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  والثالثني بعةالسا اجللسةحمرض 

  ).2016ٔ��ريل  12( 1437 رجب 4 الثال6ء: التارخي

رئEس محمد أ=نصاري، اخلليفة أ=ول لاملس�شار الس;يد : الرئاسة
  املس�شار�ن.جملس

رابعة دقGقة، ابتداء من الساMة ال ٔ�ربعة وعرشونو  تانساع  :التوقGت
  .واPقGقة أ=ربعني بعد الزوال

  .مVاقشة أ=س;ئT الشفهية :Rدول أ=عامل

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

  :رئEس اجللسة ،املس�شار الس;يد محمد أ=نصاري
  .aسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

من اPس;تور، ووفقا ملقkضيات النظام  100لفصل معال بfٔحاكم ا
 Tلس هذه اجللسة ٔ=س;ئpلس املس�شار�ن، خيصص اp يلtاPا

   .الس;يدات والسادة املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Mلهيا
وبعد ٕاذ{مك وق}ل الرشوع يف تناول أ=س;ئT الشفهية املدرRة يف Rدول 

طالع اpلس املوقر Mىل ما أ=عامل، ٔ�عطي اللكمة، بداية �لس;يد أ=مني الٕ 
  . Rد من مراسالت وٕاMال�ت

  .تفضلوا الس;يد أ=مني

  :املس�شار الس;يد ٔ�محد خلريف ٔ�مني اpلس
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون
توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن من جملس النواب مبرشوع قانون 

  . يتعلق مب�لس الوصاية 90.15ظميي رمق تن 
 12و�ل�س;بة لٔ�س;ئT اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل �اية يوم الثال6ء 

  :فه�ي اكلتايل 2016ٔ��ريل 
  سؤ�؛ M :260دد أ=س;ئT الشفهية
 سؤ�؛ M :66دد أ=س;ئT الكkابية 
 .جوا� M :59دد أ=جوبة الكkابية

 .والسالم Mليمك

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد أ=مني

ٕاذن Mىل �ركة هللا ¢س;هتل Rدول ٔ�عامل هذه اجللسة، �ٔ=س;ئT املو ة 
بداية ٕاىل الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري واليت جيمعها و¥دة املوضوع 

  . 8وMددها 
والسؤال ا=ٓين أ=ول حول موضوع وضعية املومس الفال© احلايل، 

ٔ�حرار، فاللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق مقدم من طرف فريق التجمع الوطين ل
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس;يد محمد عبو
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ،ٔ�وال، ٕاخواين وزماليئ املس�شار�ن
الس;يد الرئEس، ٔ�وال ت�kقدم �لشكر د³يل، جزيل الشكر �لس;يد وز�ر 

د³لو �ٔ=س;ئT د³ل املس�شار�ن  الفال¥ة والصيد البحري Mىل العناية
  . ؤ�عطامه وا¥د عناية µبرية لالس;ت�ابة د³لو

قلت الس;يد الرئEس، ٔ�� ما �ادي {كو¢يش، {كون خمترص، ٔ=ن الس;يد 
وز�ر الفال¥ة كام تتعرفو، إالخوان املس�شار�ن، اس;تق}لنا يف املكkب د³لو 

 ٔ�� والزمالء د³يل يف الوزارة، ٔ�� µرئEس الغرفة الفالحGة  وي، اس;تق}لين
رؤساء الغرف الفالحGة ورئEس Rامعة الغرف، وتذاµر معا� Mىل ما خيص 

  . الفال¥ة
احVا الس;يد وز�ر الفال¥ة ا�يل كنلمتسو مVو أ=مور د³ل توزيع 
الشعري، مايش يف ٔ�مان هللا، �ري ا�يل تنطلب من الس;يد الوز�ر هيدر مع 

شوÂش د³ل هاذيك النقط د³ل النظراء د³لو الكkاب العامون يقويوا 
  .التوزيع، النقط شوية قاللني، ٔ�ما هام أ=مور راها ماش;ية يف ٔ�مان هللا

  الس;يد الوز�ر،
ٔ�� ما ��Eش خنصص السؤال د³يل �لطاقة الشمس;ية اجلديدة، قلت 

والفال¥ة تيfٔديوا الرضائب Mىل  2013الس;يد الوز�ر، احVا³ هاذي من 
الس;يد الوز�ر �ش �كرم، µيف µرم �لشعري وµرمVا الفال¥ة د³هلم، وت�}غيوا 

بوا¥د العدد أ=ش;ياء ؤ�عطا� وا¥د العدد دأ=ش;ياء �لغرف د³لنا، ما 
مليون  300اكي�ش الغرفة ا�يل ما ٔ�عطاهاش وا¥د العدد دالفلوس 

، بغينا يتكرم Mلينا هباذ (les citernes)دالس;ن�مي �ش Âرشيوا وجيهزوا 
  .ما ميكن يل نقول الطاقة الشمس;ية، وهذا

  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار

ا=ٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوايل حول موضوع املومس الفال© احلايل، 
وقد تقدم به الفريق �شرتايك، فاللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق احملرتم لتقدمي 

  .السؤال
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  :املس�شار الس;يد ٔ�بو �كر اعبيد
  الرئEس،الس;يد 

  الس;يد الوز�ر،
  ،السادة والس;يدات املس�شار�ن

¢سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن الوضعية احلالية �لقطاع الفال© Mىل ٕاÒر 
قT ال�ساقطات املطرية واملشالك اليت يعرفها قطاع Óربية املوايش وما يعانيه 

  .الكسابون نظرا لغالء أ=Mالف
  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .س�شارشكرا الس;يد امل 

ٕاذن، ا=ٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوايل وهو السؤال الثالث حول موضوع 
Öواملعارصة  ٔ=¥داحلايل، واللكمة  املومس الفال© كذ Øٔ�عضاء فريق أ=صا

  .لطرح ٔ�و لتقدمي السؤال

  :الس;يد احلبEب �ن الطالب املس�شار
  .الس;يد الرئEسشكر 

  .tري املرسلني aسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل
  الس;يد الوز�ر،

متزي املومس الفال© احلايل بتfٔخر وحش ال�ساقطات املطرية، مما Ò�ٔر 
اخلريفGة، خصوصا زراMة  والزراMات�ملناطق البورية Mىل الغطاء النبايت 

  .احلبوب اليت áشلك دMامة �قkصاد �لعامل القروي
من R�ٔل التخفGف  عن إالجراءات املتãذة ¢سائلمكâا، الس;يد الوز�ر، 

  .ومعاجلة تداعيات هذه الوضعية Mىل صغار الفال¥ني

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

ٕاذن، ا=ٓن Rاء دور السؤال الرابع حول موضوع ارتفاع مثن أ=Mالف 
يف السوق الوطنية، هذا السؤال اâي تقدم فريق التجمع الوطين لٔ�حرار، 

  .احملرتم فاللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق

  :املس�شار الس;يد محمد الرزمة
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  زماليئ املس�شارون واملس�شارات،

  ،الس;يد الوز�ر احملرتم
تعرف أ=سواق الوطنية هاته أ=³م ارتفاع �ري مس;بوق �لمواد العلفGة 

 Mىل خمتلف) الكسابة(مما اكن è أ=Òر الك}ري Mىل نفوس مريب املوايش 
ٔ�صنافهم وفëاهتم، حGث انعكس هذا �رتفاع aشلك سليب Mىل وضعهم 

  .�قkصادي

  الس;يد الوز�ر،
تعزتم احلكومة القGام هبا �لتحمك يف سوق  اليتما يه إالجراءات 

  أ=Mالف ومساMدة الكساب يف هذا املومس الصعب؟
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار
قد مت تقدميه من طرف فريق العداØ والتمنية  tامسا=ٓن هناك سؤال 

حول دمع الفالح الصغري �لعامل القروي ملوا ة اجلفاف، فاللكمة ٔ=¥د 
  .ٔ�عضاء الفريق

  :املس�شار الس;يد محيد زاتين
  الس;يد الوز�ر،
  ،الس;يد الرئEس

aشلك µبري Mىل الفال¥ني الصغار �لعامل  واملس;مترÒ�ٔر اجلفاف احلايل 
 ó;الف والتغذية �لموايش بعد نفاذ القروي، سM=ٔىل مس;توى توفري اM

  . خمزوهنم وارتفاع أ=سعار aشلك µبري
¢سائلمك، الس;يد الوز�ر، عام تعزتمون اختاذه من ٕاجراءات Pمع الفالح 
الصغري �لعامل القروي ملساMدته Mىل مقاومة اجلفاف احلاد �لحفاظ Mىل 

  قطيعهم من املوايش؟
  .والسالم

  :اجللسةالس;يد رئEس 
  . شكرا الس;يد املس�شار

ا=ٓن ن�kقل ٕاىل السؤال السادس حول موضوع ٕاسرتاتيجية احلكومة 
ملاكحفة �6ٓر اجلفاف، وقد تقدم به الفريق احلريك، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء 

  .الفريق لطرح السؤال

  :املس�شار الس;يد م}ارك الس;باعي
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني، ٕاخواين،

�لرمغ من ال�ساقطات املطرية يف ٔ�واخر شهر فربا�ر املنرصم، فقد 
ٔ�كدت احلكومة مواصلهتا يف ٕاجراءات اûطط �س;تع�ايل املعلن عنه يف 

  .شهر ينا�ر ملوا ة �6ٓر تfٔخر أ=مطار
  :وMليه، ¢سائلمك الس;يد الوز�ر

ومة حىت Âس;تفGد مجيع الفال¥ني ما يه التدابري املتãذة من طرف احلك
  املترضر�ن وtاصة الصغار مهنم؟ 

  وما يه املعايري املعمتدة يف تنقGط الفëات املس;هتدفة يف هذا اPمع؟
  .شكرا



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2016ٔ��ريل  12( 1437 رجب 4

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

ٕاذن، ا=ٓن س�س;متع ٕاىل السؤال املوايل وهو السؤال السابع حول 
ة، وقد تقدم به الفريق اPس;توري موضوع تfٔخر ال�ساقطات املطري

  .اPميقراطي �ج�عي، فاللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال

  :املس�شارة الس;يدة Mا�شة �ٓيتعال
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Rدا  كام تعلمون، الس;يد الوز�ر، Mاشت الفال¥ة املغربية ظروفا صعبة
مVذ بداية املومس احلايل، بتfٔخر واحض وقµ Tبرية يف ال�ساقطات املطرية، مما 
جعل احلكومة تعلن عزم �ر�مج ملوا ة �6ٓر قT ال�ساقطات بfٔوامر سامGة 

  .جلالØ امل� محمد السادس
¢سائلمك، الس;يد الوز�ر، عن مfٓل هذا الرب�مج ومسار دمع الفال¥ة 

  املترضر�ن؟
  .وشكرا

  :رئEس اجللسة الس;يد
  . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

وا=ٓن هناك السؤال أ=tري والثامن حول موضوع دمع الفال¥ني 
املتوسطني والصغار، وقد تقدم به الفريق �س;تقاليل، فليتفضل ٔ�¥د 

  .ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل طرح السؤال

  :املس�شارة الس;يدة فاطمة احلبويس
  الس;يد الرئEس،

  ء،السادة الوزرا
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

شهدت بالد� تfٔخرا ملحوظا يف ال�ساقطات املطرية مع بداية املومس 
الفال© لهذه الس;نة، مما يؤرق العديد من الفال¥ني وtاصة الصغار 

  .واملتوسطني مهنم، نظرا لٕالµراهات والصعو�ت اليت يعرفها هذا القطاع
  :âا، ¢سائلمك الس;يد الوز�ر

جراءات والتدابري اليت س�ãkذها الوزارة من R�ٔل دمع ما يه االٕ 
الفال¥ني، وtاصة املتوسطني والصغار مهنم �لهنوض هبذا القطاع احليوي 

  الهام؟
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة

وا=ٓن اللكمة �لس;يد الوز�ر لٕالRابة Mىل اكفة أ=س;ئT املطرو¥ة دفعة 
  .وا الس;يد الوز�روا¥دة، تفضل

  :الس;يد عز�ز ٔ�خVوش وز�ر الفال¥ة والصيد البحري
  شكرا الس;يد الرئEس احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  السادة الوزراء احملرتمون،

عرف املومس الفال© احلايل ظروف مVاخGة �ري مالمئة، متزيت بعجز 
  . ري مVتظمملموس يف ال�ساقطات املطرية مع توزيع زمين �

  :اكنت Mدة مرا¥ل
ٔ�وال، ظروف مالمئة عند بداية املومس، واك�ن من بعد احنباس أ=مطار 

نومفرب حىت ممت شهر دÂسمرب، تقريبا  15واخنفاض يف درRات احلرارة، من 
يوم ما اكن�ش، اكن توقفت الش;تاء، وÒ�ٔر Mىل منو الغطاء النبايت  45

عي، �ٕالضافة ٕاىل اخنفاض الوترية وتدهور ¥اØ الزراMات اخلريفGة واملرا
  .د³ل العملية د³ل احلرث والزرع وصيانة الزراMات

رجوع ال�ساقطات املطرية tالل النصف أ=ول من شهر ينا�ر، سامه 
يف مواصT منو الزراMات اخلريفGة وم}ارشة معلية الغرس وصيانة أ=جشار 

حس;نة، مع حتسني  املمثرة وزراMة القطاين واâرة ونوارة الشمس يف ظروف
  . طفGف �لغطاء النبايت �ملناطق
فربا�ر و6�ٔره السلبية Mىل  15ينا�ر ٕاىل  15بعد احنباس أ=مطار من 

 15القطاع الفال©، مت áسجيل وامحلد � عودة أ=مطار �مكية �مة من 
  .فربا�ر ٕاىل �اية ا=ٓن

 ملميرت مكعدل مهت معظم الرتاب الوطين 85وحGث مت áسجيل حوايل 
وتتفاوت حسب املناطق، مما سامه يف حتسني الوضعية النباتية ûتلف 

  .الزراMات واملراعي وáرسيع وترية بذر الزراMات الربيعية
أ=مطار أ=tرية اكن لها Ò�ٔر اجيايب، تقلص ¢س;بة جعز املياه، ا�يل اكنت 

  .¥اليا %49، والت 2016د³ل العجز د³ل الش;تا يف ٔ�واخر ينا�ر  63%
 ¢س;بة ملئ السدود املو ة ٔ=غراض فالحGة، كنا ق}ل رمغ حتسن يف

فشهر % �58س;تعامالت ا�يل اس;تعملت فهاذ الظرف هذا، دز� من 
  .%16فربا�ر، ووصلنا ا=ٓن ل 

ٕاال اtذييت  واك�ن حتسن الغطاء النبايت مع التفاوت بني املناطق،
ذÖ جGدة، املنطقة الشاملية فه�ي جGدة، ٕاال اtذييت املنطقة د³ل ساÂس ك

واك�ن بعض املناطق ا�يل يه يعين ضعيفة وضعيفة Rدا حبال املناطق د³ل 
  .احلوز ٔ�و مVاطق ٔ�خرى يف اجلنوب

ؤ�مام ¥دة وطول الفرتة د³ل �حنباس، ٔ�مر صاحب اجلالØ نرصه هللا 
ب�VفGذ �ر�مج �لتخفGف من Ò�ٔر هذه الظروف Mىل الفال¥ني، ومقنا مVذ 

برب�مج µيتضمن احملاور، كرتوم احملافظة Mىل  2016بداية شهر فربا�ر 
  .الرثوتني النباتية واحليوانية والتوازن �لعامل القروي

�ل�س;بة �لحيوان، µيمتحور الرب�مج حول Óزويد أ=سواق �لعلف 
  .املدمعة وتوريد املاش;ية وت�}ع احلاØ الصحية �لقطيع

fٔن هاذ الرب�مج د³ل ٕاال مشVEا �لرب�مج د³ل الشعري املدمع، كنعتربو ب
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 15الشعري املدمع ا�يل اك�ن ا=ٓن، من ٔ�مه الربامج ا�يل عرفاتو بالد� tالل 
  .س;نة أ=tرية
شهور، مببلغ  8د³ل املليون د³ل القVطار Mىل مدة د³ل  8كنوفرو 
 98مليون د³ل اPرمه، وتغطية شامT خللق الوفرة،  562ٕاجاميل قدره 

مركز، ٕاال رجعنا �لس;نة ا�يل  �70ادي نبداو ب مركز، ا"هنار أ=ول قلنا 
مركز  52اكنت صعيبة �زاف، واكن فهيا اجلفاف يف املغرب، اكنت حتالت 

  .يف املغرب
لك  98، ولكن، هاذ 98ووصلنا ل 70ا=ٓن، ا"هنار أ=ول بدينا ب 
يعين نقط ٔ�خرى  (d’autres points)وا¥د ¥ل، يعين الناس ¥لوا 

نقطة د³ل التوزيع ود³ل البيع، مع  200با فkنا داtل املدن، ووصلنا تقري 
العمل ٔ�نه يعين هاذ النقط ما يه؟ يه نقط ا�يل µيفkحوها القطاع اخلاص، 

،  (les appels d’offres)الناس ا�يل كريحبوا الصفقات يف ٕاطار يعين
ا�يل اكينني، µياtذوا شكون ا�يل مسيتو، هام ا�يل µيجيبوا السلعة، وهام 

د³هلم وµيوصلوها حىت   (transports)وها، µياtدواها يفا�يل كEس;تورد
يعين النقطة د³ل البيع، وµي-ل النقطة د³ل البيع وµيعمل الناس د³لو ا�يل 

  .µي.Gعوا وهو ا�يل µيتãلص
د³لنا، اك�ن جوج دالناس  (la mission)احVا عند� فقط يعين 

اق}وا بfٔنه ا"مثن ا�يل µي.Gع دµ Ö³يكونوا متاك، بني الفال¥ة وبني اPاtلية، تري 
  .به �لناس هو جوج د³ل اPرامه، مايش ٔ�كرث، مايش ٔ�قل

وكذÖ، يعين كرناق}وا فاملناطق ا�يل يه بعيدة، ٔ=ن كتعرفوا اك�ن وا¥د 
، µ50 ،60يلومرت،  100، ا�يل هام Mىل  (les communes)العدد د³ل 

 µ(la commune)يلومرت، ا�يل صعيب Mىل الفالح �ش مييش من  120
  .(la province)د³لو حىت لهذاك املركز ا�يل اك�ن يف اجلهة د³لو وال يف 

مع املكkب الوطين   (le conseil agricole)فكV-اولوا ند�رو مع 
لالس�شارة الفالحGة ومع املد�رية إالقلميية، ٔ�نه µيجيبوا هلم الناس ا�لواحئ 

µيتافقوا، µيقولوا ٔ�� بغيت  فالح 15، 10وµي�لسوا وµيد�روا معهم، وµيجيوا 
  .جوج �tشات، ٔ�� ثالثة، ٔ�ربعة، مخسة

هاذيك اخل�شة µياtدها مول يعين القطاع اخلاص، µمييش وµيجيب هلم 
  .يعين السلعة حىت �لمنطقة د³هلم

وفعال يعين يف أ=ول ميكن لنا، احVا كنعرتفو بfٔنه اك�ن ضغط فأ=ول، 
مرة و¥دة، ¥لينا وا¥د،  70¥لينا يعين، ٔ=نه ا"هنار أ=ول، ما جGناش و 

 (en puissance)¥لينا جوج، ¥لينا ثالثة، واحVا �اد�ن طالعني، يعين 
يف املناطق، والناس اك�ن ا�يل µيتقاهلم بfٔنه راه ميكن السلعة ما موجوداش، 
راه ميكن �ادي تقادا، راه �ري هاذ الظرف ا�يل مسي�Gو، اك�ن الضغط لك 

  . يش �غي السلعة د³لو
(donc)  ا ماش;يني مع الس;ياسة د³ل الوفرة، يعين السلعة موجودةVاح

يف النقط وموجودة ا=ٓن و�يق موجودة احVا معمك ٕان شاء هللا حىت =ٔكتو�ر 
السلعة راه موجودة،  (donc)حىت Óكون أ=مطار يعين ا�يل يه Rاية، 

والوقت ما خوا يش حمل، ما µيجي فني خيوا حىت µيجيو سلعة ٔ�خرى 
معلق ما ميك�ش  (fixe)درامه، ا"مثن هو  2د كتدtل è، ا"مثن هو كتعاو 

ي�}اع، وهاذ اليش tال ٔ�نه ا"مثنات د³ل ا�يل يه مس;تعمT فالسوق، ٔ=نه 
درامه كن.Gعو فهيا داtل احملطات ا�يل هام 8بعني �لوزارة، وا�يل  2احVا هاذ 

  . داtلني فهاذ الرب�مج احلكويم
اه كت.Gع وك�رشي، راه يعين السوق ٕاىل خرجت Mىل �را، الناس ر 
درامه �لقVطار، بفضل هاذ اpهود  3.34مفkوح، والناس ك�س;تورد، كنا ف 

 2.34ا�يل تعمل فهاذ الرب�مج Rاب ٔ�مثنة مVاس;بة، وا=ٓن يف السوق كتلقى 
  . درامه

ٕاذن يش امحلد � يف حتسن، ٔ�نه املاريش اليوم فGه، يعين اك�ن السلعة 
 la(بوا¥د   (importé)ا�يل هو (l’orge)ىت وا"مثن مز³ن، وح

qualité ( ا�يل فهيا(des exigences) بارµ ا�يل هام .  
، وا¥د µ(le maximum)يلو للك فالح  80كEس د³ل  20كنعطيو 

ويعاودوا ي.Gعوها  االوقت خفVا، قلنا بfٔنه ميكن الناس t³ذو السلعة وميش;يو 
د³ل  %0.2ئيات لقGنا ف}الصة ٔ�خرى، ولكن ميل لقGنا در� إالحصا

داملرات، ٕاذن مايش يش ¥اRة ا�يل يه  3الفال¥ة ا�يل كريجعوا ٔ�كرث من 
µيلومرت �ش  �20مة، وحىت ٕاىل هو اكع اtذا هاذ السلعة ومىش وا¥د 

درامه، يعين زعام اك�ن وا¥د  2.34ي.Gعو راه ا"مثنات فالسوق لكهم ب 
  . وبني الطلبالتوازن د³ل السوق ا�يل Rا بو¥دو بني العرض 

 500داملليون و 5فٕاذن أ=6ر يه Rد ٕاجيابية فهاذ مسيتو، اليوم اك�ن 
 les)د³لها ودازو   (la commande)ٔ�لف قVطار ا�يل يه دازت لها

appels d’offre)  ىلM8  مليون 500داملليون و 5د³ل املليون، وفهاذ ،
دا� يف  تفرقات، يعين ا�يل يه موجودة ولكن ا�يل موجود عند� 800و

(stock) 800هو ٔ�كرث من مليون و .  
والبد نعاود نذµر، بfٔنه اكن ضغط وبfٔنه اكن بعض املناطق ٕاال تق}لتو يف 
الناحGة د³ل سطات وال يف �ن سلóن ال يف خريبكة، وال يف بعض 

  . املناطق الرشقGة وال هذا، بfٔنه اكن ضغط
ص، µيمتص، امحلد � هذاك الضغط مع الوقت يعين بدا µيمت ،ولكن

  . µيمتص، واليوم بfٔنه اليوم اك�ن وا¥د ا"متو�ن ا�يل هو Mادي
Mىل مس;توى، و�ادي جنيو من بعد اك�ن كذÖ الرب�مج د³ل التوريد 

نقطة د³ل املاء  500املاش;ية ا�يل �ادي ند�رو فGه ٕان شاء هللا د³ل 
هام د³ل الصهرجي ا�يل  les points d’eau( ،2700( 2700واقkناء د³ل 

مليون د³ل  92اكينة  مليون درمه، �143ادي �س�Bر ا�يل اك�ن د³ل 
اPرمه ا�يل يه �ادي متيش كذÖ �لتfٔطري الصحي �لقطاع ا�يل �ادي نعملو 

فهاذ الشهر د³ل ٔ��ريل، �ادي خترج وا¥د امحلT �ش Óكون  20ابتداء من 
(la vaccination) د³ل هاذ ٔ�مسيتو .  

