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  قاعدة المعطیات الخاصة ببرامج، التزامات وتعهدات السادة الوزراء خالل

 جلسات األسئلة الشفهیة
 دورة أبریل 2011

 القطاع موضوع السؤال جواب الوزیر الذي یتضمن برنامجا، التزاما أو تعهدا
 الحكومي

ر. الجلسة
 ت

في یدخل العامة بالصحة النهوض بكون البدایة في الوزیرة السیدة            ذكرت
في تشتمل االجتماعیة التنمیة وزارة فإن ذلك مع و الصحة، وزارة             اختصاص
الفیزیائیة بالصحة النهوض یهم خاص محور على االستراتیجي عملها           مخطط
إحداث السیاق هذا في اقترحت إعاقة.حیث وضعیة في لألشخاص           والعقلیة
في للمساهمة موجه إعاقة وضعیة في األشخاص بحقوق للنهوض           صندوق
الصحي المستوى على المعاقین لألشخاص االجتماعیة األوضاع         تحسین
لدعم أداة وهو االجتماعیة، والحمایة التشغیل ومستوى والتكویني          والتعلیمي
الموجهة العمومیة الخدمات من المتساویة االستفادة مستوى على الفرص           تكافؤ
إلى الخصوص وجه على والموجهة والمواطنین، المواطنات لكافة          عموما

 الفئات ذات االحتیاجات الخاصة.

من والتدبیر اإلیداع صندوق مع التنسیق بصدد اآلن هي الوزارة أن             وأضافت
بخلق الكفیلة والقانوني واإلداري المالي البعد ذات المساطر مختلف وضع            أجل
لألشخاص صحیة تغطیة ضمان مهامه أهم من الذي الصندوق هذا            وتدبیر
ومنظومة AMO اإلجباریة الصحیة التغطیة بنظامي المشمولین غیر          المعاقین

. RAMED الدعم الصحي للفئات المعوزة 

بعالج✓ التكفل    ضرورة
االحتیاجات وذوي    المعاقین

 الخاصة

 التنمیة االجتماعیة
 واألسرة
 والتضامن

 

 الجلسة األولى/
 12 أبریل 2011

 

01 

 دورة أبریل  2011                                                                                                                                                        قاعدة المعطیات الخاصة بالتزامات وتعهدات
 السادة الوزراء



 مجلس المستشارین                                                                                                                                            مصلحة األسئلة
 الشفهیة والكتابیة

 

تقدمت الذي القانون مشروع على المصادقة بمجرد فاعال الصندوق           وسیكون
هذه قطع والذي إعاقة وضعیة في األشخاص حقوق بدعم والمتعلق الوزارة             به
التي والمشاورة العمل جلسات خالل والتعدیل التنقیح من مهمة أشواطا            السنة

 شاركت فیها العدید من القطاعات الحكومیة المعنیة.

مكتسبات لتكرس جاءت 2020 رؤیة أن على البدایة في الوزیر السید             أكد
النوعیة على مبنیة تصاعدیة مقاربة باعتماد المرة هذه ولكن ،2010            رؤیة
بین والبناء المشترك للتعاون ثمرة تعتبر أنها كما ؛ الكمیة على منها              أكثر
من ذلك مكن وقد الخاص، أو العام القطاع من سواء المتدخلة األطراف              جمیع
كیفیة وتسطیر سابقا وزارته واجهت التي الضعف نقاط من مجموعة            تحدید

 تحسین اشتغالها في المرحلة القادمة.

وتأخذ 2020 أفق في والمنافسة الدولي الطلب حالة الرؤیة هذه تراعي             كما
مواردنا على للمحافظة والمسؤولة المستدامة السیاحة متطلبات االعتبار          بعین
بإعطاء كفیل جدید حكاماتي توجه على تنبني أنها كما والتراثیة.            الطبیعیة

 الدینامیة والقیادة الالزمتین للقطاع.

من 2020 سنة أفق في بالدنا جعل إلى تطمح اإلستراتیجیة هذه أن              وأضاف
من الوافدین عدد مضاعفة عبر عالمیا األولى العشرین السیاحیة الوجهات            بین
إحداث مع المغاربة، المسافرین عدد مرات 3 ومضاعفة األجانب           السیاح
بالعائدات یتعلق فیما درهم ملیار 140 وبلوغ المملكة عبر سریر 200.000           

 السیاحیة.

بمختلف جدید شغل منصب 470.000 خلق إلى كذلك الرؤیة هذه تهدف             و
مغربي ملیون یفوق ما القطاع هذا بذلك لیشغل وجهاتها، المملكة            مناطق

 رؤیة 2020 السیاحیة✓
المیدان✓ في 2020     رؤیة

 السیاحي

 السیاحة والصناعة
 التقلیدیة
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الخام الداخلي الناتج سیرتفع كما اهللا. إنشاء العقد هذا نهایة مع             ومغربیة

 السیاحي بنقطتین للوصول إلى حوالي 150ملیار درهم.

الذي الموسعة الجهویة مسلسل في مهما دورا 2020 رؤیة ستلعب كما             
وبالتالي ترابیة، مجاالت ثمان على االرتكاز خالل من بالدنا فیه            انخرطت

 ضمان تنمیة سیاحیة واقتصادیة متوازنة لمجموع التراب الوطني.

