام سمتكن  لتصد اراهتا يف الشؤون املتعلقة  بة تطور  تعزز قدراهتا وموا

ملتوسطة من توفري دمع ملموس لتعزز قدرات املقاوالت املغربية الصغرى وا
بتاكر.    ىل التنافسية و

رة احملرتمة،    السيدة الوز
هنا من الولوج لفرص   ٔن دمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة ومتك الشك 
هذا   لتزنيل  ٔساسية  دة  قا ن  ش س ة،  البنك القروض  اصة  و متويل  ا
ٔولية  ي يعد  شغيل يف القطاع اخلاص، وا مع ال د  ٔنه احلل الوح الثالوث، 
صفوف   يف  اصة  و املرتفعة  البطا  سب  ل نظرا  املغاربة،  معوم  ى  برية 
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املقاوالت  ولوج  حتسني  ٕاىل  ريم  الوزارة  اختذهتا  اليت  والتدابري  الشباب 
لق فرص قارة  رب  سبة البطا  شلك فرصة لتقليص  ث س لمتويل، ح

ني عن العمل من شباب وسا ء  لشغل، مما سميكن من تعزز حظوظ الباح
اصب الشغل من   ستفادة من الربامج اليت خصصهتا احلكومة خللق م يف 
ٔن قطاع  ىل اعتبار  ٔوراش،  مج  مج فرصة ور رامج انطالقة ور يل  ق
رز  ٔ د  ٔ ٔهنا  احلكومة،  س  لرئ قة  ودق ة  يوم مبتابعة  حيظى  شغيل  ال

لن عهنا.  ٔ   إالجراءات اليت 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
شطة ٕان فريق ا ٔ راهات املرتبطة  ٔحرار واع حبجم  لتجمع الوطين ل

ل  ات صعبة، وٕاذ س شه املغرب من ظرف اصة يف ظل ما يع املقاوالتية، و
واملتوسطة،  مهنا  الصغرية  اصة  و املقاوالت،  بريا يف دمع  ما  اه لحكومة 

متويل ودمع قراراهتا التنافسية ث لضامن ولوج مصادر ا   .. وسعهيا احلث
  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
شار.    شكرا السيدة املس

ى الوقت.  هت   ا
ٔوضاع املعنوية واملادية املزرية   ه "ا ٓن ٕاىل السؤال الرابع، موضو منر ا

شغيل املؤقت".   لعاملني رشاكت املناو وال
لشغل.  حتاد املغريب  شارن من فريق  د السادة املس ٔ لكمة    ا

ن؟ نقطة نظام اليس نور    ا
س.    تفضل السيد الرئ

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

ىل حتملها جسامة العناء   رة  شكر كثريا السيدة الوز ٔوال،  قة،  يف احلق
ر من احلكومة، ونتفهم  ىل وز ش جتاوب بديال، طبقا لقانون بطبيعة احلال 
ٔن  وطة به، و ٔن الغياب نتاعو ملهام م ر ملهام  كذ كثريا غياب السيد الوز

معنو  ٔوضاع  ب يتعلق  امللف  ٔن  ب ذ  ٕاىل  ٔرشمت  مزرية كام  د  ومادية  ية 
الف،  عدو بعرشات ا شغيل املؤقت واليل ت رشاكت املناو وال لعاملني 

اصة.    ٔوضاعهم 
رجعو   ٔننا  ب  تنا نلمتس من رئاسة اجللسة ومن إالخوان يف املك من 

رة.   ة ضد السيدة الوز ا ٔي  لنا، وهذا ما عندو    لطرح السؤال د
ر، ولكن  نتفهم وشكر وحنيي السيدة الوز رة، ونتفهم غياب السيد الوز

س  مك السيد الرئ ة، نلمتس م ل هذه الف ة القوية د ٔمهية امللف واملعا نظرا 
ل طرح هذا السؤال.   ٔج   ت

  وشكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ل القطاع   ة، لك دا ٔنه الوزراء ينفذون السياسة احلكوم انتوما تتعرفو ب
هذا  امل احلكويم"،  "التضامن  مسيهتا  ة  ا ٕاطار يش  يف  ولكن  به،  لكف 

املادة    93الفصل   ٔمة،  ا ٕارادة  تعبري عن  ٔمسى  اململكة  من    3من دستور 
التنظميي   القانون  من  الثاين  ٔشغال   065.13الباب  سيري وتنظمي  املتعلق ب

احلكويم"  "التضامن  عبارة  ٕاىل  يضيف  ٔعضاهئا  القانوين  والوضع  احلكومة 
لسنا املوقر   292عبارة "التاكمل يف املبادرة"، واملادة   يل  ا من النظام ا

ٔو زم   ل  بة زم ر ٕاماكنية ٕا لوز ح  وحسنا يفعلون حىت ال حيرمون   -كام ت
لس من طرح   ٔسئ وسطها  ا ن، يف   - ا ٔو ختريمك، السيد نور ا ح  ت

اال، ولن نطبق يف حقمك  ٓتية استق لسة  ائه ٕاىل  ٔو ٕار لسؤال  ث  ش ال
  . 290الفقرة الثانية من املادة 

  شكرا جزيال. 
رتام احلرية النقابية".  ه "ا   ٕاذن منر ٕاىل السؤال اخلامس، موضو

شارن من فر  د السادة املس ٔ لكمة  ملغرب  ا حتاد العام لشغالني  يق 
  لتقدمي السؤال. 

س، تفضل.  لطيف، السيد الرئ   اليس عبد ا

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

رة.  سائلمك السيدة الوز ت النقابية،  رتام احلر   عن ا

س    : اجللسةالسيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رة تفضلو.    السيدة الوز

ر   وز السيد  عن  نيابة  املستدامة  والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز السيدة 
شغيل والكفاءات:   صادي واملقاو الصغرى وال ق   دماج 

س.    شكرا السيد الرئ
ليه.  اولو جناوبو  م، ف د    وحىت هاذ سؤال 

ىل هذا  شار احملرتم،  ٔشكرمك، السيد املس   السؤال. طبعا 
بداية   ذ  م اختذت  قد  لنا  د البالد  ٔن  ىل  يد  ٔ الت البداية  يف  ٔود  و
ل حامية حق تنظمي وضامن املامرسة الفعلية   ٔ دة ٕاجراءات من  ستقالل 
يفام تتعرفو  ني العام واخلاص، فعىل املستوى القانوين  لقطا لحرية النقابية 

الت  الل  النقابية، من  احلرية   ٔ د كرس م ات ذات مت  ىل االتفاق صديق 
ة رمق   هنا االتفاق ، من ب ٔ 98الص د ىل م ، ونصت خمتلف دساتري اململكة 

ٔول نص  ت، ومت وضع  ٔدوار اليت تضطلع هبا النقا ىل ا التعددية النقابية و
ل   د الظهري  ٕاصدار  الل  من  املهنية  ت  لنقا اص  يوليوز   16قانوين 

رس 1957 ٔحاكمه  ي الزالت  ىل القطاع العام. ، ا   ي 
دة  الباب  هذا  يف  املرشع  خصص  فقد  اخلاص،  لقطاع  سبة  ل
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ت زجرية عن  الشغل عقو ٔقرت مدونة  كام  الشغل،  ضيات يف مدونة  مق
ٔحاكم املتعلقة مبامرسة احلق النقايب، ترتاوح الغرامة بني   حىت    15.000خمالفة ا

  ا العود. درمه، ويه الغرامة اليت تتضاعف يف  30.000لـ 
شارية،  ميقراطية ال ٔجراء يف تعزز ا دويب ا ت م ا ٔمهية انت ونظرا 
ٔساسية ملامرسة احلق النقايب، فقد خصصت لها مدونة  ٔيضا حمطة  عتبارها 
ىل مستوى  متثيلية  ٔكرث  ا ت  النقا يمت حتديد  ٔساسها  ىل  اليت  الشغل، 

امل وتفعيل  ل  شك الوطين  الصعيد  ىل  ل املؤسسة  دا متثيلية  ا ؤسسة 
جملس  الرتيب،  الثالثية  شارية  س الس  ا وكذا  ة  إالنتاج املؤسسات 
لجنة الثالثية الرتيب   شغيل وا ىل ٕالنعاش ال ٔ لس ا املفاوضة امجلاعية وا
شغيل املؤقت وجملس  ٔحاكم املتعلقة مبقاوالت ال لتطبيق السلمي ل امللكفة 

ٔخ   طار املهنية.  طب الشغل والوقاية من ا
ت النقابية يف القطاع   ل حامية احلق النقايب وتعزز ممارسة احلر ٔ ومن 
ر   ادي نذ ة من التدابري العملية  ىل اختاذ مجمو اخلاص، معلت هذه الوزارة 

  مهنا: 
الثالثية   شارية  س الهيئات  ات  اج انعقاد  ة  انتظام رتام  ا ٔوال، 

عتبارها فضاء ملامرسة شاور مع الرشاكء   الرتيب،  احلرية النقابية واحلوار وال
كرسا   شغيل،  ٔن خمتلف القضا اليت هتم جماالت الشغل وال عيني ش ج
ىل  ىل حث املشغلني  ش  رات التف الل ز ٔ الثالثية والرتكزي من  ملبد
ضيات القانونية ذات الص حبق تنظمي وتوفري رشوط ممارسة احلرية   رتام املق ا

ٔجراء ا ل متثيلية  ا املؤسسات  وتفعيل  داث  ٕا ىل  املشغلني  لنقابية وحث 
الفني  ا املشغلني  الفات واجلنح ضد  ا ه املالحظات وحترر حمارض  وتوج
ٔساسية يف العمل، واليت من   ضيات، وٕاصدار دليل حول احلقوق ا لهاذ املق

ٔن وو  ة يف هذا الش كوي هنا احلق النقايب وتنظمي دورات  مج وطين  ب ر ضع 
ىل ٕارساء  ذ حتملنا هاذ املسؤولية  ملفاوضة امجلاعية، وقد حرصنا م لهنوض 
ات  خمر تزنيل  مواص  بصدد  وحنن  عي،  ج لحوار  مؤسسة  د  قوا

ل   عي د ج ريل    30االتفاق  هنا ورش استكامل 2022ٔ ، واليت من ب
ية حمددة.   رشيعات العمل جبدو زم

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
رة.     شكرا السيدة الوز

ى الوقت.  هت   ا
ب.  شارن يف ٕاطار التعق د السادة املس ٔ لكمة    ا

لطيف.    اليس عبد ا

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

رة،    السيدة الوز
س احلكومة   لتنا يف اجللسة الشهرية ملساء السيد رئ الل مدا من 

صادية تفهمنا  ق ة  لظرف ٔجور، نظرا  دة يف ا دم الز موقف احلكومة من 
ت  رتام احلر ، عن طريق ا رامة الطبقة الشغي دة يف  لز العاملية، وطالبنا 
اصب   ىل م النقابية، عن طريق وقف الطرد التعسفي، عن طريق احلفاظ 

  الشغل.  
ٓن بل لهتا حلد ا ل دة ملفات مل تمت  ٔسف، هناك  سط   ل ٔ زايدت، س

ض:  س ٕاال غيضا من ف رة، بعضا مهنا وهو ل   ٔماممك، السيدة الوز
داسو" جبهة فاس، قامت   - دمات رشكة "ف ديم ومست مشلك مست

ٔن قضوا    300الرشكة بطرد   دمة بعد  دم ومست سنة يف العمل،    26مست
دمة    300ووراء هاذ   دم ومست ، فهل هذا يف عهد حكومة   300مست ائ

عية يشء معقول؟  ج لعدا    تنادي وننادي معها 
-  ) دق  ف مشلك  ٔعضاء MERCUREهناك  طرد  مت  لناظور،   (

ٓن رمغ  ٔي ٕاجراء حلد ا ذ  دمني، ومل يت ب النقايب وبعده مجيع املست املك
  حماوالت الصلح اليت متت؛ 

-  ) رشكة  اNEWRESTهناك  اكتب  ا طرد  دم )،  و لنقابة  لعام 
ب النقايب؛  ملك   رتاف 

ملصربات، وقد مت   - ٓيت ملول، وهو خمتص  " ب د بلف هناك معمل" 
ساء، قضني   ل   10طرد مجيع العامالت وهن  ٔ ب ٕاال من  سنوات دون س

هئن النقايب؛    ان
ادق    - ف ة  ع عامل مجمو ث م ر، ح ٔاكد ب الصحراء  دق  هناك كذ ف

ت ذ يف حمرض مفوض قضايئ، الصحراء من ال  ولوج لعملهم، وقد مت تث
؛  لبطا ش وعرضة  لهتم ٔسف الزال هؤالء العامل عرضة    لكن ل

ار البيضاء، مت طرد    - ية  ازر الب هئم    37هناك ا ب ان س امال 
  النقايب. 

رة،    السيدة الوز
لعمل احلكويم، بل   سا  س تب ا لهذه احلاالت ل ٕاننا ال زلنا  ٕان طرح

ىل  ٕاننا خوفا  ٔننا ندمعها ومثن معلها، ولكن  ب لحكومة  د  ىل عهد وو
لك.  ريد طرح هذه املش عي  ج   السمل 

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

رامج التكون املهين مع   ه "مالءمة  ٕاذن منر ٕاىل السؤال السادس موضو
دات سوق    الشغل". مست

دة املوضوع،  ٔن هذا السؤال السادس والسابع جتمعهام و ان يل ب ري ت
دفعة  نطرحومه  تفضلو  رة  الوز والسيدة  لعناون،  قراءة رسيعة  الل  من 
ش الفريقني املعنيني عندمه مانع؟ ما عندمك مانع يتقدمو دفعة  دة ٕاىل ما اك وا

دة؟    وا
عية، ج العدا  ة  مجمو يف  ملقاوالت   إالخوان  العام  حتاد  ويف 
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  املغرب، ما عندمك مانع؟ 
رامج   دة املوضوع، "مالءمة  السادس والسابع جتمعهام و ٕاذن السؤال 

ٓفاق التطور".  دات سوق الشغل و   التكون املهين مع مست
عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ادي نعطي ا

  تفضل اليس سعيد. 

شار   ر:   السيد املس   سعيد شا
س.  شكرا   السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
مالءمة   ل  ٔ من  هبا  ام  الق املزمع  والتدابري  إالجراءات  ىل  ساءلمك  ك

ىل "مالءمة".  ٔسطر   ٔ دات سوق الشغل، و   رامج التكون مع مست
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

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

  اليس محمد رىض تفضل. 

شار     محمد رىض امحليين:  السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ر احملرتم،    السيد الوز
شارون،    السيدات والسادة املس

ظومة التكون املهين  سائلمك حول   لك م ٕاسرتاتيجية الوزارة ملعاجلة مش
ٓفاق تطورها.    و

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

دود  ىل السؤالني معا يف  لرد  رة  لسيدة الوز لكمة    دقائق.  6ا
رة.    تفضيل السيدة الوز

املستدامة   والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز ر  السيدة  وز السيد  عن  نيابة 
شغيل والكفاءات:  صادي واملقاو الصغرى وال ق   دماج 

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

ىل هذا السؤال اليل هو هام،  شاران احملرتمان، شكرمك  فالسيدان املس
ه.    واليل تفضلمت بطر

من ٔنه  ىل  يد  ٔ الت بداية  ٔود  مع   ف املهين  التكون  ل مالءمة عرض  ٔ
ريم ٕاىل متكني  ٔوراش  دة  ح  ىل ف طلبات سوق الشغل، معلت الوزارة  م

م يف سوق   سهيل معلية ٕادما الشباب من املؤهالت واملهارات الرضورية ل
ات املعرب عهنا من   شغيلهم ومسامههتم يف تلبية احلاج الشغل وحتسني قابلية 

ات  صادية ف خيص اليد العام املؤه والقادرة طرف خمتلف القطا ق
  ىل رفع من تنافسية املقاوالت. 