زعام ٔ�� سقسEت ق}ل ما جني ودرت اج�Mات، ولكن، �لك رصا¥ة، 
زعام الص-ة د³ل القطيع يه حصة، امحلد �، هو يف حصة اكمT، هذا يشء 
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د³ل  (stabilisé)د³لو ما طاحشاي، ا"مثنات  R)(le poidsد ٕاجيايب، 
    .ٔ�مسيتو

فهاذ اليش µيبني لكو بfٔنه يعين احVا خرجVا من وا¥د الس;نة ا�يل اكنت 
س;نة املاضية واك�ن هاذ الرب�مج د³ل اPمع، �ادي جنيو �لرب�مج هائT، ال 

 د³ل اPمع د³ل العلف املرµب ا�يل �ادي مييش لٔ�بقار وأ=بقار احللوب
  . شاء هللا وأ=بقار يعين ا�لحوم من بعد ٕان

ولكن حىت �كون هذا يعين اtذا الطريق د³لو وعرفVا التfٔخر ا�يل 
  . ذاك الرب�مج ٕان شاء هللااك�ن، �ادي جنيو كذÖ هب

ٔ�لف هكkار tاصها áسقى  M90ىل مس;توى الرثوة النباتية، اك�ن وا¥د 
يف بعض املناطق حبال مراEش، املناطق ا�يل ما طا¥�ش فهيا الش;تا �زاف 
�ادي ند�رو "هيا �ر�مج د³ل السقي �ش �ادي ميش;يو ÂسقGو هاذوك 

س;نني راه اكينني  4من  أ=جشار املمثرة ا�يل هام، ا�يل من حتت يعين
    (marché actuel)يف

 4و 2، ا�يل عند� املشلك هو بني 2ا�يل عند� املشلك ا�يل حتت من 
Vني هـــــسHلهيمـــاذو �ادي نعملM و GإالماكنHات بIاش غIوا ـــادي �كون

(des marchés)  و �ش هذوك الش�ريات ا�يل غرس;ناGش منش;يو ¢سق�
  . عين فهاذ الس;نةهاذي س;نني يبقاو ي

ولكن امحلد �، ٔ�نه �لك رصا¥ة يعين فاملسائل د³ل كتعرفوا بfٔنه 
�ادي   (céréales)احVا مkفقني ٔ�ن (céréales)الفال¥ة ما فهياش �ري 

�كون مضعضع هاذ الس;نة، ٔ=ن ما غرسوش الناس �زاف، ويعين رمغ ٔ�نه 
، تبارك هللا ٕاىل شفkو الغطاء النبايت وٕاىل شفkو بعض الطرق وشفkو هذا

ة يعين ري مع هاذ الش;تا أ=t ة وذاك اليشري الشمس أ=tميل �نت هاذ 
ولكن  (une bonne surprise)طلعوا الس;بوØ وطلع زعام ميكن Óكون 

الباقGة مز³نة، الباقGة يه أ=جشار املمثرة وتتعرفو هاذي س;نة ٔ�وال ا�يل فهيا 
ال Jدي) les oranges( الJد ديHزائ 6%مليون د³ل الطن  2ا Hتقري}

(les agrumes)ه مليون وGالزيتون ف Öو 400، كذ(le rendement) 
د³ل الزيتون، ) à l’hectare(ا�يل طلع د³ل  %25طلع aيش كذا و

  . وعند� س;نة طيبة د³ل الزيتون
و{متناو ٔ�ن هاذ الس;نة ا�يل �ادي نبداو دا� ا�يل �ادي ندtلو فهيا وا�يل 

   .فهيا النوار مع أ=مطار أ=tرية ٔ�هنا تعطي ٕاماكنيات �ادي يبدا ين.ت
(donc)  أ=جشار مز³ن، القطاع د³ل الكسابة وا�لحوم هو املهم هو

اك�ن شوية اك�ن ربيع والناس Mاودوا  (aujourd’hui)ا�يل فGه ٔ�مسيتو 
رجعوا يعين �لمناطق د³هلم �ش t³ذوا الربيع واك�ن �رامج د³ل املواµبة 

Pش حتمي هاذ الفال¥ة يف املس;تق}لد³ل ا� Øو. 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

ٕاذن، ا=ٓن سfٔعطي اللكمة تباMا ٔ=حصاب أ=س;ئT من R�ٔل التعقGب 
Mىل جواب الس;يد الوز�ر، وذÖ يف ¥دود املسا¥ة الزمVية املتبقGة للك 

  .صاحب سؤال وصاح}ة سؤال
  .ريق التجمع الوطين لٔ�حرارؤ�بدٔ� ا=ٓن بف

  :املس�شار الس;يد محمد عبو
  الس;يد الرئEس،

  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،
ٔ�وال، الس;يد الوز�ر، ت�شكروك Mىل هاذ اجلواب الشايف ولك يش 
فر¥ان به، ؤ�� الس;يد الرئEس، ٔ�� مريب، ما �ادي {كو¢يش مسخوط �ش 

ولكن اك�ن طلبات �ادي {زيدو ٔ�� ما غنعق.شاي Mليه . نعقب Mىل الوز�ر
  .نطلهبم Mليه

  الس;يد الوز�ر، 
ٔ�وال، ٔ�� �مس إالخوان د³يل الس;يد رئEس جامMة الغرف ها هو معا³ 

الصباح اجمتعنا وطلبنا Mىل ٔ�نه ند�رو معك، والس;ó يف ذيك الز³رة هنا، 
   .نا ليلها وزورتنا فهيا�G �رلني ا�يل عبي د³ل 

د³ل الفال¥ة الصغار ميدد  �ر ا"متديدوكذÖ كنطلب من الس;يد الوز
  . هلم مع القرض الفال© املديونية د³هلم

  .ٔ�� معري ما هرضت.. ٔ�عتذر الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار، �رك هللا وفGك

  .اللكمة لصاحب السؤال املوايل من الفريق �شرتايك تفضلوا اس;يدي

  :هاب بلفقGهاملس�شار الس;يد عبد الو 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء،
  الس;يدة الوز�رة والسادة الوزراء،
  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن

�لفعل الس;يد الوز�ر احملرتم، هاذ السؤال ملا تقدم به الفريق �شرتايك 
اكنت {زلت احلاØ، يعين ما اكن�ش أ=مطار وما اك¢ش املومس الفال© هباذ 

  .تقدم فهيا، امحلد �، من بعد ٔ�مطار اخلري ا�يل دازت احلاØ ا�يل
ميكن يل، الس;يد الوز�ر، نfٔكد ما جëمت به يف جوا�مك من tالل فkح 
نقط البيع، وهو �لفعل اكنت نقط Rد حمصورة ف}عض املناطق، ٕاال ٔ�ننا يف 
املنطقة، ونعطي مPال �ملنطقة د³ل اجلهة ا�يل كن�متي لها يه  ة لكممي واد 

ن، و�خلصوص ٕاقلمي د³ل س;يدي ٕافين ا�يل ما اكن�ش فGه نقطة هنائيا نو
�لبيع، مت فkح النقطة أ=وىل ومت فkح النقطة الثانية بعد Rدال قوي مع ممثلمك 

  . Mىل مس;توى اجلهة
ولكن التفاMل إالجيايب د³ل املصاحل د³لمك، وهذا ك�شكرمك Mليه، 

ذ القطاع ا�يل معلتو Mىل ك�شكر التفاMل د³لمك بصفkمك مرشف Mىل ها
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  . الت�اوب aشلك رسيع مع املطالب د³ل الساكنة
وكذÖ، البد ٔ�نين ٔ�ن ٔ�قدم لمك الشكر Mىل مس;توى الشاحVات 
الصهرجيية لزتويد املناطق النائية �ملاء، وا�يل يه ا�يل زودت 

(normalement)  و حىتkة، ولكن ٔ�ن� ا�يل عتق{Eٔ�ن� ملكفني �لكس
  . بنادم

اكمل أ=سف املؤسسات أ=خرى ا�يل اكن مفروض ٔ�هنا تعتق مع 
وتصيفط وتليب هذا، ما قام�ش �Pور د³لها وخصوصا املؤسسات إالقلميية 
Mىل مس;توى س;يدي ٕافين، و{هبنا املسؤولني هباذ القطاع Mىل هاذ الشfٔن، 

  . ٕاال ٔ�نه ما مت�ش إالRابة
  . ري وµبري Rداوالقطاع د³لمك مشكور هو ا�يل قدم وا¥د العمل µب

فكVطلبو مVمك، الس;يد الوز�ر، تعاودو النظر، هللا جياز�مك خبري، يف 
أ=Mالف ٕاىل قديتو د�رو أ=Mالف املرµبة حىت يه، أ=Mالف د³ل الشعري 

  . موجودة بطبيعة احلال، ولكن أ=Mالف املرµبة فأ=سواق حمتاRة ٕا"هيا
د³لمك �ش  (le parc)وكذÖ بغينا كذM Öىل مس;توى احلظرية د³ل 

يتقوى ويزتادوا الشاحVات، وÓكون يعين املس;توى د³ل التدtل املطلوب 
  .يف لك وقت و¥ني

  الس;يد الوز�ر، 
البد ٔ�ننا نطلبو مVمك ٔ�{مك هاذوك املناطق النائية Óزيدو تقويو، واtا ذيك 

 40لكم Mىل ما ٔ�ظن ٔ�و  25املسافة الكGلومرتية ا�يل درتو ¥ددتوها يف 
ولكن بغينا اك�ن املناطق اجلبلية ا�يل يه راه ج}ل، راه �ري وا¥د µيلومرت، 

µيلومرت، ف}التايل بغينا  40جوج د³ل اجلبال ٕاذا طلعومه راه µيقطع ٔ�كرث من 
  .هللا جياز�مك خبري، �كون ٔ�قرب نقطة لهاذ املناطق هذا

ولمك جزيل الشكر بطبيعة احلال Mىل ما تقومون به وال التفاMل د³لمك 
  .س;توى النقاش اâي دار يف القطاع د³لمكMىل م 

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

ا=ٓن Rاء دور ٔ�¥د ٔ�عضاء فريق أ=صاØ واملعارصة يف ٕاطار التعقGب، 
  .تفضلوا اس;يدي

  :املس�شار الس;يد احلبEب �ن الطالب
  الس;يد الوز�ر،

ودات املبذوØ، وخصوصا ٕاننا مكهنيني ومكمثلني املهنة، {مثن Mاليا اpه
املقاربة اليت هنجهتا وزارة الفال¥ة يف تزنيل وتنفGذ هذا الرب�مج، مما ٔ�دى 

  .ٕاىل Óراجع واس;تقرار ٔ�مثنة أ=Mالف، و�لتايل ٕانقاذ املاش;ية
  الس;يد الوز�ر، 

  :من R�ٔل جتويد هذه العملية، فٕاننا ندعومك ملا ييل
ني من tالل الرفع من ٔ�وال، تقريب الشعري املدمع من صغار الفال¥

  Mدد نقط البيع والربط؛
6نيا، إالرساع ٕ�خراج �لوجود كام هو مسطر يف الرب�مج، توزيع 
أ=Mالف املرµبة Mىل µسايب أ=بقار يف ٕاطار الرب�مج الوطين �لرتقمي والت�}ع، 
مع رضورة اس;تكامل Óرقمي أ=بقار حىت Âس;تفGد امجليع، وخصوصا يف املناطق 

  بلية؛ النائية واجل 
كذÖ، إالرساع ٕ�خراج اPمع املبارش ملريب أ=بقار، كام هو مسطر يف 

  الرب�مج؛
كذÖ، �ل�س;بة لنقط املاء، نقط التوريد د³ل املاش;ية، إالرساع 
�لربامج واملشاريع اûصصة خللق وٕاصالح نقط توريد املاش;ية، خصوصا يف 

  .املناطق اجلبلية واملناطق اPاtلية
 óف ،Öىل التوازن �لعامل كذM امة الثانية، إالرساع حفاظاMP� يتعلق

القروي، إالرساع ٕ�خراج �لوجود مشاريع اMPامة الثانية �ٕالضافة ملشاريع 
ٔ�خرى مدرة �tYل وموفرة لفرص الشغل، وخصوصا ٔ�ن معلية احلصاد، 

ا دمفالرصيد الس;نوي �ليد العامT القروية، الس;يد الوز�ر، كام تعلمون تعترب 
  .الناس يف البادية بنا يتãلقو ٔ�وراش، وaرسMة �ش Âشغلو

  الس;يد الوز�ر، 
ما تتفوتنEش الفرصة هنا³ �ش ¢س�لو �رتياح µبري مكهنيني املبادرة 

برصف  �ٕالرساع) 1MAMDA(الفال¥ني لتfٔمني د³ل التعاضدية 
ن التعويض د³ل التfٔمني Mىل مجيع املؤمVني من الفال¥ة، بنقص تقريبا شهر�

Mىل املدة اûصصة، وهاذ املبادرة احVا كفال¥ة ما �ادÂش ن�ساو لهذه 
التعاضدية هاذ املبادرة ا�يل تعترب �لوقوف ٕاىل Rان.Vا كفال¥ة فهاذ الظروف 

  .الصعبة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار
رار يف ٕاطار ٔ�عضاء فريق التجمع الوطين لٔ�ح ٔ=¥دٕاذن اللكمة ا=ٓن 

  .التعقGب، تفضلوا ٔ�س;يدي

  :الس;يد عبد العز�ز بوهدود املس�شار
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئEس
والشكر موصول لمك الس;يد الوز�ر Mىل جوا�مك اâي تضمن مجموMة من 
إالجراءات اPامعة لقطاع إالنتاج احليواين يف ظل تدهور الغطاء النبايت 

ية جراء نقص ال�ساقطات املطرية، مما ٔ�دى ٕاىل ارتفاع �ملراعي الطبيع 
درمه  75صارو^ يف ٔ�سعارها، حGث انتقل سعر Mلف النãاØ مPال من 

درمه، ونفس اليشء ينطبق Mىل سعر الشمندر  �135لكEس الوا¥د ٕاىل 
  .والس;ياكلمي اûصص �Yواجن وأ=بقار

                                                 
1 Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances 
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  الس;يد الوز�ر احملرتم،
واملوايش �ددون �ٕالفالس ن��Gة  ٕان صغار مkوسطي مريب اPواجن

ارتفاع هذه أ=سعار، خصوصا يف ظل مkاجرة السامرسة يف املواد العلفGة 
وaشلك Mلين يف بعض أ=حGان، مما áس.ب يف بيع العديد من الفال¥ني 
لقطعاهنم وبfٔخبس أ=مثان من R�ٔل تغطية املصاريف وسداد اPيون 

  .والقروض البنكGة
لوز�ر، ٕاىل العناية aشلك ٔ�كرب هبذه الفëة مع Öâ ندعومك، الس;يد ا

تقدمي مزيد من اPمع لها واحلرص Mىل وصوè ٕا"هيا aشلك Mادل، �ٕالضافة 
  .ٕاىل سن ٕاجراءات صارمة تقطع الطريق Mىل سامرسة املواد العلفGة

  الس;يد الوز�ر احملرتم،
بالد� µسا_ر العامل تعEش تغريات مVاخGة جعلت العديد من املناطق 

فالحGة �ملغرب عرضة �لجفاف مما Âس;تلزم البحث عن ¥لول بديT ال
�لتغلب Mىل �الء أ=Mالف التقليدية، نذµر Mىل س.Gل املثال الزراMات 
السقوية كمنوذج الشعري املس;ت�}ت، ويه جتارب جنحت يف العديد من 
البYان اليت تعرف ندرة يف ال�ساقطات املطرية، ملاذا ال تفكرون يف 

  من هذه التقVيات؟ �س;تفادة
شكرا الس;يد الوز�ر، وممتنيايت لمك �لتوفGق يف ٕاجياد ¥ل Rذري لهذه 

  .إالشاكلية
  . وشكرا الس;يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار
  .فريق العداØ والتمنية، فليتفضل مشكورا ٔ�عضاءاللكمة ا=ٓن ٔ=¥د 

  :الس;يد Mيل العرسي املس�شار
  .رئEسشكرا الس;يد ال

  السادة الوزراء والس;يدات الوز�رات،
  السادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،

طبعا، حنمد هللا س;ب-انه وتعاىل ون`ين Mليه Mىل هاذ ال�ساقطات 
أ=tرية اليت قلصت من وقع ¥دة اجلفاف خصوصا يف العامل القروي، وهو 

ٔ�نه هو كام  "ولئن شكرتم ألزيدنكم" اâي يقول يف كتابه العز�ز
  .من �ب من مل Âشكر الناس ال Âشكر هللا س;ب-انه وتعاىل

{مثن يف حزب العداØ والتمنية وفريقه مب�لس املس�شار�ن الت�اوب 
الرسيع �لحكومة مع هاذ املومس اجلاف و{مثن لك ما قامت به، ولكن هذا ال 
مينعنا من áسجيل بعض املالحظات اليت {متىن ٔ�ن Óكون ¥افزا لتجويد هذا 

املق}T ٕان  تدtل فó تبقى من أ=³م لهذا املومس الصعب، مث يف الس;نواتال 
  .قدر هللا س;ب-انه وتعاىل

{متىن ٔ�ن تقرن مPل هذه التدtالت املس;تع�T ٔ�و �س;تع�الية خبطط 

حملارصة ما ميكن ٔ�ن يطرٔ� من تالعبات واس;تغالل مPل هذه التدtالت يف 

  . الشديد مفروقة من مضموهناالقGام بعمليات áيسء لها وجتعلها لٔ�سف 
مث ¢س�ل ٔ�نه كنا {متىن ٔ�ن يمت ÓكPيف نقط توزيع الشعري املدمع aشلك 
ٔ�كرب، ٔ=نه ال يعقل ٔ�نه مPال ٔ�قالمي شاسعة Rدا ٕاكقلمي 8و�ت ٔ�و ٕاقلمي 8زة ٔ�و 
ٕاقلمي بوملان يف نقطة وا¥دة، كام ٔ�ن مPال ٕاقلمي موالي يعقوب وٕاقلمي صفرو 

  .ينة فاسعندو نقطة وا¥دة مبد
مث كنا {متىن ٔ�ن يقرن هذا التدtل حبمT ٕاMالمGة وحتسEس;ية لتحفزي 

  . الفالح وٕالMالمه حبقوقه يف هذا التدtل
و¢س�ل ٔ�يضا، وهذا {ريد جوا� من الوز�ر، هو ٔ�نه ذاك التوRه ا=ٓخر 

 P200مع الفالح عن طريق دمع رؤوس أ=بقار، tاصة رؤوس أ=بقار ب 
ذا ٕاجراء مل يمت تفعيd حلد ا=ٓن، ومصاحل وزارة درمه عن لك رٔ�س بقر، ه

dرشع يف تفعيÂ ٔنه ملfالفال¥ة تقول ب .  
مث {متىن ٔ�ن Óراعى يف قضية ٕانقاذ الغطاء النبايت ذاك أ=جشار اليت مت 
غرسها يف مرشوع أ=لفGة يف مVطقة واسعة يف ٕاقلمي 8و�ت اليت ٔ�صال 

  .تعاين ا=ٓن رمغ ال�ساقطات أ=tرية
  .س;يد الرئEسشكرا ال 

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .ا=ٓن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق احلريك يف ٕاطار التعقGب

  :املس�شار الس;يد م}ارك الس;باعي
  .شكرا الس;يد الرئEس

ٔ�� بدوري ك�شكر الس;يد الوز�ر Mىل اpهودات اجلبارة ا�يل تيقوم هبا 
 ة دون ٔ�خرى، وكذÖ كنحمدو Mىل الصعيد الوطين، ما كندويوش Mىل 

 óبرية فµ Øقة فاكت لينا وا¥د العزGرية ا�يل يف احلقt=ٔىل أ=مطار اM هللا
خيص tاصة املاء الرشوب، ٔ=ن µون ما اكن�ش أ=مطار أ=tرية، الس;يد 

درمه وال  300، الس;يد الوز�ر، غتوصل لوا¥د راه البي�Gة عند�الوز�ر، 
  .درمه 400

�ر، ك�شكرو هللا Mىل الس;نة الفارطة ا�يل tالت كذÖ، الس;يد الوز
لينا يه ا�يل دا� الناس �قGني مشرب�ن، حىت التنب µون ما اكن�ش الس;نة 

درمه،  30الفارطة س;نة جGدة وس;نة من ذاك �ادي �كون التنب ما تقدوش 
  .µون راه وصل لوا¥د ا"مثن ا�يل هو خGايل

عري ها هو اك�ن، لكن ا�يل تنطلبو مVمك، الس;يد الوز�ر، هو دمع الش
تنطلبو، الس;يد الوز�ر، هو اPمع د³ل أ=Mالف املرµبة، أ=Mالف املرµبة 
راه tاص áشوفو وا¥د احلل لهاذ أ=Mالف املرµبة، ٔ=ن حقGقة راها كتعاون 

  .الفالح �زاف و�زاف
كذÖ، الس;يد الوز�ر، ا�يل تنطلبو مVمك اPمع د³ل حماربة اجلفاف، 

ت احلكومات السابقة كتãلق مشاريع داtل البوادي حماربة اجلفاف اكن
وداtل القرى يف فkح املساÖ، ك�شغل ٔ�بناء املنطقة، كذÖ املياه 
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، وكنãلقو وا¥د اليد "ال�ش�ري"والغا�ت كتãدم حىت يه فهاذ الوقGتة 
  .MامT ال Âس;هتان هبا داtل العامل القروي

دمو Mليه وÓمنيو وهذا هو ا�يل تنطلبو مVمك، الس;يد الوز�ر، �ش خت
لينا شوية املنطقة فó خيص، µيف ما قلتو، الس;يد الوز�ر، أ=مطار راه 

ٔ�شهر واك�ن  3يوم، راه اك�ن بعض املناطق ا�يل تعطالت فهيا  45تعطالت 
  .املناطق ا�يل ا=ٓن ما صباáش فهيا الش;تاء