الطبیعیة إمكانیاتها مجموع من منطقة كل تستفید أن من التقطیع هذا سیمكن              و
السوق لتطلعات االستجابة على قادرة وجهات لتكون التراثیة... و الثقافیة            و

 السیاحیة الدولیة.

تمنح محلیة حكامة عبر ستنفذ طریق خارطة على ترابي مجال كل وسیتوفر              
موضوع الخرائط هذه وستكون بها. الخاصة واإلمكانیات الوسائل          لها

 عقود-برامج جهویة ستتم صیاغتها في الشهور المقبلة.

والجهات الدولة من بدعم مهیكلة، كبرى مشاریع ستة إنجاز وسیتم            هذا
"التراث برنامج ،" 2020 األزرق "المخطط وتشمل الخاص،          والقطاع
"التنشیط برنامج المستدامة"، والتنمیة "البیئة برنامج الحضاري"،         والموروث
وبرنامج" المحلي" الطابع ذات "السیاحة برنامج والترفیه"،         والریاضة

 بالدي".

ثالث اعتماد تم اإلستراتیجیة، هذه بانجاز الكفیلة االستثمارات          وبخصوص
 تدابیر تتمثل:

طرف من أولي بتمویل السیاحیة للتنمیة المغربي الصندوق إحداث في أوال :             
هذا وسیساهم ودولیة. وطنیة رسامیل من مساهمات إلى باإلضافة           الدولة
بتوجیه وسیسمح ببالدنا، األساسیة السیاحیة المشاریع في         الصندوق

 االستثمارات نحو منتوجات ووجهات سیاحیة جدیدة؛
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 ثانیا : تقدیم منح مالیة لدعم االستثمار، خصوصا بالمناطق األقل تنمیة؛

الداخلي البنكي التمویل من درهم ملیار 24 بمبلغ مالي غالف رصد             وثالثا :
 للمشاریع اإلستراتیجیة في رؤیة 2020.

سیتم ،2020 أفق في السیاحي التدبیر مجال في القطاع احتیاجات            ولمواكبة
تعتمد مرجعیة، ذات والفندقي السیاحي التكوین مؤسسات من جدید جیل            إنشاء
المعهد بین للشراكة برنامج إرساء إلى فباإلضافة للتدبیر. مبتكر أسلوب            على
في الرائدة الفرنسیة Paul Bocuse مؤسسة وبین للسیاحة الدولي           العالي
معهد إنشاء سیتم التطبیقیة، األنشطة دعم اجل من المطعمة في التكوین             مجال
مجال في الحاجیات لمواكبة الرفیع المستوى من والفندقي السیاحي           للتدبیر
لوزان، معهد مع للتفاهم یروتوكول (توقیع للقطاع والعالي المتوسط           التدبیر
في مرجعا یعتبران اللذان لجنیف الفندقیة المدرسة مع شراكة أیضا            وهناك

 التكوین الفندقي).

منطقة كل صعید على مرجعیتین مدرستین أو مدرسة إحداث كذلك وسیتم             هذا
و المطعمة الفندقة، في المختصین والتقنیین التقنیین تكوین في تختص            سیاحیة

 السیاحة وفقا لنموذج تدبیر مبتكر وفعال بإشراك القطاع الخاص.

للمهن والترویج القطاع في البشریة الموارد لتدبیر تحفیزي إطار سیوضع            كما
 السیاحیة من طرف القطاع الخاص.

من والتكوین البشریة بالموارد المتعلقة التدابیر جمیع ورصد تتبع كذلك            وسیتم
الهیئة داخل الخاص-العام والتكوین البشریة بالموارد الخاصة اللجنة          طرف
بتنسیق السیاحي للتكوین الوطنیة السیاسة بقیادة ستتكلف والتي للقیادة،           الوطنیة

 مع جمیع الشركاء.
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وخطیرة عمیقة إشكالیات النفایات وتدبیر البیئة إشكالیة أن الوزیر السید            أكد
تفعیل یساهم أن وتمنى جماعیة مسؤولیة أیضا وهي بالدنا، لمستقبل            بالنسبة
بالمسؤولیة واإلحساس الجماعي الوعي تنمیة في البیئة حول الوطني           المیثاق

 في مجال النفایات وخصوصا المنزلیة منها.

المساهمة خالل من والمستشارین النواب السادة بتعاون الوزیر السید نوه            كما
خالل من المیدان هذا في الحاصل الفراغ وسد القانوني اإلطار تحیین             في
الخاص القانون منها، والتخلص النفایات بتدمیر المتعلق القانون          إصدار
كیفیة حول دلیل وإعداد تطبیقیة، مراسیم ستة عن فضال الصحیة،            بالنفایات

 اختیار مواقع مطارح النفایات المنزلیة وتوزیعها على مختلف أقالیم المملكة.

