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محضر  لجلسة  لثالثة و لعشرين بعد  ملائتين

 لتاريخ: االثنين 18 شوال 1441ه )1 يونيو 2020م(.

مجلس  لرئيس  الثامنة  النائبة  املشفوع  حياة  السيدة   لرئاسة: 
النواب.

الثالثة زوال  ابتداء من الساعة   لت8ق ت: ساعتان وثالث دقائق 
والدقيقة الخامسة.

جدو6  ألعما6: مناقشة األسئلة الشفوية املتعلقة بقطاع الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

 لس دة ح اة  ملشف8ع رئيسة  لجلسة:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

أعلن عن افتتاح الجلسة،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

طبقا للفصل 100 من الدستور وعمال بمقتضيات مواد النظام 
الداخلي ملجلسنا املوقر ذات الصلة، نخصص هذه الجلسة لألسئلة 
أعمالها سؤالين  ويتضمن جدول  الحكومي،  العمل  ملراقبة  الشفهية 
تليهما مناقشة ولهما وحدة املوضوع مرتبطين بقطاع الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، عن وضعية القطاع الفالحي 

في ظل أزمتي الجفاف وكوفيدـ19 .

نستمع اآلن حضرات السيدات والسادة النواب املحترمين السيد 
أمينة  السيدة  الرئاسة، فلتتفضل  الواردة على  املراسالت  إلى  الوزير 

املجلس لتالوتها مشكورا.

 لس دة أسماء  غالل8 أم نة  ملجلس:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس دة  لرئيسة،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس الحكومة بمراسلة تتعلق 
بدعوة املرشح السيد عبد السالم ماجد ملأل املقعد الذي كان يشغله 
سابقا السيد حماد آيت باها عنا لدائرة اإلنتخابية زاكورة إقليم زاكورة، 
بها  توصل  التي  الكتابية  واألجوبة  والكتابية  الشفهية  األسئلة  عدد 
مجلس النواب من 18 ماي إلى 01 يوليوز 2020 هي 82 سؤاال شفويا، 
366 سؤاال كتابيا، 24 جوابا عن أسئلة كتابية، وتم سحب 04 األسئلة 

كتابية، شكرا السيد الرئيس.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

وكر   لس دة أم نة  ملجلس،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

بالغة  مؤثرة  لحظة  تستوقفنا  األعمال  جدول  في  نشرع  أن  قبل 
الداللة في عمقها الوطني والنضالي والحقوقي والسيا�سي وهي اللحظة 
التي عاشها املغرب مؤخرا في فقدان أحد أبنائه األوفياء األستاذ النقيب 
املجاهد عبد الرحمان اليوسفي، الشخص الذي نظر حياتهم في خدمة 
الكبير كما قال،  الراحل  ملوكه واستقالل ووحدة وطنه. لقد خلف 
فادحة  في حقه خسارة  السادس، حفظه هللا،  امللك، محمد  جاللة 
ليس لألسرته فحسب، وإنما لبلده املغرب الذي فقد في أحد أبنائه 
البررة الذي بصم بشخصيته وبأسلوبه املتميز والقائم على املسؤولية 
واإللتزام الواضح باملبادئ واإلخالص والوفاء مرحلة هامة من تاريخ بلده 
الحديث، رحم هللا الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وجزاه هللا عن 
ما قدم من جليل األعمال وأغدق عليه شآبيب الرحمة والرضوان، وإنا 

هلل وإنا إليه راجعون، واآلن أدعوكم لقراءة الفاتحة على روح املرحوم:

وإياك  نعبد  إياك  الدين  يوم  مالك  الرحيم،  الرحمن  »بسم هللا 
غير  عليهم  أنعمت  الذين  صراط  املستقيم  الصراط  اهدنا  نستعين 
املغضوب عليهم وال الضالين« آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسالم على املرسلين والحمد هلل رب العاملين.

حضرات السيدات والسادة نشرع اآلن في بسط السؤالين املدرجين 
بجدول أعمال جلسة اليوم، السؤال األول يتقدم أحد أعضاء فرق 

األغلبية بتالوته في دقيقة، شكرا.

 لنائب  لس د محمد مبديع رئيس  لفريق  لحركي:

 لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

سؤالنا في فرق األغلبية يتعلق بتأثير الوضعية الفالحية املتسمة 
بقلة التساقطات املطرية وتداعيات جائحة كورونا على القطاع الفالحي 
وعلى قطاع الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات بصفة 
عامة، باإلضافة إلى سالسل اإلنتاج الحيواني والصناعات الغذائية، 
السيد الوزير املحترم، بقدر ما نقدر ونثمن كل املجهودات التي تقومون 
بها، فإننا نسائل سيادتكم عن خطة الحكومة لتدبير هذا الوضع في 
الحاضر واملستقبل وكذلك اإلجراءات املتخذة لدعم وتعويض الفالح 
إستراتيجية  على  عالوة  املخاطر،  املتعدد  التأمين  وتفعيل  والكساب 

الحكومة لالستمرار في ضمان األمن الغذائي..؟
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 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، اآلن أحد أعضاء فرق املعارضة واملجموعة، 
شكرا.

 لنائبة  لس دة وئام  ملحر�شي:

وكر   لس د  لرئيسة،

السيد الوزير املحترم، نسائلكم كفرق ومجموعة املعارضة حول مآل 
الفالحين ومربي املوا�سي والدواجن الذين يواجهون أحد أسوء املواسم 
الفالحية من حيث قلة محصول الحبوب واألعالف أو انعدامها في بعض 
املناطق، باإلضافة إلى صعوبة واستحالة تسويق ما توفر من املنتجات 
ألجل الحصول على السيولة الالزمة لتغطية النفقات الضرورية إلنقاذ 
األسبوعية  األسواق  إغالق  استمرار  حالة  إن  واستمرارها،  أنشطتهم 
واملحلية إلى غاية 10 يونيو القادم تحثم السيد الوزير، إيجاد الحلول 
السريعة واتخاذ املزيد من اإلجراءات والتدابير التي من شأنها توفير 
الدعم للفالحين والكسابة املتضررين من تداعيات الحجر الصحي ومن 
الجفاف. وتبعا لذلك نسائلكم السيد الوزير، عن أهم التدابير التي تم 
اتخاذها لدعم القطاع الفالحي وال سيما الفالحة الصغار والكسابة 
املتضررين من أزمة كوفيد19- ومن موسم الجفاف وبشكل خاص أال 
تفكر الحكومة بوضع قرض بدون فائدة رهن إشارة هاد الفئة املتضررة 

كما هو الحال بالنسبة للمقاولين الذاتيين؟ شكرا السيدة الرئيسة.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة املحترمة، اآلن جواب السيد الوزير املحترم

 لس د عزيز أخن8ش، وزير  لفالحة و لص د  لبحري و لتنم ة 
 لقروية و مل اه و لغابات:

وكر   لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

يشرفنا أن أبسط أمامكم الوضعية الحالية للقطاع الفالحي في ظل 
األزمة التي تمر بها بالدنا، جراء جائحة كورونا فيروس وما وصاحبها من 
إجراءات اقتضت من الجميع التكيف مع وضعية االستثنائية لم يسبق 
للمغرب أن شاهدها من قبل، احنا كنتعايشو اليوم مع سنة ما�سي 
سهلة، عرفنا فيها الصعوبة ديال كوفيدـ19 والتأتير ديالها على التنقل 
بعض  على  طلب  وتراجع  األسواق  بعض  بإغالق  املرتبطة  واملشاكل 
املواد، وهاد السنة كذلك تزامنت مع ثالث سنة ديال تراجع كميات 
تساقطات األمطار وعدم انتظامها، ال�سي اللي خلق عدد من املشاكل 
على مستوى اإلنتاج خصوصا بالنسبة لزراعة الحبوب اللي كتعتامد 

بشكل كبير على األمطار؛

لكن راكم الحضتو كجميع املغاربة رغم ظروف الحجر الصحي وما 

رافقها من حد لحركة تنقل األشخاص، فإن الفالحة املغربية وقطاع 
الصيد البحري وهلل الحمد قد توفقا في تمويل األسواق بمختلف السلع 

واملنتوجات وبأسعار معقولة ومستقر.

والفاعلين  العاملين  لجميع  وإمتنان  تقدير  تحية  أوجه  أن  أريد 
بالقطاع التي تجندوا خالل هاد املرحلة، بكل روح وطنية وبحس عالي 
لألسواق  ومستدام  مستمر  تمويل  ضمان  أجل  من  املسؤولية  على 

املغربية بمختلف املدن والجهات.

 لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

إن الفاعلين في القطاع بمختلف الفئات ديالهم بدلوا املجهودات 
جبارة منذ سنة 2008، سنة إطالق مخطط املغرب األخضر من طرف 
صاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، هاد املجهودات 
مكنت الفالحة املغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على 
التأقلم مع كافة املتغيرات وربما شكلت هاد املرحلة من تاريخ بالدنا أكبر 
امتحان عرفه القطاع الفالحي منذ عقود، ولكن كما سنستعرض ذلك 
فرغم كل هذا التحديات تمكن القطاع الفالحي بفضل عمل وتضحيات 
النباتية  املنتوجات  بمختلف  األسواق  كل  تمويل  من  ونسائه  رجاله 
والحيوانية الصناعة في دليل على االحترافية العالية واملهنية املتميزة 

التي أصبحت عليها الفالحة.

اسمحوا لي أن أستعرض باختصار أهم املؤشرات املتعلقة باملوسم 
الفالحي:

على العموم لم تكون الظروف املناخية خالل هاد املوسم مالئمة، 
حيث كان واحد العجز كبير ديال التساقطات مع التوزيع الزمني غير 
منتظم كما فايت ليا قلت بأن 55 يوم ما كانش فيها وكانت فيها الحرارة 
اللي هيا كثيرة، عرف املوسم كذلك تساقطات مطرية تقريبا 254 ملم، 
%14 كان انخفاض بالنسبة للسنة املاضية و%27 وال %28 مقارنة مع 

املعدل ديال 30 سنة املنصرمة خالل نفس الفترة.

هاد العجز في التساقطات املطرية هم جميع الجهات ما عدا الجهة 
الشرقية لي عندها .. ديال %3، كذلك بنسبة السدود نقصات ب 17%، 
نسبة امللء في السدود اللي هي يعني مسددة لألرا�سي الفالحية تقريبا 
%58 ولكن السنة املاضية ولكن هاد السنة ياله وصلنا %48، علما 
على أن نسب ديال امللء كتوجد بدكالة وبماسة ب %17 فقط وأقصاه 
%100ِ بلوكوس، وللتذكير فإن الحصة اإلجمالية املخولة للري، لتنفيد 
مختلف البرامج خصصت غير %50 من هاد الحجم اللي تعطا في بداية 
املوسم باش نبداو املوسم الفالحي، ومن هذا %50 لحد الساعة ما 
خدينا غير %41 تقريبا %40 من هاد الحصة وهو ما يدل على العجز 

الكبير في املاء على مستوى السدود.

في  الري  ديال  العملية  توقيف  تم  املخزون  ديال  للحالة  واعتبارا 
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بدكالة  حاد  خصاص  وكاين  ونفيس،  ماسة  كسوس  الدوائر  بعض 
والحوز باستثناء يعني نفيس، وكاين خصاص متوسط بكل من الدائرة 
ديال تادلة، ملوية، ورزازات وتافياللت، وضعية مريحة فيما يخص 
الغرب واللكوس، إذن نطلب من هللا يرحمنا ألن إيال قدرنا نتجاوزو 
نسبيا الوضعية هاد السنة في اإلنطالقة ديال املوسم املقبل، املهم أن 
األمل في هللا كبير أنه في الصيف إن شاء هللا يعني تكون أمطار رعدية اللي 

كتمأل هاد السدود؛

أما بالنسبة للسير ديال املوسم الفالحي وتوقعات اإلنتاج، عرفتوا 
بأنه املساحة املزروعة بلغات تقريبا 5 داملليون و230 ألف هكتار فيها 4 
داملليون و300 ألف هكتار اللي هي مشات بالحبوب الخريفية الرئيسية، 
املساحة في هاد 4 داملليون 300 اللي قابلة للحصاد هي 2.3 داملليون، 
يعني ال�سي الخر كولو مشا en0perte0de0profit ما كاينش يعني ما كاينش 
القنطار  ديال  مليون   30 وصلنال  باإلنتاج  يتعلق  وفيما  إنتاج،  فيه 
مسجلين بذلك انخفاضا مهما قدره 42% مقارنة مع السنة الفارطة، 
تقريبا  اليوم  تجمع  اللي  الحبوب  ديال  اإلنتاج  اآلن  إلى حد  بلغ  وقد 
5 داملليون و700 ألف قنطار أي حوالي 19% من املحصول اإلجمالي 

املرتقب لحصاد 2020؛

لكن على الرغم من ظهور بوادر الضعف ديال محصول الحبوب، 
النشاط الفالحي تواصل مبرزا املناعة اللي أصبح يتمتع بها القطاع 
بفضل املكتسبات، وقد وصلت الفالحة املغربية تمويل كل األسواق 
املغربية بنفس الوتيرة وبسلع ذات جودة عالية وبنفس مستويات األسعار 
التي ظلت في متناول املستهلك املغربي، وفي نفس السياق تمكنا بفضل 
تضافر كل الجهود وخالل الفترة ديال دورة الحجر الصحي من إنجاز 
برنامج الزراعات الربيعية plan d’assolement ديال le sol اللي تنجز 
فهاد املوسم الربيعي 111% البطاطس وصالت ل 119%، الطماطم 
الفاصولية   ،courgette  %155 القرع   ،%109 البصلة   ،%140
الخضراء 210% والزراعات األخرى تقريبا 90% وسيتم تنفيذ برنامج 
توزيع الزراعات املحددة فيما يخص أهم الخضراوات ملوسم الصيف 
19 ألف هكتار اللي غادي تكون باش غادي تدينا إن شاء هللا هادي كلها 
 les plans حتى آخر السنة، ابتداء من هاد الشهر يونيو غادي يبداو هاد

d’assolement إن شاء هللا؛

كذلك أنه كانت تدخالت ديال الحكومة بالنسبة للتخفيف على 
الفالحين بهاد النقصان ديال املاء، أول إجراء قمنا به واجتمعنا بعدا 
اجتمعنا مع املهنيين ديال املطاحن الصناعية والتزموا معانا بإقتناء 
أنا كنتابعوا  املحصول الوطني في أحسن الظروف، وهاد امللف اللي 
في هذا اإلطار اإلعالن عن نظام تسويق محصول  شخصيا يعني تم 
ديال اإلنتاج حيث تم اعتماد تحديد سعر مرجعي ديال 280 درهم، 
تحديد منحى ديال التخزين في 2 دراهم لكل 15 يوم، 5 ديال الدراهم 
تخصصات كمنحة جزافية، وكذلك تجديد نظام طلبة ديال العروض 
ديال التزويد اللي غادي تم�سي في األول la production nationale يعني 

d’abord اإلنتاج الوطني فيما يخص الدقيق املدعم؛

وكذلك في نفس السياق قمنا بإنجاز برنامج للحد من آثار الجفاف 
بصفة مبكرة منذ بداية السنة، ومع بداية هاد شهر أبريل عملنا على 
إطالق برنامج يهم اقتناء 2.8 داملليون قنطار يتم اآلن تنفيذه بتنسيق 
في  تقريبا ل%56  البرنامج وصلنا  وهاد  املتدخلين،  يعني  مع مختلف 
التوزيع ديالو إذا تم توزيع تقريبا مليون و530 ألف قنطار استفد منها 
تقريبا 486 ألف كساب وسيتم خالل األيام املقبلة نزيدوكم كذلك 
يعني كميات إضافية باش يكمل هاذ programe حتى ل juin إن شاء 
هللا ديال 450 ألف قنطار وهاد ال�سي كيكونوا فواحد املحالت اللي هي 
 transport املناطق النائية كنخلصوا province موجودة في يعني جميع
باش كتوصل الثمن كيكون ف 2 الدرهم معلق، الناس عندهم الالئحة 
كل واحد كيجي يدي داك ال�سي اللي كتب ليه هللا كل نهار والسلعة 

موجودة وموفرة.

كما أننا بصدد إعداد برنامج آخر ألنه يعني هاذ قلة املاء والجفاف 
اللي كاينة راه غادي نمشيو به حتى املوسم الفالحي املقبل إن شاء هللا في 
septembre، بغيت غير نأكد بأنه إن شاء هللا هناك برنامج اللي غادي 
 septembreواللي غادي يدينا إن شاء هللا حتى ل juin يبدا من إبتدا من
وغادي نوسعوا واحد الكمية ديال 2 املليون و850 ألف قناطر غادي 
النائية  املحلية  الجماعات  لفائدة  األعالف  نقل  مصاريف  نتحملوا 
 Les aliments composés غادي نوسعوا تقريبا 500 ألف قنطار من
األعالف املركبة باش حتى األبقار اللي هما في وضعية صعبة و داك ال�سي 
حتى هما نتمشاو معاهم، وغادي نحسن ظروف توريد املوا�سي حيث 
غادي نوزعوا تقريبا 1090 خزان مائي بالستيكي، 49 خزان مجرور، 25 
خاطرة نجهزوها وتجهيز تقريبا point d’eau 130 نقطة ماء فضال عن 

تحمل مصاريف تشغيل الشاحنات الصهريجية لنقل املاء.

ومن جهة أخرى، سيتم تنفيذ عملية معالجة خاليا النحل ملكافحة 
مرض الفاروزة من طرف لونسا، واحنا يعني متبعين عن كثب الحالة 
بالطريق  فيها  ندخلوا  خصنا  اللي  حاجة  �سي  بانت  ما  وفين  العامة 
املناسب، راه غادي إن شاء هللا غادي نكونوا في جنب الفالح ونتعاونوا 
معه باش يعني تكون عندو اإلمكانيات باش يبقى صابر وزايد لألمام إن 

شاء هللا.

وحتى من جهة أخرى، كذلك تم بصفة استثنائية هاد السنة ابتداءا 
من 14 مارس يعني شهر ونصف قبل املوعد اللي كان معمول به في السنة 
 l’assurance ديال هاد ال�سي ديال .. من عند l’evaluation املقبلة تزادت
وانطلقت العملية ديال التعويض في منتصف ديال الشهر ديال أبريل 
اللي كانت كتجي حتى juillet بديناها بكري باش نحاولو نخففوا على 
الضرر ديال الفالحة، وللحد اآلن تقريبا 350 مليون ديال الدرهم اللي 
هي تعوضات وعوضو بها الفالحة اللي هما تقاصو في هاد امليدان، كما أن 
القرض الفالحي عمل على مواكبة الفالحين الصغار وأطلق واحد العدد 
من املنتوجات لفائدتهم عطا مليار ونصف ديال الدرهم ديال التمويالت، 
برنامج ديال إقتناء الشعير لفائدة الكسابة، برنامج إنجاز زراعة الربيع 
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600 مليون ديال الدرهم وبرنامج ديال األغراس والصيانة األشجار 
املثمرة ديال 400 مليون ديال الدرهم، بحيث أن هداك البرنامج ديال 
إقتناء ديال الشعير عطيناه تتعطاو des crédites على la base ديال 
certificat ديال l’onssa يعني ما�سي أنه ما عندواش أنه adresse و هاد 
itinérant رعاة اللي هما تيضورو في املناطق donc وكانت واحد السهولة 
باش يمكن يتلقاوا هاد les crédites في املستقبل. وهنا مانساش باش 
نشكر الناس ديال la mamda والناس ديال القرض الفالحي على هاد 
املجهود اإلستثنائي اللي داروا وكذلك األطر ديال الوزارة اللي واكبوا هاد 

العملية.

فيما يخص الفالحة السقوية اللي تكلمت قبايلة بأنه الحمد هلل 
وال  الخضر  ديال  السالسل  وال  السقوية  للفالحة  اإلنتاجية  سالسل 
والفواكه واللحوم وال هذا كلها زادت لألمام، وكذلك التصدير فبرغم 
من هاد الظرفية فإن أنشطتها تواصلت يعني بعدما حققنا اإلكتفاء 
يعني حقنا اإلكتفاء الذاتي وعطينا املغاربة كميات اللي هي موجودة، 
باش تكون في السوق، ولكن كذلك كان تصدير وإلى غاية 24 ماي 2020 
ارتفعت الصادرات ديال البواكير les primeurs بالنسبة ديال %9 منها 
تقريبا مليون و178 ألف طن، منها تقريبا 525 ألف طن ديال الطماطم 
les tomates اللي طلعات ب %5 بالنسبة للسنة املاضية، أما صادرات 
الحوامض فهي هبطات دازت ل482 ألف طن هبطات تقريبا ب %27 
ديال  الصادرات  ديال   la contre-performance من  جا  وهاد�سي 
الفواكه الصغيرة la clémentine ولكن رغم هاد�سي كلوا مني كتاخد 
قطاع ديال الحوامض فيما يخص القيمة la valeur ديال الصادرات 
ديال الحوامض وخا هبطات ف27 ف les quantités الحمد هلل األثمنة 
كانت يعني في املستوى، وما هبطوا إال ب 2%، أما أن تصدير الخضر 
والفواكه أصبح يعرف تطورا جد مهما ومن ضمن يعني الخضر املصدرة 
ذات األداء الجيد الفاصوليا 120 ألف طن زيادة 9%، الكرعة 45 ألف 
 les fruits  ،%74 161 ألف طن دزاد ب  طن تزادت ب8%، الدالح 
87 ألف طن ديال  50% تقريبا  الفواكه الحمراء تزادت ب   rouges
 l›avocat 32اللي كاينة، البطيخ تزاد ب 4% 42 ألف طن، و l›export
ألف و800 طن تزادت تقريبا deux fois يعني 200% 193% بالظبط 
اللي تبدالت فهاد السنوات  نتيجة ديال املجهودات  ،هاد األرقام هي 
اللي فاتت ودائما في إطار العمل على زراعات ذات قيمة مضافة عالية 
واللي اليوم كتبان األهمية ديالها على أرض الواقع، وحقات الصادرات 
املغربية لحدود اآلن عائدا يقدر ب17.5 داملليار ديال الدرهم مع العلم 
أنه حنا la base ديال les calcules ديالنا كيبداوا من septembre اللي 
 l’office ما�سي بحال septembre هما يعني السنة املوسم الفالحي من
 septembre من un calendrier annuelle اللي عندوا de changes

لآلن تقريبا 17.5 داملليار ديال الدرهم؛

ديال  األسواق  على  السيدة  وتكلمات  تكلمتو  ديال  القرار   alors
صحة  على  حفاظا  جاء  املاشية  أسواق  إغالق  ديال  القرار  املاشية 

املواطنين وحماية العالم القروي من انتشار الوباء، ومع ذلك استطعنا 
بتنسيق كبير مع وزارة الداخلية بحكم تجربتها والدراية ديالها بتدبير 
هاد اإلشكاليات أن نعمل على تجاوز هاد املرحلة، وتمكنا من أن ننجز 
أوال واحد 2 داملشاريع يعني نموذجية وبأنه في األول بدينا يعني بواحد 
السوق كنفتحوا سوق فكل جهة واآلن يعني النموذج م�سى أكثر وأكثر 
وبدينا كنفتحوا في األسواق الحمد هلل، هاد الخطوة اإلستباقية كان ليها 
تأثير، من بعد واحد الوقت هبطوا الثمنات ديال املاشية، بداو كيتحلوا 
وهذا  كاين  اللي   la sécheresse ديال   le programme مع  األسواق 
األثمنة الحمد هلل بدات كتستقر ديال األسعار ديال املاشية وبالتالي على 
مداخيل الفالحين، وهاد الوباء راه بين لينا إيال كاين �سي مجهود اللي 
الزم يتقام يجب القيام به هو إعادة تأهيل األسواق واملجازر وأسواق 
الجملة واليوم أصبح أكثر من الضروري وهاد الكوفيد راه بين هاد ال�سي 
أدعوا  السياق  ديال هاد األسواق، وفهذا  تنظيم  الضروري  أكبر من 
مختلف الجماعات الترابية إلى التعاون معنا وبذل املزيد من الجهود 
في إطار عملية تحديث وعصرنة أسواق الجملة اللي كتكت�سي أهمية 
بالغة بالنظر للخدمات اللي كتقدمها الساكنة، وهنا بغيت نشير لبعض 
التجارب اللي هي إيجابية ونتكلم مثال على الجماعة ديال القصر الكبير 
اللي بينات الفعالية ديالها ألنه كان عندنا واحد النظام اللي عملنا بيه في 
تحديث سوق الجملة واملجزرة البلدية وأنا كنت مشيت شفتهم نهار اللي 
سميتو درنا واحد contrat programme بين الداخلية وبين الجماعة 
اللي كيترأسها ال�سي سيمو بين وزارة الفالحة تصايب السوق مزيان 
تصايب l›abattoir ما وقفوش خدموا وبقاو خدامين ألن داك ال�سي كان 
منظم les quantités نقصوا ألن السوق كان مضطرب، ولكن الخدمة 
كانت في مستوى، إذن إيال كاين الفعالية وكاين les partenaires مع من 
نتعاملوا راه يمكن لينا نمشيوا أكثر وأكثر ألن après la covid زعما راه 

من األولويات اللي خاصها تكون إن شاء.

كما أنه بالنسبة لعيد األضحى راه املكتب ديال l’ONSSA كيقوم 
باملهام ديالو لضمان السالمة الصحية للقطيع، تلقيح لحد الساعة 
تم التلقيح ديال 121 مليون رأس من األغنام و2.5 من رأس االبقار، 
 ils sont tous إعادة تسجيل املسّمنين ديال األضاحي منذ بداية يعني
réfirenciés دبا 2020 يناير 2020، والشروع منذ 22 أبريل املا�سي 
في عملية ديال الترقيم ديال األضاحي واللي غادي تستمر إلى منتصف 
شهر يوليوز املقبل، وقد وصل عدد الرؤوس املرقمة حاليا إلى 3 ديال 
املليون ديال الرأس، هذا بغيت نأكد باللي غادي نبقاو ساهرين مع 
وزارة الداخلية على كل اإلجراءات في األسواق باش نحترمو التدابير 
الكّسابة  التباعد الصحي والسالمة ديال املواطنين، وهنا يعني  ديال 
الناس اللي كيمشيو لألسواق ديال البادية وذاك ال�سي خصهم يتعاونو 
معنا خص les masques يكونو يعني خص التباعد يكون، باش نقدرو 
 les نحافظو على هاذ األسواق باش تبقى دائما مفتوحة، باش نوّجدو
conditions اللي يمكن تكون فيهم واحد العيد في املستوى إن شاء هللا، 

وشكرا.
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 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الوزير املحترم، نمر اآلن إلى املناقشة، فليتفضل أحد 
السيدات أوالسادة املتدخلين عن فريق العدالة والتنمية، مهلة لنصف 

دقيقة قصد تعقيم املنصة، السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د جما6 مسع8دي:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لس دة  لرئيسة،

 لس د  ل8زير،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

أتناول الكلمة بإسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة  يشرفني أن 
قطاع الفالحة في ظل التدابير اإلحترازية ملواجهة تف�سي جائحة كورونا، 
وفي هذا اإلطار أغتنم هذه الفرصة للترحم على ضحايا هذه الجائحة 
سائلين املولى عز وجل أن يتغّمدهم بواسع رحمته ويرزق ذويهم الصبر 
ل هذا الوباء امتحانا 

ّ
والسلوان ويشفي املصابين بهذا الوباء، لقد شك

الرشيدة  القيادة  تحت  املغرب،  خالله  من  استطاع  لبالدنا  حقيقيا 
لصاحب الجاللة، امللك محمد السادس، نصره هللا، إبراز قدرة فائقة 
على اإلستجابة السريعة والحكيمة والشجاعة من أجل وضع خطة 
استباقية، واتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية ملواجهة جائحة كورونا 

والتخفيف من وطأتها على املواطنين واملواطنات.

القوي  واإلنخراط  الحكومي  باألداء  لإلشادة  كذلك  مناسبة  إنها 
والفّعال لكل مؤسسات الدولة اإلدارية واألمنية واملؤسسات املنتخبة 
والنقابات والقطاع الخاص واملجتمع املدني واإلعالم من أجل ربح رهان 
املقاومة والتصدي لهذه الجائحة، لقد أبان املغاربة عن حس عال من 
املسؤولية وروح اإللتزام وعن تمسكهم بقيمهم الحضارية املجتمعية 

والتي تتجلى في التضامن والتآزر والصبر على االبتالء.

السيد الوزير، يعتبر القطاع الفالحي قطاعا حيويا وعنصرا أساسيا 
أساسية  ورافعة  واإلجتماعية،  االقتصادية  التنمية  إستراتيجية  في 
لإلقتصاد الوطني بحيث يساهم بنسبة %14 من الناتج الداخلي الخام، 
كما أن القطاع الفالحي يستوعب أكثر من %40 من الساكنة النشيطة 

وأكثر من 10 ديال املليون نسمة مرتبطة مباشرة بالقطاع الفالحي.

السيد الوزير، نثمن كل املجهودات التي تبذلها وزارتكم في هذه 
الظرفية الصعبة واإلستثنائية، ملواكبة ضمان استمرار توفير وتمويل 
كل حاجيات املواطنات واملواطنين من املواد الغذائية ونحمد هللا عز 

وجل على ذلك.

املخطط  وبعد  قبل  كبيرة  إنجازات  املغرب حقق  الوزير،  السيد 
األخضر في مجاالت عدة بالقطاع الفالحي قضية السدود ثم بعد ذلك 

مخطط املغرب األخضر في اإلستثمار واإلنتاج.

كل هاته النتائج ساهمت في دعم اإلقتصاد الوطني وتحسين املستوى 
اإلجتماعي لشريحة مهمة من املغرب، ولكن في نفس الوقت عرف هذا 
القطاع إختالالت كبيرة همت مجموعة من السياسات التدبيرية كانت 
موضوع نقاش ودراسة وتقييم في عدة محطات، اليوم السيد الوزير، 
جائحة كورونا باغتت الجميع في الزمان واملكان وكشفت عن عيوب 
ببالدنا،  املعتمدة  القطاعية  السياسة  من  مجموعة  تعتري  ونقائص 
جديدة  وتصورات  سيناريوهات  إعداد  عن  يتحدث  اآلن  الكل  وبدأ 
لسياستنا العمومية، وملرحلة ما بعد جائحة كورونا لتجاوز ما ينتظرونا 
من تحديات معقدة وصعبة، وهنا تطرح قضية قوة مناع بالدنا املغرب 
في مثل هذه الظرفية العصيبة ملواجهة تأثير خارجي يرهن سياساتنا 
ما  بلدنا بصفة عامة، وأهم  التنموية واستقالليات قراراتنا وسيادة 
يرتبط بالقطاع الفالحي في هذه الظرفية هو األمن الغذائي، ونتساءل 
معكم السيد الوزير، إلى أي حد نجحنا في ضمان األمن الغذائي ملواطننا 
في ظل اإلرتهان للتساقطات املطرية واستيراد السلع غذائية أساسية 

يكثر عليها الطلب ببالدنا؟

باملناسبة السيد الوزير، فرنسا دارت 3 د األولويات فيما يخص 
األمن: األمن الصحي واألمن الغذائي واآلمن الصناعي إذن األمن الغذائي 
هادي فرنسا أكبر دولة وأقوى دولة مازال عندها الهاجس ديال األمن 

الغذائي ألن الغداء أصبح يستعمل كسالح إلخضاع الدول.

حاليا يعتبر املغرب واحدة من أكبر املستوردين للحبوب في العالم 
من الدول العشر األوائل les tops ten تتراوح سنويا بين 30 و50 مليون 
قنطار في م يستورد أكثر من 50 % من إحتياجت السكر وتقريبا 90% 
من زيوت املائدة مما يؤثر على رصيد البالد من العملة الصعبة ويجعل 
بلدنا تحت رحمة تقلبات األسعار في السوق الدولية وقد تعرف أثمان 
دليل  خير  األرقام  هذه  املستقبل،  في  ارتفاعا  الجائحة  بهاد  الحبوب 
السيد الوزير، على أن مشكل توفير الغداء من املواد األساسية ال زال 
مطروحا رغم اإلمكانات املادية الضخمة واملخصصة سنويا ملشروع 
التكلفة اإلستيراد السيد  مخطط املغرب األخضر، نتصور أن فكرة 
الوزير نتصور أن تكلفة فكرة التكلفة اإلستيراد أقل من تكلفة اإلنتاج ال 
تشكل مبرر موضوعيا عندما يتعلق األمر بسيادة البلد في توفيرالغداء، 
من  أي  تصدير  عن  إمتنعتى  أن  ربما  وروسيا  املتحدة  الواليات  اآلن 
إحتياطها للحبوب ،املغرب يتوفر على السيد الوزير 8،7 مليون هكتار 
من املساحات الصالحة للزراعة، مليون ونصف مخصصة األرا�سي 
السقوية، نقترح التفكير في إعادت تعبأت واحد مليون هكتار من أرض 
البور املالئم le bore favorable لزراعة الحبوب إعادة هاد العملية مع 
تعبئة بطبيعة الحال املياه الضرورية واملواكبة بعملية السقي بالتقنيات 
املتوفرة واملتطورة للرفع من املردودية وتشجيع الفالحين ماديا في حالة 

الجفاف اإلستمرار في تبني هذا الخيار.