ولهذا، الس;يد الوز�ر، �ش من، ٔ=ن الشامل حقGقة راه صبات فGه 
Mاود صبات، ولكن يف بعض املناطق راه الناس ذاك اليش ا�يل الش;تاء و 

  . الحو يف أ=رض راه ما مجعوهش، �ش {كونو رصحيني
" الش;ياظمة"و "الشاوية"و "محر"مPال وا¥د العدد د³ل املناطق 

ووا¥د العديد د³ل املناطق ا�يل �ري هللا �الب، ٕاىل اكنت يش ¥اRة 
ورية µيف ما تنقولو احVا، ٕاىل اكنت غتكون ٕان شاء هللا غتكون فهاذ الب

  . يش ذرة وال يش ¥اRة
ولهذا تنطلبو مVمك، الس;يد الوز�ر، س;يد� هللا ينرصو راه ٔ�عطى دمع 

  .µبري �لبالد �ري نعرفو هاذ اPمع �ش �كون �لنفع Mىل املناطق القروية
  .وشكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة

  . شكرا الس;يد املس�شار
=ٓن ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق اPس;توري اPميقراطي �ج�عي، اللكمة ا

  .فليتفضل مشكورا

  :طمعي�ٔ املس�شار الس;يد عبد الرحمي 
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئEس،
  السادة الوزراء،

  ،السادة املس�شار�ن
 Øالس;يد الوز�ر، املشالك ا�يل اكينة يف الشعري املدمع �ل�س;بة لعام

 2900فهيا " املزامزة"جامMة القGادة د³ل  43امMة، ج 43سطات، اكينة 
قVطار، لك فالح t�ٔذ قVطار، µيفاش هاذ  2900مرحش فالح، ٔ�عطاوها 

القVطار �ادي يد�ر ليه؟ يولكوا �RYاج، يد�رو tزب ³لكو، يف رمضان 
  يد�رو tزب حرشة؟ µيفاش �ادي يد�ر ليه؟

  الس;يد الوز�ر، 
موظفني يقدروا  5زرع، تفرµت الزرع، ال تفرµت6نيا، ٔ�عطيتوا �لفال¥ة 

جامMة؟ راه ال ميكن، Mدا الس;يد العامل هللا �كرث tريو  43يفركتوا Mىل 
دار اج�ع ومجع الفال¥ة ودار معهم وقال "هيم �ادي أ=عضاء د³ل الغرفة 
الفالحGة والقائد وأ=عوان القضائيون حيصيوا البقر حشال وحيصيو الغمن 

هاذ احلصص، وزائدون احلصة µيفركتوا أ=ولني يف  حشال، و�اديني تعطيو
الفال¥ة لكهم ٔ�عطاومه �لناس البياMة والرشاية، وحGدو "هيم ا=µٔياس وبدلوا 

  ."هيم ا=µٔياس وµي.Gعوا يف الزرع �مثن �ٓخر
  الس;يد الوز�ر، 

النقطة الثانية يه التfٔمني، التfٔمني الناس خملصة واجلفاف راه ان�رش 
 M(l’assurance)الش ما عطيتوش لهاذ الفال¥ة ، وفاش ت�س;ناو %100

  . د³لو مييش يتãلص يقيض به ¥اRة
دا� الناس كتوىف وكتقولوا الش;تا صابة، راه صابة يف بعض أ=قالمي 
وبعض أ=قالمي ا=ٓن راه �ىق رابطة البقر والغمن ما تيالكو ما تEرشبو ما حىت 

  . ¥اRة
ذ العامØ زائد بين مسكني راه هللا خيليك �ٓ الس;يد الوز�ر، تعاون مع ها

  . فهيا الغمن �زاف وفهيا الغمن الرصدية �زاف، وtاصها العلف �زاف
ٓ الس;يد الوز�ر، راه اك�ن امجلاMة ا�يل ا=ٓن ما واtذاش  ودا� ¥اليا، �
 Ö³داهش، هللا خيليك د�ر البحث دtيلو د³ل الزرع ما واµ ،يلوµ

  . ةونطلبوك هللا خيليك ملا تعاون مع الفال¥
  .والسالم Mليمك

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

وt�ٔريا ٔ�عطي اللكمة �لفريق �س;تقاليل �لو¥دة والتعادلية يف ٕاطار 
  .التعقGب

  :املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا الس;يد الرئEس
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الزمالء املس�شار�ن احملرتمني،

، يف البداية و�مس الفريق احVا ت�}غيو ننوهو �ملبادرة ا�يل قامت هبا ٔ�وال
الوزارة وMىل اpهود اجلبار ا�يل تدار فهاذ املوضوع ا�يل هو تيجي اس;ت`Vايئ 
ويف ظرفGة اس;ت`Vائية، وا�يل طبعا حىت �نعاكسات د³لو انعاكسات قوية 

  . Mىل �قkصاد الوطين
ما فGه شك، وحىت إالجراءات ا�يل  ٕاذن يه حلظة اس;ت`Vائية، هذا

  . متت احVا كنمثنوها
ٕاال ٔ�نه تنعرفو بيل Mىل مس;توى التوزيع اجلغرايف د³ل املغرب 
والتباينات املناخGة ا�يل اكينة وا"متوقع د³لها والتنوع يف الغطاء النبايت وحىت 

ة، أ=¢شطة الفالحGة سواء اكنت كهتم املزروMات ٔ�و املغارس ٔ�و Óربية املاش;ي
اك�ن تبا�ن واك�ن اخkالف واك�ن مVاطق �ئية، واكينة صعوبة ٔ�حGا� يف 

  . بعض املناطق
ا�يل كنبغيو من tالل طرحVا لهاذ السؤال، هو ٔ�وال ¢شكرو الس;يد 
الوز�ر، ويف نفس الوقت نطلبو مVه ٕ�حلاح ÓكPيف اجلهود �ش يمت التزنيل 

لمك Âسهروا Mلهيا ويعرفوا د³ل الرؤية ا�يل يه عندمك واملسؤولني كذÖ د³و 
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بfٔنه ظرف اس;ت`Vايئ و�كPفوا اجلهود، خصوصا يف املناطق النائية والفال¥ني 
  . الصغار

كذÖ ٔ�نه tاصنا ¢س;تحرضو ٔ�نه الفرتة د³ل اجلفاف من الناحGة العلمية 
 5والطبيعية واملنطقGة راه �ادي تبدا ا=6ٓر كتبان �زاف من دا� شهر 

رة، وال�ساقطات ا�يل كنمتناوها ٕان شاء هللا Óكون وفالصيف مع تزتاد احلرا
يف املس;تق}ل �مة، راه ما �ادي تبقى كتبان وتE}ان الفعل د³لها حىت ملن 

  . د³ل العام اجلاي 5بعد شهر 
ارة ود³ل كذا، �ادي ٕاذن هذاك الفالح راه وا¥د العام قدامو د³ل متّ 
ٕان شاء هللا الس;نة  ٕان شاء هللا احVا تنطلبو هللا وت�سعاوه �ش Óكون

املق}T فهيا ٔ�مطار كثيفة، ولكن رمغ ذÖ دامئا �حkياط واحلذر الزم �ش 
{كونو فاملوMد و�ش ميكن لينا كذÖ نواµبو، و�ش خنففو هاذ احلدة د³ل 

  . أ=زمة Mىل الفال¥ني، وخصوصا الفال¥ني الصغار
ال µيف وكذÖ، البد ٔ�ننا {راعيو الظروف د³ل املناطق النائية حب

  . طرحت الزمTG د³ل املنطقة د³ل وزان و�ريها
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

وا=ٓن اللكمة �لس;يد الوز�ر �لرد Mىل التعقGبات وذÖ يف ¥دود 
  .املسا¥ة الزمVية املتبقGة è، تفضلوا �ٓس;يدي

  :الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس;يدات والسادة الوزراء،

فقط نبغي نقول بfٔنه Óلكمت ق}يM Tىل اPمع ا�يل Óهيم الشعري، وهنا 
مليون د³ل قVطار ٕان  4اك�ن �ر�مج د³ل دمع د³ل العلف املرµب ا�يل فGه 
�لسوق، يعين وا¥د، ما شاء هللا �ادي يدtل حىت هو عام قريب يعين 

نقدرش نعطيمك، بعض أ=سابيع، احVا �ري بقGنا كن�س;ناو حىت {مكلوا هاذ 
يعين �ن لينا بfٔن هاذ املرشوع اtذا الطريق د³لو، �ش نبداو املرشوع 

  .حىت هو ا=ٓخر الثاين ٕان شاء هللا
احVا ما   (les communes)6نيا، احVا ما موجودي�ش  يف مجيع،

�ش نفرقو الشعري،  (communes 1500)نيات {كونو يف عند�ش إالماك
ا�يل هام اكينني يف ) les centres de relais(احVا موجود�ن فقط يف 

)les provinces( ومن ،)les provinces ( من ا�يل ك�شوفو اك�ن
الضغط، واك�ن مVاطق ا�يل يه فهيا وا¥د الضغط µبري، وا�يل كنت، 

" �ن ٔ�محد"مسيتو، كنفkحو، دا� يف خصها �ش �كون عندها، يعين، 
  .�ادي نفkحو، كذÖ يف الناحGة د³ل سطات

 les(اك�ن املدينة ا�يل اكن فهيا وا¥د، والو فهيا جوج، ٔ�و ثالتة، د³ل 

points de vente( ن اك�ن وا¥د الضغط=ٔ.  
، اك�ن السوق، يعين اك�ن الشعري، )deux marchés(6نيا، ٔ�نه اك�ن 

، يعين هاذ الناس ا�يل هام يف مVاطق ا�يل بعيدة، )transport(واك�ن 
، ا�يل هام بعاد، يقدروا ميش;يوا عند املس�شار )les communes(ويف 

د³لهوم، ويتافقوا معاه،  )DPA2(ميش;يوا عند الفال©، وال يقدروا 
 la(و�لكسوا، ويد�روا الحئة د³ل يعين الناس ا�يل بغاوا الشعري، وµياtدوا 

commande ( يعطيوها �لس;يد ا�يل هو ملكف من القطاع د³لµهوم، و
اخلاص، وµمييش، µيجيب هلم السلعة حىت لعندهوم، اPوØ ا�يل كتاtد 

  .، هذا هو الواقع ا�يل ك�ش;تغلو به)transport(هذاك املن-ة د³ل 
وفعال، من ا�يل بدا الرب�مج، ووا¥د العدد يعين د³ل �نتظارات 

يف بعض املناطق، الشعري، ودا�، وهاذ  د³ل الناس، راه لك يش بغا،
اليش �ادي يتقاىض، راه قلهتا ق}يال، ولكن، راه اكن خصنا منش;يوا aشوية 

  .شوية، مر¥ليا
فكGظهر يل هاذ القضية د³ل، ٔ=نه هاذ املرشوع، ٔ�� مkبعوا خشصيا، 
والس.ت وأ=¥د، وك�شوفو ٔ�ش واقع، وك�سمعو الناس، ومن ا�يل 

، راه µيعيطوا Mلينا يف )les professionnels(كEشكGوا الناس من 
التليفون، كن-اولوا نلقاوا احللول يعين التطبيقGة يف امليدان، ولكن، 
م�شكوش يف الرب�مج، بfٔنه �ر�مج ما جنحش، وبfٔنه هاذ اليش µيطغى 

  .، ماµيطغاش Mليه)M.. ،)nonليه
،Tا يف وا¥د القضية ا�يل يه سهVEا مشVا، احVٔ�وال، اح)simple( ،

  .جوج درامه، خص جيي الس;يد يلقى جوج درامه، ويلقى السلعة د³لو
فعال، يف أ=ول، يف بعض املناطق، اكن µي�س;ىن شوية، ٔ=نه زعام 
مااك�ن الضغط واك�ن، ولكن، دا�، راه امحلد �، ٕاال دريت يف املغرب لكو، 

 les(�ادي تلقى السلعة موجودة، راه عندي التصاور متاك، اكع 
hangars( اي، ٕاال بقاR امر�ن �لسلعة، والناس ا�يل ا�يل �اديM لكهم ،

، وال جوج ا�يل �قني، راه اك�ن، من ا�يل )un point de vente(يش 
، )à côté(ك�شوفو داك اليش كثري، كنقولو خص يت-ل وا¥د �ٓخر، 

)donc(،  راه مااكي�ش ا�يل..  
fٔنه �ادي وحىت، حىت هذاك الس;يد ا�يل �ادي جيي، ا�يل كتقول ب

Âرشي و�ادي مييش، و�ادي يعاود ي.Gع، حشال �ادي ي.Gع؟ دا� راه السوق 
حVا جبوج درامه، �ش ا، Âرشي عند� 30، جوج درامه و)marche(يف 

، زعام حىت الهامش µ30يلومرت، �ش ي.Gعها جبوج درامه و 50يدهيا ب 
فني  ، راه ماعندو)aucun intérêt(د³ل الرحب فني يقدر يتحرك، فه�ي 

  .يتحرك، ٔ=نه السوق يعين تنظم دا� هباذ القضية د³ل اPمع
مان�ساوش بfٔنه اك�ن الزراMات الربيعية، الرب�مج ا�يل معل، ا�يل 

 400ٔ�لف هكkار، هاذ العام،  200موالفني كنعملوا الس;نني املاضية، هو 

                                                 
2 Directions Provinciales de l'Agriculture 
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من الرب�مج،  %65ٔ�لف، ٕاذن، تقريبا وا¥د  260ٔ�لف هكkار، تعمالت 
ٔ�لف هكkار من الزراMات ا�يل  �400ادي نوصلو ٕان شاء هللا ل ولكن، 

يه، يعين الزراMات الربيعية، وا�يل �ادي جتي �ش ختفف شوية من يعين 
  .ا�يل اك�ن) céréales(احلدة د³ل 

البد، و�ادي هتم نوار الشمس وامحلص والفاصوليا واâرة وهذا، البد ما 
فربا�ر،  22، فعال بداوا يف )l’assurance( ،)l’assurance(نتلكم Mىل 

مشاوا �لمناطق ا�يل يه مرضورة، وشوية ) µ)les évaluationsيعملوا 
ٔ��ريل الشطر  4ٔ�لف هكkار سالت، بداوا يف  400من ذوك املتوسطة، 

ٔ�لف هكkار  moyens( ،150(، ا�يل هام )les régions(الثاين د³ل 
  .ماي �2ادي áسايل ٕان شاء هللا يف 

، راهام �اديني )favorables(ا�يل هام ) les régions(ا� و�يق "هيم د
 les(معامه شوية aشوية ٕان شاء هللا، وٕاال بغا يش وا¥د يد�ر 

cultures( دامش، راه كنقولوtٔن هاذاك اليش ا�يل عندو ماfوشاف ب ،
ا�يل عندك، وتد�ر وا¥د السطر د³ل، ) la culture(لو ميكن Ö حتيد 

، وميكن á Öش;تغل، يعين يف )les évaluateurs(�ش ختليه Âشوفوه 
  .املس;تق}ل بدون ٕاشاكلية

فقط، ٔ�نه هاذ، بغيت نقول بfٔنه القضية د³ل املديونية دالفال¥ة، 
 les)والفاتورة د³ل املاء وهذا ا�يل كرتجع، هو يف احلقGقة الناس ا�يل يف 

barrages) و ا�يل عندمه هذا، راه حمظوظني، عندمه املاء، واملاء عند
  . ا"مثن د³لو

هاذي دامئا ٔ�� من هنار ا�يل ٔ�� Mىل رٔ�س هاذ الوزارة راه ما �ادÂش 
نتلكم، ٔ=ن اك�ن �س ا�يل Óميش;يوا يف املناطق وتيقولوا وميكن ما خنلصوش 

  . املاء، املاء �ادي يتãلص
ٕاذا اك�ن يش تtٔfري فيش بالصة، ٕايل اك�ن يش ¥اRة هذاك اليش 

ن، املاء عندو ا"مثن د³لو، ا�يل ما عرفش ا"مثن µي�Vاقش µيتلكم، ولكن ا"مث
د³ل املاء، ا�يل µيعرف حقGقة ا"مثن د³ل املاء هو هذاك ا�يل ما عندوش، 

  (le risque)وا�يل µيتعذب وµياtذ(défavorable) ا�يل هو يف البوري 
ٕاما ا�يل يف وسط املدار السقوي tاصو يعرف راسو راه حمظوظ وحمظوظ 

  . �س;تعامل د³ل املاء Rدا وtاصو يد�ر
 la campagne, il ya) يعين املديونية د³ل الفالح احVا مkابعني دا�

un redressement)  ،زعام حتس�ت أ=وضاع(l’indice végitatif) 
ٔ�حسن �كPري، خترضت اPنيا، الناس رجعو لسميتو، وٕان شاء هللا �ادي 

  . عتق فGه�كون مومس ا�يل ميكن �ادي يتعتق ذاك اليش ا�يل ت 
ولكن احVا �يق مkبعني و{متناو Mىل هللا ٔ�مطار اخلري ٕان شاء هللا يف 

، ولكن احVا (le maximum)املس;تق}ل، وÓكون مازال الس;نة يتعتق فهيا 
مkبعني هاذ اليش ميل �ادي خترج احلصيT أ=tرية و¢شوفو احلاØ د³ل 

ي t8ذ املبادرة �ش البادية د³لنا واحلاØ د³ل الفال¥ة، راه احلكومة �اد
 .يعين كام اكنت اس�}اقGة فهذا، �ادي جتي حىت لهاذي و�ادي نتلكمو

 une)ولكن، شوف دا� احVا tارRني من هنا، �ادي خنرجو من 
année de sécheresse)  شوفá ش�(l’impact)  د³ل خمطط

  املغرب أ=خرض،
 (l’année de sécheresse) ا، هاذ العام يعين تعطل املاء وهذ

 les)ٔ�لف قVطار د³ل  �600ادي ندtلو العام اجلاي ب مليون و
semences) .  

ٔ�� تنعقل ا"هنار ا�يل دtلت لوزارة الفال¥ة وجGت من وا¥د 
(l’année de sécheresse)  تGطار، ا=ٓن مليون و 300لقV600ٔ�لف ق 

  . ا�يل �ادي Óكون رمغ هذا (la production)ٔ�لف رمغ الضعف د³ل 
د � ٔ�� زعام اك�ن ٔ�خ}ار ا�يل يه Rد سارة، دا� ميل فلهذا وامحل

 la)ٔ�لف طن د³ل 390ك�شوفو يف الزراMة السكرية �ادي ندوزو من 
production de sucre)   ٔ�لف طن، �ادي نغطيو  530هاذ العام ل

42% (alors que)  هاذ(les cinq dernières années)  مخس
 %10رحبنا  (donc)، %32ت س;نني ا�يل فاتت ميل تتاtذ املعدل اكن
  . د³ل التغطية د³ل السوق د³لنا اPاtيل

 1.4ميل ك�شوف الزيتون، الزيتون ق}يT هدرت املردودية دازت ل 
وصلنا ل مليون  %24وإالنتاج Óزاد ب  %27طن �لهكkار، Óزادت ب 

  . 400و
 les)، ٕاما أ=مثنة وأ=سواق وذاك اليش %6كذÖ احلوامض Óزاد ب 

exportations)  هاذ العام(c’est exceptionnel) زعام ذاك اليش ،
Mىل مجيع املس;تو³ت، �حتاد أ=وريب، روس;يا، كندا، ٕاذن اكن وا¥د 
ال�شاط ا�يل هو Rد �م وهاذ أ=موال لكها راه وا¥د الوقت �ادي نلقاوها 
فيش بالصة، �ادي نلقاوها فوسط البادية، ٔ=ن ك�شغل �س وكتعاود 

  . ختدم الناس وهذا Óروس;يz �ش
ف}اش {رجع �لقضية د³ل هاذ الرب�مج د³ل اPمع، فاحVا يعين كنتابعو 

 (des fois)�ٓش واقع يف امليدان، وكنعرفو بfٔنه اك�ن املشالك وكنعرفو بfٔنه 
يف بعض املناطق، ولكن راه µن Mىل يقني بfٔنه  (la pression)كتكون 

 au niveau)املسؤولني، كنتالىق مع املد�ر�ن اجلهويني واملد�ر�ن 
central)  ٔربعfات وكنتافقو، واك�ن لك مد�ر ملكف بMوكند�رو اج�

 ات، لكيش tدام، دا� احVا وزارة الفال¥ة ماراسك تعطيه �MYامة 
tاص  (effectivement)الثانية، ٔ=نه الرب�مج ا�يل Óلكم Mليه أ=خ بfٔنه 

يار وكذا ا�يل �ادي تعمل املل  2شوية د³ل ذاك اليش د³ل ال�شغيل، راه 
هاذ العام يف اMPامة الثانية، ولكها راه فهيا ال�شغيل وفهيا �س�Bر وفهيا 
 Öأ=مطار، وكذ Tهذا، ماراسك يعين هذا الرب�مج د³ل السقي ود³ل ق
tاصنا حنافظو Mىل إالنتاج ا�يل هو داtل املدار السقوي، هذاك tاصو 

 �ادي جييب لنا القمية املضافة الكPرية ينجح، ٔ=ن ٕاذا ما جنحش هو ا�يل
  . �ش يوقع لنا وا¥د التفاMل

وامحلد � ٔ�نه احلاØ الصحية د³ل القطيع يعين ممتزية، ما اك�ن حىت 
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ٕاشاكل، ٕاذن يعين الضوء أ=خرض �يق موجود يف امليدان الفال© يف وا¥د 
الشعري ٔ�كرث، العدد د³ل ٔ�مسيتو، اك�ن ٕاشاكالت، Mارفني بfٔن الناس بغاوا 

  .(l’aliment composé)بغوا 
ولكن ا�يل كنقول ٔ�� �لفال¥ة وكنقول �لكسابة، بfٔنه احVا هذاك الشعري 

وما اس;تعملناش، ميل  5مليون، احVا �يق ³اله يف  8راه قلنا لمك اك�ن 
، وٕاىل 8، �يق عند� فني ¢س;تعملو 800بدينا Pا� ³اله اس;تعملنا مليون و

  .{زيدوه tاص اخلري �ادي
داملليون، وامحلد � ٔ�ن أ=مور  4وكذÖ العلف املرµب �ادي نطلقو 

�ري tاص �كون �س;هتالك، اس;هتالك ا�يل هو  (donc)كتحسن، 
معقلن وÓكون وا¥د املتابعة، واحVا راه كنتابعو ميل µيبان لينا يش وا¥د 

ر ا�يل ما قابطش الطريق وال هذا راه اك�ن معلومGات، وكنجيو من ا�لو 
ف  (recoupement)وك�شوفو شكون ا�يل اtذا، وكند�رو لو 

(l’informatique)  ىل اخلط ا�يل هوM لt³ك ما اك�ن يش وا¥د دا
µيãلوض وال هذا، هاذ اليش ما ساهلش، ولكن الرب�مج Mىل ٔ�ي ٔ�� 
نفضلو Mىل مجيع الربامج ا�يل دازت، ٔ=ن ذاك الوقت اكنت كتكون، 