مستوى على خصوصا المتدخلین كافة مع بالتنسیق الحكومة أن           وأضاف
مدیریة مخططات إنجاز تم كما التدابیر من عددا اتخذت المحلیة            الجماعات
وطني برنامج اعتماد وكذا المملكة، أقالیم جمیع تغطي المنزلیة النفایات            لتدبیر
ملیار 40 ب تقدر بتكلفة الداخلیة وزارة مع بتعاون المنزلیة النفایات             لتدبیر

 درهم، وبمساهمة من البنك الدولي حددت أهدافه في التالي:

أفق- في %90 إلى بالحواضر والنظافة النفایات جمع عملیة من            الرفع
 2015         و 100% في أفق 2020،

الحضریة- المراكز جمیع في المنزلیة النفایات مراقبة مطارح          إنجاز
 بنسبة 100% في أفق 2020،

 إغالق وتأهیل جمیع المطارح الحالیة في أفق 2015،-

تهیئة- وبرمجة ،2011 سنة برسم عشوائیا مطرحا 40 تهیئة           برمجة
 145 مطرحا عشوائیا في الفترة ما بین 2012 و 2015،

مطارح✓ عن الناجمة     األضرار
 النفایات المنزلیة

 

 كاتب الدولة
 المكلف بالماء
 والبیئة
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نموذجیة- مشاریع عبر التثمین تدویر وإعادة فرز عملیة          تطویر
 للوصول إلى مستوى تدویر 20% في أفق 2015.

- 
یقضي اتفاق إلى توصال األوربي واالتحاد المغرب أن على الوزیر السید              أكد
منذ العمل بها الجاري البحري الصید مجال في الشراكة باتفاقیة العمل             بتمدید
تم اإلطار، هذا 2015.وفي غایة إلى تمتد سنوات أربع لمدة 2007             مارس
البروتوكول على 2011 فبرایر 25 في بالرباط األولى باألحرف           التوقیع
لمدة الحالي بالبروتوكول العمل تمدید على ینص الذي البحري، للصید            الجدید
التعاون أشكال تحسین بهدف المفاوضات إجراء في لالستمرار          سنة.ستستغل
اإلستراتیجیة التوجهات مع ومالءمتها االتفاق، في علیها         المنصوص
تمدید تم أنه ألیوتیس.وأضاف استراتیجیة في المسطرة التنمویة          والمشاریع
علیها المنصوص الشروط لنفس وفقا بها الملحق والبروتوكول الشراكة           اتفاقیة

 في االتفاق المنتهیة صالحیته في 27 فبرایر 2011 .
المنظمة واإلجراءات والقواعد المبادئ الخصوص، على االتفاقیة، هذه          وتحدد
ولوج شروط وكذا الطرفین، بین والعلمي والتقني والمالي االقتصادي           للتعاون
وطرق أشكال إلى باإلضافة المغربیة، الصید مناطق إلى األوربي االتحاد            سفن

 مراقبة الصید في المیاه الوطنیة، وكذا الشراكات بین المقاوالت.
 ویوجد البروتوكول حالیا في قنوات المصادقة األوروبیة ویعرف سیرا عادیا .

الصید✓ اتفاقیات تجدید     مآل
  البحري مع االتحاد األوربي

 الفالحة والصید
 البحري
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التنمیة في أساسیا دورا یلعب اإلبل تربیة قطاع أن الوزیر السید             أكد
وضع عند خاصة بعنایة حظي و الجنوبیة. بالمناطق واالجتماعیة           االقتصادیة
متكاملة برامج إعداد تم حیث الجهات، لهذه الجهویة الفالحیة           المخططات
تهم استراتیجیة إطار في بلورتها تمت اإلبل، منتجات وتثمین وتكثیف            لتطویر
خصوصیات حسب بها المرتبطة والمهن منتجاتها ومختلف السلسلة حلقات           كل

 الفالحة والصید  قطاع تربیة اإلبل✓
 البحري
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أراضي استغالل مجال في وخاصة الجهات، بین التكامل مراعاة مع جهة             كل

 الرعي وتثمین المنتوج؛
الغرف و الحكومة بین برنامج عقد إبرام تم االستراتیجیة، هذه تفعیل بهدف              و
المنعقدة للفالحة الرابعة المناظرة بمناسبة المعنیة الثالث الجهویة          الفالحیة

  بمكناس یوم 26 أبریل 2011، تتمحور أساسا حول:
 - الترقیم والتأطیر الصحي للقطیع؛

 - دعم برامج البحث والتنمیة، خاصة تلك المتعلقة بالتحسین الوراثي للقطیع ؛
  - دعم التنظیم المهني لمربي اإلبل؛

  - تحسین المراعي وإنشاء نقط الماء؛
ترمیز نموذجیة، أسواق خاصة، وحدات (بناء اإلبل منتجات تثمین -          

 المنتوجات).
في ،2020 أفق في یبلغ المرتقبة، لالستثمارات اإلجمالي الحجم أن            وأضاف
بحوالي الدولة فیها ستساهم درهم، ملیون 702 البرنامج - العقد هذا             إطار

 400 ملیون درهم.
وحمایة إلغاثة جدید برنامج إعداد الموسم، هذا خالل تم أنه الوزیر السید              أكد
ستخصص درهم ملیون 37 قدرها إجمالیة بكلفة الجنوبیة باألقالیم           الماشیة

 لتوزیع ونقل مواد علفیة مدعمة وتكثیف التأطیر الصحي للقطیع.
القلیلة األیام خالل تنفیذه في سیشرع الذي البرنامج، هذا ضمن خصصت             وقد

 القادمة، 3 مالیین درهم لجهة وادي الذهب - الكویرة.
حیث األخضر، المغرب مخطط ضمن خاصة بعنایة الجهات هذه حظیت            كما
باستثمارات 2020 أفق في مشروعا 51 الجهویة الفالحیة المخططات           تتضمن

 إجمالیة 5,4 ملیار درهم.