واحد  في  كتكون  اللي   les eleguation d’un point دوك  كان 
التجربة  أستراليا  اإلعتبار،  لعين  تاخد  يعني   les fases crétiquees
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األسترالية السيد الوزير اللي عندها نفس التحديات املناخية نستفادوا 
من التجربة األسترالية اللي كتصدر الحبوب رغم أنها عندها تحديات 

مناخية بنفس الشكل.

وإذ نسجل السيد الوزير بارتياح تنفاعل املخطط مع إكراهات ندرة 
املياه بتحويل أزيد من 400 ألف هكتار من السقي اإلنجدابي إلى السقي 
املوضوعي gout a gout بما مكن البالدنا من اقتصاد حوالي 2 مليار متر 
مكعب من املاء والذي من املفروض باش يكون عندوا واحد العائد على 
أرض الواقع، ندق ناقوس الخطر بالنسبة املائة إستراتيجية بحيث في 
 le بعض املناطق وصل جلب املياه إلى عمق 300 متر، وهذا يدل أن فعال
stock ديال املاء راه غادي في القطاع الفالحي يسهلك %80، وقد صنف 
املغرب ضمن البلدان التي تشهد إجهادا مائيا مرتفعا حسب منظمة 
املتحدة سنة عن سنة يزيد الطلب على املاء..، البد السيد الوزير من 
إعادة النظر في طريقة تدبير استغالل املاء في عالقته بنوع املزروعات 
املستعملة، وكما أشارت بعض الخبيرات املغربيات بأنه التصدير ديال 
بعض الخضراوات يعني يستهلك من املاء أكثر من ما يكون يعني فيه ربح 

املال؛

السيد الوزير، وحنا نتحدث عن إشكاالت القطاع الفالحي وعالقة 
باملاء، البد أن نقف عند وهاد ال�سي راه في خباركم ما تعرض له فالح 
في منطقة الكردان بإقليم تارودانت مؤخرا من انقطاع املفاجئ ملياه 
السقي التي يتم جلبها من البعد سد أولوز ودون سابق إنذار، وصادف 
هاد اإلنقطاع ديال املاء ارتفاع حاالت درجة الحرارة 38 حتى 42، مما 
أثر بشكل كبير على مجموعة من املزروعات نتجت عنها خسائر فادحة 
منكم  نطلب  الوزير  السيد  ولذلك  الفالحين،  معاناة  عمقت  الوقت 
ونلتمس منكم بالتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل تراجع عن تخفيض 
والتعهد  الكردان،  لحوض  أولوز  من سد  املخصصة  املائية  الحصة 
بتوفير ما ال يقل عن 30 مليون متر مكعب إلى غاية أكتوبر. تخصيص 
دعم استثنائي للفالحين املتضررين ألن ضاعت لهم الغلة ديالهم من 
هاد اإلنقطاع املفاجئ ثم الحرص على مواكبة الفالحين بالخبرة واملال 
واملعلومات الضرورية في هذا املجال بشكل مباشر أو عن طريق املوكلين 

ديالهم.

في  النظر  إعادة  من  البد  الوزير،  السيد  الوضع  هذا  ظل  في 
اإلستراتيجية املعتمدة ألنظمة اإلنتاج وتحديد خريطة فالحية أساسها 
احترام املوارد املائية، وهدفها توجيه الزراعات املناسبة لها من خالل 
الدعم وكذا تأمين حاجياتنا من املوارد إستراتيجية مع مراعاة استدامة 

املوارد الطبيعية املاء وهي بطبيعة الحال املعادلة صعبة.

السيد الوزير، فيما يخص الشق اإلجتماعي وما وقع فيها في هاذ 
الظروف اإلستثنائية اإلجراءات و التدابير ديال الحجر الصحي وذكر 
الدورة  على  كبير  بشكل  أثر  كورونا،  فيروس  تف�سي  ملحاصرة  تواها 
الزراعية في أغلب املناطق وأثر على األشغال والتدخالت اإلعتيادية التي 
تقوم بها شغيلة العالم القروي واملناطق الجبلية من عامالت والعمال 

زراعيين، إلى غير ذلك والفالحين صغار مما انعكس سلبا على حياتهم 
الشريحة  هاد  للظروف  استجابة  ومعنويا،  ماديا  اليومية  املعيشية 
الرواجه  تقلص  و  الجائحة  هذه  فرضتها  التي  الظروف  استجابت 
اإلقتصادي والتجاري بسبب صعوبات التنقل التنقل ونقل البضائع 
وتسويق مختلف املنتجات املحلية نباتية و حيوانية بعدغلق األسواق 
قلة  بسبب  إلتالف  تعرضت  املحاصيل  بعض  أن  كما  األسبوعية، 

العمالة الفالحية والتي تكبد أغلبهم خسائر فادحة.

املزارعون  هؤالء  حرص  الوزير،  السيد  الصعاب  هاد  كل  ورغم 
وتقديم  للذات  ونكران  تفان  بكل  والصغار  املتوسطون  والفالحون 
للمصلحة العامة عن املصلحة الخاصة على اإلستمرار في تزويد املغاربة 
ال  الوضع  هاد  الوزير  السيد  أنواعها،  بجميع  الفالحية  باملنتوجات 
يختلف عن وضع مربي املاشية ذكرتم ذلك الكسابة ومنتجوا اللحوم 
البيضاء الذين وجدوا أنفسهم بين املطرقة والسندان مطرقة التكاليف 
الغطاء  تأثير  مع  مرتفعة  وبأثمان  ملاشيتهم  العلف  اقتناء  ومصاريف 
إنعدام  والسندام  الجفاف  وبظاهرة  الجهة  من  مجموعة  في  النباتي 

األسواق لترويج و بيع منتوجهم الحيواني؛

 la باش  توقف  اللي  الوزير  السيد  كذلك  الحليب  منتجي  معاناة 
livraison ديالهم للمقاهي املطاعم املحلبات كلها كانت مسدودة، السيد 
الوزير العالم القروي واملناطق الجبلية عرفت وقف في مجموعة من 
أنشطتها األخرى ألن كيعولو على أنشطة أخرى مثال السياحة الجبلية 
بالصناعة  املتعلقة  الحرف  بعض  كذلك  والتغدية  اإليواء  فضاءات 
التقليدية ومهن أخرى، إذن هاد ال�سي كل �سي توقف وزاد من الوطأة 
ديال األزمة املالية لدى هاته الفئة، لذلك نطلب منكم السيد الوزير وفي 
إطار التضامن إنصاف ساكنة العالم القروي واملناطق الجبلية عموما 
الجسيمة  لتضحياتهم  استحضارا  الخصوص  الصغيرعلى  والفالح 
ولألعباء الثقيلة التي تحملتها من خالل اإلنخراط القوي والتزامها بكل 
التدابير اإلحترازية ملواجهة انتشار وباءكورونا بتقديم املساعدات مادية 
حقيقية تعويضهم عن خسائر التي تكبدوها وانعكست بشكل سلبي 
ومباشر على الحياة املعيشية اليومي ألسرهم وذويهم والتي قد تدوم 

طويال.

اللي  األخرى  الفئات  كباقي  إدراجهم  منكم  نطلب  الوزير،  السيد 
استفادت من سوق الصندوق كورونا وأنتما عندكم صناديق في الوزارة 
باش تتدارك هذا األمر، وأعتقد أن الفرصة ما زالت أمامكم لتداركه ألن 
نتائج هاد الوضع قد تدفعهم للجوء إلى هجرة جماعية للحواضر واملدن 
التي يبدو راها تعاني من مشكل البطالة، كذلك نسائلكم فهاد اإلطار عن 
السجل الوطني الفالحي الذي أعطته انطالقة سنة 2016 ولحد اآلن 

مازال ما خرجش للوجود.

إذن نعرض عليكم مجموعة من املقترحات السيد الوزير في قضية 
املاء إعادة النظر في املناطق املوكلة للجمعيات في التفكير في استعمال 
للسقي،  إلكترونية  منصة  تطوير  املياه،  خزن  في  الحديثة  التقنيات 
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وكذلك دعم وتشجيع املجازر املتنقلة .. فهاذ ال�سي، ثم إحداث مناطق 
ثم  اإلنتاج،  ألماكن  مجاورة  والتحويل  والتعليب  للتخزين  مخصصة 
البد السيد الوزير البد أن نتحدث عن الصيد البحري ونحن بطبيعة 
الحال في هاذ الظروف في خصوصية قطاع الصيد البحري واالنفتاح 
على الخارج والداخل، حيث أن مختلف السفن العاملة بهذا القطاع 
يمكنها املكوث في البحر ألسابيع والتالي يجب اتخاذ إجراءات في هذا 
اإلطار، تنظيم وتجويد ظروف الحجر الصحي للبّحارة محاربة .. وقد 
ذكرتم ذلك، ثم املساهمة في إيجاد خطة مالئمة. آخر كلمة إيال اسمحتي 
 les السيدة الرئيسة وهو املياه والغابات املشكل ديال توقيف وتأجيل
adjudications في املنتوج الغابوي romarin، وbois وكذلك الفر�سي 
إيال كاين �سي تصور مستقبلي ألن غادي يكون عندو آثارعلى االقتصاد 

اإلجتماعي، وشكرا.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، الكلمة اآلن ألحد السيدات أو السادة 
املتدخلين عن فريق األصالة واملعاصرة.

 لنائب  لس د رو د  لعبدي رئيس فريق  ألصالة و ملعاصرة:

وكر   لس دة  لرئيسة،

 لس د  ل8زير،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

قبل الشروع في مناقشة عرضكم أود باسم زمالئي في فريق األصالة 
واملعاصرة أن أتقدم بالعزاء في السيد عبد الرحمن اليوسفي رجل وطني 
رجل دولة، هاذ الكلمة ما غيكونش فيها غير عزاء غيكون فيها كذلك 
شكر، شكر ملن؟ شكر للفالحين الصغار واملتوسطين الذين عانو فهاذ 
والفواكه  الخضر  املغربي  واملواطن  املغربية  لألسواق  رو 

ّ
وف املرحلة 

وأمنوالسالمة ديال الغذاء ديالو، وكذلك في نفس الوقت أتقدم بعتاب 
بعزاء وشكر وعتاب، نعاتب السيد الوزير اللي هاذي مدة ديال شهر 
ونصف ما جاشاي لقّبة البرملان من أجل إعطائنا املعلومات الكافية 
رغم استبعاده في اللجنة ولكن مائة في املائة عندو ظروف ينّورنا بها، 
إذن بعد 12 سنة للمغرب األخضر تفّعل تصرفات عليه ميزانية هائلة 
تقريبا %20 من الناتج الداخلي الخام، كاين بوادر اللي هي إيجابية ما�سي 
كل�سي سلبي كاين األمور اللي هي إيجابية، وتكلمتو عليها السيد الوزير 
وعطيتو إحصائيات عليها ودائما تتعطيونا معلومات بشأنها في مختلف 
املحطات، ولكن هناك كذلك سلبيات، السلبية حتى هي ملسناها في 
أول األزمة عرفنا هي ما�سي أزمة ما كانتش مبرمجة هي جات في هاذ 
الوقت هذا، ولكن هي كتوضع فوق املحك البرنامج اللي تشتغلتو عليه 
12 سنة والتصور ديالكم لهاذ القطاع، اليوم ... اللي كاين هو هذا، 
امليزان التجاري ديالنا في قطاع الفالحة خصنا دبا نحّددو ما نستورده 
فهو ضعف ما نصّدره، اليوم هذا مؤشرأول، املؤشر الثاني هو أنه كنا 

كنتكلمو على االستقاللية ديال الفالحة ديالنا، نحققو األمن الغذائي 
ديالنا، اليوم كنلقاو راسنا بأنه مازال احنا مرتبطين باملناخ، إذن كاينة 
مسألة ديال تدبير ديال قطاع الحبوب ألنه كل ما ماكانتش التساقطات 
املطرية كل ما كانلجؤو لإلستيراد واإلستيراد له عواقب وعلى العملة 
أنه اإلنتاج  ثالث نقطة هي  وعندوا عواقب على أمور أخرى، كذلك 
ديالنا ال يتم تثمينه من أجل الرفع من القيمة ديال الصادرات ديالنا 
وكنلقاوا بعض املرات أنه املنتجات اللي عندنا في السوق الوطني يإما 
كتباع بأثمنة بخسة جدا جدا وال تصدر وبعض املرات كتبقى بحال 
clémentine كيبقى فالشجرة حتى كيخماج، ما كنحيدوه ألن التكلفة 
ديال التحياد ديالوا والتكلفة ديال نخرجوه للسوق مبقاتش مسلكة 
عند داك الفالح ولذالك ال يثمن ولكن في حين أننا كنستوردوا العصير، 
كنستاوردوه ب les taxes دياولوا بكل �سي، هادو مفارقات إيال حطيناها 
عادية شافهم مالحظ عادي غا يقرا هاد القراءة هادي غيقول بأنه 
هناك نوع من عدم التمكن من التدبير ديال هاد القطاع، التمكن ما�سي 
هو معنيتا أننا ماخدمناهش احنا خدمناه ولكن كان طموح ديالنا أنه 
اليوم يكون عندنا واحد الوضع فيه أريحية أكثر وخاصة أن اإلقتصاد 
الوطني ديالنا كيركز على الفالحة مني كنتكلموا على نسبة النمو نسبة 
النمو اللي كنتكلموا عليها الجزء األكبر منها منين كايجينا؟ كايجينا من 
الفالحة ألننا مانجحناش في اإلقالع الصناعي اللي كنا كنتوخاوه واحد 
الجزء نعم ولكن الجزء األكبر فيه التصور ديالنا ما نجحناش فيه، هاد 
12 سنة هادي اللي استافد منها بزاف هو الفالح الكبير، الفالح الصغير 
جدا اللي عندوا هنا % 80 ديال األرا�سي الفالحية هي قل من 6 هكتار 
يعني كاتكفيه باش ياكل كيبيع شوية وكيكمل بالتربية ديال املاشية 
ديالوا، التربية ديال املاشية اللي كيخصها أعالف األعالف منين كاتجينا؟ 
نستوردها حتى هي ألنه املواد األولية داألعالف نستوردها، ولذلك كنا 
كنتكلموا على احناية اليوم أننا كنحققوا اكتفاء في اللحوم البيضاء 
واللحوم الحمراء ما خصناش نغلطوا الرأي العام نقولوا بأن نعم احنا 
كلها كنستوردوها من  ما كنستوردوهاش، ولكن األعالف  كنوفروها 
برا اللي كنستوردوه % 80 تقريبا أو % 70 منو كيم�سي إلستهالك ديال 
اإلنسان و% 30 كايم�سي للماشية، إذن هنا كيخصنا نتكلموا نقولوا 
ليهم هل ندبر القطاع جيدا؟ منين احنا مثال كنتجوا الدالح مثال اللي 
استغناو عليه مجموعة ديال الدول اللي هي رائدة في مجال الفالحة، 
دالحة كايقول أنا ال ما�سي مختص ولكن غير l’information اللي عندي 
هي أنه الدالحة خاصها 100 يترو داملا باش باش كتعطيك واحد 12، 
اللي كايبيع  détaillant يعني  اليوم كاتدير ثالثة ل  13 كيلو فالسوق 
للمستهلك على أبعد تقدير 4 دراهم إذن شحال كتسوى هاد دالحة؟ 60 
درهم شحال خسرنا عليها داملا؟ 100 يترو املا اللي كايتباع دابا معلب وال 
كل�سي األغلبية كياخذوا فقرعة دالبالستيك شحال كيسوى فالسوق 
؟ ونشوفوا هاديك 100 ديال الدالحة بشحال تقامت علينا، هل اليوم 
نقدوا نقولوا أننا اليوم ندبر هاد القطاع مثال فهاد النوع من املنتوج؟ 
هل عندنا �سي تصور فيه ألنه إيال غتكون �سي أزمة في املستقبل ما�سي 
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أزمة ديال الطاقة غادي تكون أزمة ديال املاء، والناس اللي في الشرق 
اليوم  احنا  القضية،  هاد  كانوا متفسرين وكيشتاغلوا على  األوسط 
املاء نستغله في السقي مع العلم أنه مازال عندنا واحد مليون هكتار 
مازال ما مسقياش ولكن إنا نوع دالفالحة اللي غادي نديروا فيها نظرا 
إلى ثقافة اإلستهالك ديالنا احنا اللي هي مبنية على القمح احنا نستهلك 
كثيرا، الدول اآلسيوية كيستهلكوا األرز، احنا كنستهلكوا القمح، إذن 
واش اليوم هداك املا اللي نستهلكو فيه إنتاج ديال هاد الفواكه بحال 
ماطيشة كاناكول بزاف ديال املاء واش ما كانش أوال أننا اليوم يمكن 
الذكاء املغربي والذكاء في التدبيرالتكلفة أننا نتوجه لهاد املنتوج اللي هو 

أسا�سي وما نبقاوش نستوردوا.

كذلك واحنا فهاد عز هاد األزمة احنا تكلمنا على هذا املوضوع في 
قطاعات أخرى القطاع البنكي ماذا أفاد هذا القطاع في ماذا أفاده 
واش علق ليه استخالص ديال الديون دار إعادة الجدولة، الفالح اليوم 
ما عندوش ما يكاكل السيد الوزير ومني قلتوا أنه الفالح ماخاصوش 
يستفد من هداك ال�سي ديال الصندوق ديال كوفيد مجموعة من املهن 
 la carte قلتو أنه مايستافدوش الفالح مامستافد شاي اللي عندو في
nationale فالح راه ما استفدش ال من la CNSS ال من 800 حتى 1200 
ديال القطاع الغير مهيكل ما استافدوش الناس وعندو خاصو يوكل 
لبهايم ديالو ااشعير درتو مثال باش كيتوصلوا بالناس وال تيجي لألقاليم، 
الشساعة  واحد  عندها  األقاليم  بعض  عندنا  احنا  أنه  وكنعرفوا 
على  مكلف  فهو  املنطقة  الشعيرلواحد  مثال  كيوصل  كبيرة  جغرافيا 
أساس ما تعطيو 6 كيلو لراس املاشية وبالفونيتوها في بعض املناطق 
واخا يكون عندو 300 كيعطي غير 48 أو 46 راس إذن باش بعض املرات 
التكلفة ديالو كتكون أكثرمن الثمن ديالو كيخص تكون مقاربة محلية 
وصل داك ال�سي وصلوه للجماعات و خاصة في هاذ األزمة راه الناس 
ما عندهم �سي الفالح مابقاش عندوا باش ياكل هو حتى هذاك املاشية 
.. املاشية النعجة كتسوى 300 درهم والسوق فين يبيعها ما كاينش 
مسدود، األزمة الحقيقية عالش قلتلك في األول قلت خصنا نشكروا 
هاد الناس ألنهم هادو كيعيشوا الظرف الخاص ديالهم وكيوفرو لينا 
مثال في مجال الخضر اللي هبطات األثمنة ديالها أثمنة متوفرة ديال 
الخضر متوفرة بأثمنة اللي هابطة وبعض املرات ما وصالتش للثمن 

ديال ديال القيمة ديالها بشحال تقامت.

بالنسبة كان واحد املشروع تكلمنا عليه شحال هاذي هو ذاك.. يجي 
من شمال باش يهز املاء ألن املاء ديال الشمال بعض املرات كيم�سي في 
البحر ماكانستافدوش منو واش ماوصلش الوقت أننا نخممو أنه هاذ 
املياه هادي تحول إلي املناطق مثال فيها ندرة ديال املاء، نعطيوها، كاين 
حنا دبا عدم إستغالل املاء في الطريقة اللي هي أنجع هذا شق تكلمنا 
عليه، دبا املناطق اللي ماعندهاش املاء واش مايمكنش لنا نصيفطو 
ليها املاء هذا مشروع خاصكم تفكرو فيه بجدية، ألن العالم القروي 
ونتومة كتشوفو أنه دبا احنا املخطط األخضر قارب يستنفد كتكلموا 

على املخطط اللي غيجي من بعد منوا كتقول خلق الطبقة متوسطة راه 
األرضية مهيأتوهاش السيد الوزيرممهيأش األرضية باش تخلق طبقة 
متوسطة في املجال القروي ألن خصنا نهيأوا عاد نتكلموا على خلق هاد 
الشركات من أجل الشباب الشأن ألنه الورق يقول �سيء والواقع يقول 
شيئا آخر، كذلك بالنسبة لإلستعمال ديال الطاقة احنا اليوم كنشوفوا 
بأن الفالحة غي كدعمها الدولة عبر صندوق املقاصة بالغاز، عالش في 
املسألة ديال الطاقات املتجددة ما توليش هي اللي أساسية كيخصكم 

توظفو الوسائل الكافية باش التعاون الفالح أنه تولي عندو ...

 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، انتهى الوقت، اآلن أحد السيدات والسادة 
املتدخلين عن فريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد الرئيس.

 لنائب  لس د ت8ف ق كم ل رئيس فريق  لتجمع  لدست8ري:

وكر   لس د  لرئيس،

 لس د  ل8زير،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

السيد الوزير، صراحة كنا نتمنى أننا نستاضفوك قبل هاد الوقت، 
على  حتى  أثرت  الجائحة  هذه  أن  كتشوف  األسف  كامل  مع  ولكن 
البرملان، كتشوف الغياب امللزم ديال العديد من اإلخوان البرملانيين، 
وكذلك العديد من الوزراء اللي لزمات علينا أننا نخدمو بهاد الكيفية 
وكنشكروك على التجاوب السريع ديالك ألن طلب االستضافة ديالك 
تمت فاألسبوع اللي فات، واليوم كنشوفوك معانا داخل هذه الجلسة. 

فأنتم مشكورين على ذلك السيد الوزير.

السيد الوزير، باالستماع للعرض ديالك الشافي واملقنع، اللي جاء 
املتعلقة  الراهنة  القضايا  من  العديد  حول  ومعطيات  بأرقام  معزز 
الزمنية  الظرفية  د  فهاد  املاشية،  وتربية  البحري  والصيد  بالفالحة 
العسيرة والصعبة، واللي جا فيها الجفاف مع أزمة جائحة كورونا مع 
بشح  كيتسم  فالحي  موسم  الصحي،  والحجر  الطوارئ  حالة  إعالن 
التوالي،  على  الثانية  للسنة  انتظامها  وعدم  املطرية  التساقطات 
واللي انعكست سلبا على محصولنا الزراعي وعلى املراعي، مع ضعف 
الوضع  هذا  ببالدنا،  الزراعية  والدورة  اإلنتاجية  الساللسل  بعض 
الصعب تطلب منكم السيد الوزير، التدخل لتصحيح مختلف هاد 
الضعف، وكذلك دعم الفالح والفالحة واملاشية، إال أنه السيد الوزير، 
وبالرغم من ثقل حجم هذه املسؤولية واإلكراهات ديالها والصعوبات 
ديالها وال�سيء اللي فرضتو عليكم القوة القاهرة الحاضرة من تدابير 
استعجالية في الزمان واملكان، فأنكم تقدموا لنا دائما خطابا متفائال 
ومطمئنا للجميع، وخصوصا منهي ومرتفقي القطاع الفالحي والصيد 
والحكامة  الحكمة  على  مبنية  وثقة  تفاؤل  املاشية،  ومربيو  البحري 
التدبيرية واملهنية العالية في تدبير األزمات. وال يسعنا إال أن ننوه السيد 
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الوزير، باملجهود امليداني اللي كتقومو به مع مختلف مصالح القطاعات 
اللي كتأطروها بكل فعالية وواقعية ومسؤولية.

التجمع  فريق  بإسم  نهنأكم  أن  البد  البداية  في  الوزير،  السيد 
الدستوري على كل ما كتقومو به داخل لجنة اليقظة اإلقتصادية، 
وهادي مناسبة أيضا باش نشيدو بالقرارات اللي اتخدتموها لتزويد 
السوق الوطنية بمختلف أنواع املنتجات الفالحية من خضر وفواكه 
اعطى  اللي  الخيرات  على  هللا  وكنحمدو  أنواعها.  بمختلف  وأسماك 
لبالدنا وكنوهو كذلك بنتائج مخطط املغرب األخضر، اليوم إذا كانو 
املغاربة نجحو السيد الوزير فعملية تطبيق حالة الطوارئ الصحية 
وبقاو فديورهم، فهذا بفضل املجهودات اللي قامت بها األطر الصحية 
واألجهزة األمنية أوال، ولكن أيضا املجهودات ديال األطر ديالكم، وديال 
الوزارة ديالكم اللي استطاعت توفير املنتوجات الفالحية بكثرة في جميع 
املتاجر واألسواق، واللي ساهمت من خاللها في الحفاظ على اإلستقرار 

وعلى السير اإلجتماعي والغذائي لبالدنا.

السيد الوزير، يقول املثل »عند االمتحان يعز املرء أو يهان«، فهاذا 
الوباء باغثنا وما عطاكومش الوقت باش تستعدو، بل كنتم مستعدين، 
ووعدتو املغاربة بأن غتكون وفرة املنتجات الفالحية، رغم التزامن ديالها 
مع الشهر الكريم، شهر رمضان اللي كتطلع فيه نسبة اإلستهالك وكتكون 
اللي  االمتحان  هاد  بالفعل،  كان  ما  وهذا  مرتفعة،  نسبة جد  واحد 
امتحنوكم به املغاربة، واللي بين من خالل النجاح الكامل إلستراتيجية 
املخطط األخضر، ألن املواطن اليوم السيد الوزير، هو من له الحق أن 
يحكم على نجاح أو فشل املخطط اإلستراتيجي ديالبالدنا، بعيدا عن 
كل مغالطات أو مزايدات اللي كتحاول من فينة ألخرى اإلساءة لبعض 

اإلستراتيجيات أو التنقيص منها.

الجزيل  بالشكر  ونتقدم  الفرصة  نغتنم هذه  أن  نريد  وباملناسبة 
السيد الوزير، للفالح الصغير املغربي والفالح الصغير والكبير والصياد 
وإلنجاز  املرحلة  هاد  إلنجاح  معاكم  تحملوه  اللي  العبئ  على  املغربي 
اإلستراتيجيات ديال بالدكم وفهاد اإلطار كنقولوا لكم السيد الوزير، 
هل من مزيد؟ بغيناكم تزيدو فالدعم ديالكم للفالح والصياد املغربي، 
الفالحة  بالخصوص  الفالحة  ديال  وطلب  بغيناكم  الوزير،  السيد 
الصغار بغيناكم تزيدوا في الدعم ديال الشعير فهاد الظرفية اللي صعبة 
أو كيمر بها الفالح الصغير، وهنا كنبغي نتوقف على اإلستفادة وكنبغي 
نشكرالفالحة املغاربة والصيادة ألن كنا بين خيارين أننا سواء تاهم 
يدخلوا الحجر الصحي ويستافدوا من الدعم أو ينوضوا يشتاغلوا ألن 
لو دخلوا في الحجر الصحي ما كانتش هاد الوفرة ديال املواد املنتجات 
الفالحية بهاد الوفرة اللي كانت في السوق وكنا غادي نطيحوا في إشكال 
أكبر، إذن كنطلبوا منكم بصفتكم عضو ديال لجنة اليقضة أنكم هاد 
la plateforme ديال الشكايات اللي تحالت تاخدوا بعين اإلعتبار الحالة 
ديال بعض الفالحة الصغار اللي عانوا من هاد املشكل، هنا كنبغيوا 
نهنيكم السيد الوزير، على القرار املشترك اللي وقعتم مع السيد وزير 

الداخلية واللي حاربتوا من خالل التجار ديال األزمات اللي كيجنيوا 
األموال على ظهر الفالح واملستهلك املغربي وفهاد اإلطار ندعو إلى فتح 
ورش تأهيل األسواق واملجازر على صعيد كل الجهات وعلى الجماعات 
الترابية أن تتحمل مسؤوليتها في هاد الجانب، ألن هذا الدور ديالها 
ما�سي ديالكم وعلى كل مؤسسة أن تلعب دورها على الوجه األكمل 
فهاد اإلطار حتى يتجاوب مع ما حققه املخطط األخضر من نجاح ونأمل 
أن يحققه مخطط الجيل األخضر الواعد بحول هللا، هاد األمل السيد 
الوزير، اللي كنتوخاوا منو اإليجابة عن مجموعة من التحديات اللي 
كيعرفها القطاع الفالحي ومن بينها األهمية القصوى للنهوض بالجانب 
العالم  شباب  وإدماج  الصغير  وخصوصا  بالفالح  والعناية  البشري 
القروي من خالل مشاريع مخصصة وهو ما يستجيب لدعوة صاحب 
الجاللة، نصره هللا، إلنبثاق طبقة وسطى فالحية، كما نثمن الجوانب 
األخرى املتعلقة بالتنمية الفالحية وتطوير آليات التسويق ال�سيء الذي 
سيسمح لنا بإدخال الفالحة الوطنية في مسار متجدد لتثمين مكتسبات 
املغرب األخضر ومن هنا ال بأس أن نسائلكم السيد الوزير املحترم، على 
مستوى إشراككم للفاعلين وممثلين مهنيين في كل مراحل تنزيل هاد 
اإلستراتيجية التي نتمنى أن تطلعوننا عن مدى تقدم ورش هذا التنزيل، 
وكذلك عن الدور الذي يمكن أن تلعبه إستراتيجية الجيل األخضر في 
تحقيق إقالع قطاع الفالحة والعالم القروي عموما في املرحلة القادمة 
أي ما بعد جائحة كورونا »وإن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا«، 

والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد الرئيس، اآلن أحد السيدات والسادة املتدخلين عن 
الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د أحمد  لت8مي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس دة  لرئيسة،

 لس د  ل8زير،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

في البداية أود أن أشير أنه في أقل من أسبوع نسأل السيد الوزير، في 
نفس املحور من طرف غرفتي البرملان، ال ندري هل هذا خطأ في البرمجة 
أم هو نوع من التسابق بين الغرفتين في مناقشة مواضيع الساعة، أين 
التكامل والتنسيق الذي يدعو إليه الفصل 69 من الدستور؟ ما كان هذا 

السيدة الرئيسة ليحدث ولن يقبل الفريق اإلستقاللي هذا مستقبال.