ٔوراش يف:   ذة لتزنيل هاذ ا متثل التدابري املت   و
التكون   - لتطور  اجلديدة  الطريق  ارطة  حماور  تزنيل  موص  ٔوال، 

محمد   امل  اجلال  لصاحب  السايم  النظر  ٔمام  تقدميها  مت  ي  ا املهين، 
ب   ٔهيل العرض التكويين ملك ٔوال، ت الل،  ٔيده، من  السادس، نرصه هللا و

ىل املستوى الوطين وتطوره؛    التكون املهين وٕانعاش الشغل 
ندماج املهين، فقد رشعنا يف   - هت الشباب لولوج سوق الشغل و

الوزارات  مع  مبشاركة  حتديده  مت  ي  ا اجلديد،  التكويين  العرض  تزنيل 
ا ملقاوالت والقطا العام  حتاد  و الرتابية  اجلهات  وممثيل  املعنية  املكونة  ت 

ل  د التكويين  املومس  من  ابتداء  املهنية،  وامجلعيات  دراليات  والف املغرب 
  ؛ 2022
ٔخرى 72  - ديدة و % من العرض التكويين من املومس احلايل يضم شعبا 

ادة هيلكهتا، عند ما يفوق   كوهنم وفقا   142.700متت ٕا درب يتابعون  م
ٔي ما ميثل   % من مجموع املتدربني، وقد مت يف هذا  43لهاذ العرض اجلديد، 

داث   دود اليوم ٕا ادة هيلكة    154الصدد ٕاىل  ديدة وٕا ى ٔخر   142شعبة 
ات؛    هتم خمتلف القطا

استفادة    - ٕاىل  ٕاضافة  املهن    4200هذا،  مبدن  ٔوىل  ا لسنة  درب  م
ة،   كوي رامج  والكفاءات الثالث اليت انطلق هبا التكون هذه السنة من 

ديدة؛    لكها 
ل   - ٔ دانية من  ىل حبوث م تعمتد  ٔيضا دراسات قطاعية  ومت ٕاجناز 

لعقلنة  يلكة  ليات  وٕارساء  الكفاءات  من  القطاعية  ات  احلاج هاذ  حتديد 
متثل يف ٕاجناز دالئل املهن واحلرف ومرجعيات تدبري سوق الشغل   والتكون، 

  املهن والكفاءات؛ 
ة من    - داث مجمو ىل ٕا ركز  د سياسة تعاقدية مع املهنيني،  ومت اع

ات وتفويض تدبريها ٕاىل املهنيني، وذ يف  املعاهد املتخصصة لبعض القطا
لتدبري املفوض، وتعد هذه املعاهد منوذ ات  ا لرتسيخ التكون يف  ٕاطار اتفاق

اهتم  ه وتدبري التكون املهين وفقا حلاج الوسط املهين وٕارشاك املهنيني يف توج
داث    معاهد؛  10من الكفاءات، وقد مت يف هذا إالطار ٕا

لكفاءات يف    - املقاربة  تعزز  الل  من  البيداغو  منوذج  ا وتطور 
ا ٕال ٕاسرتاتيجي  يار  اكخ دها  واع املهين  الهندسة  التكون  التكون دة  ل  د

ات املقاوالت من املؤهالت  ٔفضل حلاج ابة لضامن  ست ل  ٔ املهين من 
ات؛  ها يف حتديد هاذ احلاج   وٕارشا

ة   - ٔداء هاذ الف ة املكونني، قصد حتسني جودة  رتاف ٔيضا من ا ومت الرفع 
داث معهد وطين  الل ٕا ام من  ظومة التكون املهين شلك  خلصوص وم

  كون املكونني؛ لت
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مي   - ٔمهية معلية تق ت وإالشهاد، اعتبارا  ا م مي و مراجعة نظام التق
ي تلعبه  ٔسايس ا ور ا قة املدربني، وا سبات املتدربني، وحىت فاحلق مك
ة احملددة مضن رامج التكون.  ٔهداف التكوي   يف حتديد مقدار ما حتقق من ا

ٔمه  د ا ٔن الوزارة كتويل وا شغيل كام  ل ال اصة جلهوية املبادرات د ية 
رامج مع لك اجلهات، انطالقا من   مت ٕاطالق  ث س ، ح والتكون واملقاو
وحباكمة  حملية  رؤية  وفق  ل  التد د  توح ل  ٔ من   ، املق القلي  ٔشهر  ا

  ديدة يف ٕاطار التعاقد مع اجلهات. 
رنجع خلارطة الطريق اليل تقدمت بني يدي صاحب اجلال  امل محمد  و

ريل    4السادس نرصه هللا، بتارخي   ىل تزنيل 2019ٔ ، فاكنت معلت الوزارة 
ارطة الطريق اليل كمتحور حول مخسة حماور اليل يه  ل هاذ  املضامني د

لهيا.  شتغال  سامه، كتمكل    يلكة، والوزارة ك
داث   ٕ ٔوال، قامت  ىل مستوى خمتلف   12ف لمهن والكفاءات  مدينة 

ات اململكة، وانطلق التكون بثالث مدن ابتداء من مومس التكون احلايل 
سوس  2022-2023 ات  وكهتم  ة   -،  والساق والعيون  والرشق  ماسة 

الثالث   املدن  إالجاميل، ويف   %26امحلراء، وشلك  التكويين  العرض  من 
ة   البناء، طن ٔشغال  من  هتاء  مدن يف طور    -تطوان    –ني ثالث 

ط  احلسمية يطرة وبين مالل    -سال    –، الر يفرة، و  -الق ٔخرى   6خ مدن 
ة   اللت، فاس    –يف طور إالجناز عند در ش  -ف اس، مرا ٔسفي   -مك

ار البيضاء ا   -سطات ولكممي  -وا هب،.  -واد نون وا   واد ا
ث متت مراجعة لك   ادة هيلكة عرض التكون املهين، ح ٔهيل وٕا ومت ت

كويين،  ادة النظر شلك شامل يف ختصصات التكون املهين، عرض  رب ٕا
ىش  ذف بعض الشعب اليت ال ت ، و مع حتيني الشعب اليت تتطلب ذ

ات املهنيني، وتضمن هاذ العرض التكويين اجلديد   اج ة،   335و كوي شعبة 
ديدة و   %41يه    138 ل الشعب    %51شعبة حمينة و  147مهنا شعبة  د

فاظ هبا،   ح ذف  مت  ني مت  اوزة   108يف  ٔصبحت م ل الشعب  د
لهيا الطلب.    ٔو مكررة وال ضعف 

رشت الوزارة هاذ الورش   ت،  ا م مي و ف خيص مراجعة نظام التق
ٔضفت   ام، و ل التكون شلك  ل إالصالح، رفعت من جودة املنظومة د د

يبلومات.  ىل ا ة  ة والشفاف ل املصداق د الصبغة د   وا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
رة.    شكرا السيدة الوز

عية.  ج ة العدا  مو لكمة  ٔعطي ا ب،    يف ٕاطار التعق
  اليس سعيد تفضلو. 

  

 
4 Haut Commissariat au Plan. 

ر:  شار السيد سعيد شا   املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ل ( د إالحصائيات د ٔن سبة الساكنة  4HCPعند وا ) اليل كتقول ب
شيطة كتعدى   اليا تعدت    %65ال سبة البطا  ٔن  ب ، %11.4وكتقول 

ل  هلم فالساكنة د سبة د ٔن هاذ مح الشواهد التكون املهين ال وكتقول ب
العمل تعدت   ٔن فصفوفهم هوما    %26البطاليون والعاطلون عن  ب وكتقول 

د  .  %20اكينة وا ل البطا   د
سط، يعين   املثال م د  ه    100نعطي وا ف اطل كنصيبو    26خشص 

د   ن وا ت اك خشص،    20اميل شهادة التكون املهين، وكنصيبو فوسطهم ن
كون ٕاىل رضبنا وصلنا   ادي  الرمق حشال  تتخيلوا  ٔن  لمك  مليون   40ٕاذن 

كون؟  ادي    سمة شنو العدد اليل 
دد ا ٔن  لصو ب ست ) هاذي  statistiqueلعاطلني من هاذ (من هنا ك

يفوق   العدد  ٔن  ب لصو  ست العملية   60ك العمل،  عن  اطل  ٔلف خشص 
دو   كنا  ، سه فـ    40احلسابية  كنرضهبا  سمة  كنرضهبا    %65مليون 

فـ  11.4% كنرضهبا  يعين  20%،  العدد  يتضاعف،  ادي  العدد   ،
)statistique ) ادية  (il s’aggraveٔن املالء الش؟  ايبة ما بني )  مة 

ذاك  كذ  ٔن  الشغل،  دات سوق  بني مست املهين وما  التكون  رامج 
)le taux de croissance  ري ب زلنا  زل، ٕاىل   le tauxفـ (  %1) لكام 

de croissance  د منو كتزنل مهنا وا سبة ا اطل    300)  يزتاد  ٔلف اليل 
  ف.ٔل 60العدد كريتفع لـ  %2عن العمل، ٕاىل نقصنا بـ 

ام بـ  ٔن العدد غيزتاد لك  رة احملرتمة،  ٔن تتخيلوا، السيدة الوز   12لمك 
لينا بـ  ام غيزتاد  امل شهادة التكون املهين لك    ٔلف.  12ٔلف، ٕاذن 

هود   ٔشنو يه إالجراءات اليل ممكن تقومو هبا واليل تضاعفو من ا ٕاذن 
ش نقصو من هاذ العدد؟ لمك فهيا    د

رة ا    حملرتمة، السيدة الوز
ة التحويلية،  ة إالسرتاتيجية، الصنا ال: الصنا ات احلساسة يه م القطا
رات، القطاع   ة الطا ة السيارات، صنا ت، ٕاىل قلنا صنا قطاع املياه، الغا
ات احلساسة   ات وال هاذ القطا ة، هاذ القطا ٔشغال العموم ل البناء وا د

الو  الشغل، يعين  اليل فهيا سوق  الشغل ولكن يفام قوليت  ل سوق  فرة د
ٔهيل دون املستوى.    الت

رة احملرتمة،    السيدة الوز
سجيل وبناء مراكز التكون جبميع   عية ب ج ة العدا  كنطالبو مفجمو
معروفة  ت  و ة  ال:  م لها  د اخلصوصية  عندها  ة  ولك  اجلهات، 

ت لنبا معروفة  الهندي،  ب  لق معروفة  اجلبلية،  ة  العطرية،   لسيا
ت الطبية.    النبا
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لها، يتدارو مراكز التكون  ة عندها اخلصوصيات د ٕاذن كنطالبو لك 
كون كتوازى..    والتدريب، 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا اليس سعيد. 

ى الوقت، شكرا.  هت   ا
العام   إالحتاد  احملرتم  لفريق  لكمة  ا ٔعطي  ب،  التعق ٕاطار  دامئا يف  ٕاذن 

  ملقاوالت املغرب. 
  اليس محمد رىض تفضل. 

شار السيد محمد رىض امحليين:    املس
س،    السيد الرئ

مك. ىل جوا رة،    ٔشكرمك، السيدة الوز
ات  يا ه مع اح دم مالءم رشي و كون الرٔسامل ال ٔن ضعف  ال شك 
ق   لتحق معاجلهتا  يتعني  اليت  سية  الرئ راهات  إال دى  ٕا شلك  املقاوالت ك

واحل منو  املهين ا التكون  يعاين  حبيث  عية،  ج والفوارق  البطا  من  د 
ىل  مهنا  ر  نذ وية،  الب الالت  خ و ٔعطاب  ا من  العديد  من  الد  ف

  اخلصوص: 
ٔمر    - لتكون، ا ت  دة مقار ل  ٔسس الرتامك وتدا ىل  ين  منوذج م

ٔطراف املعنية بعمليات الت سيق بني ا ج عنه ضعف الت ي ي  كون املهين؛ ا
طلبات سوق الشغل.  -   غياب التالؤم بني التكوينات املقدمة مع م

ظومة التكون املهين من لعب دورها اكمال، جيب توفري  متكن م وحىت 
الل:    الرشوط الرضورية من 

متويل؛  - ٔساليب عرصية يف التدبري وا د    اع
ىل غرار   - الل اقرتاح سلس من التدابري  مثني التكون املهين من 

ات   القطا بعض  طرف  من  املعمتد  املفوض  التكون   les)نظام 
instituts à gestion déléguée)   لو حج والفعالية د واليل اكن 

ات؛  بري من القطا   نت فعدد 
ىل املقاوالت ومؤهالهت  - د  ع ٔمهية  راز مدى  ا وٕاماكنياهتا لتطور ٕا

ر السياسات العامة يف جمال   سا هذا القطاع، ومن مت جعل عرضه 
شغيل.    ال

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ح  اليت ت صادي،  ق الوسط  ىل تعزز الرشاكة مع  البد من العمل 
لك   اخنراط  رمغ  ل،  ٔم شلك  مستغ  ري  تظل  ث  ة، ح ق حق ٕاماكنية 

دراليات القطاعية   ت، واليت  الف ىل مجيع املستو رامج التكون املهين  يف 
رى  ، فٕاننا  ظومة التكون املهين، وبذ ا يف تطور م ق ٔسهمت ٕاسهاما حق
سجيل انتقال نوعي  ان الوقت ٕاىل  ٔنه  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  يف 

ٔكرث تقدما يف هذا التعاون.    حنو مر 
منوذج االٕ  إالطار، فٕان ا لمقاو ماكنة  ويف هذا  صال املقرتح يعطي 

الل العمل بطريقة مهنجية  ميه من  عه وتق ادة وسري التكون وت رزة يف ق
ٕالضافة ٕاىل رضورة  التكون املهين،  ظومة  املقاو وم العالقة بني  لتطور 
التقين   مع  ص  ذات  ومالية  رشيعية  حتفزيية  ٕاجراءات  د  اع

روم ت  يك،  س لو ظومة التكون  وا ل م سحقها دا بوء املقاو املاكنة اليت 
  املهين. 

حتاد العام ملقاوالت   ري، فٕاننا نعرب عن اخنراطنا واستعداد يف  ٔ ويف ا
ليه لتوفري   ي نعول  لتعاون معمك هبدف تطور التكون املهين، ا املغرب، 

لتق الوطنية  املقاو  ا  حتتا واليت  الرضورية،  هتا  الكفاءات  تنافس وية 
  واستدامهتا. 
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ه  وموضو الثاين،  احملور  من  ري  ٔ وا الثامن  السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر 
لشواهد  احلامل  العاطل  الشباب  شغيل  يف  املتبعة  ة  احلكوم "السياسة 

لفريق احلريك احملرتم.    العليا"، 
لكمة موالي    عبد الرحامن. ا

  تفضل. 