بالمناطق✓ الجفاف    آثار
  الجنوبیة

 الفالحة والصید
 البحري
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إنتاج سالسل تنمیة إلى المناطق، هذه لمؤهالت بالنظر المشاریع، هذه            وترمي
الحمراء، واللحوم البیضاء، واللحوم والخضروات، والنخیل،        الصبار،

 والحلیب، وتربیة اإلبل.
الدعامة إطار في مشروع 20 منها مشروعا، 22 إنجاز في الشروع تم              وقد
درهم ملیار 1,3 قدرها بكلفة األولى، الدعامة إطار في ومشروعین            الثانیة

 لفائدة حوالي 34.000 فالح.
وكذا واستعجالیة بخطورة منها وعیا الصحة وزارة أن الوزیرة السیدة            أكدت
نهج إلى بادرت المعوزة، لألسر بالنسبة وخاصة الكلوي القصور مرض            كلفة
للعالجات الولوج وتیسیر توفیر اتجاه في تصب األبعاد متعددة           استراتیجیة

 وتقریبها من المواطنین.
على تتوفر وإقلیم عمالة 56 فإن الصحي، العرض مستوى على أنه             وأضافت
یتم أن المتوقع ومن ،2010 نهایة حتى الدم لتصفیة واحد مركز على              األقل
2011) السنة هذه نهایة بحلول إقلیما 11 في الدم لتصفیة جدیدا مركزا 11              تشغیل
بكل مبرمجا مركزا 25 بین من الصحة وزارة طرف من تحهیزها تم وقد ،(              
بولمان، میدلت، الیوسفیة، زاكورة، النواصر، الرحامنة، أزیالل، :          من

 كرسیف، شیشاوة، بنسلیمان وتنغیر الذي أنجز من طرف جمعیة.
سنة خالل الوزیرة- السیدة –تؤكد الوتیرة بنفس العمل الوزارة           وستواصل
الصحة وزارة من كل طرف من جدیدا مركزا 11 إتجاز المتوقع من إذ 2012              
المجتمع وجمعیات الجدیدة، وزان، مدیونة، األربعاء، سوق إفني، سیدي           بمدن
الحوز أحمد، بن سلیمان، سیدي باها، آیت اشتوكة مدن من بكل             المدني
مركز على 2012 سنة أواخر والعماالت األقالیم معظم ستتوفر وبذلك            وطاطا.

 لتصفیة الدم أو أكثر.

الدم✓ تصفیة مركز     دعم
  لمرضى القصور الكلوي

 الصحة
 

 الجلسة السادسة/
 17 ماي 2011
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الفترة خالل قام للشرب الصالح للماء الوطني المكتب أن الوزیرة السیدة             أكدت
األجاج الماء أو البحر ماء تحلیة بمشاریع و2009 1975 سنة مابین             الممتدة

 الطاقة والمعادن ندرة المیاه باألقالیم الجنوبیة✓
 والماء والبیئة

 الجلسة السادسة/
 17 ماي 2011
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1,169 قدره مالي وبغالف الیوم في مكعب متر 21.835 بلغ إجمالي             بصبیب
العیون، الغازي، سیدي بوجدور، طرفایة، مراكز من كل همت درهم            ملیار

 الداورة، المهیریز، السمارة وطانطان.
بصبیب البحر ماء تحلیة مشاریع 2014-2010 لفترة بالنسبة المكتب برمج            كما
ملیار 2,090 قدره مالي وبغالف الیوم في مكعب متر 167.120            إجمالي
بئر طرفایة، والوطیة، طانطان أخفنیر، العیون، مراكز من كل ستهم            درهم،

 أنزران، بوجدور، أكادیر وسیدي إفني.
الشروب بالماء الصیادین قرى من عدد تزوید سیتم المشاریع هذه مع             موازاة

  عبر تحلیة میاه البحر باألقالیم الجنوبیة.
أكادیر مدینة تزوید دعم إمكانیة تهم دراسات إنجاز بصدد المكتب أن             كما
والمراكز إفني سیدي مدینة وأیضا الدواویر، وكذا المجاورة،          والمراكز

 المجاورة لها بالماء الشروب بواسطة تحلیة ماء البحر.