السيد الوزير، تتبعنا بإهتمام كبير عرضكم املفصل، فأهمية هذا 
القطاع ال تخفى على أحد سواء تعلق األمر باألمن الغذائي أو لتشغيل أو 
عالقة املغرب مع العالم هذه الجلسة الرقابية تأتي أوال في ظرفية يعرف 
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هللا،  حفظه  الجاللة،  لصاحب  الحكيمة،  القيادة  تحت  بلدنا،  فيها 
معركة مستميتة ضد وباء كورونا، وثانيا في ظرفية يعرف فيها املغرب 
نقصا حادا في التساقطات املطرية في العديد من جهات اململكة، ما نتج 
عنه انقطاع في عملية السقي ألكثر من 7 أشهر متتالية كما هو الحال 
بإقليم قلعة السراغنة على سبيل املثال، كنواب أمة البد من تسجيل 
والحمد هلل أن األسواق املغربية عرفت وفرة في املواد الغذائية بمختلف 
أصنافها، واستقرارا نسبيا في أثمانها رغم أن أسعار السيد الوزير املواد 
الفالحية ال تعكس كلفة اإلنتاج، لم يكن هذا وليد الصدفة بل جاء 
كثمرة لسياسة فالحية ابتدأت من سياسة السدود للمغفور له الحسن 
الثاني واستمرت في العهد الجديد، للملك محمد السادس، حفظه هللا، 

عبر مختلف البرامج اإلنمائية كان آخرها مخطط املغرب األخضر؛

البد كذلك من اإلشارة إلى الدور الذي لعبه الفالح املغربي في توفير 
هذه املنتوجات الفالحية متحديا املخاطر وهو يخرج يوميا للعمل في 
الضيعات، أريد أن أضم صوتي إلى الزمالء الذين طالبوا بمزيد من 
عدة  كورونا  جائحة  لقنتنا  واملتوسطين،  الصغار  للفالحين  الدعم 
دروس أبانت لنا قيم التضامن بين فئات املجتمع والتعلق بالوطن، 
واإليمان املشترك بمصيره ومستقبله أبانت على مستوى الخلق واإلبداع 
والتحدي للمغاربة في مواجهة الجائحة، رسخت لنا القناعة أن املواطن 
السيد الوزير هو البداية وهو النهاية في كل سياسة عمومية مستقبلية؛

أذكر السيد الوزير عندما قمتم بتقديم الخطوط العريضة للجيل 
التنمية  دينامية  ملواصلة  عليه  زتم 

ّ
رك ما  أن   ،2030-2020 األخضر 

الفالحية كان الرؤية جديدة والعنصر البشري، وكل هذه املبادئ الكبرى 
تؤسس لنموذج تنموي جديد الذي دعا إليه صاحب الجاللة من نفس 
هذه القاعة، أثبت مخطط املغرب األخضر أن املغرب في مقدوره تحقيق 
اإلكتفاء الذاتي الغذائي في العديد من املواد األساسية وكسب أسواق 
يتوفر  املغرب  أن  على  الوزير  السيد  معي  تتفقون  والشك  خارجية، 
على إمكانيات كبيرة في ميادين اإلنتاج الفالحي والصناعات الغذائية 
شأنها  من  الفوسفاط،  واحتياطي  الغابوية  والثروة  البحري  والصيد 

تسريع التحاق بالدنا بركب الدول الصاعدة؛

وفي نفس الوقت، تالحظون معنا أن العالم القروي مازال يبحث 
عن حقه في التنمية رغم أن هو الحاضن لهذه الثروات أزيد من 85% 
من الفقر املتعدد األبعاد يوجد في البادية املغربية، أال يستدعي منا 
هذا العمل عاجال على إخراج أقطاب للتنمية القروية؟ أيعقل أن يتم 
تسمين املنتجات الفالحية بعيدا عن مناطق إنتاجها؟ أين نحن من 
سياسة متوازنة إلعداد التراب الوطني؟ نعتقد في الفريق اإلستقاللي أن 
الرؤية الجديدة في الجيل األخضر يجب أن ترتكز على مقاربة معاكسة 
للتي اعتمدناها إلى اليوم، مقاربة تتوخى التنمية من أسفل إلى أعلى، 
.. فال تنمية للبالد بدون تنمية العالم القروي، وسنكتشف حينها أن 

الفالحة هي القاطرة الحقيقية إلى اقتصاد بالدنا.

إن هذه املقاربة ليست جديدة ففي بداية اإلستقالل شهد املغرب 

تجميع  من  القروي،  العالم  في  الحياة  مناحي  بكل  واسعا  اهتماما 
لألرا�سي الفالحية وخلق مراكز األشغال واإلرشاد وتجميع الساكنة في 
قرى نموذجية والتعمير وتكوين تعاونيات فالحية، كانت عالقة العالم 
القروي باملركز مباشرة وميسرة توزعت اليوم اإلختصاصات على وزارات 
عدة صار كلها من السعي لتحقيق نوع من اإللتقائية، نعم حاولنا تدارك 
هذا عندما تم بمبادرة ملكية خلق صندوق للحد من التفاوتات املجالية 
واإلجتماعية، ولكن على الحكومة أن تؤمن الحكامة الكاملة من خالل 
قطاع التنمية القروية مع إعطاء اإلمكانات البشرية واملادية الضرورية 

لهذا القطاع، لالضطالع بهذه املهمة اإلستراتيجية.

إن تخلف العالم القروي عن ركب التنمية رغم اإلمكانات املتوفرة 
الثقة  ووضع  التنموية  املخططات  إعداد  في  الفالح  إشراك  يتطلب 
فيه وإعطاءه الوسائل املادية لتنفيذها وتنظيمه في تعاونيات طموحة 
وهادفة، فالفالح راكم منذ آالف السنين خبرة كبيرة في التعامل مع 
األرض تجعل من إشراك وسيلة لإلستفاد من ذكاءه الجماعي، وبمناسبة 
أدعو من خاللكم الحكومة إلى تقوية مهام مكتب تنمية التعاون بالعمل 

جنب إلى جنب مع املكتب الوطني لإلستشارة الفالحية.

املضمون  وهذا  الشباب  في  الفالحة  أن مستقبل  الوزير،  السيد 
التوجيه امللكي السامي بتوفير األرا�سي وتمويل الالزمين لبلوغ طبقات 
وسطى إضافية في العالم القروي عمادها الشباب املستثمر، إننا أمام 
فارقة.. تاريخية إلحداث التغييرات اإلقتصادية واإلجتماعية املهيكلة 
للنهوض بالعالم القروي جائحة كورونا ذكرتنا أن العالم صار متقلبا 
وغير موتوق ومعقدا وغامض عالم في ظاهره فوضوي ولكن بجوهري 
التأقلم معه وتغيير  للقادر على  ابلدقة ومليء بالفرص  نظام متناهي 
مناهج عمله، وهذا مصيرنا نلمسوا في اعتماد نمط تدبير الجرحة من 
طرف الحكومة نمط مستلهم من نظريات النظم املتحركة الذي يعرف 

انتشارا في العالم والذي كذلك على الصعيد الوطني.

التساقطات  في  استقرار  عدم  يعرف  املغرب  الوزير،  السيد 
املطرية أدى إلى ضغط كبير على مخزون املياه الجوفية، لذا كان من 
ملليار من  2د  توفير  أن ساعد على  األخضر  املغرب  حسنات مخطط 
فإذا كان  أن يستمر ويتضاعف  املجهود يجب  املكعبة وهذا  األمطار 
اعتماد السقي بالتنقيط عامال حاسما في هذا اإلقتصاد في اللجوء إلى 
النباتات املغروسة املقاوم للجفاف سيمكننا من خلق توازن بين زراعة 
البحث  تكثيف  يتطلب  وهذا  األخرى،  واملنتجات  والقطاني  الحبوب 
العلمي الفالحي ودم تطبيقاته من خالل املؤسسات واملعاهد واملدارس 

الفالحية الوطني التي نفتخر بها.

من دروس كوفيـدـ 19 اإلعتماد على الصناعة املحلية خاصة عندما 
يتعلق بقطاع الحيوي كالفالحة فهذا القطاع بحكم عصرنته ورقمنته 
صار يعتمد على أدوات وأجهزة كاملضخات ومحركات واأللواح الشمسية 
وأدوات الضبط والقياس والبرمجيات وغيرها لذا أصبح لزاما بتحصيل 
املحلية  صناعية  منظومة  خلق  صناعية  منظومة  خلق  من  فالحتنا 
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لهذه التجهيزات واألدوات الفالحية، شكرا السيد الرئيسة شكرا السيد 
الوزير.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

والسادة  السيدات  أحد  واآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
املتدخلين عن الفريق الحركي، تفضلوا السيد النائب املحترم.

 لنائب  لس د عاد6  لسباعي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيسة،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

السيد الوزير عادت في مثل هاد الفترة من السنة وبعد كل موسم 
الحصاد كنكون هنا في املجلس النواب أوفي البرملان بصدد حوار برملاني 
ولكن  اآلفاق،  واستشراف  الفالحي  املوسم  حصيلة  حول  حكومي 
اللي ضرب  اإلستثنائي  الجفاف  بالفعل  سابقتها  عن  تختلف  السنة 
اململكة وكذلك نظرا لتأثيرات و تداعيات جائحة كورونا هاد التداعيات 
تجاوزات القطاع الفالحي لتضارب كافة قطاعات اإلقتصادية املغربية، 
بمساحة  يستأثر  أو مجال  يهم فضاء  الوزير  السيد  اليوم  موضوعنا 
شاسعة وساكنة كبيرة ويد عاملة تفوق ربعين في املائة من الساكنة 
النشيطة ببالدنا من الساكنة النشيطة ببالدنا، وبالتالي نحن في مرحلة 
حاسمة وفاصلة تختبر قدرتنا أو القدرة سياستنا على تجاوز اإلكراهات، 
لتحولها إلى إنجازات، ال يمكننا بطبيعة الحال، إال اإلشادة بما تحقق 
للمخططات  املدى  البعيدة  النظرة  بفضل  وإنجازات  مكاسب  من 
الفالحية التي أطلقها سيدنا هللا ينصرو، قبل عقود والتي بفضلها ينعم 
املغرب اليوم باكتفاء ذاتي من الخضر والفواكه والقاطني، والحليب 
ومشتقاته، اللحوم بكافة أنواعها، وكذلك املنتجات البحرية املختلفة، 

هاد اإلنجازات ال يمكن أن ينكرها إال جاحد.

السيد الوزير، نجاحكم نجاح للشعب املغربي كافة، وال نحتاج إلى 
برهان أو إثبات، ألن السوق املغربي اليوم، كان شاهد على هاد اإلنجاز، 
بالوفرة ديال املواد الغذائية وتنوع املنتجات، بأثمنة معقولة ونحن في 
ظرفية استثنائية، تزامن شهر رمضان مع الجائحة ديال كورونا، إذا 
كان الواجب يستدعي التنويه بكل املرابطين في الصفوف األمامية لهاد 
األزمة، فدور الفالحين والكسابة والبحارة، ال يقل أهمية على األدوار التي 
انخرط فيها كل الشعب املغربي، تحت قيادة جاللة امللك، نصره هللا. 
فلهم كل تحية وتقدير، تثمين هاد الدورال يحجب علينا املشاكل واملعاناة 
التي يعيشها هؤالء الفالحون والكسابون والصيادون أو البحرية، داخل 
مجال ال طاملا نبهنا في الحركة الشعبية، لواقعهم املزري، وأقصد بهذا 
اللي عبرات جزء منو  الواقع  الجبلية، هذا  واملناطق  القروي  العالم 

كورونا واللي بقا كملو الجفاف اإلستثنائي ديال هاد السنة، لذلك السيد 
الوزير، نطالبكم ونقول لكم بأن العديد من هؤالء الفالحة والكسابة 
لم يتوصلو بالدعم اللي خصو صندوق محاربة جائحة كورونا ملبررات 
وأسباب نعتبر بأنها غير منطقية، فال يعقل يستثنى فالح فقير ما عندو من 
الفالحة إال اإلسم، ما يمكنش وال يعقل باش نستثنيو من هذا الدعم ألن 
أو لكون البطاقة ديالو الوطنية فيها مهنة فالح، أو ألنه كيتوفر على واحد 
العدد محدود من قطع املاشية، هاد املوا�سي اللي ما استطعش بفصل 
أو بفعل إغالق األسواق، باش يسوقها، وكتعرفوا السيد السيد الوزير، 
كاين بعض الكسابة أو الفالحة اللي عندو عدد محدود من القطيع، 
كيم�سي كيبيع خروف أو معزة أوما شابه، باش يوفرلوليداتو املاكلة 
ديالهم أو القوت ديالهم خالل أسبوع، فإذا كنا نفتخر بهؤالء كصناع 
لألمن الغذائي، فإنه يتعين علينا تحفيزهم ودعمهم، ونحن نعول عليكم 
السيد الوزير، ألننا نعتبركم املحامي األول على هذه الطبقة إلنصافهم 

ومساعدتهم.

للحكومة  واضحا  إعالنا  ينتظرون  الوزير،  السيد  الكسابة، 
بخصوص عيد األضحى، ألن الناس على أعصابهم السيد الوزير، تجار 
املاشية على أعصابهم كيتسناو هاد القرار بفارغ الصبر، وكتعرفوا السيد 
الوزير، بأن عيد األضحى، كيفما قلتي من قبل، أنه عيد لوجيستيكي، 
كتعرف بأن هاد املناسبة كتضخ أكثر من 8 مليار درهم في العالم القروي، 
خالل فترة جد وجيزة، فالبد من حسم هذه املسألة باش يرتبو الكسابة 
والفالحة األمور ديالهم، ترقيم األغنام في العديد من املناطق املعروفة 
بالكسيبة، ال زالت تنتظر، وأعطي هنا مثال باملنطقة ديال القايد ال�سي 
عي�سى بإقليم آسفي، املعروفة بساللة الصردي، ضعف حصة العلف 
لحد  يتوصلو  لم  الصغار  الفالحين  من  مجموعة  أن  بحيث  املدعم، 
اليوم بإقليم آسفي السيد الوزير، لم يتوصلو بالحصة ديالهم، وحتى 
إيال توصلو بها، كتكون هاديك الحصة هزيلة أو كتكون امليزانية ديال 
األسرة ال تقبل باش يم�سي يشري هاذ الشعير املدعم، ونطالبكم بنفس 
املناسبة باملزيد من الشعير املدعم؛ هناك مشكل ديال منتجي الشمندر 
خصوصا في منطقتي عبدة ودكالة، السيد الوزير، هاذ الناس كيتخبطو 
في مشاكل كبيرة قلة مياه السقي أو انعدامها وضعف املحصول، وكاين 
مشكل ديال املكننة دبا هذاك القليع تيقلعوه باملاكينة غير ذيك املاكينة 
تتقلع الشمندر وكتّدي حتى ذيك الورقة، الورقة كي كانوا كيستعملوها 
ي ما بين 5000 و8000 درهم للهكتار، 

ّ
الناس في علف املوا�سي و كتخل

التكلفة ديال الحصاد  الزيادة في  ثاني حتى ديال  وكاين مشكل عاود 
القلع باملاكينة زيارة ديال %20، باإلضافة للمعاناة مع الجفاف وجائحة 
كورونا هناك مشكل الرعي الجائر حتى هو، وأنّبهكم السيد الوزير هللا 
يجازيكم بخير يوم السبت املا�سي كانت واحد العاصفة رعدية اللي كان 
فيها التبروري في منطقة إفران، اللي ضربت األشجار املثمرة حوالي 70% 
من املحصول واملحصول ديال كذلك التفاح والبصل والبطاطا والثوم 
بجماعة تمحضيت واد إفران وسيد املخفي، لذلك نطالبكم السيد 
إيفاد  بأن صعيبة  نعرفو  يعني  الظروف  فهاذ  كان ممكن  إيال  الوزير 
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حا، تأخر صرف 
ّ
لجنة للوقوف على الخسائر والوقوف بجانب هاذ الفال

تعويضات l’amamda الشطر الثاني و الشطر الثالث، بالنسبة ملربي 
الدواجن السيد الوزير، هناك الناس اللي غيمشيو لإلفالس كينتجو 
الدجاج ب 12 درهم كيبيعوه دبا ب 7 الدراهم في السوق ، بالنسبة 
من  التنقل  يعني شروط  بالتخفيف  الوزير  السيد  نطالبكم  للبحارة 
املدن الداخلية الداخلية للداخلة واملناطق الجنوبيةل،آن كاين وفرة 

املنتوج والناس حاصلين دبا يعني في املناطق، وشكرا السيد الوزير.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

السيدات  أحد  فليتفضل  اآلن  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
أوالسادة املتدخلين عن الفريق اإلشتراكي.

 لنائب  لس د محمد  ح8يط:

 لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

يشرفني أن أتناول الكلمة بإسم الفريق اإلشتراكي في إطار التعقيب 
على رد السيد الوزير املحترم حول سؤال تأثير قلة التساقطات املطرية 
وتداعيات جائحة كورونا على القطاع الفالحي، فاسمحوا لي في البداية 
عبد  املجاهد  األستاذ  والحزب  الوطن  فقيد  وفاة  عندة  أتوقف  أن 
الرحمن اليوسفي، الرجل الوطني واملناضل السيا�سي والحكومي، الذي 
لبى نداء خالقه يوم الجمعة 29 ماي 2020، وبهذه املناسبة األليمة 
أتقدم أصالة عن نف�سي ونيابة عن كافة أخواتي وإخواني في الفريق 
اإلشتراكي بتعازينا الحارة ألسرته الكبيرة والصغيرة ولكل رفاق الفقيد 
يتغمد  أن  تعالى  سائلين هللا  واملواطنين،  املواطنات  وكل  العالم  عبر 

الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه.

والحرجة  الصعبة  بالظرفية  يعلم  الكل  املحترم،  الوزير  السيد 
التي تمر بها بالدنا بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، وانعكاس ذلك 
على مجمل القطاعات وباألخص قطاع الفالحة املتضرر بفعل عامل 
الجفاف، الذي أثر على مردودية املنتوج الفالحي من جهة والطوارئ 
الصحية من جهة ثانية، التي كانت وراء توقف وحدات اإلنتاج وتأثر 
إنسيابية حركة التنقل بين املدن واألسواق، مما أدى إلى اضطرابات 
بأثمنة مناسبة  للماشية  في تمويل هذه األخيرة وعدم توفير األعالف 
إلى غير ذلك من املشاكل التي كان لها وقع كبير على األسر املشتغلة في 
القطاع الغير املهيكل، ال سيما صغار الفالحين ومربو املاشية والدواجن 

والعاملين في القطاع الفالحي والصناعة الغذائية والصيد البحري.

الفريق اإلشتراكي وبكل موضوعية  في  إننا  الوزير املحترم،  السيد 
نثمن عاليا املجهودات التي بذلتها وزارتكم وباقي املتدخلين من فالحين 
ومنتجين وشركات الصناعات الغذائية والتحويلية ومختلف السلطات 

الظرفية  هذه  في  لبلدنا  الغذائي  األمن  ضمان  أجل  من  العمومية 
التحدي من  القطاع ونجاحه في كسب  العصيبة، إذ سجلنا صمود 
خالل ضمان وفرة العرض مما مكن املواطن املغربي من اقتناء حاجاته 

كما هو الشأن في األيام العادية عكس مجموعة من الدول؛

السيد الوزير، إن هذه املجهودات املبذولة بالرغم من تثمينها، فإننا 
في نفس الوقت نسجل بعض املالحظات التي تم رصدها كتلك املتعلقة 
بعدم استفادة العديد من الفالحين الصغار والكسابة وبعض ساكنة 
العالم القروي والجبلي التي تعاني الفقر والهشاشة من دعم صندوق 
تدبير جائحة كورونا رغم أنها هي األولى بالدعم، كما تعلم السيد الوزير، 
يكفي أن يكون لشخص ساكن بالبادية أو العالم القروي بطاقة فالح 
فيتم إقصاؤه من هذا الدعم، وهذا �سيء صراحة، إضافة إلى ارتفاع 
صاروخي ألثمنة العلف وإغالق األسواق في وجه الفالحين لبيع ماشيتهم 
ومنتوجاتهم الفالحية إلى آخره مما ساهم في تأزيم أوضاع هذه الشريحة 

من املواطنين وذويهم؛

وفي نفس اإلتجاه نسجل أيضا العديد من التخوفات والتساؤالت 
الضرورية واملشروعة تتعلق بمدى ضمان توفير تمويل كافي ومنتظم 
والفالحية  والحيوانية  النباتية  املواد  بمختلف  الوطنية  لألسواق 
والغذائية وأعالف املاشية بأثمنة مناسبة، كذلك بالنسبة لعيد األضحى 
باعتباره  واإلجتماعية  اإلقتصادية  بآثاره  ملحا  بشأنه  السؤال  يبقى 
مناسبة تعرف حركية تجارية غير مسبوقة فإلغائه يعني إلحاق ضرر كبير 
بالفالحين والكسابة وساكنة العالم القروي وبالتالي وجب أخذ ذلك 

بعين اإلعتبار، واليوم وبالدنا بصدد إعادة فتح األسواق األسبوعية؛

وبهذه املناسبة نشكركم السيد الوزير املحترم، ومن خاللكم كل 
األطر الجهوية واإلقليمية على املبادرة التي قمتم بها بإحداث مؤخرا 
لسوق جهوي للماشية بجهة طنجة تطوان الحسيمة هذه األسواق التي 
من شأنها أن تخلق جوا للمنافسة بين الفالحين على الجودة واملردودية 
وفي نفس الوقت تنمية املوارد املالية للفالح الصغير واملتوسط لكن 
الظروف  لها  توفروا  أن  يجب  املبادرة  هذه  إلنجاح  الوزير،  السيد 
املناسبة لذلك كاملواصالت وتهييئ الفضاءات املرافقة لها، كما يجب 
تعميم هذه املبادرة على كل الجهات وأقاليم اململكة لخلق توازن بين 

العرض والطلب سواء بين الجهات أو بين األقاليم داخل الجهات.

السيد الوزير املحترم، إن املواطنين وعموم الفالحين يتطلعون إلى 
اإلنتقال إلى مراحل التخفيف ورفع الحجر الصحي ببالدنا مع إطالق 
و  املجالية  الفوارق  من  والحد  جديد  من  الوطني  اإلقتصاد  عجلة 

اإلجتماعية ال سيما أن ساكنة فاس..

 لس دة رئيسة  لجلسة:

اآلن  معذرة،  الوقت  انتهى  لقد  املحترم،  النائب  السيد  شكرا 
للتقدم  النيابية  املجموعة  عن  املتدخلين  والسادة  السيدات  أحد 

واإلشتراكية.
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 لنائب  لس د سع د  يم لي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م، و لحمد هلل وحده و لصالة و لسالم 
على رس8له  لكريم.

 لس دة  لرئيسة،

 لس د  ل8زير،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب،

معطيات  من  الوزير،  السيد  قدمتموه  ملا  كبير  بإمعان  استمعنا 
حول وضعية القطاع الفالحي ببالدنا وهي وضعية اجتمع فيها الجفاف 
الكثير من األسئلة حول مدى دقة  لتأزيمها، وجعلتنا نطرح  وكورونا 
بعض خياراتكم في ظل سنوات الجفاف، وسيضل هذا املوضوع عالقا 
ما لم نجد سبيال ملعالجة مشكل ندرة املياه في ظل تراجع متواصل 
ملخزوننا اإلستراتيجي منها، والذي لن يكفي في مواجهة تحديات الغد 

بفعل اإلستنزاف املفرط وعوامل التلوث.

لقد اجتمع الجفاف بجائحة كورونا وانعكس سلبا على ما تبقى من 
آمال الفالحين بالخروج من هذا املوسم بأقل الخسائر وأغلقة األسواق 
في وجوههم، مما عمق أزمتهم ولم يعودوا قادرين على تصريف منتجاتهم 
وال يتوفرون في املقابل على إمكانيات املصدرين الكبار، إننا نتحدث 
عن املزارع الصغير الذي يعمل بقوته العضلية في إستغالليات زراعية 
صغيرة وعائلية لتربية املاشية أوالدواجن أو زراعة منتجات بسيطة، 
وهي مناسبة نحيي فيها كل املزارعين والكسابة وسكان الجبال واألرياف 
واملناطق البورية على صبرهم في ظل هذه الظروف الوطنية اإلستثنائية 
والصعبة، ونطالب بتوفير الشعير املدعم واملواد العلفية بكميات كافية 

وبأسعار مناسبة.

وهنا نتسائل ماذا قدمت الحكومة لهذه الفئة بعد أن صنفتهم خارج 
ما  أليس  12-27-20؟  رقم  بقراركم  كوفيد19-  املتضررين من  دائرة 
يعانونه اليوم هو قمة الضرر؟ لهذا طالبنا دوما في التقدم واإلشتراكية 
باإلعتناء بالفالح الصغير واملتوسط وبالفالحة التضامنية التي شكلت 
لقد  األخضر،  املغرب  مخطط  السابق  ملخططكم  الثانية  الدعامة 
طويتموه السيد الوزير، دون أن تقول للمغاربة شيئا عن حصيلته وآتيتم 
بدال عنه بمخطط جديد ال نعلم إلى حد الساعة األهداف والتوجهات 
والبرنامج منه، وإلى أي حد تم إشراك كل املتدخلين والفاعلين في املجال 

في صياغته، وهي مناسبة نتطلع من خاللها تنويرنا في املوضوع.

السيد الوزير املحترم، إننا أمام موسم فالحي صعب محصوله من 
الحبوب شبه منعدم في الوقت الذي تستمرون فيه على التركيز على 
املياه،  التي تستنزف احتياطنا اإلستراتيجي من  التصديرية  الزراعات 
وهنا أتسائل ما معنى أن نستمر في زراعة الدالع والفريز اللذين يستهلكان 
كميات هائلة من املياه في الوقت الذي ال تجد فيه ساكنة بعض املناطق 
ما تشرب، مثال منطقة مزاب بإقليم سطات، ألم يحن الوقت لوضع 

سياسة فالحية تضمن األمن الغذائي للمغاربة وتشجيع قطاع الصناعة 
الغذائية؟ أليس الوقت مناسبا لصياغة مخطط جديد للماء يعالج 
اإلشكاالت املائية وإرساء نظام جديد للحد من إهدار املاء واستشراف 
البدائل املمكنة ووضع حد إلستنزافها املفرط؟ ما مبرر اإلستمرار في 
التضامنية  وبالفالحة  وتعاونياتهم  الصغار  بالفالحين  اإلهتمام  عدم 
التي تعيش منها آالف األسر وتعتبر جوهرالنشاط الفالحي ببالدنا؟ أليس 
من مسؤولياتكم وأنتم مختصون بالتنمية القروية املساهمة في إقرار 
العدالة اإلجتماعية واملجالية التي نطالب بها ومعالجة مظاهر الهشاشة 
التنمية  صندوق  وتسخير  كورونا  جائحة  أظهرتها  الذي  اإلجتماعية 
القيام  ترون ضرورة  أال  الغاية؟  لهذه  فيه  تتصرفون  الذي  القروية 
بمعالجة شاملة ومتكاملة للمنظومة العقارية الفالحية اليوم قبل الغد 

للحد من مظاهر تعقدها وتوحيد أنظمتها لجعلها تخدم التنمية.

 لس د  لرئيس،

إننا نطرح هذه األسئلة ألننا نؤمن حقا بأن أي برنامج أو تدخل 
بدورها على  تنعكس  أن  والتي يجب  للتنمية  يهدف  أن  حكومي البد 
اإلنسان من أجل مغرب أحسن، مغرب يخدم كل املواطنين واملواطنات 

يحفظ كرامتهم ويحفظ ويضمن حماية.

السيد الوزير، بغيت نفتح واحد القوس هللا يجازيك بالخير، النسبة 
للشعير املدعم كنسمعوا عليه بأنه كثير في العالم القروي ياله منطقة 
املزاب كنشدوا حنا كل خمية كتشد خنشة ديال 80 كيلو، هاذ الحصة 
ما كافياش كنطلبو السيدوزيرالفاحة الزيادة في منطقة سطات خاصة 
في موسم الصردي هللا يجازيكم  الوزير  للسيد  أنهم كيهتموا.. وسبق 
بالخير زيدونا شوية ديال الشعير ياله كتوصلنا خنشة وكنشدو عليها 
الصف، نبقاو غاديين كاين اللي يجب شواري كاين اللي جيب كرويلتو 

على خشنة ديال 80 كيلو، وشكرا والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

شكرا السيد النائب املحترم، اآلن رد السيد الوزير املحترم.

 لس د عزيز أخن8ش، وزير  لفالحة و لص د  لبحري و لتنم ة 
 لقروية و مل اه و لغابات:

وكر   لس دة  ملحترمة،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

أوال بغيت نأكد أننا جات يمكن في �سي تدخل، ألنه البرنامج ما�سي 
يكون اليوم عندنا موجود هو البرنامج اللي عملتهم أنتما يعني في املجلس 
ديالكم، أنكم عملتو واحد العدد ديال الوزارء، وكل واحد اعطيتوه 
أسبوع وأنا عاد جاتتني النوبة ديالي، ما�سي غبت عليكم ولكن عيطو 
علينا اليوم أنا واحد، alors املجهودات اللي بدلت خالل الفترة املاضية 
ملجابهة أزمتين متزامنتين واجههما القطاع الفالحي وقطاع الصيد، هو 
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تجسيد ملختلف املكتسبات املحققة في إطار مخطط املغرب األخضر 
ومخطط أليوتيس، وبالفعل إن مسيرة 10 ديال السنوات من عمل 
امللك محمد  الجاللة،  برعاية صاحب  انطلقت  التي  املخططات  هاذ 
واملكتسبات  الثوابت  أثمرت مجموعة من  السادس، نصره هللا، قد 
والتي تم تثمينها اليوم في هاذ الظرفية، حاليا يمكن اعتبار هاذ املرحلة 
منذ إعالن يعني حالة الطوارئ الصحية أكبر امتحان واجهه القطاع 
منذ سنوات، شتو األثمنة ديال الحوت، شتو األثمنة ديال السردين، 
شفتو الفاكية كيفاش موجودة، شفتو الخضرة كيفاش موجودة، ما 
عمر ما كاين عندنا السيريال 4 شهور ديال سطوك حتى كان عندنا اليوم 
في هاذ األزمة، إذن الحمد هلل يعني يمكّنا نقولو بأنه االختبار كان ولكن 
دزناه بامتياز، هاذ الوضعية أظهرت األهمية ديال القطاعين لتحقيق 
امليكانيزمات  للمغاربة، من خالل تطوير مجموعة من  الغذائي  األمن 
التي سمحت بأن تصبح قطاعات الفالحة والصيد قادرة على تحقيق 
ن التام من 

ّ
إنتاجية متميزة حتى في ظروف غيرمناسبة، وبالتالي التمك

كر طبعا اإلخوان 
ّ
تمويل األسواق الوطنية بمختلف املواد الغذائية، وكيذ

اللي معنا في لجنة القطاعات اإلنتاجية أنه أسبوع واحد من قبل من 
مو على النتائج ديال 

ّ
حالة الطوارئ الصحية كنت عندهم وكّنا كنتكل

السنة الفالحية اللي كانت كتبان بأنه غير مرضية، وبأنه كاين نقصان 
ديال املاء، وكان السؤال الكبير اللي طرحو الجميع ذاك الوقت، كيف 
يمكن لقطاع يمر من أزمة ديال قلة املاء أن يواكب البالد في ظل أزمة 
أكبر مرتبطة بإحدى أكبر التحديات التي عرفها العالم الحديث خالل 

السنوات املاضية؟

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

 لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

عملنا بمعية الفاعلين على عدة إجراءات ذات صبغة إستراتيجية، 
وأليوتيس،  األخضر  املغرب  مخطط  املخططات،  في  أساسها  وجدت 
وبفضل انخراط كل الفاعلين وبتنسيق مع القطاعات الوزارية األخرى، 
تجند  بفضل  وكذا  املالية،  وزارة  كذلك  الداخلية،  وزارة  وخصوصا 
التنظيمات من غرف مهنية والفئات البيمهنية، توفقنا وهلل الحمد في 
تمويل األسواق بمختلف املواد الفالحية. نعم لقد تمكن القطاع، رغم 

أزمة الجفاف، أن يجيب على املعادلة الصعبة التي طرحت أمامه.

إن ما حققه القطاع الفالحي خالل فترة الحجر الصحي، كيظهر 
لي ليست قضية تدبير أزمة مرحلية، بقدر ما هو تفعيل ملجموعة من 
امليكانيزمات الفاعلة التي اكتسبها القطاع خالل هاد السنوات األخيرة، 
وشخصيا كنعتبرأن أحسن تقييم لهذه املخططات هواإلمتحان األخير 
اللي دوزو القطاع ونجح فيه بامتياز، وما يمكنش لي كمواطن ومسؤول 
سيا�سي، إال أننا نكونو راضيين بهاد النجاح اللي ما قدراتش توصل ليه 
بزاف ديال الدول، برغم اإلمكانيات اللي متوفرة لها، واللي شفتو في 
أوروبا، واحد العدد ديال الدول، اللي هي مجاورة واللي ما لقات حتى 
 .les fruits وال يحيد لها واحد العدد ديال les fraises اللي يحيد لها

ولكن احنا الحمد هلل كانت النجاعة وكانت الحكمة في التدبير، وكان 
راه  كلو  راه  ال�سي  وهاد  ديالنا،  الفالحة  ديال  كذلك   l’engagement
نتيجة للرعاية امللكية السامية لهاد القطاع، وللتضحية ديال الفاعلين 
الفالحة، اللي خصنا نوجهو لهم اليوم من هاد املؤسسة، تحية تقدير. 
واليوم غادي نوضحو من خالل مجموعة من املعطيات املكتسبات اللي 

اللي كانت ثابتة في القطاع الفالحي.

