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        ).2009يونيو  23( 1430جامدى الثانية  29الثال8ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        .املستشار السـيد محمد فضييل، اخلليفة األول لرئيس ا<لس    ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

اTقيقة ابتداء من الساعة الثالثة و  ،وثالثون دقيقة ةساعتان ومخس ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
        .عرشين بعد الزوالال و  ةمساخلا

 .ناقشة األسـئZ الشفهيةم  ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

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

        ::::املستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فضييل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  .أعلن عن افتتاح اجللسة
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

قتضيات القانون اTاخيل <لس معال بأحاكم اTسـتور، وطبقا مل 
املستشارين، يعقد جملسـنا املوقر هذه اجللسة من أجل طرح أسـئZ السادة 

  .املستشارين وأجوبة احلكومة علهيا
وقبل ذ�، أخربمك بأننا عىل موعد 8ين بعد هذه اجللسة ل|راسة والبت يف 

  .سـبع مشاريع قوانني واتفاقيات
طي اللكمة للسـيد أمني ا<لس فقبل اTخول يف صلب املوضوع، أع

  .ليطلعمك عىل ما جد من مراسالت، فليتفضل السـيد األمني مشكورا

        ::::بويل، أمني ا<لسبويل، أمني ا<لسبويل، أمني ا<لسبويل، أمني ا<لسم م م م املستشار السـيد عبد اللطيف اسط املستشار السـيد عبد اللطيف اسط املستشار السـيد عبد اللطيف اسط املستشار السـيد عبد اللطيف اسط 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة أعضاء جملس املستشارين احملرتمون،
وصلت رئاسة جملس املستشارين بقرار من ا<لس اTسـتوري حيمل ت
يقيض بإثبات جتريد السـيد عبد القادر المنييل من عضويته يف  768/09رمق 

  . جملس املستشارين
كام توصلت رئاسة ا<لس مبراسZ من الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان 

جاء  2009يوينو  23ال8ء يف موضوع حول جلسة األسـئZ الشفهية ليوم الث
  :فيه

  .سالم £م بوجود موال¢ اإلمام"
وبعد؛ يرشفين أن أحيطمك علام أن السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير 
األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة، سـيجيب عن السؤال الشفهـي 

  .اآلين الوحيد املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

أبلغمك طلب السـيد وزير السـياحة والصناعة التقليدية بتقدمي  كام
السؤال الشفهـي املوجه إليه مبارشة بعد قطاع ´تصال، وذ� اللزتامات 

  .حكومية طارئة
كام أحيط ا<لس أن السـيدة اكتبة اTو¶ امللكفة �لتعلمي املدريس 

ر الرتبية الوطنية ستتوىل اإلجابة، �لنيابة، عىل األسـئZ املو¹ة للسـيد وزي
والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي وعىل السؤال املوجه كذ� 
إىل السـيدة وزيرة الثقافة، وأن السـيد وزير ´تصال سيتوىل اإلجابة، 

  .�لنيابة، عن السؤال املوجه للسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين

  السـيد الرئيس،
 توصل هبا جملس املستشارين، ابتداء األسـئZ الشفهية والكتابية اليت

  :إىل غاية هذا اليوم 2009يوينو  16من 

 سؤ´؛ 14: عدد األسـئZ الشفهية  -

 .أسـئZ 4: عدد األسـئZ الكتابية  -
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد األمني
، أعطي اللكمة لفريق األصا¶ واملعارصة من أجل 128يف إطار املادة

  .إحاطة ا<لس علام بقضية طارئة، فليتفضل السـيد رئيس الفريق مشكورا

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي والسالم عىل أرشف املرسلني
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون،
وقر، يرشفين أن أحيط طلقا ملقتضيات النظام اTاخيل <لسـنا امل

جملسـنا علام بقضية طارئة، اكنت حمطة اهÃم خمتلف مكو¢ت الشعب 
املغريب يف اآلونة األخرية، بل إن ا<متع املغريب الزال يعيش عىل إيقاعها 

  .حىت الساعة اليت أخاطبمك فهيا اآلن
 Zاألمر، أهيا السادة، يتعلق �ألجواء العامة اليت مرت فهيا امحل