Eل رئtيدµل الفالين، هذا نعطيوه وهذا كتعمل الالحئة وtة، ويدMس امجلا
ما نعطيوهش، ند�رو الالحئة، هاذ اليش لكو حGد�ه، ا"مثن ا�يل بغا مييش 

هذا هو ) donc(مرح}ا به، واحVا مkبعني معه،  (le guichet)ل 
  .الشفافGة ا�يل Rا هبا هاذ اûطط

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا جزيال الس;يد الوز�ر

ٕاذ{مك ٔ�نبقى دامئا مع الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري، وهذه  وبعد
املرة حول السؤال املوRه ٕاليه من طرف الفريق �س;تقاليل �لو¥دة 
والتعادلية، حول موضوع معلية Óرقمي إالبل، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق 

  .مشكورا لتقدمي السؤال

Tن عيBاملس�شار الس;يد ع:  
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة والسادة الوزراء،
  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

، �ر�مج من حول 2015الس;يد الوز�ر، سطرت وزارÓمك يف س;نة 
  .Óرقمي إالبل
  :سؤايل

  ما يه الرمق لَْمِدْ{ري به، ومك وصل Óرقمي إالبل؟ 
  وما يه املدة اûصصة املتبقGة؟ 

  وما الفائدة من وراء ذÖ؟
  .الس;يد الوز�ر شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .واللكمة ا=ٓن �لس;يد الوز�ر �لتعقGب Mىل السؤال، لمك اللكمة

  :الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري
  الس;يد املس�شار احملرتم،

  الس;يد الرئEس احملرتم،
  الس;يدة والسادة الوزراء،

  ،الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون
 3و هاذ الرب�مج د³ل يعين النظام الوطين �لرتقمي انطلق رمسيا بتارخي ه
، ٔ�ما هو �يق Rديد، ³اله دtل �لميدان، و�ادي يتعد ٕالزامGا 2015فربا�ر 

  . املس;تق}ل، يعين و�ادي Âشمل تدرجييا اكفة أ=بقار وإالبليف 
ة يف وهاذ العمل µيمت إالجناز د³لو من طرف رشاكت tاصة، ٔ��لهبا حملي

 la)وا¥د  ٕاطار طلبات عروض ووفق دفرت �لتحمالت، كنعطيوها
mission)  ش كمتيش، عندها و¥دة ٕالكرتونيك، عندها و¥دة فهيا�(le 
numéro)  عندها(l’informatique)  ل شكون ا�ها، شكونtكتد

د³لها، مVني Rات، السالØ، وذاك اليش هذا لكو، �ش  (l’âge)ٔ��ا، 
  .ا�يل 8بع (le fichier)ش µيكون عندك وا¥د ذاك اليش µيدtل �

فربا�ر، كهتدف لرتقمي هاذ اليش د³ل إالبل،  23انطلقت امحلT ف 
، وصلنا (l’objectif)ٔ�لف د³ل رٔ�س ا�يل اكن يف  105كنتلكم Mىل إالبل 

من أ=هداف املربجمة،  %80ٔ�لف ا�يل Óرمقت حلد الس;نة،  79تقريبا ل 
املر¥T مع ممت الشهر د³ل يونيو، و�ادي  ومن املرتقب ٔ�ن ت�هت�ي هذه

ٔ�لف  Ó25كون مر¥T 6نية ا�يل يه يف طور إالنطالق، كرتوم ٕاىل Óرقمي 
الك}ار ا�âن ٔ�لف رٔ�س من  25رٔ�س من املواليد اجلدد، ا�يل ما اكنوش، و

مل áشملهم املر¥T أ=وىل، ٔ=نه كتعرف بfٔنه بعض املناطق tاص ميل Óكون 
لس;يد جيي tاص خيرج من احملال د³لو �ش جيي الرشكة tدامة tاص ا

  .يد�ر الرتقمي ما تيكو¢ش يف املوMد، ٕاذن يعين مايش دامئا
ولكن ا�يل نبغي نقول، وtاص هاذ اليش الكسابة يعرفوه، بfٔنه يف 
املس;تق}ل، يعين راه ا�يل ما عندوش الرتقمي راه ما �ادÂش �كون عنده 

املناطق د³ل التنظمي د³ل اPمع، وما �ادÂش يقدر يدtل حىت âوك 
الر¥ل، دا� راه القانون صوتوا Mليه هنا، ٕاذن حىت ذاك احملل ا�يل �ادي 
يدtل ليه �ش يقدر يد�ر فGه العلف د³لو ما �ادÂش �كون، ٕاذن tاص 
Óكون املسامهة، وامحلد � ٔ�نه يف أ=بقار يه مسامهة µبرية، يف امجلال اك�ن 

ن بعض املناطق ا�يل �يق tاصها شوية بعض املناطق ا�يل �حجة واك�
  .دالعمل

  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد الوز�ر
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  .ا=ٓن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق �لتعقGب Mىل رد الس;يد الوز�ر

  :الس;يد عBن عيT املس�شار
  . شكرا Mىل هذه التوضي-ات اليت تفضلمت هبا

 µ بري ٕاطالق معلية نظام وٕاننا يف الفريق �س;تقاليل ¢س�ل �رتياح
وطين Rديد �لرتقمي وحتديد مسار احليوا�ت، وذÖ يف ٕاطار تزنيل 

  .إالجراءات اليت تضمهنا اûطط املغريب أ=خرض لتنظمي هذا القطاع ببالد�
ولكن، الس;يد الوز�ر، فعال هذه العملية اس;ت.رش اللك اخلري واخنرط 

ن R�ٔل ٕاجناح هذه يف هذه العملية سلطات وغرف �نية ومVتخبني م
  . العملية

ٕاال ٔ�ن، الس;يد الوز�ر، اكنت يف احلقGقة الكسابة ت�kظر ٔ�ربع نقط ٕاجيابية 
  :اليت Rاءت هبا هذه امحلT ٔ�وال

حامية القطيع من الرسقة بناء Mىل مراق}ة الطرق يعين الزائT ا�يل ما  -
  مرمقة ما ميكVلهاش تتخطى؛

 ا مرمقاش ما تدtلهاش؛مراق}ة أ=سواق أ=س;بوعية الزائT ا�يل م -

 مراق}ة اpازر الزائT ا�يل ما مرمقاش، ما تدtلش ت�Vحر؛ -

 .مراق}ة اPاككني يف أ=سواق -
وهذا، الس;يد الوز�ر، ٔ�نمت Mىل ٕاطالع ٔ�ن حامية هذه الرثوة احليوانية، 

 .ويه إالبل لها ٕاجيابياهتا ويه املزود الرئEيس �لسوق
T ٔ�ن ما مت Óرقميه من إالبل يف 6نيا، الس;يد الوز�ر، اكن Rاء يف امحل

وهذا Rاء يف مداtلتمك، الس;يد الوز�ر، الناقة ا�يل  2016، يف 2015
وPت زاد عندها حوار �ادي تمت معلية ٔ�خرى من R�ٔل ٕاحصاءها ومن 

  .R�ٔل اس;تفادهتا مما Âسمى �لزرورة كام هو الشfٔن يف البقر داtل اململكة
 ما مرمقش ما �ادÂش Âس;تافد اجلانب ا=ٓخر، الس;يد الوز�ر، ٔ�نه ا�يل

من أ=Mالف املدمعة، وا�يل مرمق �ادي Âس;تافد بناء Mىل إالحصاء ا�يل 
  .عنده

احVا تنطالبو، الس;يد الوز�ر، ٔ�ن هاذ العملية tاصها تمت aرسMة من 
R�ٔل ضبط ومن R�ٔل {زاهة وشفافGة لك اPمع ا�يل خمصصه اPوØ يف جمال 

  .مرµبة ٔ�و ٕاىل ذÖ أ=Mالف، سواء اكنت مرµبة ٔ�و �ري
  الس;يد الوز�ر،

ال ت�سوا ٔ�ن الكساب هو مشغل رئEيس، ما اكي�ش µساب ا�يل ما 
دالناس بfٔمثان �هظة، زائدة ٕاىل Mائلته، زائد Mىل  6دالناس و Â5شغل 

  .املشاركة �لهجرة من العامل القروي ٕاىل املدن
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .هل هناك من ٕاضافة الس;يد الوز�ر

  : الفال¥ة والصيد البحري وز�رالس;يد 
  . شكرا املس�شار احملرتم

ٔ�� مkفق معه يعين هباذ أ=فاكر لكها ا�يل Rاو، واحVا الرب�مج عند� 
د³لو �ادي Óكون هو  R(la base)د �م، ولك يش �ادي �كون مقنن و

ميك�ش áش;تغل، واحVا �ادي  هاذ الرتقمي، ٕاىل ما اكي�ش راه الناس ما
  .منش;يوا يف هاذ الطريق ٕان شاء هللا

  .وشكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

ا=ٓن نصل ٕاىل �ٓخر سؤال موRه ٕاىل الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد 
البحري حول موضوع اس;تفادة الفال¥ني الصغار من �رامج اPوØ ومشاريع 

ق العداØ والتمنية، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء اûطط أ=خرض، وقد تقدم به فري
  .الفريق لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس;يد ن.Gل أ=ندلويس
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدتني الوز�رتني،

  ،السادة والس;يدات ٔ�عضاء اpلس
الس;يد الوز�ر احملرتم، كثرية يه إالجراءات اليت قامت وتقوم هبا 

ن R�ٔل دمع القطاع الفال©، ومهنا �ر�مج اûطط أ=خرض، ٕاال احلكومة م
ٔ�ن ال�ساؤل Pى العديد من املواطنني هو مدى اس;تفادة الفالح املغريب 
ال.س;يط من هذه الربامج احلكومGة، tاصة Mىل مس;توى دمع احملصول 

  .الزراعي وÓربية املوايش
Pمع املقدم �لفالح âا ¢سائلمك، الس;يد الوز�ر احملرتم، عن التحفزيات وا

  ال.س;يط؟ وما يه إالجراءات اليت تنوون اختاذها Mىل هذا املس;توى؟
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . شكرا الس;يد املس�شار

  .ٕاذن اللكمة ا=ٓن �لس;يد الوز�ر ل.سط اجلواب Mىل السؤال، تفضلوا

  :الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري
  الس;يد الرئEس،

 %70© �لصغر د³ل �س;تغالليات د³لو، تقريبا µيمتزي القطاع الفال
د³ل الهكkارات، Rا الرب�مج د³ل خمطط  5د³ل �س;تغالليات ٔ�قل من 

املغرب أ=خرض �MPامة الثانية، ومعلنا وا¥د الرب�مج د³ل �س�Bر د³ل 
مليار د³ل اPرمه، ا�يل �ادي  13مرشوع ا�يل �ادي يتطلق Mىل  492

  . ٔ�لف هكkار 747 متس تقريبا
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وRا كذÖ الرب�مج د³ل التجميع، ا�يل Rا مkعلق �MPامة أ=وىل �ش 
  . الصغار ميش;يو مع الك}ار يف ٕاطار التجميع

وكذÖ، هاذ الرب�مج د³ل التجميع Rاب ا"هتيئة د³ل ٕاطار قانوين 
tاص �لتجميع، واك�ن حتفزيات tاص يعرفوها املواطنني tاصة هبذا النوع 

 le)ملشاريع، ميل µيكون اpمع واpمعني وميل µيتلقاوا راه عندمه وا¥د من ا
bonus)  يف(les investissements)  ذوt8 ØوPد³هلم ا�يل ميكن ا

  .يف �س�Bر
 �100رامج إالرشاد و�س�شارة الفالحGة �لفال¥ني، اك�ن توجGه 

ة الصغار �خلصوص �لفال¥ كمتيش (l’ONCA3)مليون د³ل اPرمه د³ل 
  .فهذا امليدان

 les)واك�ن �ر�مج د³ل التمنية يعين املنت�ات احمللية، هاذوك
produits de terroir)  ،(L’ADA4)  رمه  40كتعملPمليون د³ل ا

 les)س;نو³ د³ل �س�Bر �ش تعاون هاذ الفال¥ة الصغار وهاذ 
coopératifs) متيش معهم.  

ûما ن�ساوش الربامج ا Öصصة ملوا ة �6ٓر اجلفاف، وا�يل واك�ن كذ
مليون  820كهتم الرMاة الصغار والفال¥ة الصغار، وا�يل كتبلغ املزيانية د³لها 

د³ل اPرمه فالس;نة تقريبا، وكهتدف �ٔ=ساس ٕاىل حامية الرثوة احليوانية 
  .Mرب توفري الٔ� واملياه �لامش;ية واملتابعة الصحية

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . الوز�رشكرا الس;يد 

اللكمة ا=ٓن ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل التعقGب Mىل جواب الس;يد 
  .الوز�ر

  :املس�شار الس;يد ن.Gل أ=ندلويس
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا الس;يد الوز�ر Mىل هذه التوضي-ات
طبعا، السؤال، الس;يد الوز�ر، كام ٔ�رشمت يتعلق بقطاع ا�يل هو قطاع 

من الناجت  %15الفال© Âسامه حبوايل �م، وكام نعمل مجيعا فالقطاع 
من مVاصب  %40الوطين اPاtيل اخلام، وكذÖ يوفر ¢س;بة د³ل 

 Öد �م وعن م}ادرة كذR الشغل، وف}التايل حنن نت-دث عن قطاع
  . áس;تحق لك التمثني ويه املبادرة د³ل اûطط أ=خرض

ملتعلقة لكن، Mىل مس;توى اMPامة الثانية، الس;يد الوز�ر احملرتم، وا
aشلك ٔ�سايس �لفال¥ة التضامVية وا�يل ك�س;هتدف الفال¥ني الصغار، هنا 
كنلقاوا وا¥د الفراغ ما بني لغة أ=رقام املقدمة والواقع يف بعض اجلهات د³ل 
اململكة، حبيث ٔ�ن الفالح الصغري يف التواصل د³لنا مكنتخبني طبعا مع 

عندوش حىت املعطيات د³ل  هؤالء الفال¥ني، جند بfٔنه يف الغالب أ=مع ما

                                                 
3 Office National du Conseil Agricole 
4 Agence pour le Développement Agricole 

  . هاذ اMPامة وما تقدمه احلكومة من �رامج
فهنا، طبعا إالشاكل Mىل مس;توى التحسEس، Mىل مس;توى التواصل، 
Mىل مس;توى ٕابالغ هؤالء الفال¥ني، وهاذ الفëة املس;هتدفة املهمة Rدا هباذ 

  . إالجراءات احلكومGة
س�شارة الفالحGة، وهنا µيتطرح ال�ساؤل عن دور املكkب الوطين لال

طبعا هناك ٕاشاكلية د³ل رمبا املوارد ال.رشية، ولكن، الس;يد الوز�ر احملرتم، 
ٕاذا اكنت مجموMة من إالجراءات القطاعية Mىل مس;توى الس;ياسة العمومGة 

  . ا�يل áس;هتدف فëات معينة وال تصل �لمعلومة، فهذا ٕاشاكل جيب جتاوزه
لوز�ر، �لنقطة د³ل جتميع كذÖ، ٔ�رشمت يف معرض اجلواب، الس;يد ا

أ=رايض حنن نعرف بfٔنه الكPري من املناطق وأ=�لب د³ل املناطق د³ل 
املغرب اك�ن هاذ الثقافة عند الفالح ال.س;يط ما عندوش هذيك الثقافة ٔ�نه 
Âرشك أ=رض د³لو مع ٔ�رايض ا=ٓخر�ن، �لتايل ح}ذا لو ٔ�نه Óكون ٕاRا�ت 

  . معيT لهذا الناس ال.سطاء
نقطة أ=tرية املتعلقة �ل�س;بة �لتعاونيات، املسØٔf د³ل ال�سويق وال 

  . الزال tاص فهيا جمهود، الس;يد الوز�ر
  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .ا=ٓن اللكمة �لس;يد الوز�ر ٕاذا اكن هناك من رد

  :الس;يد وز�ر الفال¥ة والصيد البحري
و {زيد مازال نضيف ٔ�ش;نو هام ال�سهيالت ا�يل µيتعملوا ٕاذا مسحت
  . �لفالح الصغري

tاص يعرفوا بfٔنه اك�ن وا¥د الرشكة د³ل متويل Óمنية الفال¥ة ا�يل يه 
عند القرض الفال© ا�يل يه tاصة �لفال¥ة الصغار  .. معمتويل الفالح 

  . درمه يف الس;نة للك اس;تغاللية 100.000ا�يل تتعطهيم حىت 
هكkارات وبغا  5ص يعرفوا الفال¥ة الصغار بfٔنه ا�يل عندو حتت من tا
د³ل املاء، راه  (les équipements)و (Goutte à Goutte)يد�ر 
، tاص يعرفوا بfٔنه دمع البذور د³ل احلبوب والفkائل املعمتدة %100عندو 

 des)لقصب السكر والبذور أ=¥ادية د³ل النبا8ت، هاذو لكهم فهيم 
subventions) ميش;يو �لفالح الصغريµ ميش;يو؟ راهµ ملن .  

ٔ=غراس الزيتون وا�لوز والتني، ميل µيبغي  %80اك�ن دمع ب�س;بة 
  . من هاذ احلسا�ت %80يغرس اPوØ كتاtذ 

  . %100اك�ن اPمع د³ل ٔ�غراس د³ل النخيل حىت 
واك�ن áشجيع �خنراط يف التfٔمني الفال©، ميل تنقولو بfٔنه الفالح 

د³لو  (l’assurance)درمه يف الهكkار �ش يد�ر  26دي خيلص �ري �ا
 26، وملن تعطات هاذ %90راه اPوØ اtذات فهيا  M(céréales)ىل 

درمه ٕاذا  1600درمه؟ تعطات �لفالح الصغري ا�يل �ادي t³ذ ذيك 
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  .. كتاب Mليه ٔ�نه �كون وا¥د الس;نة
لعند الفالح الصغري لك هذه �مkيازات يه مقVنة ومعموØ �ش متيش 

يف ٕاطار �رامج جتميع، و�رامج التجميع مايش يه �ش أ=رض تتãلط، يه 
�ش الصغري والك}ري يتالقاوا وخيدموا مجيع، الناس يف سوس راه تيعرفوا 
يعملوها، الناس يف داكµ Øيعرفوا يعملوها، وا¥د العدد دا� اليوم د³ل 

كتقول Ö بfٔن ٕاذا درتو �س�Bر الفاMلني يف هذا امليدان، واPوØ كتجي 
اك�ن ماكفfٔة من عند اPوØ .. مجيع ٔ�و ٕاذا �ادي جتيب è السلعة وال هذا

  . ا�يل تkEعطى يف ٕاطار يعين اPمع د³ل احلكومة (le bonus)وا¥د 
  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . شكرا الس;يد الوز�ر

  . ل Mىل هذه املسامهة القميةو�مس اpلس نتقدم لمك �لشكر اجلزي
ون�kقل ا=ٓن ٕاىل قطاع �ٓخر هو قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي 
وÓكو�ن أ=طر، وذÖ بتقدمي السؤال املقدم حول موضوع مسطرة ولوج 
اجلامعات واملعاهد واملدارس العليا ذات �س;تقطاب احملدود املقدم من 

، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق طرف الفريق �س;تقاليل �لو¥دة والتعادلية
  .لتقدمي السؤال

  :املس�شار الس;يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس;يد الرئEس

  السادة الوزراء، الس;يدات الوز�رات، 
  ٕاخواين املس�شار�ن، أ=خوات املس�شارات،

  . الس;يد الوز�ر، كنظن مسعتيو السؤال
ا ردد� وردت سؤالنا اليوم كن�ددوه واtا ٔ�نه ٔ�صبح روتEين ٔ=ننا ³ م

Rل الفرق الربملانية هنا عن طريقة سهT سلسT ال Âشوهبا الظمل ٔ�و احليف 
خبصوص الطلبة احلاصلني اجلدد Mىل شهادة البااكلور³ وطريقة ولوج 

  املعاهد احملدودة املقاMد، فهل لمك من ٕافادة ليطمنئ ا=ٓ�ء وأ=رس؟
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
 . د املس�شار احملرتمشكرا الس;ي

  .ا=ٓن اللكمة �لس;يد الوز�ر من R�ٔل اجلواب، تفضلوا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد حلسن اPاودي، وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي وÓكو�ن أ=طر
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا اليس ا�لبار Mىل هاذ السؤال
جنازات، وهاذي مVاس;بة مايش �ش ن�kقد الناس، ٔ�قسمك ��، لو �

الوترية ا�يل در� يف هاد أ=ربع س;نني اكنت حشال هذا، املغرب، ما�ادÂش 
Tه هاذ أ=س;ئGيبقاوا يتحطوا ف .  