 

والمسح العقاریة للمحافظة الوطنیة الوكالة مصالح أن الوزیر السید           أكد
عن وإضرابات وقفات عدة األخیرة األشهر خالل عرفت والخرائطیة           العقاري
والجهود المستخدمین، ممثلي مع االجتماعي الحوار إطار في أنه و            العمل،
إلى الوكالة بادرت والمالیة، اإلداریة وضعیتهم تحسین أجل من           المبذولة
اتخاذ عن أسفرت المالیة لوزارة المختصة المصالح مع مفاوضات عدة            إجراء
من والرفع واألجور الِمَنح في بالزیادة بالخصوص تتعلق هامة،           إجراءات

 الَحِصیص المالي للترقیة؛
إلى أدى مما كافیة، غیر اإلجراءات هذه المستخدمین ممثلو اعتبر            وقد

 استمرار االحتجاجات؛
الشركاء مع االجتماعات من سلسلة عقد تم الوضعیة، هذه           ولتجاوز

 االجتماعیین:

 المحافظة العقاریة✓
المحافظات✓ موظفي    إضراب

 العقاریة
المتتالیة✓   اإلضرابات

 للمحافظات العقاریة

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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جمیع وقف على خالله االتفاق تم ،2011 یونیو 12 بتاریخ األول             االجتماع
یونیو 14 یوم من ابتداء المصالح بمختلف العمل واستئناف االحتجاج            أشكال

 2011، مع متابعة المفاوضات بین الطرفین؛
وممثلي للوكالة العامة اإلدارة بین 2011 یونیو و15 13 یومي            اجتماعین

 المستخدمین تمت فیه دراسة جمیع القضایا المطروحة؛
 اجتماع رابع یوم 15 یونیو 2011، توج بالتوقیع على محضر اتفاق نهائي.

والمسؤولیة، التفاهم روح سادتها والتي المفاوضات، هذه كل أن           وأضاف
 أسفرت على اتخاذ عدة إجراءات هامة ومحفزة لفائدة المستخدمین، من أهمها:

 - إقرار منحة القفة بمبلغ 440 درهم شهریا صافیة؛
 - الزیادة في األجور بنسبة 900 درهم شهریا صافیة؛

 - رفع الحصیص المالي ألجل الترقي باألقدمیة من 20 إلى 30%؛
من قیمتها من والرفع المستخدمین جمیع على األضحى عید منحة تعمیم -            

 800 إلى 1200 درهم؛
 - حذف الساللم من 1 إلى4؛

4.400 هو بالوكالة أجر ٌأقـل یصبح لكي لألجور األدنى الحد من الرفع -             
 درهم شهریا دون احتساب المنح السنویة؛

 - ارتفاع الغالف المالي المخصص للمنح السنویة بفضل اإلجراءات السالفة.
اإلداریة الحیاة تسلسل تهم أخرى مطالب عدة إلى االستجابة تمت كما -            
االجتماعي بالجانب النهوض وكذا عملهم، ظروف وتحسین         للمستخدمین
التكمیلي والتقاعد الصحیة والرعایة التأمینات حیث من         للمستخدمین

  والترفیه....
أیضا تمت األطراف، كافة جهود وتظافر والبناء المسؤول الحوار           وبفضل

 دراسة سائر القضایا المطروحة وتم التوصل في معظمها إلى حلول.
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عادي بشكل الوكالة مصالح بجمیع العمل استئناف على الحوار هذا أسفر             كما

 یراعي مصلحة المواطنین والصالح العام.
 
 

 
هذه آثار من للتخفیف إجراءات اتخاذ إلى بادرت وزارته أن الوزیر السید              أكد

 التساقطات على الفالحین المتضررین.
اإلجراءات✓ فتتمحور المثمرة، األشجار على البـَـَرد آثار         فبخصوص

 حول:
بالَبـَرد،▪ المحملة السحب ومعالجة المبكر، لإلنذار برنامج         إنجاز

 حیث تم في هذا اإلطار:
بالماء▪ المكلفة الدولة كتابة مع بشراكة أرضیا، مولدا 107           إرساء

 والبیئة والمجالس الجهویة المعنیة؛
إرساء▪ عبر المنظومة هذه في النظر إعادة بصدد الوزارة أن            كما

خصصت حیث األوتوماتیكي، اإلطالق على یعتمد جدید         نظام
لسنة المالي القانون برسم درهم ملیون 1,55 الغرض لهذا           الوزارة

.2011 
إطار▪ في المهنیین إلى المولدات تدبیر مهمة إسناد إمكانیة           دراسة

 تعاقدي؛
من▪ %40 بنسبة اآلفة هذه من الواقیة الشباك استعمل دعم            تشجیع

 التكلفة اإلجمالیة في حدود 40.000 درهم للهكتار؛
في▪ البرد آلفة عرضة األكثر بالمناطق للتأمین خاص نظام           إحداث

الفالحیة والتعاضدیة والمالیة الفالحة وزارتي بین اتفاقیة         إطار

 األضرار التي خلفتها✓
 التساقطات المطریة األخیرة

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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و2011-2010، 2010-2009 للموسمین بالنسبة للتأمین       المغربیة

 من أهم مقتضیاتها:
 وضع نسب اكتتاب تفضیلیة من طرف التعاضدیة؛▪
حسب▪ و%40 20 بین ما تتراوح التأمین، أقساط لدعم إعانة            إرساء

 حجم المساحات المؤمن علیها.
لوضع▪ استراتیجیة دراسة إنجاز بصدد الوزارة أن بالذكر          والجدیر

األضرار ضد ضمانات للفالحین یوفر الفالحي للتأمین جدید          نظام
وتلك والمالیة، والصحیة، المناخیة، المخاطر مخلفات عن         الناجمة

 المتعلقة بالتسویق.
الموسم▪ من ابتداء الدراسة هذه بتوصیات العمل یتم أن المرتقب            ومن

 الفالحي المقبل.
 