تبين مدى  فقد أصبحت  االقتصادية،  للمؤشرات  بالنسبة  أوال، 
الصالبة التي يتمتع بها القطاع الفالحي أمام جميع املتغيرات. حيث 
 la moyenne annuelle عرف الناتج الخام الداخلي نموا مطردا خالل
ديال كل سنة، ملي بدا مخطط املغرب األخضر إلى 2020، هي معدل 
سنوي ديال %5، وعلى الرغم من أن هاد السنة هي ثالث سنة من ناحية 
تراجع املوارد املائية، ورغم حصول جد متوسط، أقل من متوسط 
مفعول  استيعاب  استطاع  الفالحي  الخام  الناتج  فإن  الحبوب،  من 
الصدمة، ولن يتراجع على املستوى، وصل لواحد le palier اللي ما 
كيهبطش عليه، التي وصل له في السنوات األخيرة، وتشير كل التوقعات 

أن التراجع لن يتجاوز %3.5 ديال le recul على أق�سى تدبير.

إذن اليوم، مضاعفة الناتج الفالحي الخام هو حقيقة فعلية وواقع 
ملموس من نهار بدا املخطط إلى اليوم، دوبلنا le PIB agricole الحمد 
مستويات  بلغت  التي  املضافة  للقيمة  بالنسبة  الشأن  وكذلك  هلل، 
في  الفالحين  انخراط  بفضل  املاضية،  السنوات  مسبوقة خالل  غير 
الزراعات ذات القيمة املضافة العالية، إضافة إلى تطور كل مدخالت 
اإلنتاج ونجاح وعمليات تثمين وتدبير لسقي، راه إلى ما�سي قريب، ما 
كانش يمكن لينا نتخيلو أنه في وحدة من أق�سى فترات الجفاف، القطاع 
الفالحي يحافظ على النشاط ديالو على مستويات إنتاجية متميزة، هاد 
ال�سي راه راجع لواحد النوع من التكامل اللي بدات كتحققو سالسل 
اإلنتاج والتنوع، اللي أصبح كيتميز به القطاع اإلنتاجي، وحتى بالنسبة 
لزراعة الحبوب اللي هي فعال هاد السنة 30 مليون، فعال أنا كنفهم بأنه 
ملي كتكون la production هابطة ل 30 مليون، كل �سي كيقول ليك 
بأنه حنا ناقصين، نديرو املجهود، واخا نديرو املجهود اللي كان، راه ما 
غنفوتوش 30 مليون هاد العام، إيال إذا sacrifie0le0périmètre اللي حتى 
هو ما فيهش املاء، يعني باش نكونو واضحين وغادي نجي لتوضيحات 
البورية،  الدوائر  في  أنه قلصنا من املساحات املخصصة  أكثر، رغم 
فمتوسط اإلنتاج خالل الخمس سنوات اللي فات من 2015 إلى 2019، 
هو 80 مليون، 79.6 مليون قنطار، واملتوسط ديال 10 ديال السنوات 
77 مليون قنطار من النهار اللي بدا املخطط 10 سنين أصبحنا في 77 
مليون قنطار، رغم أنه هاذ العام درنا 30 وكانوا عندنا عامين أخرى فهاذ 
العشر سنين، 3 سنين اللي كانو ديال العمل اللي هما صعاب وفيهم كان 
 des pérfomances ألنه كانوا malgré ça الجفاف وقلة املاء وذاك ال�سي
اللي هما كثار اللي وصلنا فتنا 100، 110 ديال املليون ديال القنطار، 
وعلى سبيل املقارنة قبل السنوات ديال مخطط املغرب األخضر كان 
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املعدل ديال اإلنتاج تقريبا 50 مليون ديال القنطار، هاذ السنة إن شاء 
هللا سيتم تحقيق مستوى قيا�سي في مردود الشمندر السكري بدوائر 
الزيتون  لزراعة  مرتقبة  جيدة  جد  جديدة  وضعية  وكذلك  الغرب، 

والحوامض بفضل التساقطات األخيرة.

وتفاعال مع بعض هاذ التساؤالت اللي جات على تأثير القلع امليكانيكي 
يعني  نكونو  باش  الحقيقة  في  فهو  حا، 

ّ
الفال على  السكري  للشمندر 

واضحين نوعا ما دبا في الناحية ديال بني مالل اللي كتكلمو عليها 3 آالف 
هكتار أور�سي تحيدات، هاذ السنة بالنسبة لبحال هاذ الوقت السنة 
اللي فات كنا تقريبا في %42 ديال الرشاش، هاذ العام مع الكوفيد 
ناقصين الخّدامة شوية، يعني الناس اللي كيشتغلو فهاذ القطاع يعني 
ما كاينينش ما موجودينش بوفرة، ألنه كتعرفو كيجيو من واحد العدد 
ديال املناطق أخرى ما�سي فقط من مدينة بني مالل، لوزين خصها تدير 
10 آالف طن في النهار، ومهما عطلنا السكر يعني البيتراف وما دخلنهاش 
 la dégradation de la qualité وإال fin0juillet إيال ما دخلناها من بعد
ما كيكونش le rondemant ما كيكونش هذا donc اللي دخل بكري 
كان أحسن، فاللي قدرنا نديروه يعني باملكننة وكاينين شركات ديال 
الشبان اللي كيشتغلو فيهم وذاك ال�سي مزيان، ولكن هذا ما�سي والبد 
احنا كنقولو اللي بغا يم�سي ياخذ الوراق ديالو ويدوز ياخذهم يحّيد 
ي 

ّ
الوراق ديالو وعاد دخل املاكينة ما كاين مشكل، ولكن اللي بغى يخل

املاكينة هي اللي تحّيد الوراق واملاكينة هي اللي تدير الشارج واملاكينة هي 
تدير سميتو، كان املردود أكثر، وهذا نقاش مع اسميتو ما كاينش �سي 
حاجة اللي إجبارية، كل واحد حسب يعني اإلمكانيات ديالو، ولكن احنا 
ي كتكون األرض دبا ناشفة وكتدير 

ّ
ي تيديرو الشارج مل

ّ
تنصحهم ألنه مل

لها الشارج بذاك الغانجو هكذا، راه كتخلي فيه النص وتتخلي فيه الربع 
وما تيبقى، ما كيخرجش كلو، ما�سي بحال املاكينة كتاخذو من القاع، 
فلهذا يعني باش نتكلمو بصراحة مع الفالح أنه بالنسبة ليه من األحسن 
يكون، والحمد هلل أنه يعني هاذ العام راه قلت ليكم قلت في األسبوع 
املقبل بأن 52 ألف درهم، من بعد تكلم معايا املدير الجهوي قال ليا راه 
كاين اللي وصل حتى ل 70 ألف درهم ديال le rondemant ديالو يعني

par héctar بالنسبة لهاذ la sepéculation ديال السكر؛

إذن احنا خدمنا على تنويع إذن الزراعات، وبغيت نقول بأنه فهاذ 
الظرفية اللي دزنا كذلك لجأت الوزارة إلى اإلجراءات التحفيزية الكفيلة 
بالحفاظ على النشاط اإلنتاجي، أوال: التوفير ديال الدعم الالزم للعالم 
القروي من خالل إنجاز برامج إغاثة املاشية اللي تكلمت عليه في ما 
سبق، وأنا يعني غادي نحرصو بأنه باش les quantités إن شاء هللا 
الكميات يزيدو يطلعو يعني فهاذ املستوى ديال من هنا Juin كيما جا 
في الكالم ديال السادة النواب املحترمين، إن شاء هللا يكون أكثر كذلك 
نسقنا مع القرض الفالحي إلطالق مجموعة من العروض التمويلية، 
الفالح  بالخصوص  حدة  على  واحد  كل  كتشوف  البنك  راه  وكذلك 
الصغير بأنه عمالت ليهم ..des mesure de riche لناس اللي عندهم 

des0difficultés بأنه دخالت معاهم في هاذ النقاش وبأنه نقاش إيجابي 
التنمية  الصندوق  إيجابي، وكذلك  باش يجي  كانتعاونو معاهم  وحنا 
الفالحية خالصناه في هاذ la période اللي دازت مليار و700 مليون ديال 
الدرهم ديال التشجيع ديال اإلستثمارات خرجناها باش دخلناها كذلك 
للعالم الفالحي، وبأنه جميع التدخالت اللي قمنا بها أو ال عبر التنسيق 
مع القطاعات األخرى كما هو الحال بالنسبة لعمليات فتح األسواق 
ديال املاشية، كان لها واحد الوقع جد إيجابي يعني على مالية الفالحين، 
وبهاد سميتو بهاد ال�سي ديال األسواق بغيت نقول لكم بأنه لحد اآلن 
تقريبا 29 سوق تحل كلهم فهاذ األسبوع، األسبوع املقبل غادي تحلوا 
30 آخرين، 31، ومن بعد عندنا من هنا le 10 juin غادي يتحلوا 10 
آخرين غادي نوصلو ل 70 سوق واحنا غاديين وطالعين إن شاء هللا 
وكيدخلوا في أسواق اللي يمكن تكون نموذجية وفيها le controle وفيها 
 la sécurité sanitaire يعني الحرص على باش يكون يعني التباعد ويكون

موجودة فيها.

الحمد هلل اليوم وصلنا مكتسب آخر للفالحة الوطنية هو القدرة 
الفردية على التنويع لذا الفالح، فاليوم الغالبية املطلقة من الفالحين 
يمارسون أنشطة فالحية متعددة، وكيستطعوا إنجاز دورات متتالية، 
السنة إضافة  في  في  زراعتين  إنجاز  فيها  الدوائر  هناك مجموعة من 
إلى أنشطة األشجار املثمرة والتربية املاشية، وهنا سمحوا لي نتوقف 
اإلخوان  ديال  الكالم  بزاف  رجع  ديال  هو  اللي  النقاش  واحد  عند 
اليوم املتدخلين اللي كنشوفوا كذلك عبر يعني حتى في يعني في سميتو 
على القضية ديال السيريال، أنا كيما قلت أنا كنتفهم أنه 30 مليون 
كنشوفوا بأنه هباط إذن خصنا واحد stock إستراتيجي oui خصنا 
stock إستراتيجي ديال السيريال ولكن يعني اإلكتفاء الذاتي ما�سي هو 
غادي نديرو %100 ديال السيريال ألنه إيال احنا فهاد سميتو نصيفتكم 
مثال le rapport ديال .. اللي كيقول بأنه املغرب من الدول من الدول 
 la األولى اإلفريقية اللي عمالت واحد اإلحتياطي ديال السيريال واحد
poche stratégique ديال السريل اللي ماشيين هي %100 توصل 70% 
توصل %60 على حسب السنوات، وكما قلنا احنا في واحد املعدل ديال 
الحمد هلل ما كناش كنحلمو به ديال 77 مليون الوقت اللي كانت 50 
مليون، ولكن راه ما يمكنش لنا نديرو %100 ونقول لكم عالش، ألنه 
أوال املشكل املاء كما تعلمون في بالدنا موارد املائية هي محدودة وغير 
منتظمة، هاد لكلي�سي ديال نديرو مليون لقنطار جديد في هذا هذا 
un cliché c›est راه ما كاينش عطيني املاء ندير ليك حتى 10داملليون 
ديال القنطارات، فينا هما la capacité باش روتونيو املاء باش نقدرو 
نستعملوه، donc باش اليوم اللي يقول بأنه نقدو نزيد مليون هكتار 
فهاد الضروف وما كاينش لباراج ديالها وحتى لبراج ما�سي غير ماكاينينش 
خصهم باش يكونوا خصهم يعني فين يقدروا يحافضوا على املاء باش 
يجبدوه، donc هذا يعني غير وارد. ثانيا les clichés لخرين أنه الكيلو 
ديال الدالح كياخذ ماعرف شحال بالنسبة أنا نعطيكم نفاجأكم كيلو 
ديال لوش كيستهلك 12 ملرة كيلو ديال الدالح ديال املاء كيلو ديال لورش 
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ديال الشعير كيستهلك 12 ملرة ديال سميتو ألنه هداك اللي كيعطي 50 
طن ديال الدالح في الهكتار اآلخر كيعطي 30 قنطار، وغادي تدير ليها 
الحساب وغادي تضرب ألن في 12 في 10 يعني الحساب اللي كاين، بالتالي 
تحقيق اإلكتفاء الذاتي كيعني إضافة ديال 900 ألف هكتار من األرا�سي 
 périmétrie السقوية إلى 300 ألف اللي كاينة، اليوم راه كاينة 300 ألف
اللي كتدير السيريال، دبا إيال بغينا االكتفاء الذاتي خصنا نشدو 900 
من اللي كاينة وندوزوها كلها لتماك، احنا كنقولو بعدا déja املاء اللي 
كان للفالحة ما كيتعطى ليها إال %50، وفهاذيك %50 ما كيعطيونا غير 
%40، إذن تقريبا احنا في %30 ديال اإلستعمال ديال ذاك املاء اللي 
كان خصو يتعطانا في الفالحة بالنسبة للبراجات اللي كاينين ألنه كاين 
تساقط ديال األمطار اللي هو ناقص، ف 900 ألف هكتار باش نعملوها 
ونحيدو يعني les spéculations اآلخرين راه أنا إيال اسمحتو لي غير فكرو 
معيا شكون هاذ الفالح اللي غادي يحّيد اليوم الحوامض وغادي يحّيد 
الفوكا ويحّيد tomate ويحّيد واعد العدد اسميتو باش يدير املزروعات 
ديال الحبوب، راه أسيدي املزروع ديال الحبوب املردود ديال الهكتار 
دير الحبوب املردود ديال الهكتار 12 

ّ
ي ك

ّ
راه غير 12 ألف درهم، اليوم مل

ألف درهم، ملي كتدير spéculation أخرى يعني واحد املنتوج آخر 34 
ألف درهم، واش احنا هاذ ال�سي في le périmétrie السقوي، واش احنا 
يوهم يحسنو املردودية 

ّ
لو نغنيو الناس ديالنا في البادية ونخل

ّ
بغينا ندخ

ديالهم وما يحسنوش الجيب ديالهم وتحّسن الحالة ديالهم وال بغينا 
 كيتكلم على السيريال 

ّ
ندخلو الفقر؟ اسمحو لي واحد العدد اليوم وال

وهو داير في املنتوج ديالو الفيرما ديال الزيتون، زعما يبدا بديالو يحّيد 
الزيتون ويعطي املثل، وال بغا املغارية يديرو السيريال وهو يدير الزيتون؟ 
هاذ ال�سي ما�سي معقول، أنا كيظهر لي بأنه الفالحة كاين توازن، كاين 
مناطق اللي خص يكون فيها السريال، راه اللي كاين فيها، كاين 300 ألف 
هكتار اللي هي مخصصة للسيريال périmétrie راه كاينة وكنستعملو 
فيها، كاين مناطق اللي خص يتحسن فيها التقنيات والبذور واحنا بهاذ 
املناسبة كنعلم بأنه غادي تكون مليون و500 ألف يعني قنطار ديال.. 
ديال البذور املختارة في الدخول ديال السنة، رغم أنهl جينا من سنة 
الجفاف وأنا كنعقل من النهار اللي دخل في سنة الجفاف من بعد سلى 
للجفاف الحكومة ديال ال�سي عباس الفا�سي هللا يذكرو بالخير دخل 
ب 350 ألف قنطار، احنا جايين من 3 ديال السنوات ديال الجفاف و
les0difficultés ديال قلة وغادي ندخلو بمليون و500 ألف يعني قنطار 
ديال semence، باش نوجدو السنة ..، هذا إنجاز كبير وهذا كيبّين على 
أنه الفالحة الحمد هلل سليمة وبأنه اسميتو، إيال هذاك الحساب اللي 
قلت ليكم ديال 12 ألف درهم وديال 34 ألف درهم، إيال قلنا للمغاربة 
سيرو تديرووكلكم ديرو السيريال غادي تضيعو املغاربة فواحد القيمة 
مضافة ديال 20 مليار ديال الدرهم سنويا، واش هذا هو الهدف ديالنا؟ 
الهدف ديالنا أنه نغنيو هاذ البالدنا نزيدو بها القدام، واسمحو لي احنا 
كنا في أزمة أكبر أزمة عاملية اللي احنا شفناها من الوالدة ديالنا، ما 
كاين �سي باب دقيناه على السيريال وال قلنا غادي نشريو وتسد علينا، 

الحمد هلل يعني الخير موجود شرينا قلت ليك كنا في شهرونص ولينا في 
4 شهور، ولينا 4 شهور ونصف، هذا ما�سي إشكالية؛

ثانيا: باش نتكلمو كذلك على les clichés هذاك بغيت نقول لكم 
بأنه الكالم اللي تقال قبيال على l›exportation أنا بغيت غير نصحح، 
 les exportations ألنه كل واحد خصو يأخذ حقو بأنه في هاذ ال�سي ديال
 le يعني  تحسنات  راه  الفالحة  ديال   la balance commerciale أي 
déficit تحسن ب %31، حيث كان عندنا un défcit ديال %51 قبل 
%68، خصها  le0 ب  déficit مخطط املغرب األخضر، واليوم أصبح 
 les تقال، هذا واقع، هذا إنتاج اللي هو جد مهم. املعدل السنوي ديال
exportations ديالنا داز من 15 مليار ديال الدرهم إلى37 مليار ديال 
الدرهم. x2.4 باش les exportations تحسنو. فعال باقي ما وصلناش 
%100 ألنه فعال عندنا سيريال خصنا نجيبوه وما كافيش، ولكن الحمد 
هلل عندنا واحد القيمة اللي هي مضافة، اللي فيها مسائل اللي هي جد 

إيجابية.

فيما يخص صرف تعويضات ديال الصندوق ديال تدبير الجائحة، 
 ،la relation avec la CNSS باش نكون واضحين كاين 2 حوايج: كاين
اللي خرجو من عند   des arrêtés كاين  La CNSS فعال  مع  العالقة 
الحكومة واللي كيقولو بأنه الفالحة والصيد البحري هما قطاعات ما 
موقفينش وخصهم يخدمو، اللي مسؤول سيا�سي هوهذا، ما عندو ما 
يدير ما نكذبوش على الناس، واش نمشيو نقولو للفالحة سيرو جلسو 
فداركم وخدو 2000 درهم وما تخدموش، وهاد املغاربة شكون غيعطيهم 
سميتو، وحتى هاد ال�سي قلوه للفرملية خدو 2000 درهم وسيرو جلسو 
فداركم، ورجال األمن la même chose. إذن كل واحد خصو يلعب 
الدور ديالو ويقوم بالواجب ديالو، واللي كيقول �سي كالم من غير هاد 
ال�سي راه غير واقعي، ألن املغاربة كان خصهم يلقاو املنتوجات ديالهم 
في الوقت ديالهم. كاين الشق اآلخر، اللي هو الناس اللي ما كاينينش 
ف La CNSS وما�سي déclarés وما�سي هذا، هادوك ال عالقة لهم مع 
 déclaration املهنة ديالهم، وكيظهر لي بأنه السيد وزير املالية راه دار
 les réclamations بأنه كاين 2 ديال املليون د le site ملي حل هداك
 elles ont ،اللي جاو، فهاد 2 داملليون كاين 800 ألف اللي هما تقبلو
été corrigées، من بعد، كاين 400 ألف qui ont été refusées، رجعو 
ما تقبلوش، وكاين 800 ألف اللي باقين كيدرسوهم اآلن باش يخرجو 
النتائج ديالهم على حسب واش تضررو، املشكل راه ما�سي واش فالح 
وال ما�سي فالح، وال واش حالق، واش تضر بهاد ال�سي ديال كوفيد وال ما 
تضرش؟ هذا هو السؤال اللي كيتطرح على الناس اللي كيديرو البحث 

ديالهم في امليدان.

مخطط املغرب والفالحين الصغار، مكن املخطط من جعل القطاع 
الفالحي محركا اقتصاديا وأداة فعالة في مجال محاربة الفقر في العالم 
القروي، وخلق املخطط دينامية جديدة في القطاع، اللي أعطت ثمارها 
االقتصادية  األصعدة  جميع  على  ومرضية  إيجابية  نتائج  وحققات 
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واالجتماعية والبيئية، فسعيا منها إلدماج أكبر عدد من الفالحة، قمنا 
ببرامج، استفدات منها الفالحة الصراحة، إذ بلغ عدد املستفيدين من 
مختلف املكونات 2 مليون و700 الف مستفيد، الغالبية ديالهم من 
الفالحين الصغار واملتوسطين، واستفادت الفالحة الصغيرة %57 من 
التحفيزات العمومية اللي وصالت للفالح الصغار واملتوسطين، 44 مليار 
ديال الدرهم، اللي هي استعملت فهاد 10 سنين كلها اللي كانت، اللي 

تعطات للفالحة الصغار واملتوسطين.

اإلنتاجية،  مشروع  من  استفاد  الثانية،  بالدعامة  يتعلق  فيما 
الدعامة الثانية اللي كنجيو وكنغرسو وكنعاونو الناس، وال كنعطيوهم 
اإلمكانيات باش يديرو الفالحة 733 ألف فالح، واالستثمار ديالها هو 
14.5 مليار ديال الدرهم. ومنهم تقريبا417 وحدة ديال التثمين ديال 
الزيتون ديال سيشارج ديال واحد العدد ديال اإلمكانيات اللي تعطتهم، 
الجديدة  املساحة  من   80% الصغيرة  الفالحة  كذلك  واستفادت 
الفالح   pour كانت  هكتار  ألف   300 حوالي  أي  بالزيتون،  املغروسة 
الصغير، تم توزيع 2 ديال املليون ديال الفسيالت األنبوبية من النخيل 
التقليدي التي يهم الفالحة الصغيرة في الواحات، كما تمت مكننة 90% 
من اإلستغالليات خارج املناطق الجبلية والتي هي غالبيتها استغالليات 
صغيرة، فيما يتعلق بالري شمل البرنامج كذلك الوطني ديال السقي 
عصرنة شبكات السقي الجماعي على مساحة 123 ألف هكتار، 80% 
من اإلستغالليات الصغيرة العائلية، أما الري الصغير واملتوسط فقد 
شمل أكثر من 150 ألف هكتار أي %150 من الهدف املعلن عليه، على 
مستوى تنظيم الفالحة الصغيرة تم إحداث 10 آالف تعاونية فيها 90 
ألف مستفيد، التأمين الفالحي 25 ألف مستفيد باستثمار ديال مليار 
ونصف ديال الدرهم، التجميع 52 ألف يعني مستفيد باستثمار ديال 
مليار و200 مليون ديال الدرهم، كل هذه املعطيات اللي واكبتنا في 

خالل مخطط املغرب األخضر.

 لس دة  لرئيسة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

امللك، قطاعي  الذي يخص به جاللة  السامي  امللكي  العطف  إن 
في  العاملين  كل  به  يعتز  مكسب  أكبر  هو  والفالحة  البحري  الصيد 
إلستراتيجية  جاللته  بإطالق  تكرس  موصول  العطف  هاذ  القطاع، 
الجيل األخضر بتاريخ 13 فبراير 2020، بموقع اشتوكة آيت باها إحدى 
كنحسو  اليوم  القطاع  في  واحنا  املغربية،  للفالحة  النابضة  القلوب 
باالرتياح ألن هاذ اإلستراتيجية اللي عطى سيدنا اإلنطالقة ديالها وأصدر 
التعليمات السامية بتنفيذها بالنسبة لنا أحسن رؤية للرفع من أداء 
ودينامية القطاع الفالحي من بعد الظرفية خاصة ديال كوفيد 19، 
واإلستراتيجية الجديدة كتعتمد على ركيزتين أساسيتين األولى كتجلى في 
إعطاء األولوية للعنصر البشري من خالل تفعيل مجموعة من املحاور 
انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى عبر تمكين 400 ألف أسرة 
جديدة من الولوج للطبقة الوسطى، إفراز جيل جدبد من املقاولين 

الشباب من خالل تعبئة وتثمين املليون هكتار من األرا�سي الجماعية في 
إطار التنسيق مع القطاعات املعنية وتوفير فرص ملا يفوق من 350 ألف 
شخص، اإلعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفالحية املبتكرة 
عبر مضاعفة معدل تنظيم الفالحا 5 مرات، وتعزيز دور املهنيين في 
تدبير سالسل اإلنتاج، وجيل جديد من آليات املصاحبة ملواكبة تأهيل 
الفالحين وتطوير قدراتهم وذلك من خالل ربط ما ال يقل عن 2 مليون 

ح بمنصات الخدمات واللرقمية؛
ّ
فال

أما الركيزة الثانية فهي كتعلق بمواصلة دينامية التنمية الفالحية، 
وقد تم تحديد 4 محاور استراتيجية، كتجلى في تعزيز السالسل الفالحية 
بهدف مضاعفة الناتج الفالحي الخام وكذلك مضاعفة الصادرات فهاذ 
العشر سنين اللي جاية إن شاء هللا، تحسين مسالك توزيع املنتوجات 
التقليدية،  األسواق  وعصرنة  للجملة  سوق   12 عصرنة  خالل  من 
تحسين الجودة والقدرة على االبتكار عبر منح االعتماد ل 120 مجزرة 
ق النقطة األخيرة بمقاومة 

ّ
عصرية ومضاعفة املراقبة الصحية، وكتعل

واستدامة التنمية الفالحية، واليوم بعد إطالق صاحب الجاللة لهاذ 
اإلستراتيجية تم خالل هاذ األسابيع من فبراير لهنا املاضية، عرضها أمام 
أنظار لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلسكم املوقر، والتواصل بشأنها 
بكل الجهات حيث يعني أوال عملنا واحد املجهود داخل املؤسسة ديال 
وزارة الفالحة، أنا شفت دبا غير االجتماعات اللي داروهم في وسط وزارة 
الفالحة يعني في video conference ما يفوق 3 آالف يعني اجتماع فهاد 
الشهرين، وكانت كذلك اجتماعات مع جميع الغرف الجهوية كل وحدة 
 donc 12 chambres, مع املكتب ديالها يعني قاموا باجتماع وكذلك مع
les0 19 وLA COMADER باش يتافقوا يعني باش  interprofessions
اإلستراتيجية  هاد  يتشاركوا  باش  يعني   pour le partage يشوفوا 

الجديدة؛

والقيادة  للحكامة  عبرهيئات  الفعلي  التنزيل  مرحلة  دخلنا  وقد 
بمشاركة الفاعلين الوطنيين والجهويين، ويتم اإلشتغال حاليا في هذا 
الصدد على الجيل الجديد من عقد البرامج املخططات الجهوية، كنا 
خدمنا في مخطط املغرب األخضر les contrats programmes إذن 
 pour de nouveaux contrats جديدة la base غادي نبنيوا دابا واحد
السنوات  في  هللا  شاء  إن  يعني  فيهم  يشتغلوا  باش   programmes
املقبلة، بالنسبة لنا تحقيق اإلقالع والرفع من الدينامية كيتجلى في 
تنزيل مجموعة من البرامج واملشاريع األولى اإلستراتيجية، غادي نعرض 

عليكم بعض األولويات:

في إطار الركيزة اإلستراتيجية املتعلقة بإنبثاق يعني طبقة وسطى 
تنزيل  تقت�سي  التي  اإلجتماعية  الحماية  محور  تفعيل  سيتم  فالحية 
التفكير  وكذلك  الفالحيين  للمستغلين  اإلجتماعية  للحماية  منظومة 
في صيغة ملساعدة العمال الفالحين املستفيدين من خدمات الحماية 
قصور  إلى  يؤدي  ما  مساهمتهم،  ضعف  تجاوز  على  اإلجتماعية 
 les واآلن كان نقاش حوار مع la CNSS استفادهم من خدمات ديال
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les chambres وغادي  مع   les interprofessions مع   associations
ندخلوا في نقاش اآلن إن شاء هللا مع la CNSS باش نزيدوا لألمام فهاد 

املشروع إن شاء هللا؛

دعم املقاولين الفالح الشباب إثر إنبثاق جيل جديد من املقاولين 
الفالحين الشباب، احنا حاليا بصدد التحضير لعرض متكامل لفائدة 
سيشمل  حيث  الفالحية  املقاولة  غمار  خوض  في  الراغبين  الشباب 
العرض دعما لإلستثمار ومساعدات إضافة إلى تحفيزات أخرى للشباب 
ذوي الحقوق، هاد البرنامج غادي يجي من بعد كوفيد إذن واحنا في 
حاجة إلى استثمارات في حاجة إلى يعني la relance ديال اإلقتصاد 
ديالنا، وسيستهدف هذا البرنامج يعني إدماج حوالي 180 ألف شاب 
علما أن 360 ألف من أصحاب اإلستغالليات حاليا يتجاوز عمرهم 65 
 les services سنة، وفي نفس السياق سيتم دعم املقاوالت، الخدمات
 les travaux الخدمات الفالحية في مجال األشغال الفالحية agricoles

وكذلك تدبير التعاونيات وخدمات النقل؛

وبالخصوص  اإلنتاج  سالسل  ندعموا  هو  الثانية  النقطة  كاين 
بالخصوص قطاع الفالحة البيولوجية، اتضحات بأنه من بعد كوفيد 
الدول  ديال  العدد  وفواحد  أوروبا  في  اإلستهالك  ديال  اآلن  األولوية 
وكذلك داخل البالد ديالنا هو الناس كيقلبوا على الفالحة البيولوجية، 

واحنا نطمح للرفع من املساحات املخصصة لهاد النوع من الزراعات 

ذات املستقبل الواعد وطنيا ودوليا ليبلغ املساحة اإلجمالية املخصصة 

ل 300 ألف هكتار، بغينا نوصلوا ليها إن شاء هللا تكون كلها فالحة 

بيولوجية، وكنعرفوا بأنه فالعالم سيهم وهذا وحتى في املغرب ما بين 

25% حتى ل 50% ديال يعني la croissance اللي كتكون سنويا بالنسبة 

لهاد اإلستهالل ديال لهاد سميتو؛

هذا كان عرض ألهم املعطيات الخاصة بقطاع الفالحة في خضم 

األزمة املرتبطة بجائحة كوفيد2019- سمحو لي كوفيد19-، أتمنى من 

خالل هاد العرض أن نكون قد قربنا منكم واقعه وآفاقه ومن خاللكم 

مجموعة مجموع املواطنين واملواطنات، الذي أظن أنهم ملسوا مدى 

أهميته في حياتهم اليومية ومدى التضحيات والخدمات التي يقدمه 

إليهم ضمانا ألمنهم الغذائي، شكرا للسيدة الرئيسة، شكرا للسيدات 

والسادة النواب املحترمين.

 لس دة رئيسة  لجلسة:

أعمال  أنهينا جدول  نكون قد  بهذا  املحترم،  الوزير  السيد  شكرا 

جلسة األسئلة الشفهية ليومه، شكرا للجميع، رفعت  لجلسة.
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محضر  لجلسة  لر بعة و لعشرين بعد  ملائتين

 لتاريخ: االثنين 25 شوال 1441ه )8 يونيو 2020م(.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  العمراني  سليمان  السيد   لرئاسة: 
النواب.

 لت8ق ت: ساعتان وثمانية دقائق، ابتداء من الساعة الثالثة زوال.

بقطاع  املتعلقة  الشفوية  األسئلة  مناقشة  جدو6  ألعما6: 
السياحة واإلقتصادي والصناعة التقليدية والنقل الجوي واإلقتصاد 

اإلجتماعي.

 لس د سل مان  لعمر ني رئيس  لجلسة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م،  لحمد هلل رب  لعاملين و لصالة 
و لسالم على أورف  ملرسلين.

أعلن عن إفتتاح الجلسة.

 لس دة  ل8زيرة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

عمال بأحكام الفصل 100 من الدستور وبمقتضيات النظام الداخلي 
ملجلس النواب، نعقد هذه الجلسة املخصصة ملراقبة العمل الحكومي 
واملتعلقة بسؤالين تليهما مناقشة لهما وحدة املوضوع، يتعلقان بقطاع 
السياحة واإلقتصادي والصناعة التقليدية والنقل الجوي واإلقتصاد 
اإلجتماعي، طبعا السؤاالن عن اإلستراتيجية الحكومية إلنعاش القطاع 

السياحي.

في البداية أعطي الكلمة للسيدة أمينة املجلس لتالوة املراسالت 
الواردة على املجلس، تفضلي السيدة األمينة.

 لس دة أسماء  غالل8 أم نة  لجلسة:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

وكر   لس د  لرئيس،

توصل مكتب املجلس من السيد رئيس املحكمة الدستورية بقرار 
رقم 126 م-د تصرح بموجبه بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 
يخالف  ما  فيه  ليس  الخارجية  التمويالت  سقف  بتجاوز  املتعلق 

الدستور؛

عدد األسئلة الشفوية والكتابية واألجوبة الكتابية التي توصل بها 
مجلس النواب من 1 إلى 8 يونيو 2020 هي 78 سؤال شفوي، 170 
سؤال كتابي 103 جواب عن أسئلة كتابية، وتم سحب سؤال كتابي 

واحد، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  أعمال  جدول  بسط  في  نشرع  إذن  األمينة،  السيدة  شكرا 
لبسط  النواب  السادة  أحد  األغلبية،  فرق  بسؤال  ونبدأ  جلسة، 

السؤال، تفضلي السيدة النائبة :

 لنائبة  لس دة  لسعدنة بنسهلي:

السالم عليكم...