شار   ريس:   السيداملس   عبد الرحامن ا
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارن،     ٕاخواين املس
شارات،    ٔخوايت املس

الف   عاب  ىل اس شغيل  ة ل دم قدرة الربامج القطاعية املو يف ظل 
حمدودية العرض العمويم اخلرجيني سنو من مؤسسات اجلامعية، ويف ظل  

رة احملرتمة شغيل، سائلمك، السيدة الوز ذة  لتوظيف وال ، حول التدابري املت
  ملعاجلة هذه إالشاكليات؟

س    : اجللسةالسيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

لسيدة لكمة  ىل هذا السؤال.   ا لرد  رة    الوز

املستدامة   والتمنية  الطايق  نتقال  رة  وز ر  السيدة  وز السيد  عن  نيابة 
شغيل والكفاءات:   صادي واملقاو الصغرى وال ق   دماج 

س احملرتم.    شكرا السيد الرئ
هذا  ىل  وجوا  السؤال.  هذا  ىل  احملرتم  شار  املس السيد  وشكرا 
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مي   ىل تق ة  ك ٔن الوزارة م ىل  يد  ٔ ٔود بداية الت ه  ي تفضلمت بطر السؤال ا
شغيل  سرتاتيجية الوطني ل ت   2015-2030ة  ىل لك الصعو لوقوف 

ل  شغيل، خصوصا السياسة د ل سياسة ال وحتديد اخلطوط العريضة د
سرتاتيجية اجلديدة  لشواهد العليا، فهذه  ل الشباب احلامل  شغيل د ال
شغيل  ل ال ل إالشاكلية د اول مجيع اجلوانب د ، ت ىل رؤية شام ركز 

هنا ٕاشاك   لية موضوع سؤالمك. من ب
ىل  نية  سرتاتيجية هذه م ٔساسية:  4رؤية  ل    مدا

السياسات    - بني  لتقائية  و الشغل  هيم حاكمة سوق  ٔول  ا ل  املد
شغيل   ال ا  ىل  لوقوف  تظم،  م شلك  ة  إالنتاج ات  والقطا ة  العموم

كون سنة   ٔن  ل  ٔ شتغل من  ، وحنن  سنة تفعيل حاكمة   2023ببالد
ببوص  احلاكمة  لهذه  املطلوب  املؤسسايت  الشلك  ٕالعطاء  الشغل،  سوق 

  واحضة؛ 
-    : واملقاو والتكون  شغيل  ال ادرات  م جبهوية  يتعلق  الثاين  ل  املد

 ، ٔشهر القلي املق رامج مع لك اجلهات، انطالقا من ا مت ٕاطالق  ث س ح
را  ل وفق رؤية حملية يف ٕاطار  د التد ىل توح وية  مع العمل  مج معلية 

صاصات  الخ يتعلق  ف  اجلهات  مع  التعاقد  ٔرضية  ىل  ديدة  حباكمة 
ل بلوغ  ٔ شغيل والتكون ودمع املقاو الصغرى من  هنا ال املشرتكة، من ب

صادي؛  ق   هدف إالدماج 
متويالت   - ادة النظر يف س ا الثالث هو تعبئة الرشاكت وٕا ل  املد

جلا الناجع  ر  س مستوى و ىل  الس  دوليني،  لرشاكء  املغرب  ذبية 
فرص  لق  مستوى  ىل  العالية  املضافة  القمية  ذات  دة  الوا ات  القطا

  الشغل؛ 
لك    - العمل  ثقافة  املستوى  ىل  ثورة  هو  ري  ٔ وا الرابع  ل  واملد

ات وٕارشاك خمتلف الطاقات يف   اصة وٕادماج مجيع الف ادرة  هتا من م مكو
فمت   الشغل،  الوطنية  سوق  الواك  دمات  لعروض  ديدة  هيلكة  ٕارساء 

الفرتة  ل  د لتمنية  سرتاتيجي  طط  ا رب  والكفاءات،  شغيل  ال ٕالنعاش 
مع  2022-2026 هو حمسن  اليل  ٔعامل  ل  د منوذج  ا د  وا ٔساس  ىل   ،

خشص يف سوق الشغل، حتسني قابلية    715.000ٔهداف حمددة هتم دمج  
ل   شغيل د د يف خمتلف التكوينات، ودمع  م   153.000ال من   37.000ستف
دا.  20.000قادة املشاريع و   مقاوالت صغرية 

برية يف ٕاطار التقائية الربامج من   ودا  ٔخرى، تبذل احلكومة  ة  من 
ة من   الل مجمو ىل ٕادماج الشباب يف املشاريع التمنوية، من  ل السهر  ٔ

اجلهوية، ة  الفالح ططات  ا ٔمهها  ليات،  لتمنية   ا الوطنية  املبادرة  رامج 
شطة  ٔ ريا  ٔ عي والتضامين، و ج صاد  ق ل  مع د ادرة ا رشية وم ال

عددة.  سامه يف ٕاجناز مشاريع ورامج م عية اليت  ج   واك التمنية 
  وشكرا لمك.

  

س اجللسة:    السيد رئ
رة احملرتمة.    شكرا السيدة الوز

لكمة ملوالي عبد ب. الرمحن يف ا    ٕاطار التعق
  تفضلوا. 

شار   ريس:  السيد املس   عبد الرحامن ا
ٔخرى. س مرة    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ش   ب  لتعق الشوية  د  رة وا الوز ٔن تبقى ختيل السيدة  كنا كنمتناو 

س. ىل .. ولكن ما فهيا    ميكن لها جتاوب 

رة،    السيدة الوز
ا   الررايك مش قالها اليس  لنية وامحلد   ميشيو  يفام تتعريف املغاربة 
ش مشاو معمك الساكنة   ن، كنمتناو النية  ا مز ادي ب لنية، وامحلد  
اميل الشواهد،  ىل هاذ الشباب اليل  الوش  ٔنه ما تت واملواطنني املغاربة 

ل إالشاكالت اليل ة د ٔنه مجمو خرجو   ىل اعتبار  ٔنه ت اليا هو  كنلقاو 
خلصوص  ٔهنم يوجلو لسوق الشغل،  يلقاو إالشاكل يف  ل الطلبة و ة د مجمو

  يف املناطق النائية وفالقروية. 

رة،    السيدة الوز
الني   نا  د املنطقة معروفة وحمدودة، وبق ٕاىل كنا البوص اكنت دامئا فوا
ٔخرى اليل يه بعيدة فهذا ٕاشاكل، كنمتىن هذاك الرتاكامت  اجلهات واملناطق ا
كون  جتاه،  هذاك  متشيوش يف  ما  السابقة  احلكومات  مع  وقعات  اليل 

د العدا جمالية لهاذ املناطق، ( ادي نوليSi nonوا راكامت )  رو  ٔننا كند و 
هلم  د لمدن  يقراو وكريجعو  اليل  الطلبة  لهاذ  ٔخرى  لك  ل مش ٔخرى د
ٔهنم دوزو سنوات  شو ٕاشاكالت كربى،  يع يوليو  هلم، فالتايل  والقرى د

د الواقع مر.  يتصدمو بوا ش يتخرجو، وفالتايل  ل..  ل القراية ود   د

رة،    السيدة الوز
لوزا ٔنتوما  ادي منيش   ل املعادن،  ري د لهيا  ٔنتوما مقميني  رة اليل 

) ٕاىل درتو c’est le paradis de géologuesكتعرفو اجلنوب الرشيق، (
ل اجلنوب الرشيق  لمك فهديك املنطقة د وزارة د ٔن  ري  ري جمهود  معنا 
كون  ، ولكن خص  ادي ما يبقاوش عند البطا ك حىت لمكمي،  من فك

لنا  اسرتات  حتلو  ادي  هاذو،  الناس  لهاذ  تصور  عندمك  كون  يجية، خص 
) ارفني  ٔنتوما  و دا،  برية  برية  املنطقة la richesseمعض  هاذ  ل  ) د

ري، كمتيش ( ل املعادن، وكمتيش  ) كمتيش بدون brutهاذي هباذ القضية د
  تصنيع. 

ل رة، يف ٕاطار التضامن د ٔنتوما، السيدة الوز لتايل ٕاىل  احلكومة،   و
لول لهاذ الشباب.  ادي نلقاو    رجعتو شوية البوص لهاذ املناطق 

سائلمك، بغينا كذ   ري نبقاو  ٔن ما بغيناش  ٓخر،  ل  ادي نعطيك 
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ل اجلنوب  هيا، املنطقة د لول، ولكن خصمك حتلو العنني  ن  ٔن اك نقول لمك ب
دا املشلك  ٔنه  هو  مهنا،  ٔنين  كنعزت   ٔ اليل  ل الرشيق  د عند  اليا   

ة، هاهوما ( سدو، واحلكومة (les hôtelsالسيا ) ما اكيناش، OUT) ك
ظرو؟  ٓش كت ش جمهود،  لتايل ٕاىل ما اكي را، و ل العامل لكهم  لبية د ٔ وا
ادي جنيو   لنا و ادي هنزو احلوجيات د ا  مك؟ حىت اح ا م ظرو اح ٓش كن

الب ولهاذ  ة  ولطن ط،  لر هنا  رات دامك  س هاذ  كتفرقو  فني  اليص 
دها.  د املنطقة بو شو فوا ادي نبقاو لكنا كنع   الكربى، و

ٔنت   اليل  الوزارة  ىل  ٔقل،  ا ىل  كنمتىن  رة،  الوز السيدة  لتايل،  و
ارفة  ٔنت  ل الشغل، و ٔنك ختلقي لنا بعض املناصب د ىل املعادن،  كتقويم 

ا كذ عند ادي ختلقهيم، واح ٔننا    يفاش  يفاش نتعاونو معامك، وكنمتىن 
ة   ل در ٔنك متدي يديك معنا وحنلو هاذ   –اجلهة مدات يدهيا د اللت،  ف

ل الشباب.    إالشاكلية د
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

لمك القمي يف   ىل إالسهام د ىل الردود، وشكرا  رة،  شكرا، السيدة الوز
ٔول والثاين من هذه اجللسة.    احملور ا

ة والصيد البحري والتمنية  ه لقطاع الفال ٔول املو ٓن لسؤال ا قل ا ون
الصيد   ات  ت م وسويق  مثني  و "دمع  ه  وموضو ت،  والغا واملياه  القروية 

  البحري". 
 ٔ لكمة  ٔحرار،  ا ل الوطين  التجمع  فريق  من  شارن  املس السادة  د 

  لتقدمي السؤال. 
  اليس كامل تفضل. 

ر.  لسيد الوز ا    ومرح

شار السيد كامل صربي:    املس
س.  لسيد الرئ   شكرا 

ر،    السيد الوز
رة،    السيدة الوز

شارن،    إالخوة املس
ر، الوز مع    السيد  ذوهنا  س اليت  إالجراءات  حول  مثني  سائلمك 

ات الصيد البحري؟  ت   وسويق م

س اجللسة:    السيد رئ
ىل السؤال ر    تفضلوا. ، رد السيد الوز

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

  سم هللا الرمحن الرحمي. 

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

ل   د قطاع  تدبري  يف  قي  حق عطفا  م شلكت  س"  ٔليوت " فٕاسرتاتيجية 
د هامة، سامهت   عية  صادية واج ق ٕاجنازات اق الصيد البحري، ومت حتق
د الوقع  شطة، واكن لها وا ٔ ىل مستوى خمتلف ا ديدة  ة  يف خض دينام

ٔبعاد:  ل ا ىل ثالثة د   د ٕاجيايب 
ىل ال .1 لها؛  ٔوال، احملافظة  ستدامة د  رثوات البحرية و
دمات؛  .2 ات حتتية و رتبط به من ب سويق وما   ال
لها.  .3 ات الصيد البحري والرقع من التنافسية د   التمثني وتطور صنا

سيج   ال د  وا ىل  بالد  كتوفر  البحرية،  ات  املنت مثني  جمال  ففي 
ات البحري  500صناعي يتكون من   دة صناعية لتمثني املنت ملوا و ة  ة املفر

ث انتقل من   ال تطورا ملحوظا، ح ر فهاذ ا س   250الوطنية، وعرف 
رمه سنة   ل ا رمه سنة   2010مليون د ل ا ، 2021حىت تقريبا مليار د

ل   د منو  ا املتوسط  د  بوا توسيع %13ٔي  شجيع  ىل  اليا  ونعمل   ،
رب دات التمثني  ة لو   : وحتسني القدرات إالنتاج

دات؛  ٔولية لهاذ الو  ٔوال، ضامن توفري املواد ا
ىل  شجيع إالبتاكر وحتفزي الرشاكت  ىل هت الظروف املالمئة ل العمل 

تكرة.  ديدة م ات  ت لق م  تنويع و
ات الصيد البحري:  ت سويق م   ف خيص جمال 

لها هو:  رز د ٔ رامج ومشاريع من ا دة    مت ٕاجناز 
ٔ   10ٔوال، بناء    - ل ا ، تتوفر  د ارج املوا مجل  سواق لبيع السمك 

لسالمة الصحية؛   ىل مجيع التجهزيات الرضورية 
ٔويل، كمتزي حىت يه    11ٕاجناز    - لبيع ا لسمك من اجليل اجلديد  سوقا 

 لك املعايري؛ 
لمعايري؛   - لها  ٔخرى لضامن املطابقة د ٔسواق ا  هتيئة ا
ل   - ئق املتداو دا بة معلية البيع؛ رمقنة مجيع الو ٔسواق قصد موا  ا
دة جبميع موا الصيد؛    -  تعممي استعامل الصناديق املعيارية املو
وقرى   - الصيد  مبوا  الثلج  ل  د إالنتاج  دات  و من  العديد  ٕاجناز 

ن؛   الصياد
ىل تعزز إالطار   - اال  ، نعمل  ٔسواق مسك امجل ل  وتعزز اجلاذبية د

سويق وحتسني ملزاد العلين؛ التنظميي لقطاع ال   فعالية البيع 
ٔطري وتنظمي املهن املتعلقة مبناو السمك؛  -  ت
؛  - مجل ن بيع السمك  ادة هيلكة   ٕا
ة احلديثة يف    - ولوج ال الوسائل التك رب ٕاد وكذ رمقنة معلية البيع 

ملزاد بطريقة ٕالكرتونية.    تدبري البيع 
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س اجللسة:    السيد رئ
ب..     ٕاذن يف ٕاطار التعق

ر   . شكرا السيد الوز
ب  لفريق احملرتم.  ،ٔوال، يف ٕاطار التعق لكمة    ٔعطي ا

  تفضل يس كامل. 

شار السيد كامل صربي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

لمك.  ابة د ىل هاذ إال ر،    شكرا، السيد الوز
ل   د طط  ا من  كثري  استافد  البحري  الصيد  ل  د القطاع  ٔن  فعال 

د  "ٔ  اب وا س" اليل  مة اليل   3ليوت د  رتوها يه  ل احملاور واليل ذ د
  يه: 

الرثوة   ىل  ارش  م احلفاظ  د  وا ن  اك اليوم  فعال  واليل  ستدامة 
ططات.  ل ا ة د مو د ا الل وا ة من    السمك

ديث   ٔسطول اليل هو  د ا ىل وا ٔداء كذ اليوم كنتوفرو  فعال، ا
مع د ث مت ا ل من ح اصة القطاع د لو من طرف احلكومة ومشكورة و

ل  ة د مو د ا لق هاذ القطاع فعال وا الصيد البحري، وكذ التنافسية 
ة. ات السمك مثني املنتو ل التصبري وال    املعامل كذ ال د

ل   د ٕالخراج  كذ  عطشني  م ا  واح نطالبمك  ر،  الوز السيد  اليوم، 
س   ٔليوت س  "، وهاذ  2خمطط " ٔليوت شكرمك 2" لمك ت ٔفاكر د " اليل فعال ا

ذ بعني  ات مع املهنيني اليل تتا ج ل  د العدد د ربتو فهيا يف وا اليل 
  عتبار: 

ىل ظهر البواخر،  شتغلو  ارة اليل ت رشي اليل هوما الب ٔوال؛ العنرص ال
سويق.  مة ويه ال  وكذ السلس اليل يه 

مة: بناء اليوم فعال اكنت اس  د  ل امجل    10رات  ٔسواق د ل ا د
ة التحتية  مة هذي الب د  رات  س ل اململكة، هذه  ل الرتاب د دا

دة.   وا ل، اليوم م ش من ق   ما اكن
ٔننا   مع ما تنقصدو به هو  ر، هو تنظمي ا اليوم اليل تنطلبو، السيد الوز

سو  ال مبا خيص  اصة  راسة  ا د  ة،  كون وا السمك ات  املنتو ل  يق د
ار،  ستفد املنتج اليل هو الب ادي  ٔوال  راسة  رو هاذ ا ادي ند ني  ٔن م
ري   العدد الك لق هاذ  الهدف من  ٔن   ، املسهت ستافد  ادي  وكذ 

اسبة.  ٔمثنة م ٔسامك ب ٔننا نوفرو ا ل امجل اكن هو  ٔسواق د ل ا   د
ٔنه خصنا الزم   ه راه يف الطريق الصحيح، ٕاال  امحلد  اليوم هاذ التو
د كرثة  كونوش وا ش ما  كون معمقة  راسة اليل يه  د ا ٔننا ندمعو بوا

ة.  ات السمك ل املنتو سويق د ل ال لني يف احللقة د ل املتد   د
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ب يف ٕاطار ما تبقى من الوقت.  ىل التعق ر، الرد    السيد الوز

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

شارون    احملرتمون،  السادة املس
لو،   ا راه بدينا بتزنيل بعض احملاور د قة اح س" يف احلق ٔليوت مفخطط "

ادي  سان مكحور يف هاذ هو..  ىل إال ركز ٕان شاء هللا يف هاذ املر 
ل القطاع.  ل التمنية د   املعاد د

سويق؛   نيا، ال
ل لثا، هاذ اليش    التمثني؛   د

ل التمنية وكذ  ل القطاع د اء ربية  د ٔح  املائية..   ا

س   السيد    : اجللسة   رئ
ر.     شكرا السيد الوز

ى الوقت.   هت   ا
"، وجتمعهام  ٕاذن منر ٕاىل   ٔربعة املوالية حول "املومس الفال ا ٔسئ  ا

دة.  ا سنعرضها دفعة وا دة املوضوع،    و
ملغرب.  لشغل  شارن لالحتاد الوطين    والبداية مع سؤال املس

ٔستاذة   لبىن.  تفضيل ا

شارة    لوي:   لبىن   السيدة   املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة،   السيدة    الوز
ر،   السيد    الوز

مع   هبا  ام  الق تعزتمون  اليت  ٓنية  ا والتدابري  إالجراءات  عن  سائلمك 
الل هذا املومس؟ ني  بة الفال   وموا

  شكرا.