 ،Tحشال اكنت عند� من لكية الطب؟ 2012نعطيك �ري بعض أ=س;ئ ،
ٔ�خرى، حشال اكن عند� من طالب عندو  5، يف هاذ أ=ربع س;نني،5

، عرشات وعرشات املدرRات، ٔ�لف 332ٔ�لف، اليوم  182املن-ة؟، 
  ... عرشات دا=ٓالف د³ل املقاMد Rديدة در�، الوترية 

هاذ السؤال د³لكوم، هاذ املؤسسات د³ل الولوج املفkوح، بال مVتلكم Mىل 
ٔ�لف  93ٔ�لف طالب، ا=ٓن،  63اPخول اجلامعي املق}ل، اكنت عند� 

  .500و
لنصف د³ل داك اليش ، يه تقريبا ا63ٔ�لف، اكنت  30ٕاذن، حشال Óزاد، 

  .داملغرب لكو، تدار يف ٔ�ربع س;نني، ايوا قول �ز، هاكذاك
اPخول اجلامعي ٕان شاء هللا املق}ل، �اد³ تفkح لكية الطب يف طن�ة، 
لكية الطب يف ٔ�اكد�ر، راه احVا كنوRدو لكية الطب ٔ�خرى يف بين مالل، 

  .املس�شفى اجلامعي يف العيون ٕان شاء هللا كنوRدوو 
اذ الوترية معر املغرب ماعرفها، ا=ٓن، حطيت سؤال �م Rدا، هو الولوج ه

لهاذ املؤسسة، واtا نب�Gوا، و{كرثوا الباليص، ولكن، راه مع أ=سف، 
  .ا=ٓ�ء، وPوا ٕاال ما اكن طبEب وال �ندس، ماقرا والو

اعطيين وا¥د، اPراسات إالسالمGة، Mامل µبري، يف القانون، حمايم 
كميياء، يف الفزي³ء، التخصصات لكها مز³نة، ا�يل مامز³¢ش، µبري، يف ال 

هو �كون إال¢سان ضعيف، µون مز³ن، سري د�ر التخصص ٔ�دبية وال 
  .قانونية وال Mلمية، مز³ن

ا=ٓن، الولوج، هاذ العام كنا �ا{زولو داك �مk-ان الوطين، وا¥د ا�يل 
Pل للكية طب أ=س;نان يف اtيد ،TtاPاصو بغا جيي من اt ،ار البيضاء

جيي يف الطيارة، خصو يبات يف اPار البيضاء، رمبا معرو ما Rا �Yار 
البيضاء، جييك من زاµورة، جيي من ورزازات، µيد�ر، وا¥د ساµن ا¥دا 

  .حىت يفطر Mىل راسو، تيدوزاللكية، تيخرج الصباح، 
املغاربة مااكنوش مقاد�ن، كنا �زنولو هاذ �مk-ان، مع أ=سف، 

)marché ( داز ،)infructure(،  ،ولكن، ٔ�ش;نو إالصالح ا�يل معلنا
هو ديك النقطة ا�يل اكنت تعطى، تعطى يف املراق}ة املس;مترة، زولناها، 

  ؟Mالش
النقط، هاذ املدرسة، هاذ اPروس، Óمكيل  ت�Vفقاملدرسة ا�يل هاذ 

  .اPروس و�ريو، هنكوا املغاربة هباذ اليش
البااكلور³ اجلهوية،  د³ل %25، و الوطنيةالبااكلور³ د³ل %75ا=ٓن، 

لو  �ش �كونوا املغاربة لكهم سواس;ية ٔ�س;نان املشط، هذا هو ا�يل �اديني
  .ٕان شاء هللا يف املس;تق}ل

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
 .شكرا الس;يد الوز�ر

اللكمة ا=ٓن ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل التعقGب Mىل جواب  ٕاذن،
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  .الس;يد الوز�ر

  :�شار الس;يد عبد السالم ا�لباراملس 
ٔ�ظن ٔ�ن السؤال مل �كن عبثا، بقدر ما ٔ�ننا اس;تفد�، واس;تفادت أ=رس 

  .املغربية اليت ظلت تتخوف عن مصري ٔ�بناهئا
 املهم، الس;يد الوز�ر، اpهودات املبذوØ، راه احVا ك�شهدوها،

ٔ�ن  ٔ�� بغيت �ري نؤكد، من tالل اجلواب نتاعمك،Mىل وك�شوفوها، ولكن،
 ،ØادM اليوم، الطلبة ا�يل بغاوا يوجلوا املعاهد د³ل التخصص، راه ٕاماكنيات
�ش ما�كو¢ش Mلهيم وا¥د الغنب، حبيث ٔ�هنم، اكينة مسطرة د³ل 
الشفافGة، ود³ل العدل، تيخصنا اليوم، لكام ن.سطو املسطرة د³ل ولوج 

  .املعاهد احملدودة املقاMد، خفصها Óكون رهن ٕاشارة امجليع
مالحظة، الس;يد الوز�ر، بدلتيوا جمهود، فهدا مkنكروهش، ولكن، راه 
اليوم، املغرب د³ل البارح، مايش هو املغرب داليوم، راه لك يش تطور، 

  .ومفروض Mليمك، ورضوري ٔ�{مك تطوروا العمل د³لمك 
فfٔ� كنمتىن، حىت العملية ا�يل درتيوا، راµوم ¢س;ي�Gوا مالكتيوهاش، ويه 

د³ل توفري اPراسة �ملعلومGات، هاذي وا¥د احلس;نة ا�يل  �مة Rدا، يه
  .ك�س�لها اجلامعة املغربية

 la)فkيخصنا توضيح ٔ�يضا �ٓخر فهاذ اpال، ولكن ما ن�ساوش ٔ�ن 
base)  مكلوا ا�يل ا�يل �ادي جييÓ تيوGور د³لمك جPراها اكنت واك�ن ا

�ادي يلقى ٔ�{مك بنkEوا  اخللف د³لمك ورمبا ٔ�ن� تبقاوا، ولكن اخللف حىت هو
�ش Âس;متر املغرب يف وا¥د التطور ووا¥د اخلريات ا�يل كن�kظروا فهيا 

  .التقدم
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
  . احملرتم املس�شار الس;يد شكرا

   .�Pمك بعض الثواين ٕاذا اكن هناك من ٕاضافة، اPميقراطية يه هاذي

 :بحث العلمي وÓكو�ن أ=طرالس;يد وز�ر التعلمي العايل وال 
ٔ�وال هاذي بالد� ا�يل Rا µيãدم، ا�يل Rا µي.ين، هذا اس;مترارية، ولكن 

س;نة تقريبا، املغرب �ادي  �23غيني ن.رشوا املغاربة راه من هنا وا¥د 
يويل من ٔ�غىن اPول يف العامل، عرفkوا Mالش؟ ال، هذا سريوا شوفوا قلبوا 

قريبا هو ا�يل �ادي �كون عند ، املغرب تM2050ىل الفوسفاط ف 
يف العامل، الفال¥ة  د العامل لكو مرتبطة يف بالد�، ٕاذن ) monopole(ال

  .اس;تقرار د³ل املغرب وىل مشلك Mاملي

  :لس;يد رئEس اجللسةا
  .الرساØ وصلت، شكرا

ا=ٓن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء فريق أ=صاØ واملعارصة، من R�ٔل تقدمي 
الشؤون اخلارجGة والتعاون، حول موضوع دور السؤال املوRه �لس;يد وز�ر 

اPبلوماس;ية املغربية يف تعز�ز العالقات �قkصادية و�ج�عية، فليتفضل 
  .ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق مشكورا

  .شكرا الس;يد الوز�ر Mىل املسامهة بعدا، �رك هللا فGك
  .شكرا

  :املس�شار الس;يد عبد الكرمي اهلمس
  .شكرا الس;يد الرئEس

  لسادة الوزراء احملرتمون،الس;يدات وا
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

السؤال املطروح، الس;يدة الوز�رة، ٔ�ي دور يلعبه اPبلومايس املغريب 
  ٔ�و اPبلوماس;ية يف تعز�ز العالقات �قkصادية و�ج�عية؟

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .ز�رة، تفضيل �ٓ الØاللكمة �لس;يدة الو 

الس;يدة م}اركة بوعيدة الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجGة 
  :والتعاون

  .شكرا الس;يد الرئEس
  شكرا أ=خوات وإالخوة املس�شارون،

فعال، �ل�س;بة �Yبلوماس;ية �قkصادية ٔ�و التعاون �قkصادي 
ماس;ية و�ج�عي، اâي اليوم ٔ�صبح Âشلك حمور ٔ�سايس يف اPبلو 

  . املغربية
ٔ�وال، هو م}ين Mىل رؤية ٕاسرتاجتية، هاذ الرؤية إالسرتاجتية ٕاذا تذµرمت 

غشت  R31اءت يف رساØ صاحب اجلالØ اليت و ها �لسفراء املغاربة يوم 
2013 .  

مVذ ذÖ اليوم وحنن ¢ش;تغل من R�ٔل اPفع هباته اPبلوماس;ية، ¢ش;تغل 
ا املغرب وMىل رٔ�سها أ=من بثقة ٔ�وال، ٔ=ن هناك مقومات �متزي هب

و�س;تقرار، ٔ�يضا من بني املقومات هو مVاخ أ=عامل اâي �متزي به 
  . املغرب

و6لثا، من بني املقومات هو جتربة املغرب يف Mدد من املياد�ن ٔ�و Mدد 
  .من القطاMات احليوية

ابتداء من هذا التوRه وهاته الرؤية، ¢ش;تغل من R�ٔل خض دم Rديد 
�قkصادية Mرب ٕارشاك وبصفة م}ارشة ودامئة وفود ¢ساء �Yبلوماس;ية 

  . ورRال أ=عامل يف مجيع ا�لقاءات اPبلوماس;ية والس;ياس;ية
ٔ�يضا، ¢ش;تغل Mرب �ٓليات ٔ�خرى كتنظمي ندوات اقkصادية، واليوم 
توقGت هاذ السؤال اليوم Rاء يزتامن مع املنتدى �قkصادي املغريب 

ارجGة يف ٕاطار احلوار �سرتاتيجي اâي أ=مر�يك اâي ننظمه µوزارة اخل
  . جيمع املغرب مع الوال³ت املت-دة أ=مر�كGة
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نظم سواء م}ارشة هناك ٔ�يضا Mدد µبري من الندوات �قkصادية اليت تُ 
عن طريق الوزارة ٔ�و بت�س;يق مع وزارات ٔ�خرى، من R�ٔل اPفع هبته 

كة مع لك دوØ، اPبلوماس;ية �قkصادية اليت تن.ين Mىل املصل-ة املشرت 
سواء اPول إالفريقGة، ٔ=ن ٔ�يضا يف نفس ٕاطار اPبلوماس;ية �قkصادية 

جVوب، ٔ�ي ٔ�نه �كون -حناول ٔ�ن نتوRه ٔ�كرث فÂ óسمى �لتعاون جVوب
 حتديد يعين نقط ٔ�و مصاحل   

مشرتكة مع دول اجلنوب، وحناول ٔ�ن ¢ش;تغل معهم يف هذا �جتاه من 
  .اPفع �Pبلوماس;ية �قkصادية R�ٔل

¢ش;تغل Mىل الرتسانة القانونية من R�ٔل áشجيع �س�Bر املغريب  ،ٔ�يضا
  .يف اPول أ=خرى ومن R�ٔل ٔ�يضا áشجيع �س�Bرات اخلارجGة يف املغرب

¢ش;تغل ٔ�يضا Mىل التكو�ن، وهنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�حتدت Mىل Óكو�ن مجيع ٔ�طر 
ا مسØٔf ¥اولنا ٔ�ن نقوم هبا يف الشهور الس� اPبلومايس، يعين هذه ٔ�يض

أ=tرية حGث ٔ�نه ال حندد دور اPبلوماس;ية �قkصادية فÂ óسمى مس�شار 
اقkصادي �لسفارة ٔ�و القVصلية ولكن اPبلوماس;ية �قkصادية µيف ما قلت 

  .اتالقVصليو هو حمور ٔ�فقي áش;تغل Mليه مجيع السفارات 

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .�رةشكرا الس;يدة الوز

ا=ٓن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل الرد Mىل جواب الس;يدة 
  .الوز�رة

  :الس;يد عبد الكرمي اهلمس املس�شار
يف احلقGقة كنت ت�متىن الوز�رة ختليل شوية دالوقت �ش جتاوبنا ٔ=ن 
السؤال اكن �م ؤ�عتقد اكن يف الوالية السابقة ا�يل تطرح هذا السؤال، 

Rاء الوقت د³لو يف هاد الوالية، وهذا سؤال  وا=ٓن سعد� احلظ �ش
مازال رئEس الفريق رمبا الفريق �قش;ناه �ش ¢شوفو مع الرئاسة د³ل 
 Tدم الت�اوب مع ٔ�س;ئMالش هاذ ا"هتاون د³ل احلكومة وM ،لسpا
الربملانيني، ٔ=ن مليل تنجيوا هنا ٕاال ¥املني وا¥د اهلم، ٕاال ¥املني وا¥د 

وا¥د موضوع النقاش ا�يل Óهيم املغاربة اكملني ٔ�وال امللف، ٕاال ¥املني 
  .الوطن وال املصل-ة العليا �لوطن

ٕاذن، هذا السؤال �لضبط، الس;يدة الوز�رة، Rاء من tالل وا¥د 
وا�يل ما توفقاáش لٔ�سف احلكومة املغربية �ش  ناملعرض فال© يف اليا�

  .ذيك املنتوRات تعرض يف ذاك املعرض يف اليا�ن
نا³ اكن áساؤل من طرف أ=Rانب ا�يل هام مسؤولني وهذه ٕاذن ه 

سفرية اليا�ن ا�يل اكنت يف املغرب قالت يل Mالش السفري ما دافعش Mىل 
  املنتوRات الفالحGة �ملغرب �ش تزنل يف ذاك املعرض؟

لٔ�سف، واكنت Rارة تو¢س يه ا�يل احkلت املرتبة أ=وىل ال من 
غرب ما عرض�ش املنتوRات الفالحGة من �حGة اجلودة، و�لتايل ٔ�ن امل

  .الزيتون والعسل

ٕاذن هنا �ٓش;نو اPور د³ل اPبلومايس ا�يل غيلعب يف تعز�ز العالقات 
�قkصادية و�ج�عية؟ ٔ�ش;نو اPور ا�يل ميكن يقدم ما يبقاش �ري ذاك 
اPبلومايس ا�يل Rالس يف املكkب د³لو تóرس اPبلواس;ية د³ل جمرد 

لعكس خص يزنل وي�سق مع رRال أ=عامل، ي�سق مع اpمتع أ=من، �
معنوي Mرب العامل ٔ=ن هناك بعض الفعاليات وبعض  دمعاملدين، يقدم وا¥د 

 TاصVش دمع معنوي د³ل السفراء والق�Gٔ�عضاء اجلالية ا�يل تي�شاكوا مك
  .ؤ�طر اPبلوماس;ية Mىل الصعيد اPويل، ٕاذن هنا �كون الت�س;يق

د³لنا رمبا خص يتفهم من وا¥د الناحGة ٔ�خرى يعين µيفاش ٕاذن السؤال 
ذاك التكو�ن ا�يل هرضت Mليه الس;يدة الوز�رة ٔ�ننا نؤطر دبلوماس;يني ا�يل 
غيقوموا �Pور جيبد �قkصاد �لبالد وµيفاش Âسوق املنتوRات د³ل البالد 

  .Mرب دول العامل
�س;يق ما ٕاذن، هنا خص وا¥د إالسرتاتيجية Rديدة �كون وا¥د الت 

بVEاÓمك ٔ�عضاء حكومة، وزارة اخلارجGة، وزارة الس;يا¥ة، وزارة الفال¥ة، 
، �كون وا¥د الت�س;يق مشرتك، وµيفاش ندافعو Mىل بالد� وزارة الصناMة

ٔ=ن �قkصاد تيلعب دور ٔ�سايس يف صنع القرار يف لك دوØ، ٕاذن خص 
  .�كون وا¥د الت�س;يق �م وٕاجيايب
ل اكن، وس;يد� هللا ينرصه، تنظن فاحت ٕاذن اعطيتك لٔ�سف السؤا

مجيع أ=بواب والسفر³ت د³لو راه تيفkح العالقات اخلارجGة وقامي �Pور 
د³لو، هللا ينرصه، خص وا¥د املواµبة والت�}ع، اخلطاب د³لو واحض ملا وRه 

 ةرساØ قوية للك أ=طر اPبلوماس;ية، عندمك رشفاء، عندمك ٔ�طر دبلوماس;ي
اعطيوها �ري الصالحGات �ش áش;تغل، ٔ=ن البالد حمتاRة ا�يل ت�ش;تغل 

Pخول رشاكت، وكذÖ احVا عند� رشاكت حمتاRني �ل�سويق مVتوRات 
  .اقkصادية وفالحGة يف دول ٔ�خرى ما يش �ري {ركزوا Mىل بعض اPول

  .وشكرا الس;يدة الوز�رة

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .ت`Vاء، تفضيلا�لهم ٕاىل ثواين هذا اس; 

  :الوز�رة املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاون الس;يدة
ما ميك�ش ما جناوaش ٔ=ن هذا حقGقة سؤال هو هذا ولEس السؤال 

  .اâي توصلنا به
  الس;يد املس�شار، 

ٔ�وال، �ل�س;بة �ليا�ن ٔ�� لست Mىل Mمل هباذ املعرض الفال©، ولكن 
بني اPول  ناليا�ن الس;نة املاضية وما�يل �ادي نقل لمك ٔ�� كنت يف 

املس�مثرة يف املغرب واليت تدافع ٔ�كرث Mىل �س�Bر يف املغرب، Mالش؟ 
ٔ=ن Pهيا ٔ�وال Mالقات µبرية مع املغرب مع السفارة املغربية، وهنا ٔ�حيي دور 

يف هذا اpال يف اpال  ،السابق ال ٔ�عرفه ،املغريب Mىل أ=قل احلايلالسفري 
kىل الثقة اليت يضعها�قM اليا�نيون اليوم يف املغرب، والبد  صادي، 6نيا
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 .ٔ�ن ٔ�قول هذا ٔ=ن هذا Rد �م
هناك ت�س;يق م}ارش من طرف  ،يه ٔ�نه امجليع اليوم املهمة النقطة الثانية

السفراء املغاربة، ٔ=ن ٔ�ول وا¥د ا�يل تيجيب �س�Bرات �لمغرب هو 
Mىل ت�س;يق م}ارش مع ما Âسمى �لواكØ سفري املغرب، Öâ اليوم ¢ش;تغل 

  ..لمغرب�س�Bرات الاملغربية �لضخ �
  .امسح يل

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا

  .شكرا ،و�س;ت`Vاء ال يتوسع يف �س;ت`Vاء ،هذا اس;ت`Vاء
 ،ا=ٓن عند� ٕاقرار احلكومة تعليق التواصل مع �حتاد أ=وريب ،ٕاذن

ريق احلريك لوز�ر الشؤون هو موضوع السؤال املقدم من طرف الف
Öة والتعاون كذGل تقدمي  فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء ،اخلارجR�ٔ الفريق من

  .السؤال

  :حيفضه �منبارك الس;يداملس�شار 
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  .aسم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  ،الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
يب املتعلق �التفاق الفال© بني وقرار حممكة �حتاد أ=ورMىل ٕاÒر 

 ،بيةو قررت احلكومة تعليق التواصل مع مجيع املؤسسات أ=ور ،الطرفني
  .تصاالت املرتبطة �لطعن يف هذا امللفال�س;ت`Vاء ما يتعلق �

ما يه املقاربة ، الس;يدة الوز�رة احملرتمة ،وMىل هذا أ=ساس ¢سائلمك
  وما يه املس;ت�دات املرتبطة به؟ تدبري هذا امللف؟ املعمتدة يف

ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة لتطو�ر وتعز�ز تواRدها اPبلومايس مع  ،6نيا
  الرشاكء أ=وربيني؟

  .وشكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .من R�ٔل تقدمي اجلواب الوز�رة الس;يدة لمكاللكمة 

  :املنتدبة Pى وز�ر الشؤون اخلارجGة والتعاون الوز�رةالس;يدة 
  .شكرا الس;يد الرئEس

   .شكرا الس;يد املس�شار Mىل هذا السؤال
ؤ�� جGت ٔ�مام حرضاÓمك يف هاته القاMة يف شهر دجVرب �ل-ديث عن 

وهاذ اليش  ،يقة ملف س;يايس ٔ�كرث مما هو اقkصادGق هذا امللف ا�يل هو ح 
دامئا M�ٔداء وخصوم الو¥دة الرتابية حياولون جبميع  ٔ�ن ، حبيثMارفGنو اكملني

  .جنازات ومن خطوات بناءةإ الطرق الرضب يف مجيع ما يقوم به املغرب من 

âبطبيعة احلال اخلصوم يبحثون عن نوع من الوجود، وÖ  ابعةkمتت م
   .يبوقضائية من طرف اخلصوم لالحتاد أ=ور
و6نيا برصامة، {رفض هذا  ،وضوححنن نتعامل مع هذا امللف ٔ�وال ب

ولس;نا و¥د�، حبيث ٔ�ن ٕاذا تذµرمت  ،بيةو احلمك اâي Rاءت به احملمكة أ=ور
يب اâي قال وٕ�جامع ٔ�نه سوف ؤ�ول رد فعل اكن pلس الوزراء أ=ور

  .ٕاىل �س;ت�Vاف فó خيص هذا امللف ذهبي
فهيا ا�لقاء مبا  ،هو ٔ�نه اكن حقGقة Mدد من ا�لقاءات ،النقطة الثانية

يب يف ٕاطار الرشاكة إالسرتاتيجية والس;نوي ما بني املغرب و�حتاد أ=ور
ومعلنا Mىل ٔ�ن Óكون النقطة  ،يبواليت جتمع املغرب مع �حتاد أ=ور

  .بيةو هذا ا�لقاء هو µيفGة التعامل مع ملف احملمكة أ=ورل احملورية 
ت يه نلثالثة اكاملر¥T ا ه ومVذبطبيعة احلال النقطة أ=خرى يه ٔ�ن

يب، وهنا اكن رد فعل ووقف مجيع ٔ�نواع التعاون والتواصل مع �حتاد أ=ور
حبيث ٔ�هنا املفوضية السامGة لالحتاد  ،يبوٕاجيايب من طرف �حتاد أ=ور

وRاءت من R�ٔل ، قامت �ز³رة املغرب "رييين�ر�اك مو �دGف "يب وأ=ور
يب مع املغرب، و�حتاد أ=ور � ٔ�ووالتµٔfيد Mىل الرشاكة إالسرتاتيجية ٔ=ور

 ُÓ ل ٔ�نR�ٔ اءت ٔ�يضا منRيبورجع التواصل ما بني املغرب و�حتاد أ=ور، 
� ٔ�و و� جبميع هيالكها سواء جملس ٔ�ورووRاءت �لتµٔfيد Mىل اس;تعداد ٔ�ور

   .يب من R�ٔل الت�س;يق يف التعامل مع هذا امللفواpلس الوزاري أ=ور
وقع  هال يعين ٔ�ننا رجعنا ٔ=ن ، التواصلوهذا ما وقع حبيث ٔ�نه رجعنا ٕاىل

املياه ٕاىل  ال يعين ٔ�نه رجعت ،وا¥د tلط يف أ=³م أ=tرية يف الص-افة
Pينا ٔ�ولوية ؤ�ولو³ت أ=ولو³ت يف  ،بل �لعكس ،ال، جمارهيا بصفة هنائية

   .هذا امللف يهأ=ورويب التواصل مع ٔ�ورو� ٔ�و �حتاد 
وحنن Mىل نفس يعين التوRه مع  ،=Rٓال{متىن ٔ�ن يمت ¥d يف ٔ�قرب ا

  .أ=وروبيني يف التعامل مع هذا امللف
نقطة ٔ�خرى �مة يه املساندة املبارشة والرمسية اليت يعين رصح هبا 

والربتغال،  ٔ�ملانيا، فر¢سا، بلجياك، ٕاس;بانيامبا فهيا  ،Mدد من اPول أ=وروبية
 املسطرة القانونية حبيث ٔ�هنم Âساندون املغرب بصفة م}ارشة ورمسية Mرب

   .حممكة �س;ت�Vاف اليت متر يف
  ..بطبيعة احلال

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يدة الوز�رة

   .كالوقت راه اكينة ٔ�رحيية µبرية معا{هت�ى 
   .شكرا الس;يدة الوز�رة

ٕاذن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق احلريك من R�ٔل التعقGب Mىل جواب 
  .الس;يدة الوز�رة

  :حيفضه �منبارك س;يداملس�شار ال 
   .شكرا الس;يدة الوز�رة احملرتمة Mىل هذه التوضي-ات واملعطيات
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ويف هذا إالطار نود التµٔfيد Mىل ٔ�ن بالد� لن تق}ل ٔ�ي مزايدة حول 
اجلغرافGة، وسالحVا يف هذا و حقوقها املرشوMة �لبيعة والتارخي والطبيعة 