 لس د رئيس  لجلسة:

الصوت السيدة النائبة من فضلكم.

 لنائبة  لس دة  لسعدنة بنسهلي:

D’ACCORD

 لس د رئيس  لجلسة:

تفضلي السيدة النائبة.

 لنائبة  لس دة  لسعدنة بنسهلي:

 لس د  لرئيس،

 لس دة  ل8زيرة  ملحترمة،

تعتبر قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي من 
أكثر القطاعات تضررا بفعل تداعيات كورونا حيث عرف هذا القطاع 
على غرارنظام السياحة العاملية توقفا تاما مما أثر على عائدات بالدنا 
من العملة الصعبة، وكذا إغالقا شبه تام للوحدات الفندقية بكافة 
أقاليم اململكة مما تسبب في فقدان اآلف من مناصب الشغل، هذا 
إضافة إلى تضرر قطاع النقل بكافة أصنافه وخاصة النقل الجوي، كما 
تضررت العديد من املقاوالت املرتبطة بهذا القطاع كاملطاعم واملقاهي 
ودور الضيافة، أما عن قطاع الصناعة التقليدية فبات يعاني بدوره 
من وطأة هذه الجائحة بشكل غير مسبوق، مما بات يهدد اآلالف من 

البشر بالفقر والهشاشة..

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، سؤال فرق ومجموعة املعارضة في دقيقة 
ومجموعة  فرق  بإسم  تفضلي  النائبة،  السيدة  النائبة،  السيدة 

املعارضة، في دقيقة.

 لنائبة  لس دة إنمان بن رب عة:

وكر   لس د  لرئيس،

غنحاول فيدقيقة، السيدة الوزيرة كيف كتعلمي اليوم، األنشطة 
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السياحية كلها توقفات، القطاع السياحي هوأكثر القطاعات ضررا في 
هاد بسر هاد، والتي تجعلنا في فرق املعارضة أننا نتساءلو واش الحكومة 
عندها �سي استراتيجية؟ واش كاين �سي تدبير غادي تجيبو باش تمكن 
هاد القطاع من أنه يرجع الصحة ديالو أنه يعاود يساهم في اإلقتصاد 
ديال بالدنا، احنا غادي نخرجو من الحجر الصحي إن شاء هللا نهار 
األربعاء، واليوم حتى واحد ما عارف حتى حاجة، ما عارفينش كيفاش 
غنخرجو، ما عارفينش الناس كيفاش غيخدموا، هاد ال�سي غير معقول 

السيدة الوزيرة، ومن الضروري أن الحكومة تجينا بجواب.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيدة النائبة، إذن الكلمة للسيدة الوزيرة للجواب.

و لصناعة  وزيرة  لس احة  فتاح  لعل8ي،  يادنة   لس دة 
 لتقل دنة و لنقل  لج8ي و القتصاد  الجتماعي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

أمامكم  ألعرض  املوقر  مجلسكم  أمام  بالحضور  اليوم  أتشرف 
مختلف التدابير واإلجراءات التي باشرتها وستباشرها وزارة السياحة 
هذه  في  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة 
الظرفية الخاصة، التي تشهدها بالدنا ويشهدها العالم بأسره نتيجة 

تف�سي وباء فيروس كورونا، إن هذا الوباء.

حضر ت  لس د ت و لسادة،

السياحة  قطاعات  على  واجتماعية  اقتصادية  تداعيات  خلف 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي، وإذ أقف 
اليوم أمامكم فإنني على ثقة كبيرة أنكم تستحضرون أهمية الظرفية 
وصعوبة املواجهة ودقة التدخالت وحساسية املرحلة، للحد من آثار 
تداعيات هذه الجائحة على القطاعات املذكورة، مع العلم أن استغالل 
هذه األزمة مع العمل على استغالل هذه األزمة كفرصة للنهوض بهذه 

القطاعات الحيوية لبالدنا.

وقبل الخوض في إطالع مجلسكم املوقر على تفاصيل اإلجراءات 
التي اعتمدتها الوزارة في تدبير تداعيات هذه األزمة، البد أن نستحضر 
هنا خطورة هذا الوباء الذي عم الكرة األرضية برمتها بما فيه بلدنا 
محمد  امللك،  جاللة  نظر،  وبعد  وتبصر  حكمة  أن  والحال  العزيز، 
السادس، نصره هللا، حال دون تف�سي هذا الوباء، وذلك من خالل 
النظرة اإلستباقية لجاللة امللك، حفظه هللا، وكذا التدابير واإلجراءات 
املحكمة التي أقدمت عليها بالدنا من توجيهات ملكية سديدة، والتي 
تسهر الحكومة على بلورتها وتنفيذها للسيطرة على هذا الوباء والحد 

من انتشاره.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

إن هذا العرض الذي أتشرف بتقديمه أمامكم اليوم سيتطرق إلى 
الجوي  النقل  التقليدية،  السياحة والصناعة  أي  األربعة  القطاعات 
واإلقتصاد اإلجتماعي، مع العلم أن كل هذه القطاعات قد تضررت 
بشكل كبير بسبب هذا الوباء، لذلك قامت الوزارة منذ ظهور املؤشرات 
األولى لهاته األزمة على إحداث لجن للتتبع واليقظة ملواكبة املهنيين في 

مواجهة هذه الجائحة، وركزت في عملها على ثالثة محاور أساسية:

املحور األول: وهو يهم مواكبة الفاعلين واملهنيين للتخفيف من آثار 
األزمة.

املحور الثاني: يخص وضع إجراءات الصحة والسالمة لتمكننا من 
استئناف األنشطة.

املحور الثالث: يتعلق بإعداد مخططات قطاعية لتنمية بتشاور مع 
املهنيين.

فيما يخص قطاع السياحة أوال، فقد تأثر هذا القطاع على املستوى 
العالمي بشدة من وقع جائحة كوفيد 19، فوفقا ألحدث بيانات املنظمة 
العاملية للسياحة، يمكن أن تؤدي هذه األزمة إلى االنخفاض السنوي 
للعدد السياح يتراوح بين 60 و%80، مقارنة مع أرقام 2019 حيث أن 
تدابير الحجر الصحي في العديد من البلدان، باإلضافة إلى تطبيق قيود 
السفر وإغالق املطارات والحدود على نطاق واسع، أدى إلى فقدان 67 
مليون سائح دولي وحوالي 80 مليار دوالر من عائدات السياحة دوليا، 
أما على املستوى الوطني فقد عرفت مؤشرات قطاع السياحة تراجعا 
2020 حيث انخفض عدد  ملحوظا خالل األربعة أشهر األولى لسنة 
%45، إيال قارناه مع نفس املدة في السنة  السياح الوافدين بنسبة 
الفارطة، كذلك ترجع عدد ليالي املبيت التي سجلته الوجهة بحوالي 
%43، وقد ساعد األداء الجيد للعائدات السياحية خالل شهري يناير 
وفبراير2020على التخفيف نسبيا من هاد اإلنخفاض، حيث انخفضت 
العائدات السياحية بنسبة %15 خالل األشهر األربعة األولى من سنة 
2020، مع العلم ولألسف أن النشاط السياحي عرف شبه توقف خالل 
شهر ماي وبداية شهر يونيو حيث أن %95 من الفنادق ووحدات اإليواء 

السياحي مغلقة بسبب هذا الوباء.

والبد هنا من اإلشارة والتذكير بالتعبئة والتضامن الذي أبان عنه 
بأرباب  األمر  تعلق  سواء  الصعبة،  الفترة  هذه  خالل  القطاع  مهنيو 
الذين  الفاعلين  من  وغيرهم  السياحي  النقل  أو  املطاعم  أو  الفنادق 
وضعوا آليات عملهم رهن إشارة السلطات املحلية والعاملين في قطاع 

الصحة وذلك رغم الصعوبات التي يواجهونها.

وملواجهة انتشار جائحة كورونا وباإلضافة إلى سلسلة من التدابير 
واإلجراءات اإلحترازية النموذجية التي أشاد بها املجتمع الدولي الحتواء 
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انتشار املرض من أجل ضمان سالمة وأمن مواطنيه، وكذلك األجانب 
القاطنين باملغرب فاعتمد املغرب على إجراءات أخرى مهمة للحد من 

اإلنعكاسات اإلقتصادية واإلجتماعية لهذه الجائحة.

في هذا السياق، واستجابة للتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى 
إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، فقد كانت بالدنا سباقة 
لوضع تدابير استعجالية تهدف إلى دعم الفئات اإلجتماعية والحفاظ 
على مناصب الشغل، والتخفيف من لإلنعكاسات اإلقتصادية للظرفية 
الحالية وآثارها السلبية على املقاوالت، وتتعلق هذه التدابير كما تعلمون 
بتعليق أداء املساهمات اإلجتماعية، تأجيل سداد القروض البنكية، 
تعليق املراقبة الضريبية وتأجيل وضع التصريحات املتعلقة بها وذلك 
قصد تخفيف الضغط النقدي للشركات التي عانت كثيرا من آثار األزمة 
الحالية، كما تم اتخاذ تدابير اجتماعية من أجل الحفاظ على الوظائف 

والقدرة الشرائية للمستخدمين.

اتخذتها  التي  اإلجراءات  هاد  من  السياحة  قطاع  استفاد  وقد 
واملسجلين  بالقطاع  العاملين  من   70% حوالي  استفاد  حيث  بالدنا 
بالصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي من التعويضات الشهرية، كما 
استفاد العاملون في القطاع الغير املهيكل واملقاوالت العاملة في القطاع 
التشريعي  املستوى  الوزارة على  من اإلجراءات األخرى، كما تدخلت 
أيضا لتجنب إفالس املقاوالت السياحية وضمان حقوق املستهلكين، 
من خالل مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسن 
للمسافرين  الجوي  نقل  وعقود  السياحية  واملقامات  األسفار  عقود 
حظي بمصادقتكم عليه، إن هذا القانون الذي صدر مؤخرا في الجريدة 
الرسمية يسمح ملقدمي الخدمات بتعويض املبالغ املستحقة لزبنائهم 
عن طريق وصل بالدين وذلك على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة 

دون أي زيادة في السعر.

وفي نفس السياق، ولتقوية قدرات املهنيين السياحين وتحضيريهم 
الإلستئناف السريع للنشاط السياحي الذي يقت�سي تحسين التنافسية، 
تم تطوير منصة رقمية ملواكبة املهنيين عبر عرض تكوينات رقمية في عدد 
من املجاالت تهم التميز عبر الجودة واإلبتكار والقدرة التجارية، باعتبارها 

عومل مهمة في صمود املقاوالت واستدامتها أثناء الظروف القاهرة.

وفي مجال التكوين الفندقي والسياحي ولتوفير املوارد البشرية املؤهلة 
لقطاع، تضم منظومة التكوين الفندقي والسياحي 16 معهد للتكوين 
التابعة للوزارة والتي تم توقيف الدراسة بها يوم 13 مارس 2020، وذلك 
من أجل ضمان سالمة املتدربين والطالب والطاقم الذي يشرف على 

عملية التكوين.

وبهذا الصدد، حرصت الوزارة على مواصلة تلقين الدروس عن 
بعد واإلشتغال على سيناريوهات املمكن لضمان استمرارية ما تبقى من 
املوسم التكويني وتدبير امتحانات نهاية املوسم الدرا�سي، وكذا العمل 
على تدارس مجموعة من اإلجراءات من أجل استقبال املوسم املقبل 

وبرمجة العمليات التقييمية التي لم يتم إنجازها نتيجة الحجر الصحي، 
كالتدابير امليدانية، ولتحضير أفضل إلعادة إعطاء اإلنطالقة للنشاط 

السياحي تم العمل على عدة جوانب هامة نذكر منها:

إعداد دليل للصحة والسالمة إلستئناف النشاط السياحي، الترويج 
اإلجتماعية  للتغطية  التدريجي  والتعميم  القطاع  هيكلة  السياحي، 

وإعداد مخطط قطاعي؛

فيما يخص دليل الصحة والسالمة، قد قامت الوزارة بصياغة دليل 
يضم مجموعة من توصيات السالمة الصحية ذات الصلة بكوفيد 19، 
موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي باملغرب، حيث يلخص هذا الدليل 
تدابير الصحة والسالمة التي يجب على العاملين في مجال السياحة 
االمتثال لها لضمان االستئناف تدريجي وناجح ألنشطتهم املهنية والعمل 
على الرفع من جودة الخدمات السياحية املقدمة في بيئة آمنة وصحية 
مع وضع صحة وسالمة كل من السياح والعاملين في القطاع في صلب 
اهتمامات وانشغاالت هذه الوزارة، في هذا الصدد تم إعداد هذا الدليل 
عبر اعتماد أفضل للتجارب العاملية و املمارسات الفضلى التي تم اتباعها 
دوليا في هذا املجال، فضال عن توصيات منظمة السياحة العاملية، 
باإلضافة إلى مختلف الدالئل التي أعدتها السلطات املغربية املختصة، 
كما قامت الوزارة بإعداد كتيب يثمن الصورة اإليجابية التي حظيت بها 
بالدنا في تدابير هذه األزمة والحد منها، و يظهر كافة اإلستعدادات التي 
قامت بالدنا إلستقبال السياح من جديد في أحسن الظروف وإعادة 

الثقة لديهم في املنتوج السياحي املغربي؛

فيما يخص الترويج السياحي، فبادرت الوزارة إلى اتخاذ مجموعة 
من التدابير في مجال الترويج السياحي بمعية املكتب الوطني للسياحة 
محورين  عبر  الداخلية  السياحة  إنعاش  على  التركيز  سيتم  حيث 

أساسيين:

أوال، محور التواصل، فقد تم وضع إستراتيجية التواصل فائدة 
السوق الداخلية وطنيا وجهويا، والتي تهدف إلى تقريب املنتوج السياحي 
كمنتوج  الداخلية  السياحة  استهالك  على  تشجيعه  وكذا  للمواطن، 
وطني بمختلف مكوناته، وفي هذا الصدد تم إطالق حملة إشهارية، على 
ما نتالقاو، كمرحلة أولى خالل فترة الحجر الصحي من أجل تقريب غنى 
املغرب السياحي من املغاربة، وكذا تعريفهم بمنتوجهم السياحي واملهن 
السياحية املرتبطة بالقطاع، وستتم مواصلة تنزيل هذه اإلستراتيجية 
سيكون  ثانية،  بمرحلة  الصحي  الحجر  رفع  بعد  مباشرة  التواصلية 
هدفها تشجيع املغاربة على السفر في موسم الصيف وكذلك في عطل 
السياحية  املنتوجات  بمختلف  التعريف  طريق  عن  األسبوع  نهاية 
وتقريبها من املواطن املغربي مع إشراك مختلف الجهات في هذه املرحلة 

الحساسة التي تمر بها بالدنا؛

املحور الثاني: هو توزيع املنتوج، في هذا اإلطار وبشراكة مع مهنيي 
السياحة بمختلف مجاالت تدخلهم، تقوم الوزارة عن طريق املكتب 
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الوطني املغربي للسياحة بوضع اآلليات الضرورية لتحديد العروض 
تقريب  وكذا  شرائحهم،  بمختلف  للمواطنين  املالئمة  السياحية 
خاصة  املتاحة  الوسائل  كل  على  باإلعتماد  للمغاربة  العروض  هذه 
التكنولوجية والرقمية، والتي أصبحت كما شاهدنا في متناول الكثير، 
والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  تسعى  آخر  على صعيد 
الفاعلين  مختلف  مع  شراكات  لعقد  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي 
واملتدخلين في القطاع السياحي من وحدات فندقيه ووكاالت األسفار 
والفيدراليات والجمعيات املهنية والفاعلين في النقل الجوي والسككي 
مشجعة  عروض  وضع  بهدف  السياحي  النقل  إلى  إضافة  والبري، 
دخل  تناسب  تفضيلية  أثمنة  من  واستفادتهم  املغربية،  للسياحة 
مختلف الشرائح اإلجتماعية ليكون املنتوج السياحي املغربي في متناول 

الجميع.

من جهة أخرى يقوم املكتب الوطني املغربي للسياحة كمؤسسة 
تابعة للوزارة عن طريق مختلف مندوبياته بالخارج بالتتبع عن قرب 
للتطورات التي تعرفها مختلف األسواق السياحية العاملية، ويهدف هذا 
التتبع إلى دراسة مختلف املعطيات اإلقتصادية والسياحية للبلدان 
املعنية وتبادلها، وكذلك تحليلها مع مختلف الفاعلين الدوليين الذين 
يعملون لفائدة الوجهة السياحية املغربية من أجل اإلستعداد لعودة 

هذه األسواق إلى سالف عهدها واستئناف نشاطها السياحي.

تفعيال لهذه اإلستراتيجية سينكب املكتب على إعداد دراسة تحدد 
الطلب الدولي ومميزاته، وذلك من أجل الوقوف على مختلف املتغيرات 
التي تخص الطلب بعد جائحة كورونا، وستمكن هذه الدراسة أيضا 
من تحديد إستراتيجية الترويج السياحي ملختلف األسواق على املدى 
املتوسط وكذا املدى البعيد، كما أن املكتب الوطني املغربي للسياحة 
وضع رهن إشارة منهي السياحة املغاربة بوابة تفاعلية توفر املعطيات 
آني  تتبع  أجل  من  وذلك  الدولي  السياحي  السوق  حول  واملعلومات 
ومباشر لتأثير وباء كورونا عبر العالم وتوقعات فتح األسواق السياحية 
العاملية، ولنا أمل كبير في أن تستجيب هذه البوابة لنتظارات القوية 
للفاعلين املغاربة حيث تتوفر لديهم الرؤية الواضحة والشاملة حول 
وضعية األسواق السياحية في الوقت املناسب، خاصة إجراءات إعادة 
فتح هذه األسواق، ولقد تم تصميم هذه البوابة على أساس خريطة 
تفاعلية للعالم تمكن من تتبع تطور وضعية مجاالت متعددة حسب 
الدول املعنية من قبيل وضعية الفضاءات الجوية والوضعية السياحية 

ووضعية األسواق وغيرها.

فيما يخص هيكلة القطاع والتعميم التدريجي للتغطية اإلجتماعية، 
فلقد أبانت هذه الجائحة العاملية على ضرورة هيكلة القطاع السياحي 
الورش  هذا  من  الوزارة  جعلت  لدى  اإلجتماعية،  التغطية  وتعميم 
السياحيين  للمرشدين  بالنسبة  فيه  الشروع  تم  حيث  لها،  أولوية 
في أفق تعميمه تدريجيا على باقي الفئات األخرى من املهنيين، ويعتبر 
حيث  املغربي  السياحي  املنتوج  مكونات  أهم  أحد  السياحي  اإلرشاد 

يلعب املرشد السياحي دورا أساسيا في تثمين التراث الطبيعي والثقافي 
للمغرب، وتحسين الصورة اإليجابية التي يكونها السائح عن الوجهة، 
وقد آثرت جائحة كورونا على هذه الفئة التي ال تتوفر اليوم على أية 
تغطية إجتماعية أو الصحية، ونظرا ألهمية هذا الجانب فإن الوزارة 
تعمل على تسريع اإلدماج واستفادة هذه الفئة من التغطية اإلجتماعية 

والصحية مع مختلف الشركاء.

أحد  السياحة  قطاع  أن  حيث  القطاع  مخطط  يخص  فيما 
القطاعات األكثر تضررا من هذه األزمة فقد أعدت الوزارة مخططا 
مندمجا وتشاركيا للحد من تداعيات الجائحة، وإعادة إقالع القطاع 
يهدف أيضا لتموقع املغرب في عالم ما بعد كورونا، وذلك بإستغالل 
العرض  جودة  من  للرفع  للمستهلك  املنتظرة  واملتطلبات  املتغيرات 

الوطني، ويتمحور هذا املخطط على ثالث نقاط :

أوال: الحفاظ على مناصب الشغل وكفاءات وقدرات مهنيي القطاع.

ثانيا: إعادة إقالع القطاع والتركيز على السياحة الداخلية في املرحلة 
األولى.

وانتظارات  لحاجيات  يستجيب  عالية  بجودة  عرض  وضع  ثالثا: 
السياح.

إستراتيجية  كقاطرة  األولويات  ضمن  الداخلية  السياحة  وتأتي 
إلنعاش القطاع من جديد، وذلك من خالل مراجعة العرض وتكييفه 
مع طلب السياح املحليين وإطالق حملة ترويجية مكثفة إلعادة الثقة 
وتعزيز املنتوج املحلي، كما يتضمن املخطط إجراءات أخرى في طور 

التفاوض تخص الجوانب املالية واإلجتماعية وحكامة القطاع.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

فيما يخص قطاع النقل الجوي، فقد كان أول وأكثر قطاع تضررا 
من تداعيات فيروس كورونة، فبعد تف�سي هذا الوباء في الصين بداية 
السنة الجارية قامت شركة الخطوط الجوية املغربية بتوقيف الخط 
الجوي بين الدار البيضاء وبكين، بعد حوالي أسبوعين فقط ولألسف 
بعد تدشينه بتاريخ 17 يناير 2020، إال أن األمور اتخذت أبعادا أخرى 
بداية من شهر مارس مع تف�سي الوباء في أوروبا حيث تم في البداية 
التقليص التدريجي من عدد الرحالت الدولية، إلى أن تم التعليق التام 
لجميع الرحالت الدولية املنتظمة في خطوة استباقية أقبلت عليها بالدنا 
في التصدي لهذا الوباء، وبالنسبة لإلنعكاسات السلبية لهذه الجائحة 
على قطاع النقل الجوي املغربي ال بد من تذكير مجلسكم املوقر أن 
تعليق الرحالت الجوية ترتبت عنه خسارات مالية كبيرة لجميع الشركات 
الخطوط  وخاصة شركة  العالمي،  الصعيد  على  القطاع  في  العاملة 
ومداخيل  أنشطة  على  ذلك  انعكاس  إلى  باإلضافة  املغربية  امللكية 
واستثمارات املطارات، تجدر اإلشارة إلى أن املغرب ال يشكل استثناء 
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بهذا الخصوص، فقد أكد تقرير لإلتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن 
ما يعادل ثلث حجم أسطول الركاب العالمي ظل مجمدا خالل تف�سي 
فيروس كورونا، وأوضح التقرير أنه بسبب تف�سي هذا الوباء من املتوقع 
أن تنخفض إيرادات شركات الطيران العالمي ب تقريبا 252 مليار دوالر، 
وأن تنخفض قدرة صناعة الطيران بأكثر من %30 في العام الجاري، 
بالنسبة للمغرب يشير تقرير اإلتحاد الدولي للنقل الجوي إلى تقليص 
الحركة الجوية بحوالي 5 مليون مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة مالية 

وتهديد مناصب الشغل؛

بالنسبة للخطوط امللكية املغربية فبعد قرار إغالق الحدود ومنع 
التنقل فجميع الرحالت الدولية والداخلية للشركة تم توقيفها منذ 
أواسط شهر مارس 2020، وتجب اإلشارة إلى أن هذه الشركة استمرت 
في تشغيل بعض الطائرات خاصة الكبرى في مجال الشحن التي قامت 
خالل األسابيع األخيرة بعشرات الرحالت لجلب معدات وأجهزة طبية 
خصوصا من الصين وكوريا والجنوبية، كما تقوم برحالت لتصدير 
واستيراد آالف األطنان من املواد اإلستهالكية املختلفة سواء لفائدة 
املغرب أو لدول افريقية شقيقة، مساهمة بذلك في الدفع باإلقتصاد 
الوطني واإلفريقي، كما قامت مصالح الوزارة املكلفة بالطيران املدني 
التدابير  من  مجموعة  بتنزيل  املعنية  الجهات  مختلف  مع  بالتنسيق 
واإلجراءات اإلحترازية والوقائية باملطارات لضمان السالمة الصحية 
للطيران  العاملية  املنظمة  توجيهات  اإلعتبار  بعين  آخذا  للمسافرين، 

املدني ومنظمة الصحة العاملية.

وفي هذا السياق، عملنا على وجه الخصوص على توجيه شركات 
الطيران على مواصلة إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها املتوقفة 
وعلى جميع اآلليات واألجهزة التي تستخدم في مجال اشتغالها وكذا 
السهر على مواصلة تأهيل األطقم الجوية خالل فترة التوقف، والهدف 
من ذلك أن تكون طائرات و أطقم الشركات على أتم اإلستعداد لستئناف 
الوقت  في  والدولي  الداخلي  الطيران  لفائدة  األجواء  فتح  بعد  العمل 
املناسب، بخصوص املطارات، فقد عمل املكتب الوطني للمطارات مند 
اكتشاف الحاالت األولى لهذا الوباء بتنسيق وثيق مع مختلف شركائه 
من سلطات أمنية وممثلي وزارة الصحة على اتخاذ التدابير الصحية 
والتنظيمية الالزمة ملواجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك قبل إعالنه 
جائحة عاملية من طرف منظمة الصحة العاملية، وقد استمر املكتب 
التي عرفت إغالق املجال الجوي  الجارية  خالل فترة الحجر الصحي 
الوطني في مواصلة تعقيم مختلف مرافق املطارات التي مازلت تواصل 
أنشطتها املتعلقة بإستقبال الشحن الجوي le Fret للبضائع املتنوعة 
واألدوات واملستلزمات الطبية املستعملة من طرف وزارة الصحة في 
إطار تدبيرجائحة كورونا، كما يعمل املكتب الوطني للمطارات إلعداد 
مرحلة استئناف الرحالت الجوية عبرجرد و تحليل كافة املوارد املطارية 

املتعلقة باستقبال املسافيرين.

ومن جهة أخرى، فإن املكتب وإنسجاما مع توجه الدولة لتقديم 

على  املحافظة  من  لتمكينها  والتجارية  اإلقتصادية  للوحدات  الدعم 
مناصب الشغل خصوصا واستئناف أنشطتها بعد رفع الحجر الصحي 
وبعد موافقة سلطة الوصاية التقنية واملالية، قدم عدة تسهيالت ذات 
طابع مالي لجميع شركائه، نذكر منها تأجيل أداء الفواتير لثالثة أشهر 
تربطهم  التي  اإلتفاقيات  لتنفيذ  إضافية  آجل  من  الشركاء  وتمكين 
باملكتب، وكذلك إلغاء أو تقليص الواجبات املالية لفائدة الوحدات 

التجارية العاملة باملطارات.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

على  الوزارة  تسهر  الجوي  املجال  وفتح  العمل  استئناف  أفق  في 
تشغيلية  ظروف  ضمان  إلى  تهدف  التوصيات  من  مجموعة  إعداد 
مالئمة لعمليات الطيران وحماية الركاب واملستخدمين وضمان حماية 
أمن وسالمة الطيران املدني واإلستئناف التدريجي لنشاط النقل الجوي 

وتقديم التسهيالت الالزمة ملقدمي الخدمات في املطارات.

امللكية  الخطوط  تواصل شركة  الجوية  الحدود  فتح  انتظار  وفي 
املغربية إجراء فحوصات تقنية على طائراتها املتوقفة حاليا، ونفس 
مجال  في  تستخدم  التي  واألجهزة  اآلليات  لجميع  بالنسبة  ال�سيء 
اشتغالها، وكذا مواصلة تأهيل أطقمها الجوية، وموازاة مع ذلك تعمل 
الشركة على تجهيز كل مرافقها خاصة تلك التي تستقبل فيها الزبناء في 
املطارات وفي الوكاالت التجارية، وكذلك في مقرات العمل بشكل يشدد 
عمليات التطهير وحماية وسالمة املواطنين وذلك تماشيا مع التعليمات 

الصحية املتبعة في هذا الشأن.

فيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، فقد ثأتر قطاع الصناعة 
التقليدية كثيرا مما أدى إلى توقف الشبه كامل للنشاط املنهي بالنسبة 
الصناعة  مجال  في  املشتغلة  واملقاوالت  والتعاونيات  الصناع  ألغلب 
التقليدية، كما تم تسجيل انخفاض الطلبيات على الصعيد الوطني 
والخارجي ال�سيء الذي أدى إلى هبوط حاد في املبيعات خاصة خالل شهر 
رمضان املبارك الذي يعتبر مناسبة متميزة لترويج منتوجات الصناعة 

التقليدية.

من ناحية أخرى تم إلغاء جميع املعارض والتظاهرات التجارية التي 
يعتمد عليه الفاعلون بشكل خاص في تسويق منتوجاتهم، باإلضافة إلى 
شبه التوقف عملية التصدير مما أدى إلى تراجع الصادرات الصناعة 
%34 باملقارنة بنفس  2020 بنسبة  4 لسنة  التقليدية خالل األشهر 

السنة املاضية.

الصناعة  بقطاع  العاملين  على  األزمة  هذه  حدة  من  للتخفيف 
التقليدية قامت الوزارة بتعبئة مصالحها املركزية والترابية من أجل 
مواكبة الصناع التقليديين، في عملية االستفادة من اإلجراءات التي 
اتخذتها بالدنا في إطار لجنة اليقظة االقتصادية، كما قامت كذلك 
ببحث ميداني خالل شهر ماي املنصرم أظهر أن عددا مهما من الصناع 
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التقليديين استفادو من اإلعانة املالية للدولة في إطار اإلجراءات التي 
اتخذتها هذه اللجنة، وأظهر البحث امليداني كذلك أن للصناع التقليديين 
مطالب ملحة كالحصول على قروض بدون فائدة أو شروط تفضيلية 
ودعم التسويق اإللكتروني إلى جانب التسويق الكالسيكي ووضع آليات 
وإيجاد  لها  يتعرضون  التي  املشاكل  لتحديد  إشارتهم  رهن  لالستماع 
الحلول املناسبة في الوقت املناسب وستشكل هذه االنتظارات أولوية 
في برنامج عملنا، في هذا الشأن يتم حاليا اإلعداد لتوقيع اتفاقيات مع 
غرف الصناعة التقليدية إلنعاش الصناعة التقليدية في مختلف جهات 
الترابية للوزارة  باملديريات  اململكة، موازاة مع إحداث خاليا إنصات 
ملواكبة الصناع التقليديين وتعاونيات الصناعة التقليدية، هذا إضافة 
إلى منتوجات  التقليدية  الصناعة  إلى مواكبة وتسهيل ولوج وحدات 
تمويلية بشروط مالئمة لوضعيتها، وتحفيزا كذلك للتعاونيات العاملة 
بالقطاع تعمل الوزارة بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد 
املدرسة   ،l›IMANOR للتقييس  املغربي  واملعهد  والرقمي،  األخضر 
العليا لصناعة النسيج واأللبسة l›ESITH لتمكين التعاونيات الحرفية 
التسبيق املطلوبة  للخياطة من الحصول على حق استعمال شهادة 

بصفة مجانية للمساهمة في إنتاج الكمامات طبقا للمعايير الوطنية 

املعتمدة، مع التذكير أن هذا اإلجراء مكن وسيمكن مجموعة أخرى من 

التعاونيات من التعويض عن توقف نشاطهم في الصناعات التقليدية.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

التقليدية  الصناعة  بقطاع  املنهي  التكوين  منظومة  يخص  فيما 

وباعتبار أهمية هاد املنظومة، تواصل الوزارة تعزيز املنصة اإللكترونية 

بموقع elmallam.artisanat.gov.ma بدعائم البيداغوجية والوسائل 

السمعية والبصرية وكذا إرسال دعامات التكوين عن بعد ملؤسسات 

التكوين املنهي من أجل تمكين املؤطرين من مواصلة تقديم الدروس 

للمتدربين بواسطة التقنيات الرقمية املعتمدة، كما يتم تحسين آليات 

تتبع سير التكوين عن بعد وتطويره وضمان تنفيذه في أحسن الظروف 

مع االشتغال على السيناريوهات املمكنة، لضمان استمرارية ما تبقى 

من املوسم التكويني واإلجراءات التي ينبغي اعتمادها لتدبير امتحانات 

نهاية السنة واستقبال املوسم املقبل وبرمجة العمليات التقييمية التي 

لم يتم إنجازها نتيجة الحجر الصحي.

املكونين  مستحقات  تأدية  على  الوزارة  تحرص  اإلطار،  نفس  في 

املنهي  بالتدرج  التكوين  عملية  في  املشاركين  والصناع  املستضعفين 

مقابل إشرافهم على تلقين دروس التكوين عن بعد للشباب املستفيد 

من التكوين األولي بنمطين النظامي والتدرج املنهي، كذلك يتم اإلعداد 

لتقييم تجربة التكوين عن بعد والتي تم اعتمادها خالل فترة الحجر 

الصحي والعمل على تطويرها من خالل تكثيف رقمنة برامج التكوين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

لتوفير أحسن الظروف إلعادة انطالقة أنشطة الصناعة التقليدية، 
يتم العمل على ثالث محاور:

- برنامج الصحة والسالمة الستئناف األنشطة.