ودعم المتضررین الحبوب منتجي على التخفیف بهدف و أنه الوزیر السید             أكد
16 دوریة في النظر تعید جدیدة إجراءات اتخاذ إلى الوزارة بادرت             دخلهم،

 ماي 2011 تتمثل أساسا في:
عن النظر بَغضِّ القمح من الكمیات جمیع القتناء الفاعلین أمام المجال فتح -             

 جودتها ووجهتها، مع تحمل تكالیف خزنها؛
 - إعادة النظر في معاییر القمح الموجه للمطاحن.

الحبوب من مختلفة أنواع وخزن اقتناء الفاعلین بإمكان سیصبح،           وهكذا،
ذات كمیات على للحصول العینات بعض مزج إلى االقتضاء، عند            واللجوء،

 جودة مقبولة لتلبیة حاجیات مختلف المستعملین.
فإن اإلجراءات، هذه انعكاسات على للوقوف مبكرا زال ال أنه            ورغم
معدل في نسبي تحسن تسجیل إلى تشیر الوزیر السید یؤكد المیدانیة             المعطیات

 األثمنة والثمن األدنى المتداول في األسواق؛

 أثمنة الحبوب بالسوق الوطنیة✓
وتدني✓ الحبوب جودة     تدهور

نتیجة النوعي الوزن     مستوى
 األمطار األخیرة

 الموسم الفالحي الحالي✓

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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ذي بالقمح االحتفاظ یفضل أصبح الفالح أن المعطیات هذه تفید            كما

 المواصفات الجیدة وعرض الحبوب ذات جودة أدنى للبیع؛
متعاملین دخول نتیجة القادمة األیام في األثمنة مستوى یتحسن أن یرتقب             كما

 جدد في عملیة التسویق.
 

الصحیة للسالمة الوطني للمكتب المعنیة المصالح أن الوزیر السید           أكد
لمراقبة برنامج بوضع فالحي، موسم كل بدایة عند تقوم الغذائیة،            للمنتجات
االستیراد عند والمبیدات) واألسمدة (البذور اإلنتاج عوامل ومطابقة          جودة

 واإلنتاج والتوزیع.
الفالحیة، المنتجات فیها بما الغذائیة، المواد وسالمة جودة مراقبة تخضع            كما

  لمقتضیات القانون رقم 07-28 المتعلق بالسالمة الصحیة للمواد الغذائیة.
على سجل وضع وإلزامیة المبیدات استعمال مراقبة على القانون هذا ینص             و
اإلنتاج عوامل جمیع فیه تدون نباتي، أصل من األولیة المواد            منتجي

 المستعملة بما فیها المواد الكیماویة.
آالت ضبط مراقبة إلزامیة حول مشروع بلورة على حالیا، المكتب،            ویعمل

 رش المبیدات الكیماویة من طرف المصالح المختصة.
المبیدات لهذه والفعال السلیم االستخدام على الفالحین المكتب یحث           كما
أهمها من وأنشطة، تدابیر عدة عبرة الجیدة، الزراعیة الممارسات           وتطبیق
التقنیین لفائدة تكوینیة ودورات الفالحین لفائدة تحسیسیة حمالت          تنظیم

 المرشدین.
قرار، مشروع المكتب أعد الغذائیة، المواد جودة ضمان وبهدف أنه            وأضاف
داخل المبیدات بقایا من به المسموح األقصى بالحد یتعلق المصادقة، طور             في
المقاییس حسب واألعالف النباتي األصل ذات الغذائیة المواد سطح على            أو

المنتوجات✓ تسمم    ضرورة
المستعملة باألسمدة    الفالحیة

 ضد الحشرات

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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من المراقبة آلیات وتقویة تعزیز بهدف وذلك دولیا، بها المعمول            والمواصفات

  أجل سالمة وحمایة المستهلكین.
مخطط أولویات من یعتبر البحریة الثروات حمایة أن الوزیر السید            اعتیر
الثروات لحمایة المتخذة التدابیر أهم ومن آلیوتیس. البحري الصید           إستراتیجیة
بالذكر الوزیر السید خص العقالني، الغیر الصید ومن االستنزاف من            البحریة

 اإلجراءات اآلتیة :
الحصص، أساس على التهیئة مخططات طریق عن المصاید جل تدبیر -           
فینص أفق 85% ستصل التي و 2010 سنة %60 إلى %5 من انتقلت               بنسبة

 سنة 2020 یتم من خاللها:
 - التحكم في مجهود الصید،

  الكمیات المسموح باصطیادها،
   - مناطق الصید ،

اإلحیائیة الكتلة على للمحافظة البیولوجیة والراحة التوقف فترات تحدید -            
 البحریة ،