. خابية وما رافقها من تشكيل للماكتب وانتخاب للرؤساء ومعداء املدن´نت
مفن املؤسف، أهيا السادة، أنه يف الوقت اÏي تدعو إليه مجموعة من 
األحزاب لتخليق احلياة السـياسـية وبناء حتالفات واحضة مع مرجعيات 

  . حزبية تقامسها نفس القناعات و´ختيارات السـياسـية
هذه الشعارات قد تبخرت، حبيث أصبح امجليع لقد الحظنا أن لك 

يتحالف مع امجليع، أمال يف الظفر برئاسة جملس ب|ي أو قروي أو حىت 
عامدة مدينة من املدن، ولو اكن ذ� عىل حساب الربامج احلزبية اليت 
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قدمت للمواطنني، واليت عىل أساسها مت التصويت لصاحل هذا احلزب أو 
رضبة يف العمق لفلسفة التحالفات املبنية عىل ذاك، وهو األمر اÏي يشلك 
  .قناعة وأسس واقعية ومنطقية
مواقف حزب األصا¶ واملعارصة  - �عزتاز  -من هذا املنرب، أجسل 

الواحضة ورغبهتا اجلادة يف ختليق املشهد السـيايس، حيث اكنت لك 
إىل حتالفاتنا واحضة وتسري يف اخلط العام اÏي رمسه احلزب لنفسه والهادف 

تطوير العمل السـيايس وعقلنته، يف أفق تشكيل أقطاب قوية وقادرة عىل 
  .رفع رهان التمنية احمللية وخلق الرثوات

ومرة أخرى أهيا السادة، فإننا نؤكد ملن الزال يف حاجة إىل التأكيد أنه 
، فإن "فن املمكن"إذا اكنت السـياسة تعرف يف علوم السـياسة عىل أهنا 

أن يغيب علهيا الطابع األخاليق واملهنجي، حىت ال  هذا املنطق ال جيب
تصبح رض� من العبث و´نهتازية وتشجيع املزيد من العزوف والهروب 
إىل منابر أخرى وجتمعات أخرى، جنهل أهدافها ومرامهيا وتداعياهتا 

  .املسـتقبلية
هبذه املناسـبة، نشري كذ� إىل مجموعة من اخلروقات والتواطؤات 

بارشة اليت عرفهتا مجموعة من املناطق، وعىل رأسها إقلمي املكشوفة وامل 
القنيطرة جبامعة موالي بوسلهام، ال¶ مميونة، حيث تواطأ السـيد القائد 

  . وأعوانه بشلك مفتوح ضد إرادة الناخبني
 -عىل مسـتوى ب|ية £زة  -نفس األمر تكرر بإقلمي £زة، حيث جسل 

ع رشاء اÏمم وخروج أوراق تواطؤ رجال السلطة وأعواهنا يف تشجي
التصويت إىل الشارع وغضهم الطرف عن لك الشاكóت املو¹ة يف 

األمر اÏي نعتربه يف حزبنا مسا خطريا �Tميقراطية اليت حضى . املوضوع
  .من أجلها لك املغاربة

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
الوطين لألحرار،  شكرا، يف نفس اإلطار، أعطي اللكمة لفريق التجمع

  .فليتفضل مشكورا

        ::::املستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوياملستشار السـيد موالي ادريس العلوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

طبقا ملقتضيات النظام اTاخيل <لس املستشارين، وخاصة املادة 
أعيدها، . فريق التجمع الوطين لألحرار ، أتقدم نيابة عن زماليئ يف128

فريق التجمع الوطين لألحرار، ألحيط ا<لس بقضية طارئة، أال ويه نتاجئ 
البالكورó لهذه السـنة، اليت مل تكن يف املسـتوى . البالكورó، السـيد الرئيس

املطلوب اÏي كنا نمتناه لفýات أكباد¢ وأبنائنا اÏين مه حارض¢ ومسـتقبلنا، 

  .مغرب الغد ومه اÏين سـيتسلمون مشعل هذا الب| غدا أو بعد غدومه 
  السـيد الرئيس،

حنن، يف فريق التجمع الوطين لألحرار، نعتقد أنه جيب بناء املدرسة 
العمومية من جديد وإعادة التصور لهذه املدرسة العمومية، ألن املدرسة يه 