س   السيد    : اجللسة   رئ
شارة السيدة شكرا   . احملرتمة املس

ساقطات املطرية".    السؤال الثاين عنوانه "تداعيات ق ال
شارن من  د السادة املس ٔ لكمة  شرتايك لتقدمي السؤال. ا   الفريق 

ٔيس اعبيد   . تفضل 

شار    اعبيد:  كر   ٔبو   السيد   املس
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر   السيد    احملرتم،   الوز
شارن  والسادة   السيدات    احملرتمني،   املس

لينا بنعمة املطر بعد اجلفاف احلاد ومومس فال   ي من  امحلد  ا
ٔسوء املوامس   رية. يعد من  ٔ ة السابقة، يف السنوات ا   الفالح

ىل   ره خممية  ٓ ر احملرتم، الزالت تداعيات اجلفاف و لكن، السيد الوز
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لخروج من  دت احلكومة  ٔ معظم البوادي املغربية، كام هو مالحظ، مفاذا 
بق   ارتباط  ما   ولك  ٔمسدة  ا الء  و الف  ٔ ا الء  و البذور  ق  ٔزمة 

ساقطات؟    ال
ق  وما يه   من خملفات  د  ل اختاذها  مت  س اليت  والتدابري  إالجراءات 

ٔمطار؟    ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا اليس اعبيد. 

صص  مع ا اليت طالت توزيع ا ه "التالعبات  الثالث موضو السؤال 
الف".  ٔ ني من حصة الشعري وا   لفال

ل  ستقاليل  الفريق  من  شارن  املس السادة  د  ٔ لكمة  دة ا و
سط السؤال.    والتعادلية ل
  اليس اخلليل تفضل. 

شار     سيدي اخلليل و الرشيد:   السيد املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارات،  شارون واملس   السادة املس

الشعري   حصة  من  ني  الفال لفائدة  صص  ا مع  ا توزيع  معلية  تعرف 
الف بعض   ٔ دد من  وا الالت يف  ني خ املناطق، مما جيعل بعض الفال

  مستائني من هذه العملية. 
ام هبا   ر احملرتم: ما يه التدابري اليت تعزتمون الق سائلمك السيد الوز ا 

ٔحسن الظروف   ؟ ليك متر هذه العملية يف 

س السيد     اجللسة:  رئ
ليل.    شكرا اليس 

ال   الستق احلكومة  "استعداد  عنوانه  الرابع  الفال  السؤال  املومس 
  اجلديد". 

سط السؤال.  شارن من الفريق احلريك ل د السادة املس ٔ لكمة    ا
  هللا املاكوي.   تفضل اليس عبد

شار السيد    هللا املاكوي:  عبد املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

ه تداعيات ومؤرشات جفاف   وحنن يف بداية املومس الفال وبالد توا
ٔمني اد معقها   بة الفالح وت ذة ملوا سائلمك حول التدابري املت ٔزمة املائية،  ا

ٔقل التلكفة.    املنتوج ب
  شكرا.

  

س    : اجللسةالسيد رئ
 . ٔسئ ىل ا ابة  ر لٕال لسيد الوز ٓن  لكمة ا   ا

ر.  لمنصة السيد الوز   تفضلوا 

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
د صعبة،  د البداية  الفال يعرف وا فكام اكن نعرف لكنا فاملومس 

ٔيت بعد   ري وي ٔ س، واليل واكن ت ايئ لك املقاي رصم اليل است د املومس م وا
ا السياق  ىل  دة  اليل مطول، فز د اجلفاف  يعرف عرف وا اليل  لعاملي 

ىل هاذ   ، ة والغذائية والطاقة واملعادن، وامحلد  ٔسعار املواد الفالح ارتفاع 
ساقطات مطرية،  ث جسلت  رية، ح ٔ م ا ٔ الل ا رية  ٔ ٔمطار اخلري ا
لهيا، واليت   مكل  ل اململكة ومازالت، ومتىن من هللا  اطق د دة م معت 

ة   البار اية  ٕاىل  د ممل  90بلغت  ٔي بوا الوطين مكتوسط،  ىل الصعيد   
ل   ٔحسن من السنة املاضية يف    %80رتفاع د من السنة املاضية، يعين 

د  ادية بوا ٔقل من سنة    . %20هاذ الوقت. ولكن 
حسب   ن  تبا مع  ة  الفالح املناطق  من  دد  مشلت  ساقطات  ال هاذ 

ىل الغطاء النبايت وا ٔقالمي، وسيكون لها وقع ٕاجيايب  ة، ٕان  ا شطة الفالح ٔ
ٔن فرتة  ة، مع العمل  ات اخلريف ىل وثرية زرع الزرا خلصوص  شاء هللا، و

لـ   حىت  هللا،  شاء  ٕان  متتد،  ادي  املناطق   15الزرع  يف  خصوصا  ر  ينا
نة السدود  لكئية، حق ٔجشار املمثرة، املوفورات ا ىل ا ٔثري ٕاجيايب  اجلبلية، ت

ة. وسبة امللء وخمزون املياه اجل   وف
ة   فالح ٔغراض  ة  املو السدود  نة  حق مكعب،   3.23وبلغت  مرت 

تقريبا   رب  دج ل  د ٔول  ا من  تقريبا  لت  اليل   360د مكعب  مرت  مليون 
ل  د امللء  ل  د سبة  ال د  وا اململكة،  ل  د السدود  خمتلف  يف  لت  د

24% .  
سبة   ل احلايل،  الفال  لمومس  ذة  املت لتدابري  ر  نذ ش  فغري 

ل إالنتاج:  الت د   لمد
تارة    - لبذور ا و  رمه، واليل   380فالبذور: بلغ دمع ا ل ا مليون د

ٔمني   تنا بت سية   1.100.000مك ل احلبوب الرئ تارة د طار من البذور ا ق
ة   د البار ل هاذ احلبوب ٕاىل  طار    900.000الثالث، وبلغت املبيعات د ق

دة مدمعة بـ   ٔمثنة مو ؛  %30ب و   من طرف ا
ل    - ة د ار بدمع    50.000بذور الشمندر السكري: كذ ملسا هك
ل  ار.  1280د لهك   درمه 

ٔمسدة:    ف خيص ا
ٔمسدة الفوسفاطية    650.000زويد السوق الوطنية حبوايل    - طن من ا

ٔمثنة املومس الفارط؛  ت    بنفس مستو
ل    - ٔمني د : يعين الت ٔمني الفال ار من احلبوب    1.200.000الت هك
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ل   رتفاع د د  ٔي بوا ة  ة الزي ة   200.000والقطاين والزرا ار ٕاضاف هك
لسنة املاضية و سبة  ٔجشار املمثرة. 50.000ل ار من ا   هك

  ىل مستوى إالنتاج احليواين: 
الف حسب سالسل إالنتاج  - ٔ طقة،  مواص دمع ا لك م والوضعية 

ة:  الف املدمعة املوز ٔ اية اليوم بلغت مكيات ا   وٕاىل 
   :طار لفائدة  7يف الشعري ل الق د؛  1.400.000مليون د  مستف
   :الف املربة ٔ طار لفائدة    2.1ا د.   200.000مليون ق  مستف

اه توريد املاشية حسب املناطق؛  -   مواص توسيع نقط م
لسلسيت    - اص  التوازن  ودمع  ىل  لحفاظ  امحلراء  لحوم  وا احلليب 

رشاكة مع املهنيني لتلبية الطلب؛  ع مسمتر  لها، فعملنا نظام ت   د
د    - وا شمل  ادي  واليل  احللوب  ٔصناف  ا الت  الع استرياد  دمع 

ل    شهر؛   24رٔس ملدة  20.000العدد د
ٔصي حمليا بـ    - ٔصناف ا الت من ا يعين    درمه  4000دمع ٕانتاج الع

ارشة؛  و اليل يه م ل ا   مسامهة د
ٔبقار اليل بديناها    - صطناعي عند ا ح  ني معليات التلق دمع وتنظمي وتق

ادي نعملو مع مجيع املهنيني؛    و
ٔبقار احللوب؛  - الف املربة ملنتجي ا ٔ   مواص دمع وتوزيع ا
ة مشتقات احلليب  - فف والزبدة لصنا   ؛ دمع استرياد احلليب ا
الف املستوردة، وهاذ اليش حىت    - ٔ ة ل إالعفاء من الرسوم الرضي

م يعين ( د  ادي حتيد، 5TVAهو    ؛ 20%) 
ٔمراض املعدية    - ان ضد ا كون  ادي  ة احليوانية اليل  حامية الص

ٔوبئة؛    وا
سمني.  - حب املبارش وال ة ل   استرياد العجول املو

رامج ومشاريع  ٔخرض"  ف خيص تزنيل  ا اجليل  اليل كام   "اسرتاتيجية 
سان يف   2تتعرفوها اسرتاتيجية اليل عندها   ٔول هو إال ٔساس ا ٔسس، ا ا

ة  ا ملوا اخ ية م ا ومستدامة وذ كولوج جعة ٕا ٔقلمة و ة م ٔولوية، والفال ا
ين.  ٔساس  ة    التقلبات املناخ

  متحور حول:   2023الربامج واملشاريع املربجمة يف 
جعة؛  - ٔقلمة و ة م ٔنظمة فالح يار    اخ
ٔقمل حبال الزرع املبارش؛  - ف والت ات التك ولوج ك د    اع
ٔكرث   - رب ٕانتاج  مثني املياه  ة و ا تدبري مستدام ملياه السقي لضامن الن

ٔقل مكية من املاء؛    ب
متون    - وتنظمي  املضافة  القمية  لرفع  الغذائية  ات  الصنا مثني  شجيع 

  السوق؛ 
وٕادماج   - ر  س شجيع  رب  الفال  القطاع  اذبية  من  الرفع 

 
5 Taxe sur la Valeur Ajoutée 

  الشباب؛ 
رب حتسني التنافسية القطاعية،   - لسوق الوطنية  متويل العادي  ٔمني ا ت

سرتاتيجية.  ارية واليقظة  ٔسواق وامحلاية الت   وكذ تنويع ا

ر العمويم يف القطاع ليات التحفزي لالس   :  ف خيص 
ادي يتخصص     - اليل  ة:  الفالح التمنية  مليار    4.2عند صندوق 

رمه، ومهنا  ل ا رات؛  3.7د ارشة لالس   حتفزيات م
مع    - ديدة  ت  ا ٕا ٕارساء  مع  لقطاع  ر  س بة  وموا شجيع 

ة؛  وسطة فالح لق طبقة م ٔرايض امجلوع، يف ٕاطار  منية    الشباب و
ت وفق عق - ا منية سالسل إالنتاج؛ مراجعة إال   ود الربامج اخلاصة ب
ية:    - ة التضام رمه مكزيانية    1.8وتعزز وتنويع مشاريع الفال ل ا مليار د

وقعة لهذه الربامج؛    م
ل    - : مزيانية د ال الفال رمه    5مشاريع الري وهتيئة ا ل ا مليار د

  . 2023يف 

 : لمومس الفال ة:  توزيعف خيص السري احلايل  ات اخلريف   الزرا
لـ    - ة  املزرو ة  املسا وصلنا  ٓن  ا ات    2.1حلد  الزرا ار  هك مليون 

ة الكربى، مهنا  ة ومتناو من هللا نوصلو لـ  %13اخلريف   ؛ 3.5مسق
ل    - ىل   20.000مت الزرع د تارة لٕالكثار  ار ف خيص البذور ا هك

ل  ة د د املسا ار؛  53.000وا   هك
لشمندر السكري  بلغت املسا  - ة  ار وغرس   30.000ة املزرو هك

ل  ار من قصب السكر؛  1000د   هك
لـ    - ة وصلنا  اخلريف بـ    72.000سبة اخلرضاوات  ٔي  ار  ، %70هك

د  مج.  3بقات لنا وا مكلو هاذ الرب ش  ت  ل الس   د

ة:  ٔجشار اخلريف ل بعض ا   وف خيص إالنتاج د
متور: إالنتاج املر   - ل   110تقب هو  ا خنفاض د د  ٔي بوا ٔلف طن، 

ملومس املنرصم؛  16%   مقارنة 
الزيتون    - زيت  خنفاض    1.1الزيوت:  مع   %45مليون طن،  مقارنة 

  املومس املنرصم؛ 
خنفاض  1.6احلوامض:  - لمومس الفارط؛  %40مليون طن،  سبة    ل
لصادرات:    - سبة  خنفاض    116ل احلوامض  من  طن   %39ٔلف 

ملومس املايض، ولكن ف خيص البواكري   ٔلف طن اليل    425مقارنة 
سبة  دة ب د الز ٔي بوا ملومس املايض ومهنا    %18تصدرت،  مقارنة 

  من الطامطم.  52%
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز
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لكمة بنفس   ٔعطي ا ر،  ىل جواب السيد الوز ب  ب  يف ٕاطار التعق الرتت
ملغرب. لشغل  حتاد الوطين  شاري    بداية ملس

ٔستاذة لبىن.    تفضيل 

لوي:  شارة السيدة لبىن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

بالد طي  اليت معت  اخلري  ٔمطار  ىل  تعاىل  البداية، حنمد هللا  يف 
ٔسبوع املا اراة ا ٔن يوفق املنتخب الوطين يف م ل  ٔل هللا عز و يض، وس

لق   ركة هللا و ىل  لس املوقر نقول  سري  دا ومن هذا ا هناية  نصف ا
  يف سامء قطر ٕان شاء هللا.  