اPاtلية من طن�ة ٕاىل املسار هو ٕاجامع املغاربة ومتسك اجلهبة الوطنية 
   .لكو�رة وراء صاحب اجلالØ امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده

ومن موقعنا مكمثلني رشعيني لساكنة ٔ�قا"مينا اجلنوبية و�مس مواطنات 
ومواطين هذه أ=قالمي العز�زة Mلينا مجيعا جندد التµٔfيد Mىل اخنراطنا املطلق 

يت حتاك ضد و¥دتنا الرتابية من يف التصدي للك املناورات واPسا�س ال
   .طرف خصوم بالد�، ويف صدارهتم حاكم اجلزا_ر ومن يدور يف فلكهم

ماضون يف دمع املسار  ،وممتسكون ٕاىل �ٓخر رمق خبيار� الو¥دوي
معزتون �مللحمة التمنوية اليت يقودها  ،التمنوي لوطننا أ=مني واملس;تقر

واليت ٔ�نتجت  ،ة ببايق  ات اململكةصاحب اجلالØ يف ٔ�قا"مينا اجلنوبية ٕاسو 
ٔ�سست è الز³رات التارخيية أ=tرية جلاللته ٕاىل ٔ�قا"مينا  ،منوذRا Óمنو³ ممتزيا

ويه امللحمة اليت ٔ�زجعت اخلصوم وM�ٔداء املغرب وجعلهتم Âسعون  ،اجلنوبية
ل�شوÂش Mىل بالد� 8رة �مس االتفاق الفال© و8رة �س;تصدار ترصحيات � 

و8رة ٔ�خرى بتجنيد ٔ�تباعهم يف بعض  ،وظفي أ=مم املت-دةمن بعض م
   .امجلعيات أ=وروبية

ٓ وا=µٔيد ٔ�ن لك هذه املناورات م fلك مرةE لها الفشل،  è ن املغرب=ٔ
   .¥ليف ٔ�سايس امسه احلق واملرشوعية والرشعية

  .وشكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

دم �لشكر اجلزيل كذÖ ٕاىل الس;يدة الوز�رة Mىل مسامههتا ٕاذن ٔ�تق
   .ه اجللسةذالقمية يف ه

ىل السؤال أ=ول املوRه ٕاىل الس;يد وز�ر الرتبية الوطنية إ ون�kقل ا=ٓن 
 ،موضوع اخلصاص يف أ=طر الرتبوية �لتعلمي املدريسوالتكو�ن املهين حول 

ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق  فضلفليت ،واملوRه من طرف فريق أ=صاØ واملعارصة
  .لتقدمي السؤال

  :جناة µومري الس;يدةاملس�شارة 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدات والسادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

الس;يد الوز�ر، يف ٕاطار التحضري �Yخول املدريس املق}ل ؤ�مام 
 يف أ=طر الرتبوية اس;مترار العديد من إالشاكليات املرتبطة �خلصاص الك}ري

   .tاصة يف املناطق النائية ،�لتعلمي املدريس
حول Ò�ٔر هذا اخلصاص Mىل جودة التعلمي  ،الس;يد الوز�ر ،¢سائلمك ،âا

وما يه التدابري املتãذة من  ،وMىل مطالب ٕاصالح املنظومة الرتبوية ببالد�
  دريس؟ Rل التغلب Mىل هذا اخلصاص يف أ=طر الرتبوية يف التعلمي امل�ٔ 

  .شكراو 

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس;يد الوز�ر من R�ٔل اجلواب

الرتبية الوطنية والتكو�ن  املنتدب Pى وز�ر وز�رال tاP الربRاويالس;يد 
  :املهن

  .الس;يد الرئEسشكرا 
  والسادة املس�شار�ن،الس;يدات 

  .الس;يدة املس�شارةشكرا 
السؤال، فعال الوزارة تعرتضها س;نو³ حتد³ت يف تدبري  ذاخبصوص ه

صاص، و�رجع هذا ٕاىل Mدة ٔ�س;باب تتعلق املوارد ال.رشية ويف ملئ اخل
بزتايد Mدد التالمGذ aشلك دامئ ومس;متر، وكذÖ �حلركة �نتقالية اليت 
تؤدي ٕاىل جهرة أ=ساتذة من القرى ٕاىل املدن، مث Óزايد وترية احملالني Mىل 

  .التقاMد، مث ٔ�ن املناصب اûصصة لقطاع التعلمي تتقلص �س;مترار
اكنت هناك بعض املظاهر السلبية يف تدبري  مث جيب �Mرتاف بfٔهنا

   .املوارد ال.رشية Mىل املس;توى احمليل الناجتة عن غياب املراق}ة واملتابعة
ولكن الوزارة دٔ�بت س;نوM ³ىل اختاذ لك إالجراءات الالزمة لتدبري 

اخلصاص وحتضري املومس اPرايس ليك مير Mىل ٔ�حسن وRه، مهنا مPال  ذاه
خرجي املراكز اجلهوية،  8641ه Pرايس مت تعيني ما مجموtMالل هاذ املومس ا

مت �حkفاظ كذÖ �حملالني Mىل التقاMد ٕاىل  ،مهنا يف العامل القروي 70%
 "حرµية تدبري اخلصاص"هناية الس;نة اPراس;ية، مث مت ٔ=ول مرة اع�د مذµرة 

من  ملوا ة ت� الظواهر السلبية اليت ٔ�رش� ٕا"هيا، ومكVت من �س;تفادة
ف ٔ�س;تاذ، حبيث مت ٕاMادة تعيهنم يف مراكز اخلصاص بعد ما اكن هناك ٔ�ال 7

  .تقصري يف توظيفهم، مث هناك جمهودات لرتش;يد اخلريطة الرتبوية
جية واحضة يف هذا اpال، بناء ي مVذ هاذ الس;نة، مت اع�د كذÖ ٕاسرتات 

 ت أ=ولوية،سرتاجتية ٕالصالح التعلمي وبناء Mىل التدابري ذااالٕ رؤية الMىل 
ومس;تق}ال سEمت اع�د ٕاسرتاجتية واحضة مkاكمT لتفادي الوقوع يف مPل هذه 

  .املظاهر السلبية
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل التعقGب Mىل جواب الس;يد 
  .الوز�ر، تفضلوا

  :عبد العز�ز بنعزوز املس�شار الس;يد
  .لس;يد الرئEساشكرا 

  ،الس;يدات والسادة احملرتمني
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عتقد اليش ا�يل �ٔ اجلواب د³ل الس;يد الوز�ر فGه ارتباك µبري، و 
   ."العذر ٔ�كرب من الزØ"غنãلص ليه هو ٔ�نه 

Mىل  ةهر اد التالمGذ، يه ا�يل ساMد�ٔ فfٔعتقد احلكومة عرفت Óزايد 
M ،د وايخرجد³ل الناس غ حشال  ةرفااحلركة �نتقاليةMلتقا� Mةرفاو 

والس;يد  ،ويه ا�يل كرتاقب ،بل يه ا�يل كتقلصها ،املناصب املقلصة
من مسؤولية احلكومة،  وµر Mىل غياب املراق}ة، هاذ اليش لكاالوز�ر µيذ

   .يعين ٔ�ن احلكومة مسؤوM Øىل Óردي أ=وضاع د³ل التعلمي
R ىل اونت-دث يف السؤال، الس;يد الوز�ر، ا�يلM ،ليهM ن.مت اجلواب

ري د³ل اخلصاص يف أ=طر Mىل اجلودة د³ل التعلمي، اجلودة د³ل التfٔث
التعلمي اليوم يف بالد� كتبيك، اليوم كتبيك، اليوم احلكومة كتفوت فرصة 

يف اPول Mىل املس;تق}ل، كتفوت فرصة Mىل املغرب لالخنراط  ،Mىل املغاربة
د³ل  كتفوت الفرصة Mىل املغرب Mىل Óمنية اقkصاد، الصاMدة اقkصاد³

  .املعرفة، Mىل Óمنية القمي، Mىل حماربة الهشاشة �ج�عية، ٕاىل �ٓخره
هاذ اخلصاص املهول لكو وتفkعل  ،بغيت �ري نفهم ،فاحلكومة اليوم
ساتذة املتدربني يه اكنت =ٔ ، اتدربني، احVا بغينا نفهمومشلك أ=ساتذة امل 

يف  10.000 احلكومة Mارفة Mدد املناصب ؤ�رصت Mىل ٔ�هنا تدوز ،Mارفة
ٔ�لف فرنك يف املن-ة د³ل  �100مk-ان، احلكومة ٔ�ش Rات "هيا 
   .مليون درمه 100أ=ساتذة املتدربني؟ يف اpموع ال يصل 

مليون درمه كترصفها احلكومة يف ٔ�مور �ري ذي ٔ�مهية ٕاطالقا،  100و
 ،املوارد ال.رشية، يف املعرفة، يف العمللوقت ا�يل خصها áس�مثر الفلوس فيف ا

وحامية �لمدرسة العمومGة وحامية �لجودة د³ل التعلمي واملس;تق}ل د³ل ٔ�بناء 
   .املغاربة

  .ٔ�تfٔسف جلواب احلكومة مع أ=سف

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا جزيال الس;يد املس�شار احملرتم

  .يف ¥دود بعض الثواين لمك ٔ�ن تعق}وا

  :و�ن املهنالرتبية الوطنية والتك املنتدب Pى وز�ر وز�رالالس;يد 
   .شكرا الس;يد الرئEس

تاج س;نوات � يه ن اهاذ أ=مور ا�يل اكينة د ،لنقل أ=مور كام يه
tذيناه جبدية، وهاذ احلكومة واtدة اtذينا امللف و اسابقة، احVا جGنا Mاد 

   .امللف جبدية
و�ادي تظهر ٕان شاء  ،بدات كتظهرلنتاجئ واك�ن ٕاسرتاتيجية واحضة وا

  .ه ال جمال �لتقصري يف املس;تق}ل ٕان شاء هللاهللا يف املس;تق}ل بfٔن

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

ا=ٓن ن�kقل ٕاىل السؤال املوايل املقدم لنفس اجلهة احلكومGة وذÖ من 
طرف الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل، حول موضوع جلان �فk-اص 

  .كورا�لرب�مج �س;تع�ايل، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء اpموMة مش

  :رRاء الكساب املس�شارة الس;يدة
  الس;يد الرئEس،

  .شكرا الس;يدات والسادة الوزراء
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن،

، س;تع�ايل لوزارة الرتبية الوطنيةáشلكت جلان افk-اص �لرب�مج �
  .tلصت ٕاىل اخkالالت ب�Gوية يف املزيانية ويف تنفGذ أ=هداف

  :الس;يد الوز�ر âا ¢سائلمك
  يه إالجراءات اليت اختذهتا وزارÓمك خبصوص هذا امللف؟ ما
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يدة املس�شارة

  .ا=ٓن اللكمة �لس;يد الوز�ر من R�ٔل اجلواب

  :الرتبية الوطنية والتكو�ن املهن املنتدب Pى وز�ر وز�رالالس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

السؤال مرة ٔ�خرى واâي شكرا الس;يدة املس�شارة Mىل طرح هذا 
اâي  إالس;تع�ايلرش� ٕاىل بعض املعطيات خبصوص اûطط �ٔ س;بق ٔ�ن 

زياته توفري ٕاماكنيات �مة مم�ر يف احلكومة السابقة، واâي اكنت من دُ 
لقطاع الرتبية والتكو�ن، وكذÖ اع�د �رامج مkنوMة ومشاريع، بعضها يتعلق 

   .لرتبويجبانب التجهزيات وبعضها يتعلق �جلانب ا
ومن tالل الربامج التقGميية اليت متت aشلك مركزي وحميل، aشلك 

تبني ٔ�ن هناك ¢سب مkعددة يف حتقGق مجموMة من  ،رمسي وaشلك مس;تقل
هذه الربامج، واكنت فرصة لتقدمي نتاجئ هذه �فk-اصات ٔ�مام جلان التعلمي 

  .مب�لس النواب وجملس املس�شار�ن
اخللل وقد ٔ�حGلت امللفات Mىل  هناك بعض مظاهرٔ�ن كام ظهرت 

  .اpلس أ=Mىل �لحسا�ت لالفk-اص والقGام �لالزم فó بعد
  .شكراو 

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

ٔ�¥د ٔ�عضاء اpموMة،  ،Rل التعقGباللكمة ا=ٓن موµوØ لمك من �ٔ  ٕاذن
  .تفضلوا

  :عبد احلق ¥Eسان املس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئEس

  سادة الوزراء والس;يد8ن الوز�ر8ن،ال 
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمني واحملرتمات،

 هبfٔنو اجلواب د³لو ٔ�قر بfٔنه اكنت هناك اخkالالت ف ،الس;يد الوز�ر
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   .ٔ�حGلت Mىل اpلس أ=Mىل �لحسا�ت
ما يه إالجراءات اليت مت القGام هبا يف حق هاذوك  :سؤالنا اكن هو

   ؟اخkالالت ا.ت ٔ�هنم داروالناس ا�يل ث 
  . املعطيات ذما عطيتو�ش ها ،الس;يد الوز�ر ،مع اكمل أ=سف
فامليثاق د³ل الرتبية والتكو�ن يؤكد Mىل ٔ�ن وزارة  ،من  ة ٔ�خرى

الرتبية الوطنية ملزمة �ش تعطي �لربملان مب�لس;يه تقار�ر س;نوية Mىل ما هو 
   .وزارة�لسري داtل الفó يتعلق مايل وما هو Óربوي 

ؤ�نمت تقولون فقط بfٔنه مت  ،أ=مر اذع اكمل أ=سف وزارÓمك مل تقم هبمف
  .هذا الرب�مج ذاتقدمي يف جلنيت التعلمي، تقدمي تقر�ر حول ه

�س;تع�ايل ا�يل عرف اخkالالت كربى، وا�يل تعطات  هاذ الرب�مج
د³ل  اكن ميكن ختدم إالصالح د³ل املنظومة ،فGه تدبري موارد مالية كربى

ؤ�عطيت مسØٔf  ،هدرت بدون حسEب وال رقGب��  اولكهن ،الرتبية والتكو�ن
نواب وبعض املرات حىت املد�ر�ن د³ل ملدراء وملدراء ٔ�اكدمييات ول  رصفها

املؤسسات التعلميية ا�âن مت توريطهم يف رصف هذه املبالغ املالية، ومه ال 
   .رصف د³ل املال العامساطر د³ل الدراية هلم �مل 

عطا� نتاجئ عكس;ية �لرب�مج �س;تع�ايل، ا�يل اكن �ٔ اليشء ا�يل 
 ،نظرا �لكوارث اليت tلفهالهاد الرب�مج هذا تقGمي  ومفروض ٔ�نه يدار ل

³ت، �خلصوص فó يتعلق �لتعويضات ا�يل اكنت ا�خلصوص يف بعض البن
كترصف بدون حسEب وال رقGب، والعديد من اpاالت ا�يل �ن بfٔنه 

 ،سواء يف شقGه ،يك أ=موال ا�يل اكنت تعطات �لمخطط �س;تع�ايلهذ
ال يف الرتبية الوطنية وال يف التعلمي العايل، وحىت يف التعلمي العايل راه اكنت 

   .ترصفات ٔ�موال بدون رقابة وبدون حماس;بة هٔ=ن ،µوارث كربى
Öâ،  الس;يد الوز�ر، {ريد ٔ�ن نعرف ٔ�ش;نو يه إالجراءات ا�يل �غية

ذيك املبالغ اوك ا�يل t�ٔلوا فó يتعلق برصف هذ�ر الوزارة د³لمك �ش هاد
ãذ يف حقهم وال ا�يل تت املالية الكربى، ٔ�ش;نو يه إالجراءات ا�يل �ادي 

  ؟اختذت يف حقهم
  .شكرا الس;يد الوز�ر

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

تبقى لمك  االتعقGب يف ¥دود ماللكمة ا=ٓن لمك الس;يد الوز�ر �لرد Mىل 
 .من الوقت

  :الرتبية الوطنية والتكو�ن املهن املنتدب Pى وز�ر وز�رالالس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا الس;يد املس�شار
املوضوع والzم حول هذا  ذأ�عتقد بfٔنه اكنت Mدة فرص �لعودة له

ات وأ=فاكر عمم يف املعلومجيب ٔ�ال ن ٔ�نه وكام قلت ٔ�مه يشء هو ،املوضوع
نذµرها �ل�س;بة �لمخطط �س;تع�ايل، ٔ=ن هناك الكPري من اليت 

 وإالجيابيات واملك�س;بات اليت مت حتقGقها سواء Mىل مس;توى التجهزيات �ٔ 
   .س;توى البيداغو�امل Mىل 

واملظاهر السلبية اليت ٔ�رش� ٕا"هيا ختتلف من ٔ�اكدميية ٕاىل ٔ�اكدميية واكنت 
ما مت حتقGقه وما مت التقصري فGه، ٔ�ما و ه الربامج هناك مkابعة دقGقة للك هذ

حتديد حسن النية ٔ�و سوء النية فهذا من ٔ�دوار القضاء ولEس لنا احلق يف 
   .التدtل يف اخkصاصات القضاء

كام ٔ�نه العمل اليت قامت به املف�ش;ية العامة �لوزارة هو معل ج}ار 
ني، ؤ�ن هذه امللفات ؤ�ؤكد ٔ�نه مت عرضه ٔ�مام جلان التعلمي �لغرفk ،وµبري

 ،لكها ٔ�حGلت Mىل اpلس أ=Mىل �لحسا�ت حبمك اخلربة وحبمك التدقGق
فرصة لت-ديد اجلوانب اليت فهيا مؤاtذات وسوء النية  هناك تكونس; 

  .وس;ت-ال بطبيعة احلال Mىل القضاء
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد الوز�ر

بة مسامهتمك القمية يف هاته وكذÖ نوRه لمك جزيل ال�شكرات مبناس; 
  . اجللسة

وا=ٓن ن�kقل ٕاىل قطاع �ٓخر وذÖ خبصوص سؤال حول موضوع ٔ�وضاع 
ٔ�قسام الوالدة �ملس�شفGات العمومGة املوRه من طرف فريق العداØ والتمنية 

  .فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل تقدمي السؤال ،�لس;يد وز�ر الص-ة

  :ٔ�مال مGرصة املس�شارة الس;يدة
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم
  الس;يد8ن الوز�ر8ن احملرتمkان،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

اعمتدت بالد� خطة وطنية ل�رسيع التقدم يف  الس;يد الوز�ر احملرتم،
   .لٔ�لفGة جمال حصة أ=م والطفل، حتقGقا لٔ�هداف إالمنائية

لكن �لرمغ من اpهودات الهامة اليت بذلت، فالزال هناك تفيش 
ق}ل بعض موظفي القطاع من ٕاهامل ٔ�و  نpموMة من الظواهر السلبية م

   .رشوة ٔ�و ٕاهانة �لمواطنات املغربيات يف ٔ�قسام الوالدة �ملس�شفGات
مع ز امل عن التدابري وإالجراءات ،الس;يد الوز�ر احملرتم ،¢سائلمك ،âا

املهينة يف حق املرٔ�ة واليت لها  تسار اختاذها �ل-د من مPل هذه املام
  انعاكسات سلبية Mىل مؤرشات الص-ة �ملغرب؟ 

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا �لس;يدة املس�شارة

ا=ٓن اللكمة لمك الس;يد وز�ر الص-ة من R�ٔل الرد Mىل سؤال الس;يدة 
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  .املس�شارة احملرتمة

  :ني الوردي وز�ر الص-ةحلساالس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس احملرتم

  الس;يدتني الوز�رتني، 
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
   .الشكر اجلزيل لطر¥ك الس;يدة املس�شارة هاذ السؤال املهم ،ٔ�وال

ك فó خيص بعض ٔ=ن ما {كون �ري مkفق مع ،كفfٔ� مkفق مع
ولكن  ،اكينة موجودة ،حصيح ،فعاليل يه ا�رشت "هيا، �ٔ  يلا�السلوµيات 
ولكن يه  ،ولكن يه لEست قاMدة ،يةدولكن يه ¥االت فرا ،يه اس;ت`Vاء

Øاالت معزو¥.  
طباء ا=ٔ Rل املهنيني من ٔ�ن ونقول  حنيي، �ش نقول من هاذ املنرب

 بوا¥د العمل ج}ار ايل تيقومو ا� ،Rلهم رشفاء هم ٔ�ولك  الطبية وأ=طر ش;به
   .ووحGات وفلون بfٔ�ىل ما عند إال¢سان هو حصتكيومGا ويت

فه�ي هاذ  ،هاذ احلكومةيل اختذت ف ا�فó خيص التدابري وإالجراءات 
رشت "هيا الس;يدة املس�شارة احملرتمة يه موجودة مVذ �ٔ يل ا�السلوµيات 

مجيع  ،ٔ�ي مجيع الوزراء املتعاق}ني Mىل هاذ الوزارة ،وجود املس�شفGات
يل تعاق}ت اكنت من ٔ�ولو³ت أ=ولو³ت د³لها هو هاذ ا�زارية الفرق الو 

�ادي ، يل بدات و�اد�ن فهياا�حVا ت�مثنو بعض املشاريع ااملشلك هذا، 
Øرها رمبا بع�اµديدة ،نذR واكينني نقط ٔ�خرى.   