 - تحدید معدات الصید و خصائصها حسب كل مصیدة ،
 - مالئمة و تطویر مجهود الصید مع اإلمكانیات المسموح باستغاللها ،

من الرفع تم بحیث ماي 16 بتاریخ علیه التوقیع تم الذي إبحار برنامج تحیین -               
هذا تطبیق في البحري الصید غرف وإشراك للدولة المالي الدعم            نسبة
مراكب نماذج تصمیم تم لذلك ومواكبة ملف ب100 التوصل تم (وقد             البرنامج

 (prototype) بتعاون مع خبراء منظمة الفاو وغرق الصید ،
ملیون 256 مبلغ بتخصیص المنجرفة العائمة الشباك استعمال على القضاء -           
معنیة سفینة 150 تعویض الساعة لحد وتم سفینة)، 260) الغرض لهذا             درهم
الشطر دراسة حالیا یتم أنه الوزیر السید وأضاف الشباك، من النوع هذا              بحذف
تعمل البرنامج لهذا ومواكبة النهائیة، المغادرة ویهم العملیة هذه من            الثاني

 قطاع الصید البحري والتدبیر✓
 العقالني للموارد البحریة

 الفالحة والصید
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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المتحدة الوالیات مع بتعاون البحارة نشاط استمرار تضمن كي ببرامج            الوزارة

 األمریكیة (من حیث التكوین واقتناء اآللیات ومعدات صید أخرى)
 - الحاویات البالستیكیة بتخصیص مبلغ 163 ملیون درهم؛

  - تحیین وإصدار مجموعة من النصوص القانونیة؛
 - تتبع بواخر الصید بواسطة األقمار االصطناعیة بكلفة 84 ملیون درهم ،

والغیر القانوني الغیر الصید لمحاربة الصید عملیات وتتبع المراقبة تعزیز -           
 المصرح به والسهر على

INN) درهم ملیون 15 مبلغ بتخصیص التهیئة مخططات تطبیق -          
(informatique 

 - تقنین ومراقبة حجم األسماك المسموح باصطیادها حسب األصناف
VDPو PDAالوطني الساحل طول على للتفریغ التحتیة البنیات تأهیل -          

  للتصریح بالمنتوج واعتماد تقنیات حدیثة
االصطناعیة الشعاب بواسطة البحریة البیئة على المحافظة سیاسة اعتماد -          
جمیع یشمل وطني مدیري مخطط إعداد طریق عن ((Récifs artificiels          
لمشروعین درهم ملیون 75 تخصیص تم اإلطار هذا وفي الوطني.            الساحل
االیجابیة النتائج تسجیل بعد خاصة واكادیر مارتیل من بكل           صناعیین

  للمشاریع التقلیدیة المنجزة بالصویریة القدیمة
تحدي برنامج إطار في وذلك المحمیة البحریة المناطق تنمیة مشروع إحداث -            
بالصید بالخصوص تهم السمكیة للموارد المستدامة التنمیة بهدف          األلفیة

  التقلیدي،

منتجات لتسویق ومحكم جید تدبیر بلوغ اجل من أنه الوزیر السید             وأضاف
لحد تم وقد الشامل الفاعل بمهمة للصید الوطني المكتب تكلیف تم             البحر

 الساعة القیام بذلك في 5 موانئ .
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األدوات أهم تشكل أن یجب الفالحي اإلرشاد مراكز أن على الوزیر السید              أكد
 لتنفیذ المشاریع والبرامج المدرجة في مخطط المغرب األخضر.

استراتیجیة وضع تم المخطط، هذا لتنفیذ المتخذة اإلصالحات إطار وفي            لذا،
 جدیدة لإلرشاد واالستشارة الفالحیة ترتكز على 3 محاور أساسیة :

المراكز شبكة هیكلة إعادة عبر الدولة، دور بتفعیل یتعلق األول المحور -            
وتنمیة تطویر إلى إضافة العمومیین، الفـِالِحیـِیـن المستشارین دور          وتعزیز

 منظومة شمولیة لتدبیر المعلومات؛
تمویل إمكانیة مع خاصة، فالحیة استشارة وتنمیة تطویر یهم الثاني ، المحور -            

 خدماتها في إطار صندوق التنمیة الفالحیة؛
الفالحیة الغرف عبر الفالح دور وتفعیل إشراك یروم الثالث ، المحور -           

 والمنظمات المهنیة.
على الوزیر السید ذكر االستراتیجیة، هذه من المتوخاة النتائج           ومن

 الخصوص:
الفالحیة، التنمیة ومراكز األشغال، (مراكز محلیة بنیة 300 مهام تجدید -           
مراكز لتصبح الضروریة بالوسائل وتجهیزها الفالحي) االستثمار         ومراكز

 حقیقیة للتنمیة الفالحیة؛
الِفالِحیین المستشارین إشارة رهن ومالئمة عصریة عمل وسائل وضع -          
وأدوات األمراض، رصد وأدوات التربة، تحلیل (أدوات أدائهم          لتحسین

 التنشیط، والمراجع التقنیة، والحواسیب...).
 - تعزیز برامج التكوین والتكوین المستمر لهؤالء المستشارین؛

اإللكترونیة، والرسائل (اإلنترنیت، المعلومات لنشر جدیدة طرق وضع -         
 والحقول النموذجیة، والرادیو، والتلفزة، والتظاهرات الفالحیة...).