  . املنطلق، منطلق الهنضة ومنطلق التقدم و´زدهار
ا، نتاجئ البالكورó لهذه السـنة، وإن مل تكن يف املسـتوى املطلوب، لهذ

إمنا نعتربها إجيابية، السـيد الرئيس، ونعتقد أن اTورة ´سـتدراكية سرتفع 
  .من مسـتوى النتاجئ احملصل علهيا لهذه السـنة

ويف هذا الصدد، نشري أن التقدم احلاصل يف نتاجئ الشعب العلمية 
وإن اكن األمر غري اكف، فإننا ننوه به وحيسب والتقنية، مرة أخرى، 

  .لوزارة الرتبية الوطنية وللحكومة
ويف هذا الصدد، السـيد الرئيس، ¢دينا أن يكون تعلمينا منفتحا عىل 
سوق الشغل، ألنه نعترب أن شاب أو شابة يساوي تكوينا ويساوي 

 وهذا املنحىن، السـيد الرئيس، جيب أن يكون هدفا نبيال. منصب شغل
  . جيب أن نصل إليه

مع ذ�، السـيد الرئيس، جسلنا بعض األمور اليل يه غري سلمية يف 
  :البالكورó ويف إجراء هذا ´متحان املهم

. أوال، أن بعض األساتذة يتساهلون يف احلراسة، السـيد الرئيس -
óأ¢ ال أمعم، هاذو حاالت . هذا التساهل هو مايش يف صاحل البالكور

وجب عىل لك أسـتاذ أن يتحمل مسؤوليته يف تاكفؤ  اسـتثنائية، ولكن
  الفرص للمرحشني لهذا ´متحان؛

البد، السـيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة . 8نيا، التصحيح -
املستشارون، أن يكون للك تلميذ احلق �ش إىل وقع � ظمل أو يعتقد أنه 

  ء أسايس؛وقع � ظمل، أن تكون هذه الورقة دóلو يف متناو�، وهذا يش

8لثا، السـيد الرئيس، احنا كنعتقدو أن بعض النقط دóل املراقبة  -
هذا مبالغ . يف مادة ما 20عىل  20بعض املرات كنلقاو . املسـمترة مبالغ فهيا

فيه، وحنن نريد البالكورó اليل كنعرفوها املغربية رفيعة املسـتوى وال تقبل 
 .هذه املسائل

، السـيد وزير الرتبية الوطنية، إذن وجب يف هذه الثالث مالحظات
ال أمعم، السـيد  -مرة أخرى  -وأ¢ . أن يتحمل مسؤولياته واألساتذة

هاذوا جزئيات، ولكن وجب التنقية دóهلم، �ش ما يبقاوش عند¢ . الرئيس
óل البالكورóيف هذا النظام د.  

  السـيد الرئيس، 
اء البالكورó، أن نتاجئ البالكورó ال جيب أن حتجبنا كذ� عن ما ور

وجيب عىل وزارة التعلمي أن تواكب وتؤطر هذا المك الهائل من شـبابنا 
إلجياد التكوين يف اجلامعة ويف املدارس العليا، وأنه ال يقل أمهية من 
موضوع البالكورó، ألن البالكورó يه مفتاح آلفاق مسـتقبلية، أمتىن أن 
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  .تكون واعدة
من وزارة التعلمي أن تعطي لهذا ويف األخري، السـيد الرئيس، نطلب 

األمر األمهية البالغة، ألن املنظومة التعلميية يه سلسZ حلقات، إذا ختلفت 
إحداها عن السلسZ ضاع الهدف، وهذا، السـيد الرئيس، ال نمتناه لب|¢ 

  .اÏي قطع أشواطا �مة يف هذا املضامر
 املصعد وأخريا، ننادي بتأهيل املدرسة العمومية، يه القطاع ويه

  .´جÃعي للمغاربة
  .وهبذا نكون قد نهبنا احلكومة يف هذه النقاط السالفة اÏكر، وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  . اللكمة للسـيد رئيس الفريق احلريك، من أجل إحاطة ا<لس علام
  .إذن الفريق الفيدرايل. إذن، الفريق ´شرتايك، ختىل عن اإلحاطة