- هيكلة القطاع.

والتسويق  اإلنتاج  جوانب  في  خصوصا  الحرفيين  ومواكبة   -
والتمويل.

العمل على مواكبة  والسالمة سيتم  الصحة  برنامج  فيما يخص 
والصحة  للسالمة  معايير وشروط  بوضع  اإلنتاج  وفضاءات  وحدات 
في مقرات العمل تستجيب للمواصفات املوضوعة من طرف الجهات 
املختصة وذلك عبر دالئل تم وضعها لهذه الغاية وإرسالها إلى املديريات 
الجهوية للوزارة وغرف الصناعة التقليدية لالستعانة بها في عمليات 
املواكبة، كما يتم بث وصالت إشهارية تحسيسية في هذا الشأن عبر 

الوسائل السمعية البصرية.

فيما يخص هيكلة القطاع، لقد أظهرت جائحة كوفيد 19 ضرورة 
تسريع هيكلة القطاع لتطويره وتحسين ظروف عيش وعمل الصناع 
 98.15 رقم  القانون  ملقتضيات  وتفعيال  اإلطار  هذا  في  التقليديين، 
بتحديد القواعد املنظمة لنظام التأمين اإلجباري األسا�سي عن املرض 
الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  لفائدة 
يزاولون نشاطا خاصا بما فيهم الصناع التقليديون، وكذا القانون رقم 
99.15 املؤسس لنظام املعاشات لهذه الفائدة فقد تم تكثيف التشاور 
مع املهنيين من خالل عقد لقاءات مع غرف الصناعة التقليدية في 
هذا الشأن، كما أننا بصدد استكمال مسطرة املصادقة على مشروع 
القانون رقم 50.17 املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية والذي 
بتعميم  وبالتالي  القطاع،  بهذا  الفاعلين  فئات  تحديد  من  سيمكن 
اإلستفادة من التغطية اإلجتماعية املذكورة لفائدة فئة عريضة من 

الحرفيين.

اإلنتاج  جوانب  في  خصوصا  الحرفيين  مواكبة  ملحور  بالنسبة 
والتسويق والتمويل فقد تم توفير فضاءات للعاملين بالقطاع خاصة 
التعاونيات لتسويق منتوجاتها عبر التسويق الرقمي والتسويق املباشر، 
وعليه تحرص الوزارة على مواصلة القيام بحمالت تواصلية وتحسيسية 
التأطير واملواكبة  تقديم  اإللكترونية مع  التجارة  إلى  الولوج  لتشجيع 
والدعم بشراكة مع الفاعلين في املنصات املتخصصة وتوفير منصات 
لتسهيل  افتراضية  فضاءات  أو  أروقة  إحداث  خالل  من  إلكترونية 
عملية بيع منتوجات الصناعة التقليدية عبر استغالل تلك املتواجدة 

منها على الصعيد الوطني.

وفيما يتعلق بالتسويق املباشر فقد سطرت الوزارة كذلك برنامج 
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لدعم ومواكبة عملية التسويق عبر الفضاءات العمومية والتفاوض 
مع شبكات التوزيع الكبرى، من أجل ضمان تسويق املنتوجات داخلها 
بتسهيالت مالئمة مع استغالل فضاءات العرض املتواجدة بالبنيات 
أكبرعدد  بناءا على تصور يضمن استفادة  للوزارة،  التابعة  التحتية 
ممكن من الصانعات والصناع والتعاونيات بما فيها التعاونية القروية، 
من أجل إعطاء دينامية جديدة لعملية اإلنتاج وإطالق حمالت تواصلية 
لتشجيع استهالك املنتوجات التقليدية بشراكة مع فيدرالية مقاوالت 
الصناعة التقليدية وغرف الصناعة التقليدية، كما أنه في إطار الدراسة 
الخاصة باإلستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية والذي هو 
في طور اإلنجاز منذ نهاية السنة املاضية، تم التركيز على ورش التمويل 
وتحسين وتكثيف اإلنتاج في جميع فروع الصناعة التقليدية اإلنتاجية 
الصناع  ملواكبة  الترابية  املديريات  تعبئة  تم  كما  الخدماتية،  وكذا 

التقليديين لتسهيل الولوج إلى منتوجات التمويل.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

حضر ت  لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

تولي الوزارة كذلك حيزا هاما لقطاع اإلقتصاد اإلجتماعي ملا يوفره 
من سبل وفرص العيش الكريم لشرائح واسعة من الساكنة، في هذا 
الصدد شمل تدخل الوزارة عدة محاور نذكر منها، املواكبة والتواصل 

والتسويق، مقاربة النوع والتشريع.

فيما يخص املواكبة والتواصل والتسويق، فيتم العمل على مواصلة 
تحسيس مكونات اإلقتصاد اإلجتماعي بضرورة احترام التدابير الوقائية 
املحددة من قبل السلطات العمومية عبر قنوات التواصل اإلجتماعي، 
وذلك باستغالل وتوظيف DES VIDEO وملصقات تم نشرها باملوقع 
اإلجتماعية  التواصل  وشبكات  التعاون  تنمية  ملكتب  اإللكتروني 
الخاصة، كذلك يتم إعداد بيانات رقمية ملنتجات التعاونيات بتنسيق 

مع مجموعة من الفاعلين واملتطوعين مشكورين.

فيما يتعلق بإنتاج وتسويق املنتوج التضامني، فقد تم إطالق مبادرة 
»متضامنون مع التعاونيات« كوسيلة إليجاد منافذ للتسويق منتجاتها 
املدني  املجتمع  في  الفترة اإلستثنائية بشراكة مع فاعلين  خالل هذه 
والقطاع الخاص، وقد مكنت هذه العملية من توزيع قفف تضامنية 
من إنتاج التعاونيات تم توزيعها بتنسيق مع السلطات العمومية لفائدة 
العائالت املعوزة، هذا من اإلعداد لتعديل اتفاقية الشراكة املبرمة مع 
مجلس الجهات املتعلقة بتنظيم املعارض الجهوية واألسواق املتنقلة 
لتسويق وترويج منتجات وخدمات مكونات القطاع من أجل تعويضها 
بتقنية التسويق اإللكتروني، وكذا تنفيذ برامج تقوية القدرات ودعم 

املشاريع عن بعد.

للتمكين  تم إعداد مشروع  النوع، فقد  وأما فيما يخص مقاربة 
اإلقتصادي للنساء لدعم مشاريع نسوية تنموية ملواجهة آثار فيروس 
باملوافقة  حظي  والذي  القروي،  بالعالم  خاصة  املرأة،  على  كورونا 

املبدئية للتمويل في إطار التعاون الدولي، هذه إضافة إلى تمويل وإنجاز 
لبرنامج  نموذجي  دليل  الدولي إلعداد  التعاون  إطار  في  كذلك  دراسة 
ممثلين  بمشاركة  وذلك  محاوره،  أهم  النوع  مقاربة  تشكل  تعاقدي 
عن الفاعلين املؤسسيين والخواص، فيما يخص مجال التشريع ومن 
أجل التعريف بمجاالت أنشطة قطاع اإلقتصاد اإلجتماعي وتوفير إطار 
والعاملين،  للفاعلين  الرؤية  وتوضيح  لإلستثمار  مالئم  ومناخ  قانوني 
فإن الوزارة بصدد تحيين مشروع القانون اإلطار املتعلق باإلقتصاد 

اإلجتماعي والتضامني وإعداد مشاريع نصوصه.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب،

ما دمنا نتحدث عن اإلجراءات والتدابير التي إتخذتها الوزارة على 
مستوى القطاعات التي تشرف عليها، فإنه وبهذه املناسبة أود أن أتوجه 
الصناعة  أو  السياحة  مجال  في  سواء  املهنيين  لكل  الجزيل  بالشكر 
املهن  مختلف  وكذا  اإلجتماعي  واإلقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 
املرتبطة بهذه القطاعات على إنخراطهم اإليجابي وتفاعلهم الوطني مع 
مختلف التدابير التي أقدمت عليها بالدنا والتي تروم الحد من تف�سي وباء 

كورونا وكذلك على التزامهم بالحجر الصحي.

أستعرضها  أن  الشرف  لي  كان  التي  والتدابير  اإلجراءات  هذه  إن 
أمام مجلسكم املوقر، تأتي في سياق مقاربة منهجية أعدتها الوزارة 
ملواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتأتي أيضا إنسجاما مع اإلجراءات 
والتدابير اإلستباقية التي اعتمدتها بالدنا، بقيادة جاللة امللك، محمد 
السادس، نصره هللا، والتي تروم التأسيس ملرحلة جديدة للمغرب ما 
بعد كورونا قوامها التعبئة الجماعية واملسؤولية والتضامن واإللتفاف 
حول املصالح العليا للوطن، وتغليب املصلحة العامة في إطار التعبئة 
الشاملة وراء جاللة امللك، حفظه هللا، في كل املبادرات التي يقودها 

جاللته بحكمة وتبصر والسداد، والسالم عليكم ورحمة هللا.

 لس د رئيس  لجلسة:

لفريق  تعقيب  للمناقشة،  ننطلق  إذن  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
العدالة والتنمية، لحظة السيد النائب لتعقيم املنصة.

 لنائب  لس د خال د تك8كين:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م،  بسم 
 ملرسلين.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  ل8زيرة  ملحترمة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

شاء الرحمان وقدر أن يجتاح الوباء العالم وتوقف كل �سيء كل 
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األمور أو تكاد، وعلى هذه املنصة سيدي الرئيس ردد الكالم منذ بداية 
الجائحة، وحق لنا أن نكرره اليوم ألنه يشعرنا بالفخر كجيل شباب رغم 
صعوبة هذه الظروف، فبعون هللا هذا البلد الكريم بشعبه العظيم، 
بملكه العظيم، بفقيره الصابر، بغنيه املتكافل، بمثقفه املوجه بشركاته 
وبنوكه وعماله ونساء ورجال صبر من مختلف القطاعات جنود امليدان 
في الصفوف األمامية جزى هللا الجميع خيرا، أقول بفضل هللا وتكافل 

والتزام الجميع تجاوزنا األسوأ.

هذه مملكة عظيمة أيها السادة، راكمت من عمقه الحكمة عبر 
التاريخ ولها أن تنهل مستفيدة من دروس هذه املحنة املنحة، نحو مزيد 
من تأصيل وترصيد الخيارات الثابتة على كل املستويات، من أجل مزيد 
من اإلزدهار، هذا الدرس التجريبي القا�سي قر ووحد تصوراتنا أكثر من 
أي وقت م�سى حول األولويات الحقيقية وحول اإلجابات املستقبلية، 
ونحن نبني اإلستراتيجيات القطاعية الجديدة ونحن نبحث عن نموذج 
تنموي يعالج إشكاالت إنتاج الثروة وتدبيرها وحسن توزيعها، خالل 
املحنة عرفنا ونحن القادمون من عمق الجبل بكل ما يختزله من كل ما 
تعرفون أن الرأسمال املادي لبلدنا هو تمغربيت أو حين ننهل من قيمنا 
األصيلة املختلفة الروافد املعاني الراسخة للصدق والتكافل والعدل 
والقناعة ونعطي العمل قيمته ويشد بعضنا أزر بعض ويشد الغني أزر 

الوطن ألنه السفينة التي تحملنا جميعا.

ولعل أكبر درس من هذه الجائحة هو أن عالم املستقبل سيصمد 
فيه فقط من يرفعون شعار الوطن للجميع وقبل الجميع وال مجال 
للتباكي ولكل محاوالت الخالص الفئوي أو الفردي، هو شعب عظيم 
وملك مبادر، وبلد جميل يستحق األفضل ويزهو ثقة حين يتعاون كل 
أبنائه من أجل الخير للجميع، وفي املناسبة نقول هللا يعوض ما ضاع 
بالنسبة للبرد بالنسبة للفالحين ديال صفرو وبوملان والحاجب كنتمناوا 
إن شاء هللا أنه يتقدم ليهم الدعم، وفي محنة املغاربة العالقين خارج 
الوطن ننتظر السيدة الوزيرة من الحكومة اإللتفاتة ألن األمر لم يعد 

يحتمل.

السيدة الوزيرة، قطاع السياحة يعتمد على تنقل األفراد وتفاعلهم 
مع الناس واألمكنة وتحكمه الحاالت اإلقتصادية والنفسية والصحية 
املختلفة، وقد ضرب بشكل قويا بسبب الجائحة، خاصة وأن بلدنا 
اتخذ مبكرا أحد اإلجراءات اإلحترازية العالية الكلفة وهو إغالق الحدود 
نوجز  التشخيص  وفي  وسالمتهم،  املواطنين  ملصلحة  تغليبا  واألجواء 
توقف كل �سيء السيدة الوزيرة، الرحالت املؤسسات السياحية، النقل 
السياحي، وكالة األسفار، املرشدين السياحيين، كراء السيارات بدون 
سائق، والخسائر بعشرات املاليير من الدراهم، والحدة تزداد كما قلتم 
السيدة الوزير حينما يتعلق األمر بالفئات الضعيفة العاملة بالقطاع، 
خصوصا العاملين الغير مصرح بهم، وبعض املجاالت الجغرافية الهشة 
كالجبال التي تنتعش من رواج القطاع، وبل امتد األمر إلى عدد كبير من 

القطاعات التي ترتبط بصناعة السياحة واألسفار.

مع  التواصل  تقوية  على  بحرصكم  يعني  نشيد  الوزيرة،  السيدة 
اإلجتماعي  الدعم  إجراءات  حزمة  ونثمن  األزمة،  هذه  في  املهنيين 
واإلقتصادي لألفراد واملقاوالت رغم بعض املالحظات، فمثال إقصاء 
عدد كبير من املرشدين السياحيين بحجة عدم تحصلهم مع البطائق 
الزمن ال  في  اإلسناد محددة  إجراءات  وكون  تقدير،  إجحاف وسوء 
يتناسب مع قطاع أكثر املتفائلين يقولون بأن األزمة لشهور والتعافي قد 

يستلزم سنوات.

السيدة الوزيرة، األزمة عميقة وممتدة إلى حين، هو انكماش كبير 
في القطاع سيخلف تراجعا في املردودية وخطر فقدان مناصب الشغل، 
وبل احتمال إفالس شركات وتقلص قطر نافذة تزكي انفتاح البلد وتقدم 
خدمة ترويج إقتصادي لإلستثمار في كل املجاالت، وأوال العالج، اإلقرار 
بأن األزمة ليست بسيطة بل قد تتجاوز التدبير القطاعي وتتطلب سند 
الجميع، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم كيف نتجنب تعطل محرك 
أسا�سي من محركات التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية في بالدنا؟ وهو 
سؤال موجه للجميع، للحكومة، للقطاع املسؤول، للمهنيين، لخبراء 
هو  الرهان  البرملانية،  للفرق  بلدنا،  في  واألسفار  السياحي  التخطيط 
تقديم جواب مستعجال ومرن، مستشرف وواقعي يراعي قدرات البالد 

على كل املستويات، هي مسؤوليتنا جميعا.

اإلستئناف  أن  والسادة،  السيدات  أيه  اليوم  أحدنا  يجادل  ال 
سيكون حذرا في القطاع، وأن الوضعية اإلقتصادية والصحية في أوروبا 
تفرض أن أولى الحلول هي دعم الطلب الداخلي والسياحة الوطنية، 
لكن من باب إسراء إستراتيجية دائمة للمستقبل تمكن املغاربة من 
التمتع بجمال بلدهم والتنعم بخدمات الجودة التي تقدم لألجانب أيام 
الرخاء في املؤسسات السياحية، وفي املسألة نقدم السيدة الوزيرة عدة 

اقتراحات:

أوال: تنمية الوعي بأن السياحة والسفر دعم لإلقتصاد واألنشطة 
املكتب  إستراتيجية  في  تغيير جذري  القنوات،  كل  عبر  للدخل  املدرة 
والتفاعل  الترويج  ومنطق  اإلستهداف  حيث  من  للسياحة  الوطني 
املستمر مع املهنيين، إدماج اإلعالم العمومي في الترويج ملختلف املناطق 
السياحية الوطنية بزخم من يومي، وأؤكد على املسألة بزخم يومي عبر 
الفاعلين في امليدان، إحداث  حملة إشهار واسعة تستفيد من خبرة 
مواقع إشهار والحجز في متناول املستهلك املغربي، استغالل اإلستعداد 
العام من قبل كافة الفاعلين لتسويق منتوج سياحي منخفض التكلفة، 
اإلرشاد  السياحية،  الجوالت  اإليواء  النقل،  من  متكامل،  منتوج 
هذه  املغربية،  األسر  السفر  عادات  مع  منسجم  اإلطعام،  السياحي، 
ليست مرحلة ربح، هذه مرحلة صمود، تشجيع املقاوالت و املعامل على 
إدماج منطق العطل القصيرة كتحفيزات لللمستخدمين واألجراء، تأطير 
عقد شراكات بين منهي القطاع مع الجامعات واملدارس لخلق منتوج 
السياحة املدرسية، التوجه نحو منطق التدبير الترابي لألزمة عبر إدماج 
املجالس الترابية جهويا وإقليميا، وإطالق عملية إشهار نوعية للمناطق 
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الرائعة، للمناطق الجبلية وخصوصيات املجاالت الطبيعية كحل من 
حلول الخروج من حاالت الضعف النف�سي والصحي التي ترتبت عن 

الحجر الصحي.

السيدة الوزيرة، الفاعلون االقتصاديون ومهنيو القطاع ينتظرون 
املزيد من اإلجراءات املستعجلة الداعمة، خصوصا تمديد إجراءات 
اإلسمناد املالي إلى نهاية السنة ألن التعافي سيكون بطيئا واالستمرار في 
تأجيل املساهمات االجتماعية وبل التحفيز في شكل تخفيضات لصالح 
الشركات التي تحافظ على نسب عالية من مناصب الشغل، يطالبون 
بدراسة وتفعيل كل إمكانيات التحفيز الضريبي سواء ما تعلق بالضريبة 
على الدخل أوالضريبة على الشركات وتسريع استرداد الضريبة على 
إيجاد صيغ  يمكن من  بما  التواصل  املضافة، وتجويد طرق  القيمة 
بعمل مشترك بين الوزارة واملكتب الوطني للسياحة واملجالس الجهوية، 
وزارة املالية والقطاع البنكي إلبقاء على الفتح املحفز لخطوط االئتمان، 
وتوفير سيولة االقتراض بنسب تفضيلية وتنديد ضمان أوكسيجين، 

ودراسة كل إمكانية التدخل بتأجيل أقساط التأمين.

الوزيرة، إعداد دالئل مبسطة لكل  لقد أصبح ضروريا، السيدة 
إجراءات الدعم التي ستتخذ لتبسيط ولتعميم االستفادة على الفاعلين 
املعلومة على اختالف مستوياتها  توفير  يعتبر  الصغار خصوصا، كما 

للجميع على قدر املساواة أمرا جوهريا في أي انتعاشة مقبلة.

ولرئيس  لكم  قدمت  الفيدراليات  ديال  األغلب  الوزيرة،  السيدة 
الحكومة يعني التقديرات ديالها واالقتراحات ديالها للخروج من األزمة، 
وكاالت األسفار، أرباب الفنادق، مهنيو النقل السياحي، كراء السيارات 
بدون سائق، وجمعيات املرشدين السياحيين، بما يستلزم اإلنصات عبر 
لجان تقنية في الوزارة وبل عقد اجتماعات موسعة مع رئاسة الحكومة، 
ربما ستلعب الجغرافية السيدة الوزيرة دورا في التعافي السريع للوجهة 
السياحية املغربية، وال يجب أن نغرق في التشائم، فبلدنا عرف توافد 
األجواء،  إغالق  قد  الجائحة  من  األول  الشهر  خالل  السياح  عديد 
والكثيرين عبروا عن رغبتهم في زيارة املغرب حال رفع الحظر عن السفر، 
وأغلب الحجوزات ما بعد أكتوبر غير ملغية بما يستلزم إعداد خطط 

للمستقبل القريب.

كما سبقتو وهضرتو، السيدة الوزيرة، على اإلنتاج ديال الدالئل 
الصحية للسياحة اآلمنة، ولكن كنطلبو أيضا بدعم الفنادق في كل 
املتدرجة  العودة  ديال  الخطة  بإخراج  واإلسراع  الصحية  اإلجراءات 
للعمل باش يفهمو آش خصهم يديرو، تعبئة الفاعلين على الحفاظ على 
أواصر الود والتواصل مع العمالء وحماية شبكة العالقات االقتصادية 
أي  لدعم  األسعار  سياسة  تكييف  املنافسة،  الوجهات  اختراق  من 
املرونة  واحد  عندنا  تكون  املغربية،  الوجهة  على  طلب  أو  انتعاشة 
يعني صعودا ونزوال مع األسعار حسب تطور الطلب، إعمال اليسر مع 
الزبائن في إمكانية التأجيل املستمر لحجزاتهم تفاعال مع حاالت االرتياب 

والخوف ملا بعد الجائحة.

السيدة الوزيرة، إننا في فريق العدالة والتنمية نقدر أن التأقلم 
السليم مع التغيرات املحتملة في دينامية االستهالك واإلنفاق، يجعل 
خططهم  وتتبع  ضروريا،  أمرا  اآلخرين  تجارب  على  الدائم  اإلطالع 
إلنتاج عروض  وقتها  في  واملعلومة  للفاعلين  اإلمكان  وتوفير  املنافسة 
للفاعلين  التابعة  الترويج  منصات  في  املواظب  والحضور  منافسة 

العاملين في املجال.

رواج  كصانع  السياحة  بين  الوثيق  الترابط  الوزيرة،  السيدة 
إلغاء  من  االحترازية  اإلجراءات  خلفته  وما  التقليدية  والصناعة 
واملعارض  التجارية  التظاهرات  وحجر  والدولية،  الوطنية  للطلبيات 
عمق جراحة الصناع والتعاونيات الحرفية بما يفرض تعامال خاصا 
ومواكبة الحقيقية، واإلسراع بتنزيل إجراءات التمويل التعاوني امليسر، 
ملزاولة حرف  املنظم  القانون  على  املصادقة  مسطرة  تسريع  وتحفيز 
الصناعة التقليدية، والتغطية الصحية الشامل واإلستمرار في إجراءات 
الدعم اإلجتماعي لقطاع نعلم أن مشكلته ليس العودة إلى اإلنتاج بل 
للتسويق، وملا ال ما نخصصوش يعني من ميزانية ديال املعارض اللي 

تلغات دعم بأي شكل من أشكال لهذه التعاونيات الحرفية.

املغربية رمزا من رموز  امللكية  الخطوط  الوزيرة، شركة  السيدة 
اإلقتصادي الوطني، ربما تعيش أسوأ أزمة في تاريخها، هي أزمة قديمة 
ازدادت عمقا بالضرورة وتستلزم اإلقتراض بضمانات حكومية لكن 
السؤال سؤال مراجعة للنموذج اإلقتصادي للشركة يفرض نفسه من 
جدي، بال ريب أيها السادة األزمة عميقة وتستلزم التعبئة املتواصلة 
لكنها أيضا فرصة لصياغة ومأسسة نموذج تواصل مع الفاعلين في 
القطاع، استرجاع زمام القرار ومراجعة منطق اشتغال كل املؤسسات 
املتدخلة في حلقة إنتاج وتوزيع املنتوج السياحي، تعميق الوعي الجماعي 

بأن القطاع تركيبة النموذج اإلقتصادي..

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب.

 لنائب  لس د خال د تك8كين:

لو سمحت دقيقة السيد الرئيس..

 لس د رئيس  لجلسة:

النائب،  السيد  تفضلوا  واملعاصرة  األصالة  فريق  تعقيب  شكرا، 
تعقيم املنصة من فضلكم. تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د عزيز  للبار:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس،

 لس دة  ل8زيرة،
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 لس د  لكاتب  لعام،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

أوال وفي البداية وقبل الخوض في مناقشة املوضوع، البد أن نثير 
انتباهكن السيدة الوزيرة من خاللكن إلى السيد رئيس الحكومة على 

ما يلي :

املواقف  في  التباني  على  املحترمة  الوزيرة  السيدة  نتأسف   1-
والتصريحات الغير مسجلة لبعض أعضاء الحكومة بخصوص تمديد 
الحجر الصحي إنه سلوك ال يخدم الديمقراطية كما ال يخدم املؤسسات.

لرفع  املحدد  التاريخ  نهاية  على  مقبلون  ونحن  الحكومة  ننبه   2-
انتظارات  اتخاذ أي قرار غير مدروس وال يعكس  الحجر الصحي من 

الشعب املغربي واإلقتصاد الوطني.

-3 نستوضح الحكومة على الجهة التي ستتحمل تكاليف التحليالت 
الوحدات  في  والعاملين  املستخدمين  لفائدة  ستنجز  التي  املخبرية 

الصناعية والتجارية ما بعد رفع الحجر الصحي.

-4 السيدة الوزيرة قطاع النقل بجميع أصنافه يحتضر ومهنيوه 
كحكومة  عليكم  لذلك  الوزيرة،  السيدة  انتحر  من  فهناك  يعانون، 
التحرك وبعجل ملعالجة املشاكل اإلقتصادية واإلجتماعية ملهن قطاع 
النقل بشكل عام والنقل يعني والنقل عامة، نتمنى أن يأتينا السيد 
رئيس الحكومة في الجلسة املقبلة بأجوبة صريحة ودقيقة عن ذلك، 

أقول قبايلة حتى النقل الجوي.

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات األكثر تضررا للتبعات سلبيا 
لتف�سي فيروس كورونا املستجد كما جئت بها السيدة الوزيرة، وأزمته 
تتفاقم يوما بعد يوم حيث أن كافة وحداته الفندقية متوقفة عن 
العمل إضافة إلى باقي املؤسسات املرتبطة بالقطاع، واعترفتي بها منها 
النقل  شركات  املصنفة،  املطاعم  األسفار،  وكاالت  الجوي،  النقل 
السياحي، املرشدين السياحيين والصناع التقليديين اللي هي الطامة 
الكبرى جميعهم وجدوا أنفسهم في وضعية مهترئة، ولحد الساعة ال 
والقيام  العمل  الستئناف  االفتتاح  تاريخ  عن  اإلعالن  ينتظرون  زالو 
بتطبيق التدابير الصحية واألمنية املعمول بها وطنيا ودوليا، خصوصا 
وأن العطلة الصيفية على األبواب، واعترفتي السيدة الوزيرة وجئتي 
في التدخل ديالكم فهاد الشأن، كما أننا نسجل بأسف شديد غياب 
الذين  املهنيين  من  كل  منها  تشتكي  باتت  التي  واالنتظارية  التواصل 

تحتضر منهم، والحكومة غير عابئة بمعاناة هذا القطاع.

السيد الرئيس، إن املفارقة الغريبة في تدبير أزمة كورونا من طرف 
الحكومة هي كونها تفتقر إلى تصور واضح على بعض يومين من رفع 
الحجر الصحي، أي بعد غدا إن شاء هللا ، ال�سيء الذي ينعكس سلبا 
على نفسية منهي القطاع وعلى املغاربة قاطبة، ويفتح الباب على هذا 
اإلكتتاب ويجعل املستثمرين الغيورين على وطنهم في حيرة من أمرهم، 

واملواطين كلهم كيتسائلوا، هذا وإن ضعف أداء إدارة السياحة ناتج 
عن أن املسؤولين الذين تحملوا مسؤولية هذا القطاع ومنذ اإلستقالل 
من  لذلك  القطاع،  خارج  من  كلهم  تقريبا  وزير  أو  وزيرة   60 تقريبا 
الصعب عليهم تدبيرهم بتقنية ومهنية وحكامة جيدة، و أكبر دليل وهو 
تركيا بدات 1983 ووصلت اليوم ل 43 مليون سائح، واملغرب بدا في 
1956، ومن ذاك الوقت لدابا بحرا وصلنا ل 13 ملليون، و13 مليون 
فيها زائد 6 مليون ديال السياح، يعني كندخلوا املغاربة في السياحة 
الداخلية واملغاربة القاطنين في الخارج، فإذا عجز املسؤول األول عن 
القطاع عن إعطاء تصور واضح املعالم فما بلكم باملهنيين الذين وجدوا 

أنفسهم في حيرة من أمرهم.

لفتح  تاريخا محددا  الوزيرة  السيدة  لديكم  الرئيس، هل  السيد 
الحدود من أجل فك عجلة السياحة، وإطالق سراح أسرى القطاع 
املنكوب، هذه اإلنطالقة التي يفترض أن تكون مقرونة بدعم ضريبي 
وكذلك  املواطنون،  يصفه  كما  تدليس  أو  غبن  بدون  واضح  وبنكي 
بالنسبة لخدمات التأمين التي تجعل القطاع في منأى عن املضاربات 
واملفاجآت الغير السارة، وكيزيدوا يعني تأمينات في الوقت اللي ما كاين ال 

سيارات تزداد بأمور خيالية على السيارات وعلى حتى املنشآت جمعاء.

هذه التساؤالت تصب كلها في هدف واحد أال وهو، تسريع اإل نطالقة 
إلنقاد اليد العاملة املقدرة بماليين مناصب الشغل، وال يفوتنا أن نالحظ 
لجنة  وأجندة  اهتمامات  السياحة من  تغيب قطاع  اليوم  غاية  وإلى 
اليقظة اإلقتصادية، ال سيما في ما يخص دعم اإلستثمار السياحي، 
واإلستثمار السياحي هو استثمار انتحاري، ولحد اآلن حتى حكومة من 
الحكومات ما بغات تعطي القيمة وتعترف كما ما اعترف العالم بأن 
السياحة هي التي تشغل الكل في الكل، ال صناع تقليديين والكواتشية وال 
عمالة وال من جميع الفئات وال تجار وال من جميع الفئات اإلقتصادية. 
لذا يبقى تساؤلنا اليوم عن ما هي وصفتكم السحرية إلنقاذ السياحة 

من السكتة القلبية؟

قطاع  أن  نؤكد  واملعاصرة  األصالة  فريق  في  أننا  أ وضح  أن  أود 
مستوى  في  تكون  كافية  تمثيلية  له  ليس  الشديد  لألسف  السياحة 
اللحظة، حاملين إليكم في ذات الوقت صوت املهنيين عموما من الفنادق 
النقل السياحي،  النقل الجوي،  البزارات،  السياحية، دور الضيافة، 
سيارات األجرة، السيارات الكبيرة، يعني املرشدين السياحين الطامة 
الكبرى هما املتضررين اآلوائل، فال بد من اإلسراع بخروج النصوص 
قانونية اسيد الوزير، راه اعترفتي قلت لحد اآلن كينتظروا، ألن حتى في 
تشجيع السياحية الداخلية املرشد السياحي ما عندوا مع من يخدم، 

راهم دبا خرجوا لزنقة كيطلبوا، راه كاين اللي كينتحر.

التجار  التقليدين الجميع هذا،  إذا الزاليجية، الفالحة الصغار، 
القديمة  املدينة  فاس  قساريات  مثال  القساريات،  تجار  الصغار، 
والالئحة تطول، وهي كلها مهن مرتبطة بالقطاع السياحي الذي بات 
منكوبا من تبعات أزمة كورونا، وبالتالي باتت كل املهن املرتبط به تعاني 
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في صمت وفي غياب أي حركة للمسؤولين عن القطاع، وللحكومة برمتها 
رغم أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات اإلستراتيجية في الحياة 
اإلقتصادية، ولألسف يبقى هذا القطاع هو الوحيد من بين القطاعات 
االقتصادية املهمة ببالدنا الذي لن يستفيد من تصور إستراتيجي لحد 
اآلن على غرار ما هو معمول به في القطاع الصناعي والفالحي ومخطط 
املغرب األخضر يعني هذه كلها عندها استفادة وامتيازات والسياحة 
منسية، والسياحة هي اللي تتشكل الكل في الكل وثاني يعني اللي تيجلب 
العملة الصعبة للمغرب اللي املغرب الدولة تتسوي الحاجيات ديالها 
بها، باستثناء بعض الرؤى التي أبانت عن محدوديتها إن لم نقل فشلها 
الذريع علما أنه بشكل يشكل %10 من الناتج الداخلي الخام، باإلضافة 
إلى املداخيل املهمة من العملة الصعبة التي تجعله في املرتبة الثانية مع 
عائدات مغاربة العالم، وكلهم تيقول لك بأن هادو ال سياحة أوال مغاربة 
مستعملين كبقر حلوب كيصنع لهم غير العملة الصعبة واألموال اللي 

هي تتروج ووتتشغل الكل في الكل جميع امليادين تتشغلها السياحة.