ٔن   حتاد الوطين  ٔنه سبق لنا يف  رمك ب ٔذ ٔن  ر،  ال يفوتين، السيد الوز
االٕ  ات  والقطا ة  الفال جلنة  بعقد  اقشة طالبنا  م ل  ٔ من  ة حبضورمك  نتاج

مك يف رضب سافر  ٔي رد م ، ومل نتلق  ىل املومس الفال تداعيات اجلفاف 
ٔ الفصل  د ىل م ي وٕان اكن يؤكد  ستور، ا ٔول من ا ضيات الفصل ا ملق

لتوازن والتعاون.    بني السلط، فٕانه ربطه 

ر احملرتم،    السيد الوز
لني ومضهنم م  دد من الفا متني لهذه املؤسسة املوقرة حيذرون  لقد ظل 

لفرشة   ات مستزنفة  ىل دمع مزرو من السياسة الزراعية املتبعة واليت تقوم 
ر، الس يف بعض املناطق اليت تعاين من ندرة املياه   لتصد ة  املائية ومو
غي   ي اكن ي ريها، يف الوقت ا ورة، وورزازات وتنغري وطاطا و ل زا م

من جحم دة  ل   الز مواد تد والقطاين، ويه  حلبوب  ة  املزرو ات  املسا
ىل  ٔورانية  ا الروسية  رت احلرب  ٔ يف  رٔينا  الغذايئ، وقد  ٔمن  ا مضن 

  إالمدادات العاملية من احلبوب. 
شارن   لس املس ملغرب مب لشغل  الوطين  حتاد  ، ندعو يف  و

  ٕاىل: 
وبناء    - تج  م قطاعي  عي  اج حوار  هنج  ملوارد رضورة  عتناء  و

رشية العام يف القطاع؛    ال
وي احلقوق؛  - ٔرايض الساللية  سري مساطر متليك ا   ت
ة الصغرية   - ارش وشجيع املقاوالت الفالح دمع الفالح الصغري شلك م

ٔسعار   الء  دا، خصوصا يف ظل توايل سنوات اجلفاف و والصغرية 
ٔمسدة والبذور    وندرهتا؛ احملروقات وا

ني    - الفال رفض  بعد  خصوصا  البذور،  من  اكيف  ياطي  اح ضامن 
وس"   "سو البذور  سويق  ل الوطنية  الرشكة  مع  ن  املتعاقد

)6(SONACOS   ٔنتجوها هذه السنة سلميها حماصيل البذور اليت 
ٔداء   ا ل  ٔ ث يصل  قمية احلبوب، ح ٔخر الرشكة يف دفع  ت ب  س

 
6 Société Nationale de Commercialisation des Semences. 

  لشهور؛ 
ة؛ تعبئة املوارد املا -   لية الالزمة ملواص دمع صندوق التمنية الفالح
الشمندر    - رٔسها  ىل  و ة  الفالح ات  لمنتو املرجعية  ٔمثنة  ا مراجعة 

  واحلليب واحلبوب؛ 
املستعم    - اصة  الشمسية،  الطاقة  ىل رٔسها  إالنتاج و دمع عوامل 

ٔمسدة واملبيدات والبذور؛    لضخ وا
التعاقد    - د سياسة  ل ضامن اع ٔ ة من  الفالح ات  خبصوص املنتو

ىل املضاربني؛  د وحمفز، مع قطع الطريق    سويق ج
ليا    - دا ة  الفالح ات  املنتو وسويق  لتمثني  وجتهزيها  فضاءات  لق 

ولية؛  ٔسواق ا ىل مزيد من ا اح  نف   و
ل لرثوة املائي  - ٔم ٔشغال الصيانة الالزمة لشبكة الري والتوزيع ا ام ب ة  الق

ة؛  ٔساس التمنية الفالح عتبارها  هتا من الضياع،    مع حام
اليت   - ٔو  واملتالشية  املهتالكة  ة  الهيدروفالح ٓت  ش امل وات  ق جتديد 

  فقدت وظيفهتا... 

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.    شكرا، السيدة املس
  شكرا، شكرا، شكرا لمك.

شرتايك.   لفريق  ب  ٓن دامئا يف ٕاطار التعق   ٕاذن منر ا
  اليس اعبيد تفضل. 

كر اعبيد:  ٔبو  شار السيد    املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمون،    السيدة والسادة املس
ٔمطار وتوايل سنوات اجلفاف وارتفاع  ر، مع ق ا ٔنه، السيد الوز ٕاال 
ٔو احملروقات، لك   وية  الك ٔو املواد  ٔمسدة  ا ٔو  البذور  ٔمثنة سواء  ا مجيع 
، فهل وضعمت،  ىل املردود الفال هاته العوامل اكنت لها انعاكسات سلبية 

لتعزز ل  املق الفال  لمومس  ٓفاقا  ر،  الوز الفال   السيد  ر  س
ٔخرض والتفكري   ىل اسرتاتيجية اجليل ا شتغال  وشجيع الفالح الصغري و
جتتاح  اليت  املقلقة  ة  واملناخ املائية  لوضعية  بدي  لول  ٕاجياد  يف  جبدية 

ة والتزنيل احملمك؟   السياسة املائية ودينام
لنا  يوفرا  ٔن  ب الن  كف سرتاتيجي  ياط  ح و املايئ  ٔمن  ٔمن    فا ا

ري من   ٔساس الرثوة الوطنية ويه اليت متتص الك ة يه  ٔن الفال الغذايئ، 
 .   اليد العام

ر،    السيد الوز
ٔصبح   ٔن احلق يف املاء  ٔمس ب س احلكومة  اء يف لكمة السيد رئ وكام 
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ات اليت ستزنف  ع مجيع املزرو د وم ددا، فلامذا ال تفكر وزارمك يف وضع 
ري من امليا لجفاف؟الك ٔغراس املقاومة  لقطاين واحلبوب وا دالها    ه واس

الل السنوات  ني بعد اجلفاف احلاد  ه مجيع الفال ي يطر والسؤال ا
ٔمثنة معقو ٕالنقاذ ما تبقى من   ب الفا  ٔ املاضية هو: هل ستوفر لنا الوزارة 

ٔمث  ٔزوتية اليت بلغت  نهتا  القطيع؟ وهل ستخصص لنا دعام ف خيص املواد ا
الية؟     ٔمثنة خ

ٔمثنة اكلسنة الفارطة حوايل   طار    1300ولك صدق ٕاذا اكنت ا لق درمه 
ىل  ي سيؤر  ٔي فالح من استعاملها، اليشء ا متكن  ٔن  مفن املستحيل 
يون  ا دو  ادة  ٕال الوزارة  ل  د س فهل  ضعيفا،  وسيكون  املنتوج 

ني؟    لفال
و ة خصصت ا ة سام مليارات درمه   10 حوايل نعم، بتوجهيات ملك

القطاع   ىل  ني  املؤم ٔداء  اء  ست و ولكن  ني،  الفال دة  ومسا متويل 
ني  ل الفال شعر  ٔخر، مل يلمس ومل  الفال يف الوقت املناسب ودون ت
اسبة ليك  عبدة وامحر، وهاته م بة خصوصا يف املناطق املنكوبة  ٔية موا ب

ر، التنقل مل  مك، السيد الوز ٔهنا  نطلب م اصة،  نطقة عبدة وٕاعطاهئا عناية 
م من طرف وزارمك.  ه ٔرايض خصبة وال ينقصها ٕاال  ىل    تتوفر 

الت   ا اد يف  نقص  املبارش هناك  الزرع  ر،  الوز السيد  ف خيص، 
ليات.  صصة لهذا الغرض، فالبد من تعممي هذه ا   ا

  . وشكرا لمك

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ٓن يف لكمة ا ستقاليل.  ا لفريق  ب    ٕاطار التعق
  اليس اخلليل تفضل. 

شار السيد سيدي اخلليل و الرشيد:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ح البدايةيف   ر احملرتم، بغيت نف يل، السيد الوز ب د ل ما نبدا التعق ، ق
د اجلواب  ىل  املالحظة  د  لوا ساؤل يف قوس  ال ىل  ر  الوز السيد  ل 

ك مهلتو،  برية، شف ري مسموع)  م  ٔعطى نقميو .. ( ٕاطار املدا اليل 
ح الباب ملعاش  يف بري وهو قطاع الكسب هو اليل  ر، قطاع  السيد الوز
ر. ليه السيد الوز لكمت  ك ما  مينا اجلنوبية قطاع إالبل شف ٔقا ة عريضة ب   لف

ستقاليل  ل املليك يف هذا    الفريق  اليا التد دة والتعادلية حييي  لو
ف من تداعيات  ة لتخف ت سام ٔعزه هللا تعل ال وٕاعطاء صاحب اجلال  ا
ايل هيدف  ايئ استع مج است ر ساقطات املطرية، وذ بوضع  ضعف ال

ٔمني الفال  الت  ٕاىل حامية الرصيد احليواين والنبايت وتدبري ندرة املياه ودمع 
زويد السوق الوطنية  ني ومتويل معليات  ىل الفال ٔعباء املالية  ف ا وختف

لف املاشية بغالف ٕاجاميل قدره  هود  10لقمح و مليارات درمه، وينوه 
بة   لامشية وموا  ٔ ىل القدرة الرشائية وتوفري ال روم احلفاظ  ي  احلكويم ا

وال  ٔمراض  ا من  امحلاية  مستوى  ىل  املمثرة  القطيع  ٔجشار  ا وسقي  ح  تلق
ة  ٔرايض املزرو ة ا ٔمني، مبا ميثل ثلث مسا ني عن طريق الت وتعويض الفال

ٔكرث رضار.  خلصوص املناطق ا   و
ة يف   خلصوص وزارة الفال اه احلكومة و رة ان ويف هذا الصدد، نود ٕا

ي يقوم ٔ  لمملكة، ا ٔقالمي الصحراوية اجلنوبية  شاط الفال  ىل ال ساسا 
إالبل،   ربية  يف  ٔساسا  املمتثل  الرعوي  احليواين  وإالنتاج  السقوية  ة  الفال
للها   ات واسعة تت لصحراء املغربية مسا ة  صصة لفال ٔرايض ا وشمل ا

 .ٔ ة ال ٔخرى ٕالنتاج بعض اخلرضوات وزرا   ٔرايض خمصصة لرعي إالبل و

ر احملرتم،    السيد الوز
وية، ٕان اجلفاف وق   ٔ ب ٔقالمي اجلنوبية املغربية يعد مس ساقطات  ال

ب   ٔقالمي، وقد زاد الطني  ا ة هبذه  ذرية ٕالشاكالت الفال لوال  تتطلب 
ٔدت الرتفاع وسائل النقل، ومع بعد املسافة  ٔسعار احملروقات اليت  ارتفاع 
ٔن حيقق املنتوج   ٔصبح من املستحيل   ، وب املغرب ووسطه وشام بني ج
ٔمثان  لية، ٕاضافة الرتفاع  ا ٔسواق ا قالمي اجلنوبية تنافسية يف ا ٔ الفال ل
هيك   لحوم امحلراء والبيضاء،  ٔمثان ا ىل  ارش  شلك م رت  ٔ العلف اليت 

ي يعرفه قطاع ٕانتاج احلليب.    عن العجز ا
ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه  سامه وزارة الفال ٔن  ل  ٔ مفن 

مج والغ ٔن تالمئ هذا الرب لهيا  قالمي اجلنوبية،  ٔ ل منوذج التمنوي  ت يف ا ا
ٔقالمي الصحراوية  ة وحتسني إالنتاج  رامج التمنية الفالح مع  ايل  ستع

اة خصوصياهتا.    املغربية ومرا
ر.    وشكرا السيد الوز

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ب يف ها لفريق احلريك.   ذٓخر تعق د    السؤال املو
  اليس عبد هللا، تفضلو. 

شار     عبد هللا ماكوي:  السيد املس
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

بعض   ىل  يد  ٔ الت احلريك  الفريق  يف  نود  ردمك،  مع  ل  التفا ٕاطار  يف 
ت  ورها ت  د والت راهات  ٕال الص  ذات  ات  قرتا و املالحظات 

  اجلديد. املومس الفال 
ٔن بالد خرجت من مومس فال صعب، بفعل حش   ب ل  س ٔوال، 
، بقدر   ىل القطاع الفال ساقطات املطرية واسمترار تداعيات اجلاحئة  ال
لفالح  تفاؤل  عث  م مؤخرا  بالد  عرفهتا  اليت  ساقطات  ال شلك  ما 

ت اليت يعرفها القطاع من د راهات والت ٔن إال ارتفاع   والكساب املغريب، ٕاال 
لت الفالح  ٔد الف،  ٔ ٔمسدة و ٔولية من بذور و ٔسعار احملروقات واملواد ا

رة اخلوف والشك.    يف دا
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اصة   الصغري،  لفالح  عناية  بدون  ة  فال ال  ر،  الوز السيد  نيا، 
لمومس الفال اجلديد يتطلب بلورة  الصغري واملتوسط، فاالستعداد اجليد 

دة، تعيد النظر يف مع ىل مقاربة ج الل الرتكزي  ة، من  ق السياسة الفالح
ٔطريه، بدل الرتكزي فقط  رب دمعه ومتوي وتوجهيه وت ر يف الفالح،  س

ٔمهية طبعا.  ٔمن الغذايئ مع ما  من    ىل ا
جراءات معلية   ٕ ة  ٔسف، غياب رؤية حكوم ل ل ويف هذا إالطار، س

  . 2023مع الفالح والكساب يف قانون املالية لسنة 
ٔسعار اخلرض   ري املسبوق يف  رتفاع  ر، يف ظل  لثا، السيد الوز
واجن، ويف ظل ٕاشاكلية اخلصاص يف مادة احلليب يف  والفواكه والقطاين وا
رشبوه   ادي  كون املطر، وٕاال راه احلليب راه املغاربة  ٔننا  ، نطلب هللا  بالد

ادي نقول ل  15بـ   م اليل  ر، درمه يف رمضان، وهاذ ال مك، السيد الوز
رجعو ليه.    ادي 

ٔسعار، وتلمك ٕاشاكليات  لتحمك يف ا ة  نتطلع ٕاىل بلورة سياسة حكوم
طط  ا فشل  مربرات  حول  استفهام  المة  من  ٔكرث  تطرح  راهات  وٕا
ايت  كتفاء ا ٔدىن من  ه املالية واملائية الهائ يف توفري احلد ا ٔخرض بتلكف ا

ٔمن الغذايئ ببالد ريها وا ات إالسرتاتيجية، اكحلبوب و اصة يف الزرا  ،
لمواطن املغريب.  ، تالمئ والقدرة الرشائية  ٔسعار معقو   ب

ٔن املناطق القروية واجلبلية شلك مصدرا   ر، ال شك  رابعا، السيد الوز
من   د  ستف ال  ٔهنا  ٕاال  لمدن،  ة  املو واملائية  واحليوانية  ة  الفالح لرثوة 

منوي لهذه   ائداهتا، ويف ىل رضورة بلورة خمطط  حلاح  ٕ هذا إالطار نؤكد 
الشامل وال خيزتل  مبفهومه  التمنوي  البعد  ستحرض  ظور  م وفق  املناطق، 

منية الفالح.    التمنية القروية يف 
ذة   ة املت ر، عن إالجراءات احلكوم سائلمك، السيد الوز ري،  ٔ ويف ا

ات مو ر ا الصات تقد لسنا حول   لتزنيل توصيات و ة  اتية املؤق املوضو
ٔمن الغذايئ؟    ا

ر  ٓ ايل ملاكحفة  ستع مج  ٔهداف الرب ميمك ٕالجراءات تزنيل  وما هو تق
ني  الفال من  املسهتدف  ة  لف مع  ا لوصول  املالية  احلاكمة   ٔ د وم اجلفاف 

  ومريب املاشية؟ 
ة احلالية؟  مج يف السنة الفالح ل هذا الرب   وما هو م

يه اكلزتام    وما  ة  الفالح املتوسطة  الطبقة  ٕالفراز  احلكومة  ٕاسرتاتيجية 
  حكويم؟