 الفالحة والصید مراكز اإلرشاد الفالحي✓
 البحري

 الجلسة الحادیة
 عشر/ 21 یونیو

2011 
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لكل فالح 1.350 إلى التغطیة نسبة لتصل المستشارین عدد من الرفع -            
المباشر بالتشغیل ستقوم (الدولة حالیا مستشار لكل فالح 3.800 بدل            مستشار

 ل 25% من الحاجیات، والتعاقد مع 75% الباقیة).
ُأحیل إطار - قانون مشروع إعداد تم الخاصة، االستشارة تطویر وبهدف -            

 على األمانة العامة إلدراجه في قنوات المصادقة؛
استراتیجیة األخضر المغرب مخطط أن إلى الوزیر السید أشار األخیر،            وفي

 متكاملة تنبني على عدة آلیات یكمل بعضها البعض.
الفالحیة بالغرف المتعلقة التنظیمیة، اإلصالحات اآللیات هذه بین          ومن
تطویر في هاما دورا ستلعب والتي وبالتجمیع، المهنیة بین           وبالتنظیمات

 وتدبیر منظومة اإلرشاد الفالحي.
 

نحو السبیل حدد 2012-2009 االستعجالي البرنامج أن على الوزیر السید            أكد
الداخلیة مردودیتها وتحسین تواجهها، التي التحدیات رفع من الجامعات           تمكین
والممهننة التقنیة التكوینات تطویر وتیرة تسریع خالل من وذلك           والخارجیة،

  المناسبة.

المهندس، علوم بمسالك المسجلین الجدد الطلبة عدد سیتضاعف،          وهكذا
حوالي توجیه سیتم كما والتقنیات؛ والعلوم والتكنولوجیا، والتسییر،          والتجارة
من %50 من وأكثر المهنیة، اإلجازات نحو اإلجازة سلك طلبة من %25            

 طلبة الماستر نحو الماستر المتخصص.

الوطني (المیثاق بشأنها المتعاقد الكبرى الحكومیة األوراش مواكبة إطار           وفي
األخضر، المغرب ومخطط األزرق، المغرب ومخطط االقتصادي،         لإلقالع
10.000 ومبادرات الطاقة، ومخطط البشریة، للتنمیة الوطنیة         والمبادرة

التكوین✓ برامج استجابة     حدود
للدینامیة المستمر    والتكوین

 الوطنیة في مجال الطاقة

 التربیة الوطنیة
 والتعلیم العالي
 وتكوین األطر
 والبحث العلمي

 الجلسة الثانیة
 عشر/ 28 یونیو

2011 
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الدینامیة هذه في المغربیة الجامعات انخرطت الخ)، طبیب... و3.300           مهندس

 الوطنیة من خالل إحداث مسالك للتكوین تستجیب لحاجیات هذه األوراش.

الطاقة میدان في الحالي الجامعي العرض فإن الوزیر السید یضیف            ولذلك،
التكنولوجیا، في الجامعي (الدبلوم المستویات مختلف تغطي مسلكا 30           یناهز
ما إلى إضافة والدكتوراه)، المتخصص، الماستر الماستر، المهنیة،          اإلجازة
(الهندسة الطاقي بالمجال مرتبطة تخصصات في معتمدا مسلكا 80           یقارب
وتكریر الكهربائیة، األنظمة وهندسة الصناعیة، والهندسة        الكهربائیة،

 البترول، وهندسة الطرائق، وهندسة المواد).

على حالیا تشرف والمعادن الطاقة وزارة فإن الطاقة، مخطط مستوى على             أما
الالزمة البشریة الموارد من والكیفیة الكمیة الحاجیات حول قطاعیة           دراسة
هذه نتائج صدور وعند الطاقة. مجال في الوطنیة اإلستراتیجیة           لمواكبة
الثالثة مرحلتها وصلت والتي تتبعها، لجنة في الوزارة تشارك التي            الدراسة
المجاالت في للتكوین جدیدة مسالك ببلورة الجامعات ستقوم األخیرة)، قبل            (ما

 السوسیو مهنیة التي ستحددها الدراسة.

العلمي، البحث ووحدات مختبرات هیكلة إعادة خالل ومن الوزارة، أن            كما
المالك عبد جامعة تنسیقه على وتسهر الطاقة، میدان في للكفاءات قطبا             أحدثت
الطاقة وزارة مع تعاون اتفاقیة وقعت أن للوزارة سبق كما بتطوان؛             السعدي
االمتیاز قطب إلنشاء الشرقیة الجهة تنمیة ووكالة والبیئة والماء           والمعادن

 بمدینة وجدة في میدان الطاقات المتجددة.

بحث بنیة 30 عن یزید ما على تتوفر الجامعات أن إلى اإلشارة              وتجدر
للدراسات مركز وكذا للبحث فریق و24 بحث، مختبرات 7 منها            معتمدة،

 واألبحاث حول الماء والطاقة بجامعة القاضي عیاض بمراكش.
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