إن اعتبار قطاع السياحة بميادين مختلفة كالصناعة التقليدية، 
النقل، الفالحة، الصناعة، البناء وغيره من القطاعات اإلنتاجية تجعل 
من السياحة في مقدمة مشغلين املباشرين والغير مباشرين بأزيد من 
20 مليون منصب شغل، 20 لفوق منين كتشوف امليادين كلها الغير 
مباشر راه األغلبية الساحقة تتخدمها السياحية، لذا نؤكد على أهمية 
التفكير وتفعيل إستراتيجية قطاعية متعددة األبعاد وواضحة املعالم 
خصوصا باعتماد ميزانية مهمة تواكب مستوى انتظارات كل املهنيين 
والعاملين بهذا القطاع الحيوي، وبالنظر ألهمية هاد القطاع في النسيج 
اإلقتصادي واإلجتماعي يتعين على الحكومة أن تستفيق من سباتها 
وأن تعجل باتخاذ تدابير وإجراءات آنية ومستعجلة من أجل إنقاذ هذا 
القطاع واملهن املرتبطة به، وذلك من قبيل تسهيل الولوج واستهالك 
املنتوج السياحي املغربي من طرف السائح املغربي، وشنو عددنا للسائح 
املغربي إذن خصنا نعطيو للسائح املغربي أولوية األولويات ال من خدمات 
وال من أثمنة وال من حسن استقبال، تخصيص ميزانية مهمة للتسويق 
والتعريف باملنتوج السياحي الداخلي عبر إمكانية خلق موقع إلكتروني 
وطني للحجوزات مدعم لصندوق الدعم، يعني عوض يمشيو من ذاك 
الشركات األجنبية ونخلصو 17 و20 و25 ديال العملة الصعبة وهما 
خلصو بالدرهم يعني بقى الدرهم في املغرب وبقى العملة الصعبة في 
املغرب، إذن تشجيع الخطوط الجوية امللكية ديالنا بين املدن الداخلية 
خاصة الدار البيضاء الرباط -فاس -طنجة -العيون- الداخلة- مراكش-

الداخلية  السياحة  بغينا نشجعو  إيال  الجهات األخرى  أكادير وبعض 
البالد  داخل  يسافرو  باش  املواطنة  واملغربية  املغربي  داك  ونشجعو 
وتسهال عليهم املأمورية من طرف الحكومة والجهات واملجالس الجهوية 
للسياحة، دعم النقل السككي وحافلة النقل السياحي، تشجيع األبناك 
على خلق قروض امتياز وبفوائد بسيطة خاصة بالسفر السياحي مع 
التسويق للسفر والسياحة الداخلية داخل الوكاالت البنكية، تشجيع 
املقاوالت التي تأثرت نسبيا من هذه األزمة وتمكين مستخدميها من عطل 

املوظفين ولصالح  للسفر لصالح  العمل على خلق شيكات  مناسبة، 
إقالع  مواكبة  أجل  من  خاص  صندوق  خلق  الداخلية،  السياحة 
السياحة الداخلية مدعم من طرف الوزارة الوصية واملكتب الوطني 
للسياحة والجماعة الترابية، واحنا سمعنا بأن املكتب الوطني السياحة 

راه بدا فهاد النطاق هذا.

أخيرا خلق إرشاد بمناسبة هذا الورش بمشاركة الفاعلين..

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت، تعقيب للفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية.

 لنائب  لس د عزيز  للبار:

السيد الرئيس، نصف دقيقة إيال جات على خاطرك، بغينا غير 
تقديم اإلعفاءات  املرونة.. عن..،  الضريبية من،  إعفاءات  في  تقديم 
الجماعية cnss مع تمديد املدة مصادقا عليها من طرف املجلس اإلداري 

يعني تأجلوه في عوض juin تأجلوه حتى ل..، وشكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيب الفريق االستقاللي، السيد النائب من فضلك. نعم السيد 
النائب، عفوا التجمع الدستوري عفوا، تعقيم املنصة من فضلكم.

 لنائب  لس د كريم واوي:

بسم هللا  لرحمن  لرح م.

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  ل8زيرة  ملحترمة،

 لس د  ل8زير  ملحترم،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب  ملحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق التجمع الدستوري في مناقشة 
تداعيات فيروس كوفيد 19 وما ترتب عنه من إعالن لحالة الطوارئ 
الصحية والحجر الصحي املنزلي منذ منتصف شهر مارس املا�سي إلى 
اليوم، وذلك على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 
واالقتصاد االجتماعي، إن هذا القطاع بمكوناته 4 أصيب منذ إعالن 
والبرية  الجوية  الحدود  إغالق  منذ  الكلي  بالشلل  والحجر  الطوارئ 
واملهن  األنشطة  معه  وتوقفت  السياحي  النشاط  توقف  والبحرية 
املرتبطة به من مقاوالت وعمالها، خدمات ومستخدميها وإيواء وإطعام 
الواسع  القطاع  لهذا  املوجهة  والبضائع  املنتوجات  واستهالك  النقل 

املتعدد األبعاد اقتصاديا اجتماعيا صناعيا ثقافيا ومهنيا.

منظومة  مهنيو  يعيشه  الذي  العميق  القلق  نقدر  فريقنا  في  إننا 
يوجد  التي  والترقب  واالنقباض  باالنكماش  ونحس  السياحة  قطاع 
عليه النسيج املقاوالتي واملنهي املرتبط بالسياحة والصناعة التقليدية 



6965 الجريدة الرسمية للبرملانعدد1120–016شوال14410  )008يونيو20200( 

واالقتصاد التضامني، وفي هذا الباب، السيدة الوزيرة، فقط اإلخبار 
3 آالف نخلة  آتى على  الحريق ديال  الالئحة كان وقع واحد  ديالكم 
بواحة مزيكيتة جماعة أفالدار إقليم زاكورة، فمن هاد املنبر كنعلنو 
التضامن ديالنا مع الضحايا ديال الحرائق وهادي فرصة باش نطلبوا 
منكم على ضرورة التفكير إن شاء هللا في املستقبل على ضرورة حماية 
هاد الواحات، بالنظر إلى ما تشكله بالقطاعين يعني السكان ديال ديك 
املنطقة عبر إحداث طرق ومعابر لتمكين الوقاية املدنية من التدخل في 
بعض األوقات، في الوقت املناسب، وتجنب األسوأ في بعض الحاالت، 
والتخفيف من  الوضع  ولتخفيف  الوزيرة  السيدة  القلق  هاد  ولرفع 
ومن  الحكومة  من  ننتظر  السياحة،  لقطاعات  االنكما�سي  الوضع 
الشركاء املاليين إطالق حزمة من القرارات واإلشارات القوية إلنعاش 
الجسم السياحي الذي يوجد في وضع صحي سريري يحتاج إلى تدخل 
املناسبة  وبهذه  مفاصله،  إلى  الحياة  تيار  وإعادة  استعجالي إلسعافه 
أتوجه باسم فريق التجمع الدستوري بالتحية والتنويه ألرباب الفنادق 
الذين وفروا فنادقهم إليواء املصابين بفيروس كورونا تضامنا وتضحية 

منهم ومساهمة في احتواء فيروس كورونا املستجد من االنتشار.

السيد الرئيس، إن هذه الجائحة التي أصابت الجميع ونبهتنا إلى 
مكامن الضعف والقوة في مختلف أنظمتنا االقتصادية، االجتماعية، 
اختياراتنا  تقييم وصحيح  فرصة جديدة إلعادة  لنا  وفرت  التدبيرية 
وأولوياتنا تحتم علينا جميعا أن نستفيد من ظروفها ونخرج أكثر قوة 
ومناعة وذكاء في استثمار إمكانياتنا الذاتية في الفرص املتاحة لتحقيق 
انطالقة سياحية قوية لنفس جديد وقراءة استشرافية ملستقبل قطاع 

السياحة وروافده وطنيا ودوليا.

اإلجراءات  كل  عاليا  نثمن  الوزيرة،  السيدة  فريقنا،  في  كنا  إذا 
والتدابير التي اتخذت على مستوى لجنة اليقظة االقتصادية والتي أنتم 
عضو فيها السيدة الوزيرة، نثمن كذلك باقي اإلجراءات املهمة األخرى 
التي اتخذتموها خصوصا التشريعية منها رغم الظرفية الصعبة التي 
يعيشها االقتصاد الوطني وأخص بالذكر كما ذكرتم في عرضكم قانون 
30.20 املتعلق بسن أحكام خاصة بعقود األسفار واملقاالت السياحية 
وعقود النقل الجوي للمسافرين الذي دخل حيز التنفيذ منذ أسبوع 
فإننا نطالبكم في الوقت نفسه بضرورة اإلسراع إلخراج القانون رقم 
50.17 املتعلق بتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية إلى حيز الوجود ملا 
سيكون له من آثار إيجابية مهمة على أكثر من مليونين ونصف صانع 
تقليدي دون أن نن�سى فئة املرشدين السياحيين الذين كما أشرتم في 
عرضكم يستحقون كل العناية واإلهتمام مع ضرورة التفكير في إدماجه 
في التغطية الصحية إلى جانب الصناع التقليديين، كما نقترح عليكم 
إعطاء وتسجيل انطالقة النقل الجوي وذلك باإلعالن املبكر عن برامج 
زمنية وإعالنات مبرمجة لفتح الخطوط املغربية وأجندات لفتح األجواء 
الجوية استقباال وعبورا وانطالقا لتنظيم رحالت جوية في اتجاه جميع 
الجهات مع إعادة إنعاش الخطوط الحديثة وفق اإلتفاقيات الجوية 

الرابطة بين املغرب والوجهات املغذية للسياحة املغربية من بلدان آسيا 
وأمريكا الجنوبية وغيرها.

املغربية  للسياحة  املكلفة  وغير  القارة  املصادر  تعزيز  إطار  وفي 
واستدامتها نلح على إعطاء األولوية والعناية ملصدرين واعدين وهما 
الجالية املغربية املقيمة بالخارج، ملا تتوفر عليه من إمكانيات كبيرة 
السياحة  هو  الثاني  واملصدر  املستقبل  في  السياحية  املوارد  لتنمية 
الداخلية والسياحة البيئية واملستدامة، باعتبارها مصدر قار وقابل 
لإلستغالل طوال السنة وبكل التراب الوطني، دون أن نن�سى العديد من 
الثروات الال مادية واملنشآت واملجاالت البيئية التي لها جاذبيتها وقيمتها 
التاريخية والتي ال تحتاج والقابلة للتسويق بمجهود بسيط وإجراءات 

فنية.

إننا في فريقنا نعتبر قطاع السياحة رهانا وطنيا ورافعة لقطاعات 
أخرى متكاملة متقاطعة كالنقل الجوي الصناعة التقليدية والحرفية 
واإلنتاج التعاوني والثقافة والفن واإلبداع والبيئة وغيرها، لذلك نلح 
وإستهالكه  استعماله  وأفضلية  الوطني  منتوجنا  حماية  أهمية  على 
وتقديمه للمستهلكين الوافدين من السياح والزوار، وتشجيعا للمنتج 
للعملة  اإلنفاقية  وتوفير  الوطني  ملنتوجنا  وإشعاعا  وترويجا  املغربي 
السيدة  ذلك  وكل  املغرب،  في  منتوج صنع  لشعار  وتكريس  الصعبة 
الوزيرة في إطار ضمان ديمومة وتنمية املنظومة السياحية والصناعية 
تتنازعه  عالم  في ظل  التنموي  النموذج  وترسيخ  املغربية  واإلنتاجية 

املصالح الذاتية واإلعتماد على النفس.

تلكم بعض املقترحات ومساهمة فريقنا في تجاوز الوضع الحالي 
الذي تيعيشه بالدنا جراء تداعيات فيروس كورونا. وشكرا على اإلصغاء 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق اإلستقاللي للوحدة والتعادلية، 
تعقيم املنصة، تفضلوا السيد النائب.

 لنائب  لس د صالح أوغبا6:

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلين.

يسعدني أن أتدخل باسم الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية في 
مناقشة السؤال الشفهي املحوري حول السياسة الحكومية املتخذة 
تجتازه  الذي  االستثنائي  الوضع  في ظل  السياحي  االقتصاد  إلنعاش 

البالد.

والصناعة  السياحة  قطاعات  بأن  التذكير  من  البد  البداية  في 
التقليدية والنقل الجوي واألنشطة املرتبطة بها تعتبر من القطاعات 
األكثر تضررا من تداعيات حالة الطوارئ الصحية على وضعية هذه 
القطاعات بعدما توقفت أنشطتها بصفة نهائية، األمر الذي يقت�سي 
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من الحكومة على غرار العديد من الدول اتخاذ تدابير املواكبة الكفيلة 
بدعم هذه القطاعات حتى تتمكن من تجاوز هذه الوضعية الصعبة 
عن  بعيدا  املطروحة  والتحديات  اإلكراهات  وتجاوز  تعرفها  التي 
الحلول املحلية التي قد تؤدي إلى فقدان هذه القطاعات االقتصادية 
من  تعرفه  بما  الدولية  األسواق  في  التنافسية  لقدرتها  االستراتيجية 
منافسة شديدة في هذه املجاالت في ظل عالم ما بعد كورونا وذلك 
بالنظر ألهميتها في تحريك العجلة االقتصادية وتشغيل اليد العاملة 

وجلب العملة الصعبة.

إن هذه وضع الوضعية، السيدة الوزيرة، تدعو الحكومة إلى اعتماد 
مخطط استعجالي طموح لتجاوز األزمة التي تعرفها هذه القطاعات 
بتشاور تام مع مختلف الفاعلين االقتصاديين املعنيين في إطار املقاربة 
التشاركية، وعلى أساس تقييم دقيق للوضعية االقتصادية واملالية 
واالجتماعية حتى يحقق املخطط األهداف املتوخاة منه، بعيدا عن 
املنظور املالي الضيق الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مواجهة التحديات 
التي تطرحا املرحلة، ما دامت األزمة التي تعاني منها هذه القطاعات 
متعددة األبعاد بما فيها أساسا البعد الداخلي املرتبط بتوقف الكلي 
ألنشطتها والبعد الخارجي املتعلق بالركود االقتصادي العالمي ليصبح 
معها استعادت هذه القطاعات ألنشطتها الطبيعية صعبة للغاية على 
من  الدولية  االقتصادية  الخريطة  تعرفه  قد  ما  أمام  القريب  املدى 

تموقعات جديدة.

إن هذه الوضعية السيدة الوزيرة، تدعو الحكومة إلى إعادة النظر 
في تدبير السياسات العمومية املتعلقة بهذه القطاعات التي تفتقد ألية 
رؤية سياسية واضحة املعالم، واستراتيجيا محددة األهداف واآلليات 
على املدى القريب واملتوسط والبعيد قادرة على خلق التكامل بين هذه 
القطاعات التي ظلت الغائب األكبر في السياسات العمومية، فبعدما 
أبانت السياسة القطاعية املتعلقة أحادية التدابير عن فشلها في تنمية 
هذه القطاعات التي يعول عليها االقتصاد الوطني، فالرفع من مستوى 
النمو وعجزها على االستثمار األمثل للموقع جيواستراتيجي الذي ينفرد 
به املغرب، واملؤهالت الطبيعية التي يتوفر عليها واالستقرار الذي ينعم 
بفضل  وذلك  العالم  أنحاء  مختلف  في  املتاحة  والفرص  إقليميا  به 

اإلشعاع املتزايد للمغرب والثقة التي يحظى بها بين األمم.

الوضع  من  تجعل  أن  الحكومة  من  تقت�سي  في وضعية  هذه  إن 
االستثنائي الذي تجتازها بالدنا مدخال لتأهيل قطاع النقل الجوي، 
بهدف تجاوز االختالالت التي يعاني منها انطالقا من عقد برنامج محدد 
القطاع  لهذا  الجيد  التدبير  يضمن  بما  املتاحة،  والوسائل  املرامي 
االستراتيجي، وذلك من أجل مواكبة متطلبات املنافسة الحادة في ظل 
عوملة متهاوية األبعاد في عالم ما بعد كورونا، في الوقت الذي ال زال فيه 
التعتيم الحكومي يطبع مآل استئناف النقل الجوي ورحالته الداخلية 
والدولية أمام عدم اإلعالن عن تاريخ محدد لعودة حركة املالحة الجوية 

إلى طبيعتها، بعد ما تكبد خسائر جسيمة؛

إن هذه الوضعية، السيدة الوزيرة، تسائل السياسة القطاعية عن 
الخطة املعتمدة إلعادة النظر في الطريقة التي يشتغل بها املكتب الوطني 
املغربي للسياحة الذي ظل الغائب في األسواق الدولية السياحية بعد ما 
لم يعد له أي إمتداد في هذه األسواق رغم املنافسة الشديدة التي تعرفها 
السوق املغربية مع الدول املجاورة، وفي مقدمتها السوق اإلسبانية مما 
جعل املغرب يبقى بعيدا عن الوصول إلى عتبة 20 مليون سائح كما 
هو مبرمج في رؤية 2020 للسياحة، مع العلم أن امليزانية املرصودة لهذه 
املؤسسة ال زالت بعيدة عن الغالف املقرر في مليار و300 مليون درهم، 
الترويج والتسويق املعتمدة  الذي يقت�سي مراجعة إستراتيجية  األمر 
بتشاور تام مع مختلف األطراف املتدخلة، وإنعاش السياحة الوطنية 
وتطويرها بهدف استعادة الطلب السياحي الدولي للوجهة املغربية، مع 
الحرص على اعتماد خطة تحفيزية إلعادة اإلعتبار للسياحة الداخلية 

من خالل تقديم عروض تفضيلية خاصة باملغاربة وكذا دعم وكاالت 

األسفار امللتزمة من خالل برنامج التحفيز لألنشطة املقاوالتية لألسواق 

التقليدية، وما يتطلب ذلك أيضا من دعم األبناك لهذه القطاعات عبر 

منحها قروض بفوائد مخفضة إلعادة تحريك العجلة اإلستثمارية لهذه 

القطاعات.

إن هذه الوضعية السيدة الوزيرة، تسائل السياسة القطاعية عن 

اإلجراءات الرامية لتقديم الدعم الالزم لقطاع الصناعة التقليدية حتى 

يستطيع العاملون به من تجاوز الوضعية الصعبة التي وجدوا أنفسهم 
فيها والصمود أمام إكراهات املنافسة غير املتكافئة على مستوى السوق 

الداخلية واملنافسة الشرسة باألسواق الدولية، كما تسائلها عن مآل 

الهيئات الجهوية للتنمية السياحية، وعن أسباب عجزها للوصول إلى 

1500 رحلة في األسبوع لتظل في حدود 500 رحلة فقط، وتسائل أيضا 

عن مآل برنامج توفير للسفر والتراجع عن العطل الجهوية التي تساعد 

على تعزيز السياحة الداخلية، كما تسائلها عن منح اإلستثمار بما قدره 

مليار و500 مليون درهم، كما تسائلها، كذلك، عن التدابير املواكبة 

املتخذة لصالح املرشدين السياحيين الذين وجدوا أنفسهم في وضع 

يؤرق حياتهم؛

إن هذه الوضعية، السيدة الوزيرة، تتطلب من السياسة القطاعية 

املرحلة  في مستوى تحديات  تكون  كاملة حتى  تتحمل مسؤوليتها  أن 

بأبعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والتنموية، و بما تقتضيه من تدبير 

جيد لتجاوز الصعوبات واإلكراهات املطروحة، اللهم أنقل شهداءنا من 

ضيق اللحود والقبور إلى سعة الصدور والقصور في الجنة مع الذين 

أنعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين واجعل 

لهم من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن 

شمالهم نور من نورك، يا من بيده نور السماوات واألرض، والسالم 

عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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 لس د رئيس  لجلسة:

شكرا السيد النائب، تعقيب الفريق الحركي، تفضل السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد  لس م8:

أورف  على  و لسالم  و لصالة  هللا  لرحمن  لرح م  بسم 
 ملرسلين،

وكر   لس د  لرئيس  ملحترم،

 لس دة  ل8زيرة  ملحترمة،

إخ8 ني أخ8 تي  لحض8ر  لكريم،

نحن في الفريق الحركي نسجل بإيجابية الخطوة االستباقية اللي 
عمل ملك البالد اللي شرفنا والراس عامليا وخصنا نسجلوها بكل افتخار 
ثم الشكر موصول كل األجهزة وزارة الداخلية وكل األجهزة األمنية اللي 
شاركت وساهمت في االستقرار النف�سي ديال املواطنين واألمن، ألن كما 
الحظنا هاد اآلفة كيف جعلت االقتصاد ديال هاد العالم، ولكن املغرب 
الحمد هلل بالرجال ديالو والنساء ديالو استطع يقفز واحد القفزة نوعية 
سمعنا  لو  حتى  وبالتريث،  بالحكمة  هي  اللي  السيرورة  واحد  ويم�سي 
البرملان األوروبي والبرملان د واحد العدد ديال الدول اللي كينوهو بهاد 
الخطوة ديال املغرب من أجل النجاح ديال العمل ديال األجهزة ديال 

املغرب من أجل مصلحة املواطنين.

السيدة الوزيرة، نبداو معك قطاع الصناعة التقليدية، من قبل 
كان املغرب الشرايين ديال املغرب هو قطاع الصناعة التقليدية برمته، 
التقليدية، نتكلم عن الحداد، نتكلم  وملا نتكلم عن قطاع الصناعة 
عن الخياط، عن الحالق، على الخباز، عن الكزار، كل القطاعات اللي 
هي ساهمت في البناء ديال هاد الوطن، هي اآلن محتاجة، كما الحظنا 
األموال ديال الدكاكين كلها مشدودة وما شفنا �سي �سي التفاتة السيدة 
الوزيرة، نعم عملتي واحد الخطوة تحسب لكم وكنشكروك على العرض 
اللي قدمتي في إطار التغطية الصحية ولكن غير كافية، كنطلب من 
السيد رئيس الحكومة ومن كل املسؤولين ديال البالد باش يعاونوك ألن 
امليزانية ديال الصناعة التقليدية والسياحة كنشوفوها شوية هزيلة، 
ما تشفيش الغاية لهاد الناس، كنطلبوهم باش يعاونوك باش انتينا 
ترافع على هاد القطاع ونحن معك، ألن هاد الناس هادو كنا كنتظروغير 
�سي حاجة من أجلهم، نعم عمل استباقية جاللة امللك، نصره هللا، في 
إطار ديال الكراء ديال األمالك والحبوس، عملنا رسالة باملوضوع السيد 
الوزير املالية من أجل يعني التدخل لدى األبناك واملحاكم على الشاكات 
اللي دفعو التجار، ما سمعنا حتى �سي حاجة، قدمنا رسالة إلى السيد 
وزير التجارة والصناعة من أجل التدخل ألن أصحاب املقاهي وأصحاب 
املطاعم إلى غير ذلك تكلمنا في هاد املوضوع، كذلك مع لحد اآلن بغاو 
غير اللي يسمع لهم ما باغيين والو عندهم جمعية وطنية أنزيدو نسمعو 
لو ما كيطرا حتى حاجة، وكنا ننتظر السيدة الوزيرة ألن بالنسبة لقطاع 

الصناعة التقليدية غادي يكون هنا واحد اإلحصاء وواحد الطمأنينة 
لهاد الناس ونمشيو في القضية ديال 2 دالحوايج ليهم ما كيطلبو حتى 
حاجة، ندخلو في القضية ديال الكراء اللي ملك اعطى واحد اإلشارة 
اللي هي األمالك د األحباس، ولكن بالنسبة لوزارة املالية، األمالك ديال 
الدولة واألمالك ديال الجماعات املحلية ديال الداخلية ما عملنا حتى 
�سي إشارة، بغينا حتى هادو ينخرطو ويعفيو الناس من هاد 3 أشهر ديال 
الكراء، أي يحس املواطن على أن احنا راه حنا في جنبو راه حنا فعال 
عانينا معاه أما نبقاو صامتين هكا وساكتين هذا كيظهر لي شوية غيخلي 
هاد الصانع التقليدي يفقد الثقة منا، احنا بغينا نردو الثقة للصانع 

التقليدي.

عليه  سلطنا  كثيرا،  يعاني  الوزيرة،  السيدة  التقليدي،  الصانع 
من  بالرونو  كتجي  الجالبة  الجمارك،  ديال  الباب  فتحنا  اإلكراهات، 
تشينة، البلغة بالخناش ماجية من تشينة، البدعية ماجية من تشينة، 
القندورة ماجية من تشينة، هللا أودي، حتى �سي واحد ما قدر يغوت 
على هاد ال�سي، عنبقاو ساكتين على هاد ال�سي، بغيناك أاللة الشركاء 
اللي معك وزارة وزارة املالية وباقي املعنيين ال بد من مراجعة القانون 
الضريبي من أجل تحصين قطاع الصناعة التقليدية، من أجل تحصين 
قطاع الصناعة التقليدية، القطيعة مع الديوانة ممنوع حتى الخشب، 
حنا عالش أنا اليوم جيت بهاد اللباس التقليدي؟ باش نعطي إشارة كما 
كيعطيها ملك البالد للجنوب وللشمال، البس الجالبة والطربوش يعني 
تقليدي مع راسو، واحنا كيعجبنا الترقيات وما فيها باس، ولكن ألجل 
اإلشعاع ديال الصناعة ديالنا والصناعة التقليدية ال بد خصنا نزلوا 
عند الناس ونشجعوهم ونقولو هاد ال�سي اللي خصنا نديرو ما�سي حنا 
نقولو هما نآمروهم ولكن حنا ما نديرو والو، بغينا حنا نكونو قدوة، 
حتى املكاتب نطلب منكم السية الوزيرة، الجماعات املحلية والجهات 
و بالصناعة التقليدية للمغرب، نجبر املاريو ونجبر 

ّ
كل املؤسسات يتحال

الكر�سي مصنوع في فاس وال في تطوان وال في مراكش، عار نجبر عليه 
MADE IN CHINA، حرام، مع العلم بالدنا تزخر بهذا املنتوج الرائع، 

وفي جميع املجاالت؛

ثم السيدة الوزيرة كنا كننشوفو هاد املوضوع اللي تكلمت معكم 
ديال التغطية الصحية هو غادي يكون أحسن خطوة إيال عممتوها، 
وزارة  ديال  ديالكم  األسا�سي  والقانون  هنا  نتكلموا  احنا  دابا  وخص 
الصناعة التقليدية راه كاين في الغرفة الثانية، بحال �سي واحد كيغوت 
في الغابة، كيخص القانون يكون عندنا هنا ونعرفو اشنو املصير في هذا 
القطاع؟ واشنو التصور ديال الوزارة؟ فين غادي نمشيو؟ ولهذا أنا 
عالش ركزت على قطاع الصناعة التقليدية؟ ألن عارف هو أكبر تضررا 
من املواطن، والقطاع ديال السياحة أكثر تضررا من الدولة ثم املواطن، 
هذا ال، ولكن احنا بغيناكم باش تمشيو للقطاع ديال السياحة، ألن 
دابا  التراجع،  واحد  هو  حتى  عرف  الوزيرة  السيدة  السياحة  قطاع 
اللي كيكري السيارات عندو املقاولة وشجعناه وعملنا الكالم وعملنا 
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اإلشهار، م�سى تسلف من البنكة وكرى املحل، اليوم راه مشدود، اشنو 
عنديرو؟ اللي غيكري من عندو يتحرك راه ممنوع عليه يخرج، إذن حتى 
هو اشنو نديرو معه؟ راه كاين إشكال، ملي نتكلمو على القضية ديال 
قاعة الحفالت شحال معها ديال السربيات وشحال معها ديال املوارد 

البشرية، شحال كاين؟ إذن هذا القطاع.

 لس د رئيس  لجلسة:

انتهى الوقت السيد النائب.

 لنائب  لس د محمد  لس م8:

املداخلة  بهاد  نكتفي  واملهم غادي  نعم، ساليت؟ مشكلة هادي، 
يرحم  هللا  هاد..،  غنعطيك  الوقت  لضيق  ونظرا  الرئيس،  السيد 

الوالدين، وشكرا.

مد خلة  لنائب  لس د محمد  لس م8 مسلمة إلكتروي ا

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين

السيد الرئيس

السيدة الوزيرة

السيدات والسادة النواب

في البداية أتقدم بجزيل الشكر للسيدة الوزيرة على عرضها القيم، 
الشعور  نفس  معكم  نتقاسم  أن  إال  الحركي  الفريق  في  يمكننا  ال  و 
واالحساس بخصوص الوضعية الحالية التي يعيشها قطاع السياحة 
السياحي  والنقل  التقليدية  كالصناعة  به  املرتبطة  القطاعات  وكل 

والجوي.

•هذا القطاع يعتبر من بين القطاعات األكثر تضررا بسبب جائحة 
كورونا على مستوى العالم وكذلك في املغرب.

•كما أن األزمة التي تعيشها السياحة لن تجد الحل، ال اليوم وال غدا. 
فتأثيراتها ستستمر على األقل ثالثة سنوات حسب بعض املتخصصين.

•في املغرب سيكون وقع هذه األزمة كبيرا جدا على االقتصاد الوطني 
وذلك لألسباب اآلتية:

-1قطاع السياحة من القطاعات التي تجلب العملة الصعبة للبالد.

-2قــــطاع السياحة يعتـــبر ثاني أكبـــر مساهم في الناتج الوطني االجمالي 
)11 %( وأهم قطاع مشغل لليد العاملة التي تزيد عن 550 ألف وظيفة 

مباشرة وأكثر من 2 مليون منصب شغل غير مباشر.

-3تضرر الدول األوربية مصدر السياحة نحو املغرب بسبب كورونا 
وخاصة اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

-4املؤشرات التي تلوح بعدم زيارة املغاربة املقيمين في أوربا الى أرض 
الوطن بسبب املشاكل االقتصادية.

العالم  يعرف  لم  للسياحة  ووطنية  عاملية  أزمة  أكبر  هذه  •إذن 
املعاصر مثيالتها، حيث أن الخسائر املتوقعة لهذا العام تتجاوز حسب 
بعض الدراسات أكثر من 34 مليار درهم، بالنسبة للسياحة االجمالية 

منها 14 مليار درهم في قطاع الفنادق فقط.

السيدة الوزيرة

•هذا هو واقع السياحة اليوم. ولكن املشكل ال يقف عند الجانب 
اجتماعي،  و  ميكرواقتصادي  الكبير  املشكل  ولكن  املاكرواقتصادي، 

خصوصا املهن املرتبطة بالسياحة.

على  سنحافظ  كيف  الشغل؟  مناصب  على  سنحافظ  •فكيف 
املقاوالت التي استثمرت في السياحة ومختلف املهن والحرف املرتبطة 

بها؟

•فالسياحة ليست هي الفنادق فقط، بل السياحة هي الرياضات 
التي  الشقق  كذلك  وهي   ،  Les Auberges واملآوي  الضيافة،  ودور 

يؤجرها أصحابها لالستعانة بمدخولها.

ووكاالت  السياحي  النقل  ووكاالت  األسفار  وكاالت  هي  •السياحة 
املجرورة  والعربات  األجرة،  وسيارات  سائق  بدون  السيارات  تأجير 
واملقاهي  واملطاعم  السياحيون،  واملرشدون  بالخيول)الكوت�سي( 

والصناع التقليديون والفرق الفلكلورية وغيرهم.

السيدة الوزيرة

هذه القطاعات تعاني كلها في صمت، كما أن هؤالء املهنيين يعيشون 
وضعا نفسيا صعبا، ألنهم وصلوا الى حد اليأس من الحاضر واملستقبل.

•ونخ�سى أن نفقد كل الخبرات الوطنية في السياحة بالنظر لطول 
األزمة وعدم معرفة حدود نهايتها.

•لذلك نقترح في الفريق الحركي بالنسبة للمهن املرتبطة بالقطاع 
السياحي ما يلي:

االجراءات  ببعض  ولو  السياحي  النقل  قطاع  انقاذ  من  -1البد 
الجزئية كتأجيل تسديد القروض البنكية ملدة سنة على األقل بدون 
فائدة وال مصاريف. وكذلك تعليق التأمين على العربات ألنها ال تشتغل، 
واالعفاء من الضرائب ملدة سنة على األقل بعد الجائحة وتخصيص 

قروض مجانية بدون فوائد للحفاظ على املوارد البشرية وتدبير األزمة.