اصة الصغار واملتوسطني   ني  ىل ٕاعفاء الفال وملاذا ال تقدم احلكومة 
دوهتا؟  ىل    من ديوهنم، بدل العمل فقط 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لسيد ٓن  لكمة ا بات. ا ىل التعق لرد  ر    الوز

ر.  السيدتفضلوا    الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
السنة، ٕان شاء هللا،   الرمق يعين هاذ  د  ش نعطي لمك وا ري  عدا  ف

املاضية اكن   لقطاع يف   11عند  والسنة  اليل مشات  رمه  ل ا مليار د
دة   ة، ز ٔفق ل سالسل إالنتاج، وكذ الربامج ا مع د رات ويف ا س

ل املبارش.  ليه، د ل هاذ اليش اليل هرضت  ل د   ىل التد
ٔنظمة الزراعية،  ل ا ني د ا يف التق ات، طبعا اح ل الزرا فالقضية د

ال ٔنه  ب و  شف بعض راه  ندمعوش  ما  ٔنه  هو  ٔيدينا  بني  عند  اليل  وسائل 
ات، وراه هاذ اليش اليل معلناه هاذ السنة هاذي، ولكن راه هاذوك  الزرا
لامء  سبة  ل برية،  ات  لهيم راه ما عندهومش مسا ات اليل تتلكمو  الزرا

هتدر.    ما يش يه اليل ك
ل اجلفاف يه ٕاشاك اصة، وهاذ إالشاكلية اليل عشنا هاذ العام د لية 
ل الزراعية.  ٔنظمة د سبة ل ل   اليش ما مينعشاي النقاش 

ٔوضاع املائية، عند   ل   2ا مة، هو املتابعة د د  ل احملاور اليل  د
ط.  لتنق   تعممي السقي 

و اه البحر، و شف ل م لية د ل الت راه من بعد    نيا، هاذ اليش د
ل  د وزارة  هبا  كتقوم  اليل  ٔخرى  رامج  ن  ، واك ا فا ا  اح راه  شتوكة 
ات  السقي   وكذ  لرشب  الصاحل  املاء  فهيا  واليل غيكون  التجهزي، 

ة.  س احلكومة البار ل السيد رئ لكمة د   فا
د التجربة  شار احملرتم، معلنا وا ا معلنا، السيد املس   الزرع املبارش: اح

اليش   ذاك  بغينا  ٔن  لتعاونيات،  واعطينامه  البذارات  رشينا  السنة،  هاذ 
ل   مع د د ا رش، وكذ در وا رشيو    %50ين لناس اليل ميكن هلم 

ادي ٕان شاء   مج والعام اجلاي  زيدو فهاذ الرب ادي  يعين البذارات من.. 
ا ل الهك ش نوصلو ملليون د لنا هو  ٔن الهدف د ر ٕان شاء هللا، هللا.. 

  . 2030من هنا لـ 
ل سبعة   العدد د ل فذاك  إالبل دا شار احملرتم،  السيد املس إالبل، 
ل  ت القطيع، إالبل دا ل، يعين حس طار)، حىت هو دا ل.. (مليون ق د

ىل حسب السنوات.  200ٔلف حىت لـ  180   ٔلف رٔس، 
ل الشعري وكذ   ل املليون د ايئ  قلت سبعة د ست مج  الرب
ا   ٔنه احلال طال، سنة وتقريبا راح نفهمو هو  اليل خصنا  الف املربة.  ٔ ا
يكون  ل اليل  ٔما التد ل اجلفاف، هذا هو اليل صعيب،  ونصف يه د
ٔشهر، فستة  ٔشهر،  ٔربعة  ف كون  ٔشهر،  الثة  ف يكون  هذا  ايل،   استع

يكون عندك حىت الفالح، حىت الكساب راه ما ميكن  ويكون هذا، ميل 
د، راه خصو الربيع، خصو التنب خصو هاذي،  لف وا ىل  ش  لوش يع
و داك اليش   ٔنه طال، ولكن ا ري..، هذا هو إالشاكلية، هو  ش  ما ميك
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ن فإالماكنيات راه تعطى.    اليل اك
ل هاذ اليش اليل هرضتو   ا املعاد  املراجعة د ٔمثنة وهذا، اح ل ا ليه د

ل اهلموم:  لنا طبعا عند جوج د   د
ليه هاذ ( ٔول: هو الفالح خصنا هنبطو  ) وخصو  les chargesاهلم ا

  رحب.
لهيا   يقد  اليل  ٔمثنة  ب ممونة  كون  السوق خصها  الثاين: هو  لنا  د واهلم 

اولو نعملو. ) راه هذا هو التوازن اليل doncاملسهت املغريب، (   كن
ل   ود احلليب  ل  د اليش  هاذ  فهيا،  ليه  لو  كند اليل  مسائل  ن  اك
كون  ادي  هللا،  شاء  ٕان  احملرتم،  شار  املس السيد  و،  عرف راه  لحوم  ا

ٔمثنة، ٕان شاء هللا، ٕان شاء هللا.    احلليب وكون بنفس ا
ليك.    تبارك هللا 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

. غتكون ع  ٔسئ املق لكمة يف ٕاطار ا مك تناولو ا ٔ   ندمك ٕاماكنية 
 ." ه "التجميع الفال ٓن ٕاىل السؤال السادس، موضو   ٕاذن منر ا

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

ب بنطالب تفضل.    اليس احلب

ن الطالب: ا ب  شار السيد احلب   ملس
س. شكرا السيد    الرئ

؟  الد ٔمهية التجميع الفال ف ر حول    سائلمك السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر.    رد السيد الوز

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

شارون،    السيدات والسادة املس
ني   ل الفال ك رب  لتنظمي املهين  تكر  فالتجميع الفال يعترب منوذج م
عني   ّمِ ا نية يف ٕاطار رشاكة مرحبة بني  ت  ٔو تنظ لني خواص  حول فا

ٔطرو القانون   ي ٔساس اليل  د ا ىل وا معني،  لتجميع    04.12وا املتعلق 
ل إالجنازات يف ٕاطار خمطط ا ، فاملؤرشات د ٔخرض فهاذ الفال ملغرب ا

ىل    70اجلانب، هو عند   ة  لتجميع، موز مرشوع سالسل    60مرشوع 
ل   ة د ىل مسا ار،    200إالنتاج النبايت  ل مشاريع سالسل    10ٔلف هك د

كهتم   دد   130إالنتاج احليواين  وبلغ  إالبل،  فهيا  مبا  القطيع  من  ٔلف رٔس 
ن   د ني املستف   ٔلف فالح. 60كذ الفال

ة لهاذ املشاريع يه  جحم   رات املرتق رمه، جحم    14.2س ل ا مليار د

ة   ة من طرف صندوق التمنية الفالح ل   2التحفزيات املالية املمنو مليار د
عني.  ّمِ ل ا د القسط صغري د معني ووا ني ا سبة ال الفال ل رمه    ا

إالسرتا كهتدف   ، الفال التجميع  دور  تعزز  ل  ٔ ل ومن  د تيجية 
ذ بعني  كتا املشاريع  ديد من  د اجليل  ٔخرض" ٕاىل ٕاطالق وا "اجليل ا
ل  ل خمتلف سالسل إالنتاج وكذ اخلصوصية د عتبار اخلصوصيات د
ىل مستوى   ساء  ىل دمج الشباب وال املناطق الرتابية ومشاريع مركزة 

التجميع هذا  يف  ني  الفال اخنراط  وشجيع  إالنتاج،  مت   سالسل  الفال 
ل   ة القانون د ح 04.12تعديل النصوص التطبيق سيط مساطر م ل ت ٔ  ،

ت  ا ٔهلية، وٕادراج ٕا ل ا و اخلاصة، مراجعة رشوط املعايري د ت ا ا ٕا
ل   د قانون  ٕاصدار  كذ  ومت  سويق   37.21ديدة،  ل يتعلق  واليل 

ة يف ٕاطار التجمي لفواكه واخلرضوات املنت ة املبارش  ، دون ٕالزام ع الفال
ٓن   دد حلد ا ، و ٔسواق امجل ىل  ل التجميع  200املرور  ىل   مرشوع د

لها.  كون ٕان شاء هللا يمت التزنيل د ادي  ات اململكة، اليل    خمتلف 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.     شكرا السيد الوز
لفريق احملرتم.  ب    التعق
  . اليس بنطالب تفضلو 

شار   ن الطالب:   السيد املس ب    احلب
ر.    شكرا السيد الوز

تكرة يف ٕاطار "خمطط املغرب  لية حممكة م فقني معمك التجميع الفال  م
ٔرايض  ل العقارية  ٔنظمة  ا بطبيعة  املرتبطة  إالشاكليات  اوز  لت ٔخرض"  ا
خصوصا  والتمثني،  سويق  ل املرتبطة  إالشاكليات  جتاوز  وكذ  ة  الفالح

ٔصال من فائض إالنتاج. ل  ن يعانون  ني، ا   سبة لصغار الفال
ضيات القانون   اليا مق مثن  سويق    37.21وفعال، فٕاننا  ل سمح  ي  ا

سبة لمشاريع املنجزة يف ٕاطار التجميع.  ل   املبارش لخرض والفواكه، خصوصا 
لني   فا حول  ني  الفال صغار  تنظمي  ر،  الوز السيد  موضوعية،  لك 

ولوج  خواص   ليات  ىل  تتوفرو  واليل  مؤه  نية  ت  تنظ ٔو  مؤهلني 
ة املغربية ويف  بري يف تطور الفال د  سامه ٕاىل  ولية  ٔسواق الوطنية وا ا
ضامن  من  ني  الفال صغار  ومكن  والتنافسية،  ة  إالنتاج قدراهتا  من  الرفع 

ست  ٔحسن الظروف، ومكهنم كذ من  اهتم يف  تو مثني م فادة سويق و
الت، وكذ مكهنم   ىل إالنتاج وكذ املد قات  س وهذا هو   -من ال

ت والصمود   -املهم   ٔقمل، مع الصعو لت يات احلديثة  ستفادة من التق من 
ة، واليل تنعرفو يف   لتغيريات املناخ ت، خصوصا ت املرتبطة  د ٔمام الت

ٔصبحت يف تفامق مسمتر.  اطق من بالد    دة م
صغار  هنا،   ىل  الفال  التجميع  تعممي  ٕاىل  ندعو  ر،  الوز السيد 

من   ديد  ل  ج مضن  إالنتاج  سالسل  يق  ٕادراج  ٕاىل  وكذ  ني  الفال
  مشاريع التجميع. 
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رية   هودات الك ش شكرو فعال ا ر،  وجتدر إالشارة هنا، السيد الوز
بة مشا ة ف يتعلق مبوا ل التجميع.اليل تتقوم هبا واك التمنية الفالح   ريع د

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ر، الرد ب، ف تبقى من الوقت.  السيد الوز   ىل التعق

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
د  شار احملرتم، التجميع الفال هو يشء  فطبعا كام قال السيد املس
ش مييش   ش الفالح الصغري  ٔوال الفالح الصغري، ما ميك ينفع  م واليل 
ل  ىل هذا التك ن ٕاىل ما دازش  ا إالنتاج مز ا عندو اجلودة و يصدر و

التنا  ٔخرض"  ل "خمطط املغرب ا ش منشيو وهذا التجميع، فالتجربة د
ٔشنو يه؟ هو كتجي  ٔن إالشاكلية  ل املساطر،  لنا د سيط د الت لهاذ 
ل التعامل  يل ذيك الثقة د ش تت مع  ع وا ّمِ لث بني ا طرف  و  ا

مة. د  ٔعطت نتاجئ  مع، و ع وا ّمِ   بني ا
ٔنه خصنا نوسعو لهاذ اليش   شار احملرتم، ب فق معك، السيد املس ٔ م و
ٔخرى  ن سالسل  حجة، ولكن اك ٔن عند سالسل  و ٔخرى  لسالسل 

ادي التجميع يقدر مة.  اليل  فعة  د ا   يعطينا وا

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

و والقطاع  ل ونتاجئ الرشاكة بني ا ه "م ٓن لسؤال السابع موضو منر ا
  اخلاص". 

شار املس السادة  د  ٔ لكمة  ميقراطي  ا ا ستوري  ا ة  مجمو من  ن 
عي لتقدمي السؤال.    ج

  . اليس عبد الكرمي، تفضل

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

ر احملرتم،    السيد الوز
ل ونتاجئ  ما هو  و والقطاع اخلاص؟ م   الرشاكة بني ا

س اجللسة:    السيد رئ
شار    احملرتم. شكرا السيد املس

ر   . رد السيد الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
لم   ٔرايض التابعة  و والقطاع اخلاص حول ا شلك الرشاكة بني ا ك
ل  ٔ ٔساسية املعمتدة من طرف الوزارة من  دى الرافعات ا و ٕا اخلاص ل

ٔمد من   راء طويل ا ىل  ين هذه العملية  ر، وتن س حىت لـ    17تعبئة 
رب ط   40 ٔرايض  لبات سنة، حسب طبيعة املرشوع، ويمت ٕاسناد هذه ا

يخص املعايري احملددة.  ىل دفرت حتمالت    العروض بناء 
ة املعنية بلغت   د ٕاجيابية، املسا ىل مستوى إالجنازات، فاحلصي  و

ىل    114 ة  موز ار  هك كهتم   1594ٔلف  مة  رات  اس مرشوع، خض 
بلغت   اليل  إالنتاج  د   15.4خمتلف سالسل  بوا ٔي  رمه،  ا ل  د مليار 

ٕاجنا  ل  د ل  سبة  د ٕاقامة   %85ز  الرشاكء،  ل  د لزتامات  مع  مقارنة 
شلك واسع يف تطور القطاع الفال  سامه  ة مستدامة ك مشاريع فالح

  رب:
ار بنظام الري املوضعي؛  45جتهزي حوايل  -   ٔلف هك
ٔجشار املمثرة؛ 34.500غرس حوايل  - ار من ا   هك
ناء حوايل  - ٔغنا 34اق ٔبقار وا   م وإالبل؛ ٔلف رٔس من ا
ة؛  - ليات الفالح ملعدات وا   جتهزي الضيعات املعنية 
ة.  132ٕارساء   - ات الفالح ديثة لتمثني املنتو دة    و

لق   ت هذه املشاريع من  عي، مك ج ىل الصعيد  ٔلف فرصة   45و
ية حبال ندرة املياه وال   ٔسباب تق سبة لبعض املشاريع املتعرثة  ل شغل، و

طلبات السوق لجنة البني وزارية  م ة يف ٕاطار ا ، تتقوم واك التمنية الفالح
رية   س هلم  د املشاريع  مالءمة  قصد  املعنيني،  الرشاكء  بة  مبوا ية  التق

هلم.  اللزتامات د ىل إاليفاء  دهتم    ومسا
ٔسباب  بدون  هلم  د اللزتامات  يوفوا  مل  ن  ا الرشاكء  ف خيص  ٔما 

مت اخت دانية موضوعية ت ام مبهامت م الق الالزمة يف حقهم، ويمت  اذ ٕاجراءات 
ث يف   ع، ح لت ان اجلهوية  ل مة   80اكن هناك    2021دورية من طرف ا

ع وٕاصدار     ٕانذار.  14ت

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ة احملرتمة.  مو ب ا   تعق
  اليس عبد الكرمي، تفضل. 