ٕاىل  ،هاذ احلكومات دامئا اكنت �رياملهام د³ل التفEkش مايش  ،ٔ�وال
 529هاذ املوضوع ٔ�كرث من عام واخلاص، tاصة ف ال نييف القطاM¥دود اليوم 

ينا فهيا تدابري زجرية عقابية ٕاىل �ٓخره فó خيص هاذ ذtايل ا��مة تفEkش، و 
  .املوضوع يف القطاMني

ٕاما شاك³ت تتجي  ني،يل تتجي من عند املواطنا�اك�ن الشاك³ت  ،6نيا
وا¥د الرمق  مع الوزارة السابقة مشكورة اكن ، اكن�لوزارة عن طريق الهاتف

ف}ايق  ،08.01.00.53.53ٔ�خرض الس;تق}ال شاكية املواطن Mىل الرشوة يه 
tزادت  ،به ةة السابقة، احلكومة احلالية �ادبداتو احلكوم اسا�ر به العمل وا

ٕاىل ¥دود اليوم    Mwww.chikayasante.maليه البوابة إاللكرتونية
كرث من �ٔ يل Rات Mىل هاذ املوضوع وMالجVا مهنا ا�شاكية  878ن كرث م�ٔ 

58%.   
 Öدي�ٔ "اك�ن كذMىل حساب الهاتف د³ل املس�شفى "لو موM ٕاما، 

�ش املواطن  www.mawiidi.maوٕاما البوابة إاللكرتونية حىت يه 
ش جيي حىت املس�شفى Âشوفو ما يبقا ،�بزتاز املغريب ما يبقاش حنيدو

ذي تتعمم، اىل ما عندEشاي ٕاىل �ٓخره املس�شفGات وهإ  ،ٔ�ش;نو عندك
   .حVا �اد�ن يف ٕاطار التعمميااكنت بدات يف احلكومات السابقة ولكن دا� 

يل ٔ�رشت ا�وطنية السرتاتيجية االٕ  ،واك�ن كذÖ وا¥د الرب�مج مسطر

بfٔن قطاع الص-ة تيجي  انعرفو وت  ،لوا¥د النقطة �مة يه الرشوة يف القطاع
   .لثةالص-ة يف املرتبة الثاو ، ملرتبة الثالثة بعد أ=من والعدليف ا

مرشوع ا�يل  19هاذ إالسرتاتيجية الوطنية، ٕاجراء ف  19ذي اكنت اه
Óهتم وزارة الص-ة موزMة حول حماور احلاكمة وتوضيح املساطر إالدارية، 

 159.8 د³ل وا¥د الغالف مايل الت�}ع، الرصد، الوقاية ا�يل رصد� "هيا
  .مليون درمه

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

ا=ٓن اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق من R�ٔل التعقGب Mىل جواب الس;يد 
  .س;يديا االوز�ر، تفضلو 

  :عبد الكرمي لهواÂرشي املس�شار الس;يد
  .aسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئEس
  لوزراء،السادة ا

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ملا طرحVا هذا السؤال هو فعال نعمل  ،الس;يد الوز�ر ،يف احلقGقة احVا

بfٔ{مك تتقامسون معنا املوضوع، وحنن نعمل بfٔن هذا املوضوع د³ل مؤرش 
الص-ة يه قضية ا�يل يف احلقGقة البالد د³لنا وجب ٔ�ن Óرىق ٕا"هيا، سواء 

وهذا عندو Mالقة Rد  ،طفال ٔ�و �ل�ساء ٔ�ثناء الوالدةتعلق أ=مر بوفGات ا=ٔ 
   .وطيدة �ملوضوع د³ل ٔ�قسام الص-ة
ب�Gات ت بfٔنه مت رصد ٔ�موال، مت توس;يع واحVا Mارفني ٔ�يضا يف نفس الوق

متت مجموMة من إالجراءات ا�يل يف احلقGقة �مة، لكن ملا  ،�س;تق}ال
الب�Gات مع ازد³د املوارد تتاكÒر الشاك³ت وÓزداد الشاك³ت مع ازد³د 

املالية اûصصة يف املزيانية لهذا القطاع، µيبان بfٔن يشء هناك وجب ٔ�ن 
   .نtٔfذ فGه م}ادرة

Óلكمتو الس;يد الوز�ر Mىل بعض إالجراءات وبعض التدابري، احVا  ،نعم
Mىل س.Gل املثال، يه ãاذ تتصها ازال tاتنقولوا بfٔن من إالجراءات ا�يل م

ا¥د هو ٔ�ن تصبح عند� اكمريات �لمراق}ة داtل نعطيمك مPال و 
ملواطنني ولكن هذا س;يعاجل ابزتاز ا ،املس�شفGات، نعم قد �كون ملكف

ٔ�هنا تبزت  يف ¥اØ د³ل الوالدة، كتكون املرٔ�ة مس;تعدة وابزتاز ال�ساء ا�يل مه
امللكف ، لها قاليُ ¥ال و ٔ�هنا ُوٕاال  ،درمه 1000، درمه 300درمه ٔ�و  100

ٔ�و ال امللكف بfٔعامل ٔ�خرى �ري موجود، وحتال ٕاىل  �لتãد�ر �ري موجود
  .مس�شفى قد �كون بعيد

ٔ��لهبن و مPال حتال ال�ساء " س;يدي بنور"نعطيمك Mىل س.Gل املثال يف غ 
الس;يد  ،مكهنا بذµر مس�شفى اجلديدة غنذµر لMىل مس�شفى اجلديدة، و 

   .مPال وا¥د فó يتعلق بت`}يت الاكمريات ،الوز�ر
ملعايري اPولية، لكن اليوم ملا �ر مس�شفى من نوع ممتاز يف اجلديدة تدا
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كمنش;يو اك�ن فGه العقليات اليت مت نقلها ٕاليه يه نفس العقليات ا�يل اكنت 

 ا �بزتاز وإالهامل والالم}االةكنعممش دامئا ولكن ا�يل فهيا موجودة، ٔ�� م
   .وال كذا نفس العقلية

اك�ن  ،ار البيضاءة �Pٕاىل جGنا مPال ملس�شفى الش;يخ tليف ،لكن
 20الرشوة د³ل  د³ل املمرضات tداوت.Pوا بfٔن جوج  ،الاكمريات، لقاو

ا، tذاو طردو تالتقطهتم رد8، ٔ=ن الاكمريا ¥اRة كثرية فطُ  يش درمه مايش
  .مس;تع�ل قرار

مPل هذه إالجراءات Óكون ملعاجلة هاذ  ،الس;يد الوز�ر ،بغينااحVا 
  .قطاع�خkالالت ا�يل موجودة يف ال

  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا لمك

ؤ�توRه كذÖ �لشكر اجلزيل �لس;يد الوز�ر Mىل مسامهته القمية يف 
   .هذه اجللسة

ون�kقل ا=ٓن ٕاىل السؤال املوايل حول ٕاسرتاتيجية الوزارة aشfٔن تطو�ر 
القطاع الس;يا©، وهو السؤال املوRه ٕاىل الس;يد وز�ر الس;يا¥ة من طرف 
الفريق �س;تقاليل �لو¥دة والتعادلية، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق 

  .مشكورا لتقدمي السؤال

  :عبد ا�لطيف ٔ�بدوح املس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الزمالء والزمGالت احملرتمات،

  ٔ�عضاء جملس;نا املوقر،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

ة أ=مVية اليت تعرفها بعض اPول اpاورة Ò�ٔرت سلبا شك ٔ�ن أ=زمال
Mىل القطاع الس;يا© هبذه اPول، ولعدم تفويت الفرصة لصاحل دول ٔ�خرى 
 ó;ة الس;تقطاب هؤالء الس;ياح، السGر هذه الظرفBدر اس�R=ٔاكن من ا

  .ؤ�ن بالد� وامحلد � تعEش جوا من أ=من و�س;تقرار
را ذفعة �لتمنية ومشغال �مkياز �ليد العامT ومعد راكام ٔ�ن هذا القطاع يُ 

  .�لعمT الصعبة
الس;يد الوز�ر احملرتم، عن ماهية إالجراءات والتدابري  ،âا ¢سائلمك

املواµبة اليت اختذهتا الوزارة �لرفع من Mدد الس;ياح الوافد�ن Mىل بالد� يف 
  ٕاطار هذه املنافسة اPولية احلادة؟

  .شكرا الس;يد الرئEس

  :اجللسة رئEس الس;يد
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .�لس;يد الوز�ر من R�ٔل اجلواب اللكمةا=ٓن 

  :الس;يا¥ة وز�ر ¥داد حلسن الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Mىل طرح هذا السؤال
املغرب ال يعEش  هنfٔ ولكVه كذÖ جيب ٔ�ن نعرف ب ،�لفعل هناك فرصة

ميي اâي هو فGه، هناك كثري من اخللط �ل�س;بة يف معزل عن احمليط إالقل 
   .�لمغرب رمغ ٔ�ن املغرب بY �ٓمن ومطمنئ ومس;تقر

وبفضل العمل اâي مقنا به Mىل مس;توى احلكومة وMىل مس;توى وزارة 
 )%1-(اكن  2015 يفالنتاجئ ا�يل حصلنا Mلهيا من اكن يعين  ،الس;يا¥ة

 هولكن مادام ٔ�ن ،كرثÓكون �ٔ ٔ�هنا اكن من املمكن و  ،من Mدد الوافد�ن
مة وRادة، هناك كذÖ ٔ�نه �مقومات ٔ�ساس;ية و يه املقومات د³ل املغرب 

كذÖ العمل اâي و القطاع الس;يا© ا�يل هو مkطور aشلك µبري Rدا، 
نقوم به Mىل املس;توى الرتوجيي اكن يعين وا¥د النوع من الرتاجع ولكن مل 

ل من R�ٔل ٔ�ن نتدارك أ=مر يف ٕاطار العمهنا حVا ا�كن Óراجع µبري Rدا، و 
  .2017و �2016ل�س;بة لس;نة 

  .شكرا

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد الوز�ر

من ٕاذن اللكمة ا=ٓن ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريق �س;تقاليل �لو¥دة والتعادلية 
  .لتعقGب Mىل جواب الس;يد الوز�رR�ٔل ا

  :الس;يد عب ا�لطيف ٔ�بدوح املس�شار
  .شكرا الس;يد الرئEس

  ز�ر احملرتم،الس;يد الو 
تفضلمك هبذا اجلواب ؤ�� ٔ�س;متع ٕاىل جوا�مك شعرت ٔ�ن سؤايل اكن ل 

س;تقرار و�امحلد � نه الظروف أ=مVية =ٔ  شعرت ٔ�نه اكن مVطقGا مVطقGا،
   .يف ٔ�مان هللا

Mىل ٔ�نه املسائل د³ل اجلودة ود³ل الب�Gة التحتية ود³ل العمل  وقلت
 ، وا¥د اPرRة نقصنا هبا،بوا¥د اPرRةد³ل الوزارة �م Rدا، ولكن نقصنا 

، وهذا هو نبحثوا مجيعاك ٔ�� يف اعتقادي ٔ�نه املطلوب هو ا"منو هو Mالش 
(la performance)  اVىل نطورواحM وإالماكنيات و{زيد تنقلبوا دامئا 

   .�لقدام
بوا¥د القوة، ٔ�ما حGث  واواكن تيخصنا وا¥د حنسوا هبذاك ا"منو وحنس

زعام ال بfٔس Mلينا،  ،نقصنا بدرRة مز³ن ،حVا مر8¥نياىل نتلكموا حبال إ ك 
 واكن هبذاك اليش ا�يل تفضلت ،العكس هو الصحيحٔ�نه تنظن يف اعتقادي 

حVا ما تنكروهاش Mىل الوزارة، اكنت �ادي ا يلا�به د³ل إالجيابيات و 
  Mالش؟ ،Óكون حمفز ٔ�ننا {زيدوا �لقدام

�قkصاد وطين، مربط �"منو، املوضوع مرتبط بيد MامT، مرتبط  هٔ=ن
زباف د³ل املعطيات، خصوصا ٕاذا بمرتبط �tPل العام، مرتبط 
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 pة يف هذا }هودات اجلبارة ا�يل قامت هبا احلكومات املتعاق اس;تحرض� ا
يعين اPوØ املغربية وكذÖ حىت امجلاMات احمللية يف وا¥د اpموMة  ،اpال

ما  واpهود لك ذاBر، ٕاذن ٕاىل اكن هد³ل احلوارض يف قضية áشجيع �س�
حVا او{زيدوا �لقدام مبعىن ٔ�ننا  ،ٕاجيابية ا=ٓن ة�Gويعطينا ن�  ،يعطيناش Óرامك

  .يف اعتقادي ٔ�نه اكن بود� فعال ٔ�ن نقوم هبا
Öâ،  هودات وماpفالهدف من السؤال د³لنا هو ٔ�ننا ما تنكروش ا

و�ادي �كون حىت  ،تنكروش العمل ا�يل اك�ن، ولكن طموحVا ٔ�قوى
خصوصا ٔ�نه و القطاع د³لنا  �ش نطورو ،طموحمك كذÖ بطبيعة احلال

هاذ  عاونوالفرص مواتية وظروفVا امحلد � حمفزة ومساMدة وحناولوا ن
�لمطالب د³هلم �ش ميكن لنا نوصلوا  ج}وا¢س;تاملنعشني الس;ياحGني و 

  .عاحVا تنطمحوا لها مجيامن هاذيك القمية ا�يل  {رفعوو 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  :اجللسة رئEسالس;يد 
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر �لتعقGب Mىل تعقGب الس;يد املس�شار احملرتم

  :الس;يا¥ة وز�رالس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا املس�شار احملرتم
يف ، )%4+( اكن تقدم ب �2012ري ¢شوفوا الوضعية �ٓش;نا يه، يف 

 %8 :2014يف  ،املليون د³ل الس;ياح 10وصلنا ٕاىل  ،)+8%( :2013
املنطقة، مع توايل  ٕاىل �اية يوليوز، ولكن مع توايل أ=¥داث ا�يل وقعت يف

 مع توايل أ=¥داث �ل�س;بة ٕالينا كفر¢سا،دول ا�يل يه �مة أ=¥داث يف 
Ó يا ا�يل يف تو¢س، ظهور ا�يل يفµداعش"ر"، Öاكن هناك ،ٕاىل �ري ذ 

  .Óردد يف سوق �مة ا�يل يه السوق الفر¢س;ية
 ،�ل�س;بة �لس;يا¥ة املغربية وهو ٔ�نه مت اع�د ملدة س;نواتاملشلكة 

   .aشلك µبري Rدا Mىل السوق الفر¢س;ية 2001و 2000ابتداء من س;نة 
� وهذا Ò�ٔر Mىل الس;يا¥ة د³لنا ابتداء ذبذٕاذن السوق الفر¢س;ية تعرف ت

   .2015و 2014من النصف الثاين د³ل س;نة 
السوق أ=ملانية ، ٔ�سواق أ=خرى ٕاىل بغينا ¢شوفوهاولكن �ل�س;بة ل

سوق ، ال +)8%(، السوق العربية +)11%( ، السوق الربيطانية+)17(%
ن يف ٕاطار لكها ٔ�سواق حن وهاذٕاذن ، +)11%(كذÖ يه إالفريقGة ا�يل 

فر¢س;ية، وا يعين قويني Mىل مس;توى السوق الانبقتنويع أ=سواق، بغينا 
بوا ي وك�ش;تغلوا فهيا aشلك دامئ يف ٕاطار التواصل، يف ٕاطار ٔ�نه كنج 

 ،حصفGني، كنجيبوا كذÖ رواد الرٔ�ي، نتلكم مع الفر¢س;يني Mرب التلفزيون
س;ياحkنا من R�ٔل من ٕاىل �ري ذÖ، ولكن يف نفس الوقت حنن ننوع 

  .ذاك الرضرهالتخفGف من 
من �حGة  ا�يل µبري Rدا وا¥د التحولالسوق الفر¢س;ية بنفسها تعرف 

مايش معل راه حىت رغبة الفر¢س;يني يف اâهاب ٕاىل اخلارج، ٕاذن هذا ٔ�نه 
وها، ولكن هناك يجنن  ناولناش ٔ�ن ا¥ا ا�يل هو اكن ممكن ٔ�نه فرصة ا�يل م

ٔ�نه  ،ٔ�نه التبعية �لسوق فر¢س;ية ه من R�ٔل جتاوزب ومعل ا�يل كنقوم
ش نفس اPينامGة ا�يل موجودة اهيفا لٔ�سواق ا�يل يه واMدة وا�يل يه م

دة ¥و : ا=ٓن مVدوبي�ني وفهيا، �ادي نفkح وMىل السوق الفر¢س;ية ٔ�ننا نتواRد
ٔ�سوق كذÖ واMدة، �مة Rدا، فkحنا  وذو¥دة يف الهند، هاو يف Óرµيا 

  .مVدوبية Mىل مس;توى الربازيل، هذه كذÖ سوق ا�يل يه �مة
كن لينا مييع أ=سواق �ش ٕاذن حنن يف ٕاطار ٕاسرتاجتية د³ل ٕاMادة توز

فقط  ويف املدى املتوسط والقريب مايش كنعمتدو {كونوش يف املس;تق}لا م
  .Mىل سوق وا¥دة

  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

حول دمع �س�Bر الس;يا©، وهو  ملوايلا=ٓن ن�kقل ٕاىل السؤال ا
ٕاىل الس;يد  املغرب تالوRه من طرف فريق إالحتاد العام ملقاواملالسؤال 

  .وز�ر الس;يا¥ة كذÖ، فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال

  :معر مورو املس�شار الس;يد
  .aسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .شكرا الس;يد الرئEس
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
  ،الس;يد الوز�ر احملرتم

عن ٕانعاش القطاع الس;يا© دون دمع �س�Bر احلديث  ميكVنا ال
وتقوية تنافس;ية الفاMلني  وتعز�ز إالنعاش وال�سويق املالمئ الس;يا©

 ،الس;ياحGني وáسهيل ولوج الرشاكت الس;ياحGة �لمتويل وٕاMادة الهيلكة
وتنفGذ ٕاجراءات tاصة من R�ٔل ت.س;يط وضامن ا¢س�ام رسوم الرضائب 

  .ازيةاحمللية ومراجعة الرضائب املو 
مفا يه س;ياسة احلكومة لرتوجي املنتوج الس;يا© املغريب ٔ�مام املنافسة 

  الرشسة �لعديد من املناطق الس;ياحGة؟
P ذةãما يه إالجراءات املت Öمع قدرة املغرب يف اس;تقطاب كذ

  أ=سفار الس;ياحGة؟ رشاكت
  وما يه خطة الوزارة القk-ام أ=سواق املصدرة �لس;ياح؟ 

يف ت.س;يط رسوم الرضائب احمللية ومراجعهتا يف اجتاه هل تفكر احلكومة 
  ختفGف العبء الرضييب؟

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد املس�شار
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  .اللكمة لمك الس;يد الوز�ر

  :الس;يد وز�ر الس;يا¥ة
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
ٔ�س;ئT  هÖ فGهو يف احلقGقة هذا سؤال حول �س�Bر، ولكن كذ

   .حول الرتوجي
ٔ�نه  والشق املتعلق �الس�Bر، كام عرفM kىل�ل�س;بة �ادي جناوب 

لتمنية هناك يعين معل �م Rدا نقوم به يف ٕاطار الصندوق املغريب � 

Mىل : نا يعين اPينامGة يف حمطات �مة مPالالس;ياحGة، هو ا�يل M�ٔاد ل 
   .مس;توى مVاطق ٔ�خرىدية، Mىل يت، Mىل مس;توى السع مس;توى تغازو

مرشوع "وكذR Öلب اس�Bرات �مة من صناديق س;يادية فó خيص 
مارينا د³ل اPار "وهو ا�يل قامئ ا=ٓن يعين �س�Bر د³لو يف  "وصال

  ."رقراق يب�ٔ "وكذÖ يف " البيضاء
مVح �س�Bر  ذÖ وجود اكن ،�س�Bردمع ولكن هذا فó خيص 
�س�Bر من R�ٔل دمع �س�Bر يف مVتوRات  س;نضعها يف ٕاطار مدونة

ختص الت�ش;يط ٔ�و س;يا¥ة أ=عامل، ٔ�و كذÖ يف مPال ا�يل يه مVتوRات 
  .مVاطق ا�يل يه بغينا نعطيوها دفعة قوية Rدا

هذا كذÖ موجود، وحنن ¢ش;تغل مع وزارة اPاtلية، ٔ=ن يه  ٕاذن
نة تقريبا وا¥د ٔ=ن اكي  ،من R�ٔل ت.س;يط ا هو رضائب حمليةمبملكفة  ا�يل
رضيبة موجودة Mىل املس;توى احمليل، ت.س;يطها وجتميعها، هذا معل ا�يل  11

  .به وكذÖ مع الفاMلني الس;ياحGني يف هذا إالطار وكنقوم
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يد الوز�ر

  .ٕاذن اللكمة لمك من R�ٔل التعقGب Mىل جواب الس;يد الوز�ر

  :ومعر مور املس�شار الس;يد
   .الس;يد الوز�ر Mىل أ=جوبة دÖ³ شكرا

Eشكو من Mدة مشالك وMدة ك زال افكVظن ٔ�ن القطاع الس;يا© م
   .اخkالالت

القطاع،  ذاهد³ل هنيني امل سfٔنقل بfٔمانة ا¢شغاالت ، فfٔ� �لك رصا¥ة
  .احملاورد 5يف  نعملو فميكن حناولو

حىت يه فهيا  =ٓليات د³ل �س�Bر ا�يل �ىقهو ا ،احملور أ=ول
، اك�ن التكو�ن واك�ن كذÖ اك�ن ٕاشاكلية د³ل ال�سويق ،تتعEش مشالك

واك�ن الت�س;يق بني  ،املقاربة اجلهوية ا�يل �يق ما معلنا فهيا حىت ¥اRة
ؤ�خص �µâر القطاMات الوزارية �ل�س;بة �لتجهزي  ،القطاMات الوزارية

  .والنقل، اPاtلية، وزارة الثقافة، وزارة الس;يا¥ة
مخسة احملاور كنظن بfٔن اليوم tاص ق هذا، من هاذ لنطاا هاد مفن

دمع املقاوالت الس;ياحGة وحتسني التنافس;ية د³لها ا�يل �يق  ،ٔ�وال، اPمع
يف أ=س;ئT  تال ا�يل Rااملضامني حب ذهات.س;يط ، هنا اك�ن فهيا ت�شوف
تو Mلهيا رض الرسوم الرضائ.Gة ا�يل ه ذد³ل ها ا اكي�ش يش ت.س;يطد³لنا مف

  .الس;يد الوز�ر ،د�
ال هو داtيل وال  ،اك�ن هناك كذÖ تطو�ر tدمات النقل اجلوي

تجي يف اPار ك اليوم اك�ن طا_رة  ،الس;يد الوز�ر ،tار�، µيف يعقل
ٕاما �لجنوب وٕاما وا¥د الساحئ ³ الصباح �ش تنقل د 10البيضاء يف 

ادي نطورو ا�ليل، واش هكذا �د 12 ،11 ،�10لشامل تE}قى حىت ل 
   .كVظن بfٔن هنا tاص �كون ت�س;يق ما بني الوزارتنيف الس;يا¥ة د³لنا؟ 

Öي ا�يل و مفهوم �ٓخر  هناك ،كذµ ظومة التكو�ن، صنا اليوم مخVراجعة م
نا اليوم ا�يل tاصنا تfٔهيل �ٓخر املرشد�ن الس;ياحGني د³ل  ذفكVظن هبا

  .هذا اتيجية ٔ�خرى، tاصنا هاذ الرتش;يدسرت فا
هوية، فكVظن اليوم لك  ة اجل قاربة امليه  ة ٔ�خرىMىل مقارب ورض هن
بعض  ا¥اولنا نعملو  ىلمتتاز بوا¥د املزيات حس;نة د³لها، تنظن بfٔنه إ ك  ة 

 افكVظن ميكن حنفزو  ة، لك  ة ا¢سوقو  اوال حناولو  ،املعارض  وية
   ..غيبقى لنا �س�Bرات د³لنا، فكVظن ذحىت ها

فلنا لقاء ٕان شاء  ،الوقت شما بقا ٔ�� ت�شوف بيل ،ما بقاش الوقت
  . الس;يد الوز�ر معمكٔ�ن شاء هللا ماي  2هللا يف ا�لجنة يوم 

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

 .اللكمة لمك �لرد Mىل التعقGب الس;يد الوز�ر

  :الس;يا¥ة وز�رالس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئEس

  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم
   .=ٓليات �س�Bر ٔ�� Rاوبت Mلهيا�ل�س;بة 