نفس  باتخاذ  بدون سائق  السيارات  قطاع  الى جانب  -2الوقوف 
االجراءات على غرار النقل السياحي عموما.

-3االهتمام باملرشدين السياحيين الذين ال يحظون بأية مساعدة 
اجتماعية وال أية تغطية صحية وال على أي تقاعد رغم انتمائهم الى 

قطاع مهيكل.

-4البد من فتح حوار مع أرباب املطاعم واملقاهي، ألن هذا القطاع 
يعتبر قطاعا مشغال ومنشطا للسياحة لكنه تضرر كثيرا بفعل هذه 

الجائحة.
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-5البد من دعم قطاع النقل الجوي، فحسب االتحاد الدولي للنقل 
الطيران  حركة  لتوقف  بالنسبة  كورونا  أزمة  تداعيات  فإن  الجوي، 
ستكلف االقتصاد املغربي 4,9 مليار دوالر، أي ما يعادل 48,9 مليار 
مليون  بحوالي  جوا  املسافرين  حركة  انخفاض  الى  باإلضافة  درهم، 

مسافر بالنسبة للمغرب وتهديد مئات الوظائف املرتبطة بالقطاع.

-6قطاع الصناعة التقليدية بدوره على حافة االفالس هذا القطاع 
الذي يشغل عددا كبيرا من الصناع التقليديين، يعتبر قطاعا غير مهيكل 

وغير منظم.

تغطية  أية  على  يتوفرون  ال  التقليديين  الصناع  من  كبير  •عدد 
صحية أو اجتماعية.

•هذا القطاع توقف تماما في ظل هذه الجائحة.

التقليدية فإننا نتحدث عن  عندما نتحدث عن قطاع الصناعة 
إشعاع ورمز وحضارة وتاريخ وهوية املغرب.

عن  نتحدث  فنحن  التقليدية،  الصناعة  عن  نتحدث  •حينما 
الخراطين والحدادين والحياكة والخياطين وأصحاب النسيج والصوف 

والخرقة والجالبة والبرشمان والسفيفة والعقاد والحالقة وغيرهم.

•الصانع التقليدي عانى كثيرا، وكما تعلمون فهذا الصانع له عزة 
نفس يفضل املعاناة على السؤال أو طلب املساعدة. ومع ذلك إذا سكتوا 
فال يجب أن نتركهم ملصيرهم، بل يجب على الدولة أن تساعدهم، على 
األقل بالنسبة ألداء واجبات الكراء وإعالة أسرهم ومتابعة أحوالهم 

الصحية والسيما املسنون منهم واملصابون بأمراض مزمنة.

في هذا السياق نتقدم باملالحظات واالقتراحات اآلتية:

-1نضم صوتنا الى صوت إخواننا أعضاء الفريق الحركي بمجلس 
على  املصادقة  بمسطرة  والتسريع  الفالحة  لجنة  بعقد  املستشارين 
القانون رقم 17-50 املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي 
لفائدة  االيجابية  واملكتسبات  املهمة  املقتضيات  من  عددا  يتضمن 

الصناع التقليديين بما في ذلك التغطية الصحية واالجتماعية.

-2العمل على تسويق منتجاتهم في األسواق ذات املساحات الكبرى، 
للتخفيف من معاناتهم، وتحريك عجلة نشاطهم السيما ونحن على 
أهبة فصل الصيف حيث يكثر االقبال على هذه املنتوجات وكذلك 

منتوجات التعاونيات .

-3اعفاؤهم من واجبات الكراء السيما األمالك الجماعية وأمالك 
الدولة.

السيدة الوزيرة املحترمة

•منظمة السياحة العاملية تقول برفع القيد التدريجي على الحركة 
السياحية ابتداء من يوليوز.

•يبدو أن املغرب غير مستعد اآلن. وإذا كان هناك فتح ملجال النقل 
الجوي، فاألولوية يجب أن تعطى للمغاربة العالقين في الخارج.

•لكن الحل املمكن حاليا هو السياحة الداخلية التي تمثل 30 % 
من عدد نزالء الفنادق، وتحتل املركز الثاني في مؤشر السياحة برقم 

معامالت يصل الى حوالي 31 مليار دوالر سنويا.)3,1(

•السياحة الداخلية كانت دائما هي املنقذ وصمام األمان عندما 
تكون السياحة الخارجية في أزمة.

•هذا املنتوج السياحي يجب أن تهتم به الحكومة واملكتب الوطني 
بعين  األخذ  مع  األزمات،  أوقات  في  فقط  وليس  باستمرار  للسياحة 

االعتبار ثقافة املغاربة وعاداتهم، وإمكانياتهم املادية.

السيدة الوزيرة

•قرابة مليون مغربي يزورون الخارج من أجل السياحة وخاصة 
اسبانيا نظرا لقربها وأسعارها التنافسية. وإنفاق املغاربة على السفر 
خارج اململكة بهدف السياحة والحج والعمرة والدراسة واالستشفاء 

وصل العام املا�سي 2,15 مليار دوالر حسب مكتب الصرف املغربي.

•هؤالء املغاربة يجب أن ينفقوا هذا املبلغ داخل بلدهم ألنه في حاجة 
إليه. فالسياحة يجب أن تتميز بتضامن املغاربة على غرار القطاعات 

األخرى.

املادي،  وضعهم  تراعي  للمغاربة  أثمان  تحدد  أن  الفنادق  •على 

السيما أن عددا منهم تـأثر بالجائحة.

•يتعين كذلك إطالق حملة إعالنية لتذكير املغاربة بمواقع الجذب 

السياحي في اململكة، وتشجيعهم على استهالك املنتوج السياحي الوطني، 

مع اتخاذ أق�سى االحتياطات الوقائية.

•على الحكومة كذلك أن تعمل على تأهيل املواقع السياحية القروية 

و الجبلية، بإصالح املسالك وفضاءات اإليواء والترفيه وفتح فرص عمل 

ولو مؤقتة للعمال غير املباشرين والفرق الفلكلورية واملقاهي واملطاعم.

السيدة الوزيرة

في األخير أشكر باسم فريقي أرباب الفنادق الذين خصصوا 13 ألف 

واملر�سى، وهذا مجهود  الصحية  الصحي إليواء األطقم  للعزل  غرفة 

وطني يحسب لهم. ودورنا جميعا هو أن نواكبهم وندعمهم حتى تنتهي 

األزمة بسالم، ويعود هذا القطاع الى سابق نشاطه.

»إن يعلم هللا في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا«.

صدق هللا  لعظ م و لسالم عل كم ورحمة هللا تعالى وبركاته

 لس د رئيس  لجلسة:

ملقت�سى  املقال  مطابقة  فضلكم،  من  املنصة  التعقيب  مرحبا، 

الحال، تعقيب الفريق اإلشتراكي، تفضلي السيدة النائبة.
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 لنائبة  لس د م نة  لطالبي:

 لسالم عل كم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 لس دي  لرئيس،

 لس دة  ل8زيرة،

 لس د  ل8زير  ملحترمين،

 لسادة و لس د ت  لنائبات  ملحترم8ن،

بدورنا كفريق اشتراكي، ننخرط في نقاش يتعلق بقطاع مهم، قطاع 
حيوي، قطاع له أولوية، قطاع دا أبعاد إستراتيجية الذي جاء هذا 
الوباء لألسف أو يمكن أن أقول رب ذرة نافعة، ألنه عرى على واقع 
حقيقي، عرى على هشاشة قطاعات، عرى كذلك على أن الخيارات التي 
كانت تنهجها البالد آن اآلوان أن نقف وقفة تأمل فيها وإعادة أو وضع 
قطائع حقيقية مع مجموعة من الخيارات، وهذا القطاع هو كذلك أحد 
الخيارات التي فشلت الحكومات السابقة في إيجاد حلول حقيقية، في 

إيجاد بدائل، في إيجاد مخططات إستراتيجية إنقاذية لهذا القطاع.

بدءا أود أوال أن نعزي في ضحايا وباء كورونا، وكذلك أن نؤكد مرة 
أخرى تضامننا مع إخواننا املغاربة العالقين خارج الوطن والذين إلى 
اآلن ال يزالوا ينتظرون من الحكومة ولو بصيص أمل، تحديد أجل معين 
كما قامت البلدان املجاورة في إعطاء أجندا إلرجاع كل العالقين من 
مواطنيها، كذلك نود أن نحيي عاليا الجنود األماميون الذين واجهوا 
هذا الوباء نيابة عنا والذين ضحوا بأنفسهم، بوقتهم بعائالتهم، حماية 
لنا وللوطن، وندين بشدة كذلك مستغلوا الفرص أو مقتنصوا الفرص 
الذين لم يكونوا في مستوى اللحظة وتخلفوا عن تسجيل اسمهم في 
التاريخ والذين استغلوا املناسبة لإلغتناء ولتضخيم األنانيات لديهم 

وتضخيم األموال لديهم.

السيدة الوزيرة، تفاعال مع ما تقدمتم به، أقول بأن القطاع السيدة 
السياحة  قطاع  جيدا،  تعلمون  وأنتم  قبل  من  يعاني  كان  الوزيرة، 
السيدة الوزيرة، مثال إذا أخذنا منطقة أكادير ومنطقة مراكش، نعرف 
بأن أكثر من 20 وحدة في مدينة أكادير هم إما في وضعية إفالس أو 
تصفية قضائية، كذلك األمر في مدينة مراكش، كذلك السيدة الوزيرة 
نعرف بأن هذا القطاع كان يأن في صمت وكان ينتظرعلى األقل إنصات، 
والتفاعل واإلستماع إلى مقترحات أصحاب القطاع، لألسف كل حكومة 
إال وأن كل وزير جا أن له رؤية خاصة يشتغل من داخل الوزارة، وليس 

في اطار اإلستنصات، وليس في إطار التفاعل مع هذا القطاع.

هذا القطاع الذي هو السياحة السيدة الوزيرة، هو قطاع متشابك، 
متسلسل، يعني متشعب مع قطاعات أخرى، كما جاء على لسان باقي 
الفرق النيابية هو قطاع أوال نسبة التشغيل فيه تصل تقريبا ل 20 
مليون، كذلك العملة الصعبة التي يستقطبها، كيف أن سائح واحد 
أنه يشغل معه 50 فرد آخر من قطاعات متعددة، كيف أن هذا القطاع 

السيدة الوزيرة، أن األزمة ملا مست يعني أحد أعمدته مست الباقي، 
السياحة، الطيران الجوي مع إغالق الحدود بمناسبة الجائحة، كذلك 
الصناعة التقليدية، القطاع اإلجتماعي، النقل، وكالة األسفار، يعني 

هناك قطاعات أخرى جد متشعبة.

كان بودنا السيدة الوزيرة، أن نسمع منكم أن هناك مخططات 
إنقاذ، مخطط استعجالي إنقاذي في هذه اللحظة، وليس فقط مجرد 
واحد التدابير اللي هي تدابير يعني اللي غادي نقواوا غي تدابير وقتية 
وليست اللي غادي تعطيننا واحد الحلول عاجلة إلنقاذ هذه القطاعات 
متكاملة، وكذلك تكون واحد املخطط إستراتيجي على املدى البعيد، كما 
كان األمر في قطاع الفالحة الذي يعني شفنا مجموعة ديال املخططات 
اللي عطات اآلن النتائج ديالها في الوقت اللي كنعرفو بأن قطاع الفالحة 
يصدر، ولكن القطاع الذي يستورد هو قطاع السياحة وهو الذي يجب 
أن تعطى له أولوية أكبر بكثير من قطاعات أخرى، وجائحة كورونا اليوم 
يعني جعلت هذا القطاع يجب أن يكون في أولى أولويات القطاعات 
االهتمام به، كما هي بقطاعكم السيدة الوزيرة في هذه الفترة ديال ثالث 
أشهر داخل لجنة اليقظة، وكان كل قطاع ينتظر الحلول بما فيه كذلك 
قطاع التعاونيات بما فيه قطاع الصناعة التقليدية توصلنا بشكايات 
متعددة وطرحنا سؤال فيما يتعلق بهذه التعاونيات ما هي اإلجراءات 
إلنقاذه؟ ما هي اإلجراءات؟ اآلن هناك تفادي صناعتهم ملنتوجهم ألن 
توقف  املهرجانات،  توقف  ثم شهر رمضان  كورونا  وباء  أوال  صادف 
التي تآلبت هذه القطاعات، ونحن  املعارض مجموعة ديال املشاكل 
نعرف أن قطاع الصناعة التقليدية والقطاع اإلجتماعي يستقطب غالبا 
وباألكثرية النساء والشباب، وكنعرفوا بأن النساء معيالت ألسر وليس 
فقط أنهم مشغالت لذواتهم وإنما معيالت ألسر، شكرا السيد الرئيس.

 لس د رئيس  لجلسة:

النيابية  املجموعة  تعقيب  شكرا.  النائبة،  السيدة  الوقت  انتهى 
للتقدم واالشتراكية، تعقيم املنصة.

 لنائب  لس د سع د  دبعلي:

 لس د  لرئيس،

 لس دة  ل8زيرة،

 لس د ت و لسادة  لن8 ب،

قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء الجائحة وعرف 
خسائر فادحة عقب تعليق الرحالت الجوية وإغالق الحدود وتوقف 
أنشطة املقاوالت السياحية، وهي مناسبة نحيىكم فيها السيدة الوزيرة 
على ما تقومون به من أجل إنقاذ القطاع من اإلفالس، وتعتبر السياحة 
من القطاعات التي راهنت عليها الدولة، إال أنها لم تحقق كل النتائج 
التي  والتسهيالت  والتحفيزات  اإلمكانيات  من  بالرغم  منها  املطلوبة 

قدمت لها.
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وأمام التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، فإن أضرار 
كالنقل  به  املرتبطة  والخدمات  األنشطة  ومختلف  السياحي  القطاع 
الفندقة  وقطاع  اإلجتماعي  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  الجوي 
وتأزما  انكماشا  اليوم  تعرف  القطاعات  ووكاالت األسفار وغيرها من 
الذي يهددها وفقدان اآلالف من  كبيرين، عالوة على شبح اإلفالس 
مناصب الشغل، ونعتقد أن مسؤولية الحكومة يجب أن تنصب على 
الحرص على عدم ضياع هذه املناصب بأي شكل من اإلشكال، وندعوكم 
السيدة الوزيرة في املجموعة النيابية للتقدم واإلشتراكية إلى اإلستفادة 
أولى  الجائحة  هذه  من  استخالصها  يمكن  التي  والعبر  الدروس  من 
هذه الدروس، تنطلق بتقييم موضوعي للسياسات السابقة وإحداث 
القطيعة مع الفاشلين والبدء من جديد في بلورة رؤيا جديدة تأخذ بعين 
اإلعتبار املنافسة العاملية الشرسة وتقوية جاذبية وتنافسية الوجهة 

السياحية للمغرب واستثمارما نتوفر عليه من مؤهالت لتحقيق ذلك.

السيدة الوزيرة، إن الرهان من كل يوم إلى إعادة تنشيط السياحة 
الداخلية، ورد االعتبار وتنويع العرض السياحي الداخلي وتحفيز املغاربة 
على اإلقبال عليه، وبعث الثقة لدى املستهلك املغربي من خالل مراجعة 
حالة  من  بالخروج  والتعجيل  السياحية،  الخدمات  أسعار  شبكة 
الطوارئ الصحية مع االستمرار بالتقيد بالتدابير االحترازية خاصة وأنه 
يصعب التنبؤ بأفق التعافي التام من هذا الوضع وبعودة الحياة إلى 

النشاط السياحي الدولي.

وهي مناسبة كذلك السيدة الوزيرة، ندعوكم فيها إلى معالجة تعثر 
العديد من املشاريع السياحية التي ظلت عالقة ألسباب مختلفة وأشق 
إليكم السيدة الوزيرة مثال إقليم الصويرة الذي تعرف بعض مشاريعه 

السياحية تعثرا كبيرا:

-1 عدم تسليم الشواهد الصبغة الفالحية ألصحابها الستكمال 
إلى املستثمرين األجانب وكلنا نعرف دور املستثمرين  إجراءات بيعها 

األجانب في جلب العملة الصعبة؛

-2 تماطل املؤسسات املختصة في دراسة ملفات الشركات السياحية 
الحاملة ملشاريع إنعاش القطاع السياحي باإلقليم وتوفير فرص الشغل؛

-3 عدم تشجيع االستثمار في مجال السياحة الجبلية التي تزخر 
بالتنوع والعنى وتجمع بين الشواطئ والغابات والجبال؛

-4 تعاقد املساطر اإلدارية التي تحرم التعاونيات من ممارسة أنشطة 
سياحية موازية ألنشطتها األساسية؛

شروط  مع  تتما�سى  التي  املؤهلة  العاملة  اليد  تكوين  -5 ضعف 
الجودة املطلوبة في املجال السياحي؛

-6 قيام رؤية واضحة للنهوض بالقطاع السياحي من منطلق كونه 
البديل الوحيد لتوفير فرص الشغل باإلقليم؛

-7 عدم االهتمام باملوقع االستراتيجي إلقليم الصويرة الذي يطل 

مراكش  السياحيين  القطبين  بين  ويتواجد  األطل�سي  املحيط  على 
وأكادير ويزخر بشريط ساحلي يمتد على طول 150 كيلومتر بين قوسين 
السيدة الوزيرة هاد الطريق هادي أنا ما كنسميهاش ساحلية كنسميها 
سياحية اللي هي مرقمة تحت رقم 22.01، الطريق لها تداعيات سياحية 
واجتماعية، وكلنا كنعرفو السيدة الوزيرة باللي إقليم الصويرة راه يعاني 
من شبكة الطرق، ال طرق سيارة ال طرق ثالثية. هناك طريق واحدة التي 
تسمى بطريق الوحدة واسمها يدل على ذلك مع الطريقة الوحيدة التي 
تمر عبر إقليم الصويرة، ويمكن تعميم نموذج الصويرة على العديد من 
املواقع السياحية ببالدنا والتي مع األسف لم تنل حقها من التنمية. 
وبموازاة مع ذلك البد من االهتمام بقطاع الصناعة التقليدية، فهو 
في  الثقافي والحضاري ويساهم  قطاع جد مهم يحافظ على موروثنا 

إحداث مناصب الشغل وله الفضل في تطوير السياحة ببالدنا.

وفي نفس السياق ال زالت فيدرالية وكاالت األسفار التي تمثل أزيد 
من 1500 منهي تنتظر أجوبتكم عن مذكرتها املطلبية التي وجهتها إليكم 
بالسياحة  النهوض  أن  ونعتقد  اإلفالس،  من  حمايتها  بهدف  مؤخرا 
الوطنية يجب أن ينطلق من تنمية قطاع الصناعة التقليدية ووكاالت 
األسفار، وندعوكم إلى إعطاء السيدة الوزيرة األولوية في مخططكم 
لتجاوز إكراهات هذه املرحلة، ونتمنى لكم التوفيق في هذا السبيل، 

وشكرا.

 لس د رئيس  لجلسة:

تعقيبات  على  بالرد  الوزيرة  السيدة  إذن  النائب،  السيد  شكرا 
السيدة والسادة النواب، تعقيم القاعة من فضلكم. تفضلوا السيدة 

الوزيرة.

و لصناعة  وزيرة  لس احة  فتاح  لعل8ي،  يادنة   لس دة 
 لتقل دنة و لنقل  لج8ي و القتصاد  الجتماعي:

 لس د  لرئيس  ملحترم،

 لسادة  لن8 ب  ملحترم8ن،

التدخالت واملالحظات  الجزيل على  بالشكر  للجميع  أتقدم  بداية 
عليها  كتشرف  اللي  القطاعات  مختلف  بشأن  واإلقتراحات  ديالكم 
الوزارة، كنأكد ليكم بأننا سنأخذ بعين االعتبار واالعتماد عليها في تنزيل 
مختلف اإلجراءات والتدابير اللي غتخذوها في التخفيف من تجاوز هاد 
االنعكاسات السلبية لهاد الجائحة التي أثرت بشكل ملموس على األدوار 
التقليدية  والصناعة  السياحة  أي  األربعة  للقطاعات  االقتصادية 

والنقل الجوي، اإلقتصاد اإلجتماعي؛

وبالتالي، فأن هاد املنهجية اللي كنحرصو عليها في مواجهة الوضعية 
اإلقتصادية غادي يكون فيها تشاور كيما بدينا منذ أسابيع والتعامل 
مع مختلف الفاعلين املؤسساتيين والقطاع الخاص والعام وفق مقاربة 
تشاركية، ألن كيف ما ذكرتو األزمة صعبة بزاف ما كانش لها مثيل 
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سابقا، وبالتالي ال بد من هاد املقاربة التشاركية مع جميع األطراف؛

وجميع  التفاصيل  ناخذ  باش  غيسمحليش  ما  الوقت  بالطبع 
التدخالت والتساؤالت، لذلك غنقتصر على بعض النقط ذات صبغة 
عامة ومشتركة، علما أننا غنظلو رهن إشارة مجهودكم املوقر إيال طلب 
األمر باش نزيدو نضيفو معلومات حول التدابير ديال الوزارة إن شاء هللا 
في األسابيع املقبلة، كما ذكرتو فهاد القطاعات ديال السياحة والنقل 
الجوي كانوا من أول القطاعات اللي دخلو لألزمة واللي غيضرو من 
هاد األزمة، ولألسف غيكونو يمكن من القطاعات اللي غادي ترجع هي 
األخيرة في النشاط اللي كان ما قبل كورونا بسبب ارتباطهم بالوضعية 
الدولية، داك ال�سي عالش عبرتو جميعا على قلق وانشغاالت وانتظارات 

املهنيين احنا كنقدرو هاد املوقف؛

فبخصوص قطاع السياحة احنا جميعا متفقون أنه تضرر كثير 
كيف ما قلت باالنعكاسات املهنيين ولكن كذلك املستثمرين وكذلك 
بدور املستثمرين كذلك في السياحة، في ما يخص التشغيل والوضعية 
االقتصادية واالجتماعية للعاملين بها، لذا فكنشتاغلو عبر عدة واجهات 
أوال من خالل التتبع واليقظة واملواكبة وثانيا عبر محاور وإجراءات تهدف 
للتخفيف من األزمة والبحث عن الحلول املالئمة دائما بتشاور وتنسيق 
مع املهنيين واإلنصات النتظار الجميع، مع اإلشارة أن التعاون كيف ما 
قلت في هاد املجال ضروري وأسا�سي بين كل من القطاع العام والقطاع 
الخاص، هذا إلى جانب االهتمام بالوضعية الدولية للسياحة مادام 
هذا القطاع كيرتبط ارتباط وثيق بالسياحة العاملية، وما يعانيه حاليا 
بسبب إغالق الحدود وتوقف وسائل النقل الجوية وكذلك البحرية، 
فكتبقى إعادة الثقة للمسافرين واملستثمرين من أولوياتنا ونحن كلنا 
ثقة بأن هاد القطاع قادر على اإلقالع بسرعة أكثر من املنتظر، حيث 
أنه بالرغم من عدم اإلعالن عن تاريخ استئناف األنشطة فهناك طلب 
مهم سواء داخلي أو خارجي على املنتوج املغربي، كما أود كذلك اإلشارة 
أن مشاريع استثمار في القطاع اللي كانت مبرمجة ما زالت، الحمد هلل، 
سارية املفعول باإلضافة إلى أن مختلف األوراش ستستأنف عملها في 

عدة جهات اململكة؛

القطاع كما  لتنمية  املنصب على وضع مخطط  املجهود  بالفعل 
اشرت ليه في العرض ديالي واإلهتمام أكثر بالسياحة الداخلية، تحفيز 
العاملين بالقطاع الذين أتقدم مرة أخرى إليهم بالشكر واإلمتنان على ما 

أبدوه من تضحية ومواطنة لتجاوز هاد الوضعية الحالية؛

وجدير بالذكر أن الفاعلين بالقطاع بصدد العمل بكل مسؤولية 
على بلورة وتحضير عروض مالئمة للسياحة الداخلية، سيما بالنسبة 
للفترة ديال العطلة الصيفية اللي هي على األبواب، اللي ما كتكت�سي 
واحد الطابع خاص في هاد السنة ديال الجائحة، هاد العروض بالطبع 
غتراعي واحد االنتظارات واإلمكانيات ديال املواطنين باش تأخذ بعين 
عانوا  اللي  للمواطنين  الشرائية  القدرة  بين  التوازن مطلوب  اإلعتبار 
وكذلك اإلكراهات ديال الفاعلين، لحقاش تاهما تضرروا بهاد األزمة، 

وخاصهم حتى هما باش يطبقوا هاد املعايير واإلجراءات واالحترازات 
الصحية ديال الصحة والسالمة غيكون عندهم واحد التكلفة واحد 
املواطنين  مصالح  بين  التوازن  واحد  هناك  غيكون  إذن  املصاريف، 

جماعة، وكذلك إكراهات اللي كيعيشوها الفاعلين فهاد القطاع؛

ذكرنا  كما  النشاط  توقف  من  بالرغم  الجوي،  للنقل  بالنسبة 
فتفاعل مع هاد الوضع، استمر في تقديم الخدمات الضرورية خاصة 
.. كما ذكرنا، واليوم العمل منصب على تحضير الستثناف الرحالت 
مع مراعا ة جوانب الصحة والسالمة من خالل تدابير وقائية وتوفير 
التجهيزات واملستلزمات الضرورية، فالخطوط امللكية املغربية تأثرت 
كما ذكرت كثير بانعكاسات الجائحة حيث انخفاض عدد الرحالت كان 
حاد وقوي وبشكل لم يسبق له مثيل، وبالتالي فأي شركات الطيران في 
العالم ما غيمكنش تجاوز هاد األزمة بدون اتخاذ إجراءات مصاحبة من 

طرف الحكومات ومالكي ألسهم هذه الشركة، احنا واعيين بهاد ال�سي.

أمام هذا الوضع الخاص فأول حاجة قامت بها شركة الخطوط 
امللكية املغربية هو مخطط للتقشف، ومجموعة من اإلجراءات للحد 
من انعكاسات هاد األزمة باش تجاوز هاد 3 شهور اللي ما عندها حتى 
مدخول ومصاريف كبيرة، وعندها طائرات كبيرة اللي ما كيشتغلوش، 
تحاليل  من  انطالقا  لإلقالع  املخطط  إعداد  بصدد  احنا  وحاليا 
استطالعية كاين سيناريوهات مختلفة واش حسب، وقتاش غيرجع كما 
ذكرتو الطيران ما غيرجعش من دابا 6 اشهر وال 9 أشهر، النسبة اللي 
كانت قبل من األزمة، ولكن حسب هاد التحاليل اإلستطالعية عندي 
طلب والتدابير الوقائية لفائدة املسافرين والعاملين فقمنا بمجموعة 
كيما قلت يعني باجتماعات مع شركة الرم في األسابيع املقبلة غيكون 
الشركة  ترجع  غنعاودوا  كيفاش  نشوفوا  باش  الخطة  واحد  عندها 
l›activité اللي كانت تدريجيا قبل األزمة، ذكرتو كذلك قطاع الصناعة 
التقليدية اللي هو قطاع حيوي، كيما قلنا ليكم عندو أهمية كبيرة في 
منذ  كتحرص  والوزارة  بالدنا  ديال  واإلجتماعي  اإلقتصادي  النسيج 
ظهور هاد الوباء باش تواكب وتساعد الفاعلين في هذا القطاع والبحث 
مع جميع الشركاء وكذلك السلطات املحلية اللي ساعدتنا بزاف باش 
بعد  خاصة  االزمة،  هذه  خالل  التقليديين  الصناع  هاد  نساعدوا 
توقف مجالت التسويق وقنوات التزود كذلك باملواد األولية، وحدين 
كانوا باغين يشتغلوا في ديورهم ولكن مع توقفت الصناعة التقليدية 
ما كانش عندهم حتى باش يشتغلوا في ديورهم، خالل األزمة وتعليق 
الوقت ما  املعارض غتبقى واحد  املعارض كما ذكرتوا، لألسف هاد 
يمكناش نعاودوا نظموهم وداك �سي عالش كنشتغلوا على وسائل أخرى 
باش نساعدوا الصناع والصانعات التقليديين عبر التجارة اإللكترونية 
والبيع،  للعرض  الفضاءات  بعض  واستغالل  اإللكتروني  والتسويق 
فعندنا واحد البنية تحتية مهمة كذلك في الوزارة، كنخمموا واحد 
البرنامج اللي هداك الفضاءات تكون فرصة باش نساعدوا بها الصناع 
التقليديين باش يقدموا املنتوجات ديالهم في بعض الجهات في اململكة.
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التقليديين،  الصناع  ديال  الصحية  التغطية  كذلك  فيما يخص 
القانون  هداك  كاين  بالطبع  ديالنا،  األولويات  من  فهي  ذكرتوا  كما 
رقم 50.17، فاللي يمكن نقولوا لكم هو انه غتكون واحد الجلسة إن 
شاء هللا مع لجنة في مجلس املستشارين األسبوع املقبل، فيمكن هذا 
األزمة راه كنا عارفين بأن كنا بحاجة لواحد الترسانة قانونية، وفحاجة 
للتغطية الصحية للصناع التقليديين، ولكن يمكن فهاد األزمة وخا كان 
من األولويات رجع من األولويات مرة عاوتاني أكثر، وابتداء من األسبوع 
املقبل إن شاء هللا غادي نحيلوا هاد القانون على مجلس املستشارين اللي 
قبلوا باش تكون عندنا واحد..، ونتمناوا بأن هاد التغطية الصحية اللي 
كينتظروها منذ سنوات وعانو في هاد األسابيع األخيرة ألنه ما قدروش 
يستافدوا كما الناس اللي في La CNSS، فإن شاء هللا نرجعوا عندكم في 
األسابيع املقبلة ب�سي خبر حول هاد املشروع القانون والتغطية الصحية 

ديال الصناع التقليديين.

كذلك  قطاع  هو  اللي  اإلجتماعي  اإلقتصاد  القطاع  يخص  فيما 
واملنتوج  والترويج  اإلنتاج  بشأن  مقاربات  كذلك  فكانت  جدا،  مهم 
استعمال  وتعميم  واملعطيات،  البيانات  تنظيم  كذلك  التضامني، 
 LE DECO املنصات والصحافات اإللكترونية والتسويق، فخدمنا مع
واملندوبيات ديالها ولكن كذلك مع La sociéte STEVIE اللي ساعدتنا 
بزاف حول هاد اإلقتصاد اإلجتماعي مشكورين، فكذلك هنا بان خالل 
هذه الجائحة الضرورة باش نسرعوا إعادة هيكلة القطاع اللي كتشرف 
النساء  العاملين والعامالت وفئات  في حماية  الوزارة خصوصا  عليها 

يمكن وفي العالم القروي بشكل خاص.

بالطبع هاد املجهودات وهاد البرامج وهاد التدابير كما ذكرتوا عندها 
عالقة بتاريخ الرجوع إن شاء هللا إلى النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي، 
وكذلك في الحدود هي جاءت كجزء من السياسة العمومية حول نهاية 
عندنا  كيكون  الكثرة  هذه  بعد  ما  شاء هللا  وإن  الصحية،  الطوارئ 
فرصة باش نرجعوا نفسروا لكم كيفاش غادي نهضوا بهاد القطاعات، 
وغنبداو مباشرة هذا هو أهم حاجة، أن الوزارة مع جميع الفاعلين في 
القطاع واجدين باش يبداو األنشطة ديالهم اليوم ما بعد رفع الطوارئ 
الصحية، فجميع الدالئل بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة تم 
نشرها في جميع املواقع، فاحنا مستعدين إن شاء هللا باش نعاودو نبداو 

األنشطة.

فيمكن في الختام بغيت نأكد بأننا بجانب جميع هاد القطاعات 
اإلجتماعي،  واإلقتصاد  التقليدية  والصناعة  السياحة  أي  املهمة   4
وكنأكدوا ليكم أننا غنعتمدوا بلورة وتنزيل اإلستراتيجيات على الدروس 
والعبر التي تم استخالصها من تأثير هذه الجائحة على هاد القطاعات 
املذكورة واتضح األهداف مما كاين إن شاء هللا يعطي دفعة قوية واعدة 
تعزز مساهمتها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية لبالدنا، والسالم 

عليكم.

 لس د رئيس  لجلسة:

هذه  في  الطيبة  مساهمتكم  على  شكرا  الوزيرة،  السيدة  شكرا 
الجلسة، شكرا السيد الوزير على حضوركم معنا، شكرا لكم السيدات 

والسادة النواب املحترمين، رفعت  لجلسة.
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