شار السيد    عبد الكرمي شهيد: املس
ر،    السيد الوز

ل  ٔ ني العام واخلاص من  لرشاكة بني القطا لجوء  من الواجب تطور ا
من   ستفادة  و عية  ج صادية و ق التحتية  ات  والب تعزز اخلدمات 
لهيا القطاع اخلاص، وذ  متويلية اليت يتوفر  بتاكرية والتدبريية وا القدرات 

ل   ٔ ش  من  مستوى  وحتسني  لبالد  صادية  ق التنافسية  تطور 
نامغ.  وي م اة توازن    املواطنني مع مرا

ر،    السيد الوز
ر مهنا:  دة تدابري وٕاجراءات حتفزيية نذ ة، لقد اختذت احلكومة    رصا
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ٔمد ما بني    - سنة، حسب طبيعة املرشوع    40و   17الكراء الطويل ا
ة لفائدة املس  ٔرايض الفالح و ل ن يلزتمون يف ٕاطار تعاقدي مع ا مثرن ا

الشغل  فرص  لق  لعقار و ٔفضل  مثني  متكن من  رية  اس جناز مشاريع  ٕ
  لعامل القروي؛ 

تعزز    - ي مكن من  ة، اليشء ا الفالح ادة هيلكة صندوق التمنية  ٕا
ديدة   دات  داث مسا دات اجلاري هبا العمل وٕا وتنويع التحفزيات واملسا

ر؛ مو  س شجيع   ة ل
 ؛ 04.12وضع ٕاطار قانوين لتجميع الفال القانون  -
والقطاين    - لحبوب  ة  املناخ اطر  ا عدد  م الفال  ٔمني  الت داث  ٕا

ٔجشار املمثرة بدمع   ة ل اطر املناخ عدد ا مج ضامن م ة ور ات الزي والزرا
 . و  من طرف ا

الرشا  وجتويد  تطور  ل  ٔ من  ٔنه  واخلاص، ٕاال  العام  ني  القطا بني  كة 
  نقرتح: 
انب،    - ٔ ني واخلواص املغاربة وا لني العموم لقاء بني الفا ح فرصة  م

ني العام   رباهتم يف ٕادارة مشاريع الرشاكة بني القطا ل تبادل جتارهبم و ٔ من 
ال، وذ  بتاكرية يف هذا ا ليات والرتيبات املالية  واخلاص وحتديد ا

عقد هذه   رب  ٕاجناح  ٕان  بل  الباب،  هذا  يف  لمية  وندوات  مؤمترات 
لك املديونية مع القرض  متويل البنيك ومعاجلة مش يض تنويع ا رات تق س

؛    الفال
ل مضن خمطط   - ة واليت تد ة املتبق ٔقطاب الفالح خراج ا ٕ رسيع  ال

اصة قطب الغرب، هذا املرشوع املهيلك   ٔرض الواقع،  ي وزارمك ٕاىل  ا
ظره ساكنة هذه املنطقة بفارغ الصرب؛   ت

ة وضامن توزيع املنتوج وطنيا    - ، تنظمي السوق الفالح ٕالضافة ٕاىل ذ
سويق؛  اوز ٕاشاكليات ال   وحمليا لت

ديدة لٕالنتاج الوطين.  - ٔسواق  ٓفاق و   البحث عن 

ر،    السيد الوز
ق نتاجئ   ت من حتق دا،  ٕان الرشاكة بني القطاع العام واخلاص مك محمودة 

اليت مل   املشاريع  ر يف بعض  س يل تعرث  ق ت من  ها صعو توا ولكن 
ستعامل  ٕاشاكلية  ٔيضا  وستطرح  ري،  س مج  لرب ٔحصاهبا  يلزتم 
اليت   ة  الظرف بري يف هذه  نقاش  اليوم موضوع  ٔصبح  ي  لامء، ا الفال 

املسهتلكة   ات  لفال انتقادات واسعة  تعرف  ٔت  ٔن بد روج  ث  لامء، ح
ات.    الوزارة قد ختلت عن دمع بعض الفال

  شكرا.

س السيد     اجللسة:  رئ
  شكرا اليس عبد الكرمي. 

ب ف تبقى من وقت.  ىل التعق لرد  ر  لسيد الوز لكمة    ا
ر   . تفضلوا السيد الوز

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

شار احملرتم، فالتجميع طبعا   ل السيد املس لكمة د اء يف ا فطبعا كام 
روها مة اليل تند د  لية  د ا ري من    يه وا يف هاذ الرشاكة، وتقريبا الك

ل التجميع.  كون مرشوع د كون املرشوع خص  ش  ٔرايض    هاذ ا
الرشق،  اجلهة  ل  د القطب  اليوم عند  ة،  الفالح ٔقطاب  ل سبة  ل
ا يف صدد  ر، عند بين مالل، اليل بداو، واح ٔاكد اس، عند  عند مك

ة ش االتفاق ش نوقع يف مرا ش وبقات التحضري  ل العرا ، وكذ وقعنا د
زاف، ٕان شاء هللا،  ش، ما بقاش  اد ا حىت يه ما  ل الغرب، واليل اح د
ل  لها، د عند جتربة د ادي يمت التزنيل د ة، و ادي نوقعو االتفاق ش 

كون، ٕان شاء هللا، عام قريب.  ادي  ٔخرى، ولكن  اطق    م

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم. شكرا السيد ال   وز

يف  العام  رشية  ال املوارد  "وضعية  ه  موضو الثامن،  السؤال  ٕاىل  منر 
  القطاع".  

ملغرب  لشغالني  حتاد العام  شارن من فريق  لكمة حلد السادة املس ا
  لتقدمي السؤال. 

ٔستاذة سلمية.    تفضيل ا

شارة     سلمية زيداين:   السيدة املس
س،    السيد الرئ
ر. عن وضعية  سائلمك، السيد الوز رشية    املوارد ال

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.    شكرا السيدة املس

ر.    رد السيد الوز

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

شارون احملرتمون    ، السيدات والسادة املس
ا املوارد  الوزارة  وضع  تزنيل خمتلف  فك ٔسايس يف  احملور  د  وا رشية  ل

لها   هودات د ث ضاعفت ا لهيا، ح رشف  إالسرتاتيجيات القطاعية اليل ت
رشية من   متكني مواردها ال ضيات القانونية  لمق ل  ٔم يف التطبيق السلمي وا
ل التدبري إالداري، ومعلت   ال د ستفادة من لك احلقوق املوىص هبا يف ا

ىل رمقنة لك املساطر إالدارية، ويمت العمل ىل   د  ع جتويد اخلدمات و
إالسرتاتيجي،  والتخطيط  التوقع  ىل  ركز  ٕاسرتاتيجية  ذ  تنف ىل  اال 
خمتلف  تطور  بة  ملوا الالزمة  والكفاءات  ادية  الق ٔطر  ا هت  ٕاىل  الهادف 

ات، مع ٕادراج البعد اجلهوي يف التدبري التوقعي لوظائ رامج القطا داد  ف وٕا



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

29 

ٔوىل  18 سمرب 13( 1444جامدى ا  ) 2022 د

لتكون والتكون املسمتر.  تظمة    م
ل املناصب املالية اليل تتكون  مما ميكن من تدبري عقالين يف التوزيع د
ىل التكوينات  مت الرتكزي  ىل مستوى التكون ت ات، و سنو حسب احلاج

لتكون املسمتر.   رية  ا من خمططات املد ٔكرث طلبا واليت يمت استخرا   ا
ٔرست  لموظفني    و لوضعيات إالدارية  جع  د التدبري حممك و الوزارة وا

سمترار، وتمت تقويته مبنصات  د نظام معلومايت مركزي مرن وحيني  بفضل اع
د يف  يو القطاع  دم يف  دمات، فلك موظف ومست ل ٕالكرتونية موازية 

ة حمينة.    وضعية نظام
لجميع لتمنية القدرا ال  ح ا هم يف مجيع  ٕالضافة ٕاىل ف هلم وٕارشا ت د

عية، عند   ج ٔعامل  لقطاع، ودمع ا ل املؤسسات   3الربامج التمنوية  د
ٔول، والثانية   ٔت يف ا ة يه اليل بد دة يف الفال عية، و ج ٔعامل  ل ا د
ت اليل  يف الصيد البحري اليل بدينا فهيا هاذ السنة اليل دازت، واملياه والغا

ا تزنلو  لك اليل ميكن يعاين مهنا املوظفني اح ملش اال، والوزارة هتمت كذ  ها 
هلم املمث هلم.  رب الهيئات د ٔو  ع املبارش هلم  س الل    من 

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لفريق احملرتم.  ب    التعق
ٔستاذة سلمية تفضيل.    ا

شارة     سلمية زيداين:   السيدة املس
س، السيد     الرئ

ر،    السيد الوز
ة والصيد البحري يف ظل  رشية يف قطاع الفال عن وضعية املوارد ال
 ، عي لبالد ج صادي و ق ىل الواقع  ٔرخت بظاللها  صادية،  ٔزمة اق
ر شلك قوي  ٔ ٔسعار وسب التضخم، مما  ول يف ا ٔدت ٕاىل ارتفاع  ث  ح

ٔهنك  لطبقة الشغي و   ها.عن القدرة الرشائية 
احلوار   فٕان  الصعبة،  عية  ج و صادية  ق ٔزمة  ا هذه  عز  ويف 
ٔمر كنا وال   ة، وهو  ات الفالح عي يظل رضور يف خمتلف القطا ج
ت  ة والنقا لك من السلطة احلكوم راه، سميكن من وضوح الرؤية  زال 

ي جيعل من احلوار اجلاد واملسؤول لشلك ا ب العمل  ٔر ثقافة   املهنية و
ات وٕانضاج التصورات التمنوية وسبل  حجة لفض الزنا لية  ة راخسة، و ا وق
هيا  عية كام يصبو ٕا ٔسسة دو اج سامه احلركة النقابية يف م تزنيلها، حىت 

  ال امل نرصه هللا.  
، حقوق   لقطاع الفال ىل حامية حقوق الطبقة الشغي  ا  وحرصا م

وم  وساء  اال  ر ني الطبقة  اكد ني  وفالح زراعيني  وعامل  دمني  ست
عية، فٕاننا ندعو، السيد   ج صادية و ق ٔوضاعهم  لهنوض ب ن،  وصياد
لواء   املنضوية حتت  الوطنية  اجلامعات  مع  اوب  الت من  مزيد  ٕاىل  ر،  الوز
ة  لفال الوطنية  اجلامعة  اصة  و ملغرب،  لشغالني  العام  حتاد  ا،  نقاب

ئت تطلب  واجلامعة الوطن  ارية، واليت ما ف الت ة  البحري واملال لصيد  ية 
ٔنه مل يمت  ٕاال  ات معمك ومع بعض املسؤولني بوزارمك،  لقاءات واج عقد 
لطبقة   لك املتعلقة  لول املش ة ٕاىل دراسة  اوب مع بعض طلباهتم الرام الت

درا  وكذا  النقابية،  سهيالت  ال ح  وم التكون   ٔ مس اصة  و  ، سة  الشغي
ٔحسن الظروف.    سبل تطور احلرية النقابية وضامن ممارسهتا يف 

اوب مع طلبات اجلامعة الوطنية   ويف هذا إالطار، ندعو الوزارة ٕاىل الت
لشغالني  حتاد العام  ارية املنضوية حتت لواء  ة الت لصيد البحري واملال

يعرفها قطا اليت  ت  د الت ة  ملوا لقاءات  ل عقد  ٔ الصيد  ملغرب من  ع 
ة  ي يعمتد الرا هتيئة، ا ىل مستوى تدبري املصايد، خمطط ا البحري، سواء 
ىل  ، سواء  ىل الطبقة العام ٔرخت بضاللها  ٔمدها و ة اليت طال  البيولوج
ٔن  اصة  ار،  ايل الب ٔ ٔو يف  ٔو الصيد التقليدي  يل  مستوى الصيد السا

ا د  ٕاىل  ستطع  مل  املتبعة  التدبريية  من  السياسة  القطاع  ٕاخراج  من  ٓن 
ب   س ىل الشغي  ٔثريات السلبية  ٕالضافة ٕاىل الت ٔزمات اليت يعاين مهنا،  ا

ة.  ٔسعار املواد الطاق ي تعرفه    رتفاع املهول ا
ر.    شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
شارة احملرتمة.     شكرا السيدة املس

ر هل ب؟   السيد الوز ىل التعق   من رد 
  تفضلوا. 

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   السيد وز
ىل القضية   اوبت خصوصا   ٔ شارة احملرتمة،  ٔن السيدة املس ري نقول ب
ل  د إالشاكليات  املوظفني واليل هذا.. ولكن طبعا  هيم  اليل  اجلانب  ىل 

ا يف  رشية  ال املوارد  مع  يعين  نا  وتالق لحوار،  يعين  ني  و مف ا  اح لقطاع 
ل احلكومة   ل املقاربة د اديني يف ٕاطار د ا  عيني وراه اح ج املمثلني 
حوه فهذا السنة  ادي نف ا  يف هاذ احلوار، وٕان شاء هللا احلوار القطاعي اح

ل  هاذي كون مسمترة. 2023د د الطريقة اليل    بوا

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم. شك   را السيد الوز

لفائدة   ة  فالح داث مشاريع  "ٕا ه  التاسع موضو السؤال  ٕاىل  ٓن  ا منر 
ٔقالمي الناشئة ذات ريوش   شباب العامل القروي يف ا الطابع القروي، ٕاقلمي ا

ا".    منوذ
شار.    تفضلوا السيد املس

ٔشن:  شار السيد بومجعة    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ىل  وحصبه. والصالة والسال  ىل موال رسول هللا و   م 
س احملرتم،    السيد الرئ
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ر احملرتم،    السيد الوز
  السادة والسيدات احملرتمات، 

ة لفائدة شباب العامل   داث مشاريع فالح ر، سؤال حول ٕا السيد الوز
ريوش.    القروي يف ٕاقلمي ا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.     شكرا السيد املس

ر   . رد السيد الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ل  داث ج ة كهتدف ٕاىل ٕا الفالح لتمنية  ٔخرض  ا فاسرتاتيجية اجليل 

املقاو  من  الشباب ديد  لفائدة  فرص معل  لق  و الشباب  ني  الفالح لني 
دة  ادا ٕاىل  ة، اس امة واخلدمات والشبه الفالح ة بصفة  ساء يف الفال وال

ز واليل كمتحور حول:    راك
ٔرايض امجلاعية مع وضع نظام    - ار من ا مثني مليون هك ٔوال، تعبئة و

ٔطري الشباب؛  بة وت ليات ملوا  حتفزيي مالمئ و
مج  ن   - ر ة،  ليات التحفزي واليل فهيا صندوق التمنية الفالح يا، تنويع 

التجميع   والغذائية،  ة  الفالح ات  الصنا ٔقطاب  مج  ر الغذائية،  ة  الصنا
ات الغذائية،   شجيع املقاو يف التمثني والصنا ية،  ة التضام ، الفال الفال

ة الفالح وشبه  ة  الفالح اخلدمات  يف  املقاو  الرمقية شجيع  واخلدمات   ،
اص، حتسني عرض التكون   رب نظام حتفزيات  لقطاع الفال  املرتبطة 

طلبات سوق الشغل.   لو مع م ل املالءمة د ٔ ٔهيل املهين من    والت
شاء وجتهزي   رب ٕا دة رشاكء  ز مت مع  و    12تزنيل هاذ الراك مركزا 

ات الغذائي ة والصنا د لشباب املقاولني يف الفال رب ٕارساء شباك وح ة، 
داث فروع حملية ٕاقلميية،  ة، وٕا لشباب يف لك مركز ويف لك  اص 

ل   د احلاملني  بة  موا اليا  ويمت  الفرع،  د  وا فهيا  ريوش  ا  1500وٕاقلمي 
؛    مرشوع مقاو

ا    - لق املاضية  السنة  ذ  ٓن م لق تعاونيات مقاوالتية حلد ا شجيع 
ة.  2200   تعاونية فالح

ذ   م الوزارة  فعملت  ريوش،  ا ٕاقلمي  يف  واملشاريع  الربامج  خيص  ف 
تقريبا   ىل ٕاجناز  ٔخرض  ا املغرب  ا من مشاريع    14انطالق خمطط  مرشو

دة  ية واليل كهتم خصوصا الصغار والشباب، وكهتم  ة التضام ل الفال د
ىل تقريبا   ل إالنتاج النبايت واحليواين  ار وال  25.000سالسل د يل فهيا  هك

ل.  لوز، اخلروب والن   الزيتون، ا
هلم من هاذ صغار    9500وهاذ املشاريع استفاد مهنا   لبية د ٔ د، ا مستف

ني والشباب.     الفال

يف ما كنا   ٔخرض"  ل "اجليل ا سرتاتيجية د ل  ويف ٕاطار التزنيل د
ل سمتر هاذ املشاريع د ريوش، ك رة عندمك يف ا  هرض ميل كنت يف ز

دة مشاريع حبال اليل اكينة   يمت ٕاجناز  ية، ويف هاذ إالطار  ة التضام الفال
ني زهرة" لفائدة تقريبا   ة " ل "املطالسة" وجام ة د د   1000فامجلا مستف

ل   450ومن مضهنم  مليون درمه، ونواصل   46شاب وشابة بغالف مايل د
رب املركز اجلهوي   ل الشباب  ه د ل التوج ريوش، الربامج د لشباب 

كون  اال  ث يمت  ٔفاكر املشاريع النتقاء.. 280ح ل  املني د   شا وشابة 

س اجللسة:    السيد رئ
ر، جتاوزتو الوقت.    شكرا السيد الوز

ٓن يف لكمة ا ٔشن. ا ليس  ب    ٕاطار التعق
  تفضلوا. 