�ري ٔ�و �ل�سويق،  املسØٔf ا�يل ت�}قى يف ٕاطار الرتوجي ٔ�� نعطيك
عقدة اتفاقGة  V80ا³ اح  ،نئ=ن ال�سويق µيقوموا به املهني ،خصوصا الرتوجي

  .ا�يل تعملت هذه الس;نة مع مرو� الر¥الت Mىل املس;توى اPويل
Rاو �لمغرب وا�يل كذÖ من خشص من ٔ�حصاب القرار ا�يل  2000

  .متويل املكkب الوطين املغريب �لس;يا¥ة
�ٓخرها ا�يل  ،واكØ ٔ�سفار ا�يل Rات من املس;توى اPويل 1500معلنا 

   .ك�ش;تغلو ذوها ،Rاو من روس;يا Mىل مس;توى ٔ�اكد�ر
ال�سويق حنن ¢ش;تغل aشلك مداوم و¢ش;تغل كذM Öىل الطريان،  نٕاذ

 راه tاصنا ر¥الت من أ=سواقالطريان ضاء، راه الطريان مايش اPار البي
ٕاىل ورزازات،  ،ٕاىل طن�ة ،ٕاىل وRدة ،ٕاىل ٔ�اكد�ر ،ٕاىل فاس ،ٕاىل مراEش

وما بني  �Pauٓخرها مت الر¥الت ا�يل متت ما بني  ،Mليه اوهذا ك�ش;تغلو 
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و ر¥الت ا�يل هام، هذا يعين ذمراEش، ما بني تولوز وما بني فاس، ها
   .هذا إالطار ذاقوم به وزارة الس;يا¥ة يف هكذÖ من العمل ا�يل تت

ال ميكن العمل بدون ت�س;يق مع الوزارات،  ،الت�س;يق مع الوزارات
 حنن انطلقVا ،سواء فó يتعلق �لقضا³ أ=مVية، القضا³ د³ل Óمثني املدن

مع  ،�ر�مج د³ل Óمثني املدن العتيقة ا�يل هو اكن aرشاكة مع وزارة اPاtلية
   .ىل �ري ذÖإ مع وزارة الصناMة التقليدية،  ،مع وزارة الثقافة ،ةوزارة املدين

ت�س;يق Mىل مس;توى دمع الس;يا¥ة القروية بت�س;يق مع ك كذÖ هنا
   .ت�س;يق ا�يل هو موجودهذا  ،مجيع الوزارات
ر� ر منعم،  ؟منر بفرتة ا�يل يه صعبة �ل�س;بة �لمهنيني هل ،ولكن نعم

Rدا، هناك  اكن عند� تطور ا�يل هو µبري ،هبذه الفرتة ومنر هبا ا=ٓن، ولكن
حناول ٔ�ن نتدارEها يف ٕاطار áشاور مع ، حنن عوامل ا�يل يه tارجGة

 ،املهنيني، ٔ�� ٔ�عرف aشلك دقGق انتظارات املهنيني وكذÖ املشالك د³هلم
Mلهيا  وحVا ¢ش;تغلااملشالك و  ذأ=ن ٔ�لتقي هبم aشلك يويم �ش نعرف ه

  .ٕان شاء هللا ،مجيعا
  .راشكو 

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .Mىل مسامهتمك القمية يف هذه اجللسةالوز�ر شكرا لمك الس;يد 

فريق ون�kقل ا=ٓن ٕاىل السؤال املوايل وهو السؤال املوRه من طرف 
�حتاد املغريب �لشغل ٕاىل الس;يدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة وأ=رسة والتمنية 

عية ٕاMاقة من ولوج سوق �ج�عية حول موضوع متكني أ=شãاص يف وض 
 .اللكمة ٔ=¥د ٔ�عضاء الفريقفالشغل، 

  :وفاء القايض املس�شارة الس;يدة
  الس;يد الرئEس احملرتم،

  الس;يد8ن الوز�ر8ن احملرتمkان،
  الس;يد الوز�ر،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سواء خرجيي اجلامعات  ،ٕان معدالت البطاØ املرتفعة مل áس;ت`ين ٔ�ي فëة

ٔ�و معاهد التكو�ن ٔ�و �ريها من املؤسسات أ=خرى مبن فهيم أ=شãاص يف 
   .وضعية ٕاMاقة ا�âن يعانون ٔ�كرث من �ريمه من صعوبة احلصول Mىل العمل

   ،الس;يدة الوز�رة
  هل من ٕاجراءات وتدابري "متكني هذه الفëة من ولوج سوق الشغل؟ 

  .شكرا لمك

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .ةشكرا الس;يدة املس�شار 

تفضيل الس;يدة  ،ا=ٓن اللكمة �لس;يدة الوز�رة �لجواب Mىل السؤال
  .الوز�رة

  :التضامن واملرٔ�ة وأ=رسة والتمنية إالج�عية وز�رة aس;مية احلقاوي الس;يدة
  .الس;يد الرئEسشكرا 

واâي ، شكرا الس;يدة املس�شارة احملرتمة Mىل هذا السؤال املهم Rدا
خبصوص ال�شغيل يف املغرب فó خيص  يطرح ٕاشاكلية �مة مطرو¥ة اليوم

و�لتايل مفشلكة áشغيل أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة هو  ،لك املواطنني
   .جزء من مشلك ال�شغيل aشلك Mام

ولك التدابري اليت تقوم هبا اليوم احلكومة من R�ٔل ا"هنوض مب�ال 
  .يه تعين كذÖ أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة ،ال�شغيل

ٕاضافGة لصاحل أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة،  لكن مع ذÖ هناك مقاربة
تtٔfذ بعني �عتبار مسØٔf ال�شغيل لٔ�شãاص يف وضعية ٕاMاقة، اختذت 

ضع Mىل املس;توى ال�رشيعي، وذÖ بو ٔ�ي ٔ�وال Mىل مس;توى القانوين 
ا=ٓن ٔ�صبح قانون ٔ={مك صادقمت Mليه يف هذه  ،مرشوع قانون ٕاطار صادقمت

واâي يtٔfذ بعني �عتبار يف ٕا¥دى الق}ة aشلك هنايئ هذا أ=س;بوع، 
   .رافعته ال�شغيل وإالدماج املهين

Öاص يف  ،كذãة املندجمة �لهنوض �ٔ=شGيف ٕاطار الس;ياسة العموم
كذÖ ٕا¥دى احملاور الرئEس;ية áشغيل  ،وضعية ٕاMاقة اليت اعمتدهتا احلكومة

   .أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة
تو ات ٕاسرتاتيجية يف ٔ=ول مرة هناك  ،هناك ٕاذن وضوح يف الرؤية

وهناك التقائية و�رامج حقGقGة،  ،جمال áشغيل أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة
ٔ�ذµر هنا صندوق ال�سك �ج�عي يف اس;هتدافه لٔ�شãاص يف وضعية 

مليون زائد  111وامحلد � التجربة �ادية اليوم Mىل اعتبار ٔ�ن هناك  ،ٕاMاقة
يون لفائدة أ=شãاص يف وضعية مل  161تقريبا  ،مليون يف س;نة وا¥دة 50

   .ٕاMاقة
حبال  ،حنو احلرف اليدوية اهناك طبعا ذوي إالMاقات السمعية تkEو و 

يل هام³ ا�، وهناك يعين إالMاقات أ=خرى حبال مPال احلالقة ،اخلرازة
من توRه املشاريع   %50يل تقريبا تEشلكا�حنو اpال اخلدمايت  اتkEو و 

  .ٕاMاقة يف ٕاطار ٕادما م �نيا يف هذا البابد³ل أ=شãاص يف وضعية 
 7% لق بعطبعا مطروح ا=ٓن Mىل الطاوØ د³ل احلكومة ما يت

  .ٔ�جرٔ�هتا �لشلك اâي يضمن هلم هذا احلق يف الوظيفة العمومGةو 

  :الس;يد رئEس اجللسة
   .شكرا الس;يدة الوز�رة

  .اللكمة لمك من R�ٔل التعقGب Mىل جواب الس;يدة الوز�رة

  :فاطمة الزهراء اليحياوي ارة الس;يدةاملس�ش
  الس;يد الرئEس،

  الس;يدتني الوز�رتني،
  السادة املس�شارون واملس�شارات احملرتمون،

   .الس;يدة الوز�رة ¢شكرمك Mىل جوا�مك
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كرب tلل يعرفه �ٔ شغل ¢س�ل لكن لٔ�سف حنن يف �حتاد املغريب �ل 
ناس;باتية والتجزي�Gة هذا امللف وهو اس;مترار املقاربة اخلريية واملعاجلة امل 

ٕاجراءات ملموسة، خصوصا ؤ�ن Mدد هذه الفëة وغياب تدابري و  ،�لموضوع
عطيات امل حسب �ٓخر  4.1%ب�س;بة  ،¢سمة 1.354.428يصل ٕاىل 

مهنم  70.3%، 2014الصادرة عن إالحصاء العام �لسكن والسكىن لس;نة 
   .ال �زاولون ٔ�ي معل 82.3%ال يتوفرون Mىل ٔ�ي مس;توى درايس، 

 ذM Öدم تنفGذ الزتامات املغرب ملضامني االتفاقGة اPولية د Mىلز 
، tاصة 2011املتعلقة �ٔ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة ومضامني دس;تور 

   .ر ا"متيزي Mىل ٔ�ساس إالMاقةظاليت حت kهديباج 
وال ميكVنا احلديث عن قضاá ³شغيل أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة دون 

  :واليت تعاين مشالك Mدة ،ëةاس;تحضار موضوع Óكو�ن وتfٔهيل هاته الف 
   :ٔ�وال مهنا

خصوصا �لمكفوفني ، Mاقةاالٕ قT مراكز التكو�ن املهين العامT يف جمال 
  ؛وضعاف البرص، وغياب التجهزيات املالمئة يف هذا اpال

ولغة  قT املكونني اûتصني يف ٔ�نواع إالMاقات، tاصة الرباي املعلومايت
  .إالشارات

ية ومسطرية حترم أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة من طغيان قوانني التنظمي 
  .ولوج مراكز التكو�ن املهين

ٕان ولوج هذه الفëة ٕاىل سوق الشغل يظل حمدودا Rدا ٕان مل نقل 
ينعدم، ٕاذ تفوق ¢س;بة البطاØ مخس مرات ¢س;بة البطاØ يف صفوف 

  .أ=شãاص �ري املعاقني
 اجلهة املشغT كام ٔ�ن هذه الفëة تعاين اليشء الكPري، âا يتعني Mىل

Mاس;با من تدابري ٕالVراه مÓ ٔهيل املعنيني �ٔ=مر �نيااختاذ ماfقصد ادة ت ،
بت-ديد نص تنظميي مع مراMاة ٔ�حاكم  متكGهنم من ممارسة معلهم اجلديد،

اليت حتدد  97.13من القانون إالطار، كام ذµرمت  15الفقرة أ=وىل من املادة 
 ادها ٕاىل أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة،قامئة مVاصب الشغل اليت يتعذر ٕاس;ن

 ٔ�و من aس.ب أ=رضار اليت قد تلحقها هبموت� اليت مينع Óلكيفهم هبا، ٕاما 
  .Mاقهتمإ احملمتل ٔ�ن Óزيد من ¥دة 

و�لعودة ٕاىل الباب الرابع املتعلق �ل�شغيل وٕاMادة التfٔهيل اâي يؤكد 
الشغل ٕاذا Mىل ٔ�نه ال جيوز حرمان الشخص يف وضعية ٕاMاقة من حقه يف 

  .توفرت فGه املؤهالت الالزمة لالس;تفادة من هذا احلق
  .شكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .كذÖ شكرا، شكرا الس;يدة املس�شارة

  .اللكمة �لس;يدة الوز�رة �لرد Mىل التعقGب

  :التضامن واملرٔ�ة وأ=رسة والتمنية إالج�عية وز�رة الس;يدة
  .نعم، شكرا الس;يد الرئEس

هناك ٔ�حاكم مس;بقة، ٔ=ن كتلكمي Mىل يش  حبال ٕاىلعرف�ش  ما ٔ�وال،
ٔ=نك كتلكمي  عندهاش Mالقة �لعمل د³ل هاذ احلكومة، ¥اRة ا�يل ما

كو�ت احلكومة، ٔ�حتدث Mىل ما هو جتزييئ، بE¢ ٔ�� ٔ�حتدث Mىل التقائية م
وهذا ي�Vاقض مع  ٕاطار، ٔ�حتدث عن س;ياسة معومGة مVدجمة،عن قانون 

  .تلكمي Mىل معل د³ل يش حكومة ٔ�خرىالطرح دÖ³، ميكن ك 
خصناش Óكون املقاربة اخلريية، اPوØ تعمتد مقاربة  6نيا، ا=ٓن كتقول ما

احلقوق، احلقوق �لجميع، املدtل "متكني املواطنني، لك املواطنني مبا فهيم 
  .أ=شãاص يف وضعية ٕاMاقة هو املدtل احلقويق

و��ني يد�روا  خلرين الناس ا�يل ��ني يد�روا إاال اك� ولكن،
  .م البابخصمكوش áسدوا Mلهي ما إالحسان،

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا M Öىل اجلواب ،شكرا مضاعفا ،شكرا

  .وشكرا Mىل مسامهتك القمية يف هذه اجللسة
ا=ٓن ن�kقل ٕاىل ٔ�خر سؤال مس�ل يف هذه اجللسة، وهو املوRه ٕاىل 

ج�عي والتضامين، حول الس;يدة وز�رة الصناMة التقليدية و�قkصاد �
 من Pن فريق ، وذÖاع �ج�عية �لصناع التقليدينيموضوع أ=وض

  .فليتفضل ٔ�¥د ٔ�عضاء الفريق لتقدمي السؤال، أ=صاØ واملعارصة

  :الس;يد مصطفى حراكت املس�شار
  .شكرا الس;يد الرئEس

  الس;يدة الوز�رة،
  الس;يدات والسادة املس�شارون،

، الس;يدة الوز�رة ظل مfkٔرحجا الصناMة التقليدية ج�عي بقطاعامللف �
  . متش احلسم فGه aشلك هنايئ، الس;يدة الوز�رة لعدة عقود، وما
عن التدابري اليت سوف تتãذها وزارÓمك  ،الس;يدة الوز�رة ،لهذا ¢سائلمك

  .Mىل املدى القريب ٔ�و البعيد
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم

  .�Øٓ الن، اللكمة �لس;يدة الوز�رة، تفضيل ا=ٓ 

الصناMة التقليدية و�قkصاد إالج�عي  وز�رة فاطمة مروان الس;يدة
  :والتضامين

  .شكرا الس;يد الرئEس
  .شكرا الس;يد املس�شار احملرتم Mىل هاذ السؤال

يديني، والرفع من حتسني ظروف EMش وظروف معل الصناع التقل 
  .لهدف احملوري ٕالسرتاتيجية Óمنية هاذ القطاعم، يعترب ااملداخGل د³هل

Óريم aشلك  تلف أ=وراش و�رامج معل الوزارةخم  من هاذ املنطلق،
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 م}ارش ٔ�و �ري م}ارش، ٕاىل حتسني أ=وضاع �ج�عية �لصناع التقليديني،
يف  من tالل تقدمي اPمع لهاذ الصناع يف خمتلف مرا¥ل سلسT إالنتاج،

  .¥ة لهاذ الوزارة¥دود إالماكنيات املتا
، %73جGة الصناع احلرضيني ارتفعت ب ٕانتا ،�2007ملقارنة مع س;نة 

  .%19 ب ، واملقاوالت%83 ب القرويني
هاذ التطور اâي مه الرفع من دtل الصانعات والصناع التقليد�ن، 

خمتلف الربامج املندرRة مضن هاذ ساس ٕاىل اPينامGة اليت عرفهتا �رجع �=ٔ 
  .الرؤية

Gع عقد �ر�مج هاذ الرؤية حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالØ مت توق 
، مما ٔ�عطى دفعة 2007فربا�ر  20امل� محمد السادس نرصه هللا بتارخي 

ودمع القدرات  قوية �لقطاع، اع�دا Mىل Mدة ٔ�وراش، مهنا التfٔهيل احلريف
 �Gة، ومحالت حملو أ=مGة الوظيفيمن tالل تنظمي دورات Óكوي  اâاتية

ن مجمعات وقرى وكذÖ توفري فضاءات مالمئة لٕالنتاج وال�سويق، م
  .وفضاءات العرض الصناMة التقليدية

ت احلرفGة Mرب جتهزيات ؤ�دوات إالنتاج كام تقوم الوزارة �Pمع �لتجمعا
  .ودور الصانعة يف العامل القروي لفائدة الصانعات ومراكز اPمع التقين

بتوفري وسائل الوقاية من أ=خطار يف نفس الس;ياق، تقوم الوزارة 
ن الصناع التقليديني Âس;تفGدون إ ويف جمال ال�سويق ف وأ=مراض املهنية،

  .من معارض  وية ا�يل ت�Vظم يف خمتلف ربوع اململكة
من  ة ٔ�خرى، فقد قامت احلكومة M�ٕداد مرشوع قانون ٕال¥داث 

  .نظام التغطية الصحية، ومرشوع قانون ٕال¥داث نظام �لتقاMد
  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يدة الوز�رة

لس;يدة الوز�رة ٔ=¥د ٔ�عضاء اللكمة ا=ٓن من R�ٔل التعقGب Mىل جواب ا
  .تفضلوا، الفريق

  :مصطفى حراكت املس�شار الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئEس

فعال، هو ٔ�ن احلكومة  ا�يل µيدعو لالس;تغراب، الس;يدة الوز�رة،
 ، الس;يدة الوز�رة،هاذ إالطار هذاية هائT ف ٕاماكنيات مادية وaرش  رصدت
الس;يدة  ،، لكها انص.ت�ري ٔ�نه رمغ لك هاذ إالماكنيات ،2015لرؤية 
  .�ٔ=ساس ٕاىل اجلانب �قkصادي ،الوز�رة

بقي �مشة aشلك �اكد ٔ�ن  لكن، اجلانب �ج�عي، الس;يدة الوز�رة،
tد³ل التغطية الصحية�كون مطلقا، و Øٔfىل  ود³ل اصة املسM ٔمنيfالت

، لEس فقط �ل�س;بة ، بل اجلانب �ج�عي بقي سلبياحوادث الشغل
لكVه مشل حىت معوم املشغلني و �لصناع التقليديني، الس;يدة الوز�رة، 

ل الغرف �لقطاع، ؤ�خص �µâر، أ=عامل �ج�عية د³ل املس;تãدمني د³

د³ل أ=عامل  املزا³كEس;تافدوش من  ، ا�يل ماد³ل الصناMة التقليدية
  .Mىل غرار نظراهئم �لوزارة الوصية، الس;يدة الوز�رة �ج�عية

 الس;يدة الوز�رة، املوظفني د³ل الوزارة كEس;تفدوا من احلج،
ونظرامئ  وكEس;تافدوا من العمرة، وكEس;تافدوا من �مkياز د³ل التخيمي،

  .هذا تEس;تافدوا حىت من مزا³ من هاذ اليش د³ل الغرف، املوظفني ما
زالت µيلز�ا الكPري من العناية امفالصناMة التقليدية  Mىل العموم،

�ش تنخرط يف الرµب د³ل القطاMات  و�ه�م، الس;يدة الوز�رة،
 هتيلكش الس;يدة الوز�رة، هو املهيلكة، يعين القطاع الوحGد، ا�يل بقى ما

  .القطاع د³ل الصناMة التقليدية
حلرف، ياب قانون د³ل التنظمي د³ل اولعل هذا راجع �ٔ=ساس ٕاىل غ 

حصاء اPقGق كذÖ �لصناع ، وغياب االٕ وغياب الس�ل املهين �لصناع
د³ل  واملقاوالت والتعاونيات احلرفGة، وMدم �ه�م �لقطاع الفرادى

، الس;يدة الوز�رة يف ٕاطار اخلدمات، قطاع اخلدمات اâي غيب متاما
  .2015الرؤية د³ل 

رمغ ٔ�نه Âشلك ، ، الس;يدة الوز�ر%55ات ا�يل µميثل قطاع د³ل اخلدم
   .العدد µبري

راه Âس;تحرض  فالقطاع د³ل الصناMة التقليدية لهذا، الس;يدة الوز�رة،
  .وÂس;تحرض aشلك ال حيمد عق}اه

  .وشكرا

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .شكرا الس;يد املس�شار

  .ٕاذن، اللكمة لمك يف ¥دود ما تبقى من الوقت �لتعقGب

  :الصناMة التقليدية و�قkصاد إالج�عي والتضامين وز�رة الس;يدة
  ..كرث هاذي�ٔ fٔن خصوا اه�م بك مkفقة مع

�ادي هتم  ،2015بعد  ما ،�ل�س;بة �لãدمات، هاذ الرؤية املس;تق}لية
د³ل املليون د³ل  2.3مجيع قطاع الصناMة التقليدية، ا�يل هو تيوظف 

  .كٔ�� مkفقة مع، القطاعد³ل هاذ  %53 يه الناس، واخلدمات راه
م �ش ميكن هل معهم تنذاµروام، و حVا يف اتصال معها�ل�س;بة �لغرف، ف

ك اليش ا�يل تند�روا �ل�س;بة �لناس ا=ٓخر�ن اهام Âس;تافدوا من ذ ىتح
  .د³ل الوزارة

صنا {رفعوا من املس;توى د³ل اtPل �قkصادي، �ش ميكن ابد tوال
  .هذا تيÒٔfر Mىل الوضع �ج�عي

ؤ�� ا�يل تنالحظ هو ٔ�ن ال يف اس;تطالع املعطيات املرمقة، وال tالل 
ع الصناع، وال tالل �ج�Mات ا�يل تيكونوا عندي م الز³رات امليدانية،

ر Rد اجيايب عندها Ò�ٔراه م، ٔ�� ت�شوف بfٔن هاذ الرؤية وال مع املمثلني د³هل
  .اعMىل أ=وضاع �ج�عية و�قkصادية د³ل هاذ الصن

من  ة ٔ�خرى، ا�يل Rد �م، هو ٔ�ن مجيع الرشاكء ا�يل سامهوا يف هاذ 
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وا¥د اخلربة �مة، و�ادي ¢س;تعملوها يف الرؤية  وارامك إالسرتاتيجية،
  .املس;تق}لية 
ك ٔ=ن هاذ القطاع، ؤ�� مkفقة معهاذ صنا مازال خندموا ف اراه t معلوم،

كرث من هاذ �ٔ ، كرث من هاذ اليش�ٔ ، (vraiment) الصناع Âس;تاهلوا
  ..ريبMىل  و{متناو �ه�م،

  .شكرا الس;يد الرئEس

  :الس;يد رئEس اجللسة
  .الوز�رة، شكرا جزيال Mىل املسامهة القمية الس;يدة شكرا

  .لمك مجيعا Mىل احلضور واملسامهة وشكرا
  .ورفعت اجللسة