ٔشن:  شار السيد بومجعة    املس
ر احملرتم،    السيد الوز

شكروك ات.  ت   ىل هاذ التوضي
واريذ  ق امثازخيت،  زخيت،  س شوايت  اذسوراخ  اخصاخ  ا  "ذان
مية  لعامل سيد هللا ينرصو محمد السادس ٕاوشاس ٕاجن الق لغاث  لغاث، ا زا

اكيناش. رمجة م ٔسف  لغا ولكن مع ا   ا
شوفو ازمك خبري  س، هللا ٕا اليل يبقى يرتمج ويعين الرتمجة   السيد الرئ

لغة هاذي.    لهاذ ا
الرتجام   غيرتجامن  ا  ذان غ  يذ ا موجود  ٕاوذان  ا،  ذان موجود  ٕاوذان 

الرتجام هاقات. ة صعيبة  ا   هاذي مايش يش 
قاثسنات،  ين  إالقلمي  االقلمي،  ذ  اذاغخثعو ك  زا ا  ن ر  الوز السيد 

اماذ  زاف، إالقلمي اكن قلمي يعين مجيع ماين ما  ن اخلصاص  فاذ يعين اك
.. شني مايش اجلفافا  ا ٔمان ذي ثسا ري  ا  ة، شني رو يس لك رصا م

غ اجلفاف دامئا   ا شني  شني   30واها،  ٔنوامان،  شني ذي اجلفاف  ام 
ا هاقات.  ن ٔمان ثسنامت    خنزان 

امحلد  اقاشوام    ولهذا، هللا جيازيك خبري ٕاخصامك الوزراء النيذان، كنيو
ش حىت نتا   وشام يد املعاونة ٕإالقلمي هاقاث  ٔخ اص  ذي احلكومة مارا، ٕا

الزاث. ن  اذيو قالمي ٕا   اذيريي زي 
غ   ار س يعين مارا ثوسيد اختامث   80ٕاقلمي  لبحر، رحبار ا يلومرت 

ان  ٕاد ٔحسن شاطئ  اث، يعين  س سنات وارا وات غ  س واس رحبار ا
حلاجت، ار   س حىت شا  ريوش ذاحلسمية، ولكن الشاطئ خيوا، وذا ا

خلارج، يوساد  ورث الغرب  الش غنضيع حىت توارث يعين خ شني  زعام 
س شا  املتوسط يعين قاذا ذي الغرب املتوسط، قايوساد حىت امليناء ين 

ريوش، ولكن يعين نتوارا الشاطئ ين يعين اقاث   40 ذي املائة زي ٕاقلمي ا
اث.  س حىت شا حنا   ذيين ٕاقمي وذا

قلمي ين،  م ذي  عاو اكم اخ ٔختامم مماش غث ازمك خبري  ٕا ولكن هللا 
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ٔمان شني   ٔمان ذي ثرسافني، يعين بنادام ويتحيين    30يعين املهم  ام خنزان 
وذان؟  ٔم شني  ٔمان ام وشام  قلمي هاقاث اذاخ   ذي 

سن اد يتاسان زي اخلارج، ق ن  ٕاوذا ا  لبية رو ريوش  ا ٕاقلمي  ام 
راكن، ثفهامث؟ ريوش الناظور،  ٔقالمي ا   نيوذان ذي اخلارج زي 

اكن السيد   ريوش وارتيفان ماين  ا سان ٕاوذا هاقاث  ٔمخي ٕاد ولكن، 
حىت   وذيين  مغطية  سني  الب وذيين  اث،  شاحنا حىت  وذيين  ر،  الوز

ن والو.  ه مانيغافغان ٕاوذان ماك لرتف   شاملسائل 
راح؟   ا ن؟ ماين  لواليد راح  ا سان ذيين ٕاقاراش ماين  غ  روا ا  رو

راح.."  ٔ ٔنوش ٕايتورك،  راح  ٔ راح،  ا غ ماين  ا شني و   ق

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

ى الوقت.  هت   شكرا، ا
ٔن يرتدد  ٔ سعيد ب ٔشن، ولكن  ن فهمت ما قلته، اليس  ٔ حىت وٕان مل 

ة املوقرة.  صدى ل هذه الق لب دا لغات الرمسية    ا
ٔن املادة   رك ب ٔذ ٔمازيغية، فاملادة    9و من القانون التنظميي املتعلق برتسمي ا

لغة   9 ا وتزنيل  لرتسمي  ٔسباب  ذ  ٔ ل الربملان  ليس  إالماكنية  تعطي 
فاملادة   ولكن  ٔمازيغية،  مخس    31ا ل  د ية  زم ة  الفس د  وا كتعطي 

وراك   سنوات، ٔسباب،  ذا  وا املبادرة  ذا  ا راه  شارن  املس وجملس 
ذن هللا تعاىل.  ٕ ارب ستكون موفقة، وسرتمس  ٔنه اكنت الت رو ب   كتذ

  شكرا.

ر    ، السيد الوز
ك؟  رتمجو لنا    تفضلوا، 

ر.    تفضل السيد الوز

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه   ر الفال ت: السيد وز   والغا
ري " شار احملرتم،  اص  هو السيد املس غ قاع املشاريع ٕا ٔذاشي ٕاخص 

ش نزنل دم  سيور ميل غوام دوسيغ ق ٔ ."  

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا، شكرا.

سويق املنتوج    ٕاذن، ٕاىل مسحتو ه " يل منر ٕاىل السؤال العارش موضو
ٔسواق الوطنية".   الفال الوطين يف ا

ٔحرار،  شارن، دامئا من فريق التجمع الوطين ل د السادة املس ٔ لكمة  ا
  لتقدمي السؤال. 

س   . تفضل السيد الرئ
  اليس محمد، تفضل. 

شار السيد محمد البكوري:    املس
س. شكرا السيد    الرئ

شارات،  شارن واملس   ٕاخواين املس
سويق املنتوج   مع  ام هبا  ليات الرضورية اليت تنوون الق سؤالنا حول ا

ٔسواق الوطنية.    الوطين يف ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س احملرتم.    شكرا السيد الرئ

ر   . رد السيد الوز

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

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ىل   ة الوطنية  ات الفالح ٔسواق   38تعمتد مسا توزيع وسويق املنت

دة  رية  ٔ ا هذه  كتعرف  ولكن  القرب،  ٔسواق  و ٔسبوعية  ٔسواق  و مج 
الالت ومهنا:    ٕاشاكليات واخ

ة  - اء البعض مهنا؛ التحتية وا ضعف الب ست   نعدام اخلدمات، 
  دم مالءمة الظروف الصحية والنظافة؛   -
ري مالمئ؛   - سيري    منط 
لرتاب الوطين؛   - ة  اكف ري م   تغطية 
ٔسعار.   - ىل مدخول املنتج وكذ رفع ا   تعدد الوسطاء، مما يؤر سلبا 

مسا  وعرصنة  مثني  ىل  ٔخرض"  ا "اجليل  اسرتاتيجية  ركز  و
ٕاصالح  خمطط  احلكومة  ووضعت  ة،  الفالح ات  املنت وتوزيع  سويق  ال
الصحية  السالمة  وتعزز  البيع  مسا  وحتسني  ٔسواق  ل طموح  توجهيي 
ات  اكفة الرتاب الوطين، وب وازنة  ة مع ضامن تغطية م ات الفالح لمنتو

سيري.  ل عابية مالمئة وكذ منط فعال    حتتية عرصية وطاقة اس
ٔخرض" ٕاىل: وفهاذ االٕ    طار، كهتدف "ٕاسرتاتيجية اجليل ا

شاء    - د   12ٕا لخرض والفواكه من اجليل اجلديد، وا وي  سوق مج 
ٔفق   ة يف  ٓن الربجمة والرشوع يف تزنيل 2030السوق فلك  ، ومت حلد ا

ش،  ومرا ر  ٔاكد و اس  ط وراكن ومك الر اليل يه  ٔسواق  ا ل  د مخسة 
ٔسواق  متزي هاذ ا ث  ع املسار يعين  ح ل السالمة الصحية وت ملعايري د

(la traçabilité)  فـ ط  فالر ٔشغال  ا ي  هت وست هللا،   2023،  شاء  ٕان 
ٓخر   يف  ٔخرى  ا ٔربعة  ا ٔسواق  فالسلس 25بداية    24وفا نبداو  ومتا   ،

مكلو  ش  ٔخرى  ىل الصعيد الوطين؛  12ا   سوق 
ات    - رب اتفاق روها  ٔسبوعية اليل كند ٔسواق ا ٔهيل ا فعند كذ ت

اجلهوية،  ططات  ا ٕاطار  يف  دة رشاكء  مع  ٔقالمي  ا إالقلميي،  الصعيد  ىل 
ل  كون العرصنة د ش  ٔسبوعي من هنا لـ  100املرتقب    ؛ 2030سوق 

احمليل    - الصعيد  ىل  كنعملو  اليل  مج  ر هو  حىت  ازر  ا عرصنة 
ٓن عند   130اجلهوي، والهدف هو نوصلو لـ  و  جمزرة اليل يه معمتدة، حلد ا
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ازر اليل يه معمتدة؛  13 ل ا   ىل الصعيد الوطين فقط د
ارة   - منية الت رب  ٔخرى اليل مت  الت  رامج وتد دة  فٕاضافة ٕاىل ٕاجناز 

الية؛  ات ا لمنت   إاللكرتونية 
امجلاعي  - الرمز   (territoire du Maroc par rapport) ٕارساء 

الية؛  ات ا   لرتوجي املنت
ات    - املنتو سويق  ل التعاونية  ٔشاكك  وا ية  التضام ٔسواق  ا شاء  ٕا

الية.    ا

ي ف خيص   37.21والبد من إالشارة ٕاىل القانون   ليه ق اليل هرض 
معني ٔسواق امجل  التجميع واحلق ا ارشة بدون املرور ب عو م   .ش ميشيو ي

س اجللسة:    السيد رئ
ر احملرتم.    شكرا السيد الوز

ب    لفريق احملرتم.  التعق
شار.    تفضل السيد املس

ٔخراز:  راهمي  شار السيد ٕا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارون،    ٕاخواين املس

  احلضور الكرمي، 
ادي يقولو ميكن  ر، ميكن ذاك اليش اليل  بطبيعة احلال، السيد الوز
ل  لو، بطبيعة احلال تتعرف املنتوج الفال من البداية د ٔول د قلت اكع ا

اله وصل  ارة.    50%،50%النق حىت املنتوج  ل الت   يه د

ر،     السيد الوز
ويل ا الصعيد  ىل  القطاع  ل  د املنافسة  يف  ا  اح الصعيد  دا  ىل   و

ٔسواق خبصوص  سبة ل ل ر يدمع القطاع  الوطين، تنطلب من السيد الوز
لك العصا، تيجي  ة اليوم فني تت ٔن الفال ة،  ل الفال كون مع امجلعيات د

ٔن ما عندوش   8صباح وال    10لسوق   ش ما اكن،  ع  عش، خصو ي ما 
كون دا  لو حىت لغدا، ميكن  مثن  فني حيط السلعة د ولكن ما عندو فني   ،ا

  حيط السلعة. 
كونو، دا   ادي  ٔسواق اليل قليت  ر، هاذ ا   5تنطلب من السيد الوز

كون  ت،  كون الفركو د املستوى اليل مطلوب،  كونو يف وا ٔسواق  ا
ر،  متور راه رضوري خص، السيد الوز كون، حىت ا مجيع املنتوج الفال 

كون مع ال  ش  ٔن هو اليل تيعطي.. دا شريو ليه  ة،  ل الفال سويق د
د املستوى مطلوب،   لمتور وصل حىت هو لوا سبة  اليوم القطاع الفال ب
نة   هول" راه تيكون س سويق، خبصوص "ا كون عند ال ولكن خصنا 

ر   سان، ويد إال يلوحو  درامه،   110درمه و  100تيخمج، تيخرس خصو 
ن.  كون مز   خصو 

لية اليل   والنقطة ات الرتابية ج ٔرشت  هو امجلا ر،  الثانية، السيد الوز
توج املنطقة. 11حىت لشهر  5طبيعة احلال تتعرفوا من شهر  يكون م  ،  

د   فوا ٔسواق  ا كونو  ر،  الوز السيد  من،  تنطلب   la)ولكن 
plateforme)   عو ذاك املنتوج كون السوق صغري، ولكن الناس تي ا  وا

هلم يف ا ٔن د د املستوى اليل مطلوب،  كون بعدا يف وا لسوق خيصو 
ه لكيش، ولكن راه عند تقريبا   ري بعض املدن اليل ف شوفو  دا ولينا ت

لية.  40% رابية ج ات  ل الساكنة يف جام   د
ردو كون عندو    خصنا  متا  تبقى  الساكنة  متا،  يبقى  الفالح  ىل  البال 

هنار، ما بقاش  لكة  ن اليل تيجيب امل سان اك ٔن دا إال لكيش يف السوق، 
ادة..  رشي    ش مييش 

ا، كنمتىن  ل ٕافريق ري د سبة لقطاع السوق الك ل ر،  ين، السيد الوز و
مت د السوق.. هذاك احلا فاش  كون كون وا ا خصو  يش اخلرضة ٕالفريق

ل العود    (l’emballage)لكيش   كون الصندوق د يف الكرطون، ما بقاش 
ادي يدي  ادي يدي الكرتون هو اليل  ٔن ذاك اليش اليل  ل امليكة،  ود

رجع  الصندوق.  ادي  و اليل  اكم   ا
مطبق   لكيش  كون  ر،  الوز السيد  من،    (l’emballage)تنطلب 

ش   ن  ة اليل مز رشي احلا رشف القطاع، ولك اليش ت رشف املغرب، 
الش ميشيو لربا.   ن  ليه ٕاىل اكن ما اك ة،    نق

ليمك.   وشكرا السيد ش نطول  اد ر ما    الوز
كون يفرح امجليع"   ". ٔيدا ينجح ريب الفرقة، ٕان شاء هللا صباح 

ليمك.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
شار احمل   رتم.  شكرا السيد املس

ه "دمع املهنيني بقطاع الصيد البحري" مت   السؤال احلادي عرش موضو
ٔحصابه.   ل  ٔج وحسبه من ق   ت

ٔعامل هذه اجللسة.   دول  نا  كون قد استوف لتايل    و
  شكرا ملسامهتمك. 

لمنتخب املغريب.   ل رفع اجللسة حظ سعيد    وق

  رفعت اجللسة. 