        ::::سـيد عبد امحليد فاحتيسـيد عبد امحليد فاحتيسـيد عبد امحليد فاحتيسـيد عبد امحليد فاحتياملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون،
إحاطتنا اليوم تندرج يف سـياق اهÃمنا �لرشاحئ اليت بفضلها حنن 

والسبب واملناسـبة . متواجدون يف هذا ا<لس، أال ويه رشحية املأجورين
  .ام اآلنالتدبري احلكويم ملرشوعي ملفني أساسـيني جيري تدبريه

وتداعياته عىل مؤسسة " ا�طط األخرض"امللف األول يتعلق ب 
  .القرض الفال�

وامللف الثاين يمتثل يف مرشوع الواك¶ الوطنية للصحة العمومية 
  ".�سـتور"وتداعياهتا عىل معهد 

نعتقد أن املرشوعني ´ثنني، للحكومة مربراهتا الوجهية طبعا، ولنا 
مربراتنا الوجهية يف دحض بعض اإلجراءات اليت أيضا مكمثيل املأجورين 

  .مصاحل األجراء واملسـتخدمني واملوظفني -يف اجلوهر  -نرى أهنا متس 
نعتقد أن املتدخلني املبارشين يف ا�طط األخرض، خاصة ما يتعلق 
بوضعية القرض الفال�، وأقصد وزير الفالحة، وزير املالية، وايل بنك 

ملهنية للبنوك، أنه يف إطار التصور العام للمخطط املغرب، رئيس ا<موعة ا
األخرض، يندرج القرض الفال� يف هذا التصور كأداة إلجناح القرض 
الفال� إلجناح هذا ا�طط، ولكن ال نريد ولن نقبل أن يكون هذا 

  .مسـتخدم داخل هذه املؤسسة 3200ا�طط عىل حساب 
اTميقراطية، لتفادي  �Ï، نعتقد أن من السـبل الوجهية، من السـبل

لك ما من شأنه أن يزعزع السمل ´جÃعي و´سـتقرار، البد من ´جتاه 
إىل التفاوض مع املمثلني احلقيقيني للقرض الفال�، لتفادي لك ما من 
شأنه أن خيلق البلبZ يف صفوف هذه املؤسسة وهيدد العامل القروي، ألن 

  ..جزئه األكرب عىل القرض الفال� العامل القروي ندرك مجيعا أنه يعمتد يف

املسأ¶ الثانية واملتعلقة �لواك¶ الوطنية للصحة العمومية، نعتقد أنه 
مرشوع جيد وجاهته يف ما تسري عليه مجموعة من الب|ان اTميقراطية، يف 

  . إطار دمقرطة الصحة العمومية
اÏي يعترب جزء من هذا ا�طط  Pasteurلكن، نعتقد أن معهد 

افة إىل معهد السالمة الصحية مع بعض املصاحل التابعة لوزارة الصحة، إض
جيب قبل الرشوع يف تطبيق ا�طط، الزلنا نقول هذا ألنه ال زال 
مرشوع، قبل ذ� جيب التحاور والتشاور مع املعنيني �ألمر، وحنن ندرك 

ر يف معهد �سـتو  -والزال يلعبه  -مجيعا اTور األسايس والكبري اÏي لعبه 
  .الصحة دóل املواطن املغريب وامتداداته اجلهوية واTولية والقارية

ف�ý، نتوجه إىل السـيد وزير الفالحة، السـيدة وزيرة الصحة، 
السـيد الوزير األول أن اسـمتعوا إىل هؤالء املعنيني هبذين الورشني املهمني، 

  . حىت نتفادى لك توتر اجÃعي
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . ا لمكشكر 

  .، فليتفضل128اللكمة اآلن للفريق ´سـتقاليل، يف إطار املادة 

        ::::املستشار السـيد محمد بن الزيديةاملستشار السـيد محمد بن الزيديةاملستشار السـيد محمد بن الزيديةاملستشار السـيد محمد بن الزيدية
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
من النظام اTاخيل، حنيط ا<لس علام مبا  128طبقا ألحاكم املادة 

بارة اليت بذلهتا احلكومة من عرفته ´نتخا�ت امجلاعية، رمغ ا<هودات اجل 
  . خالل وزاريت اTاخلية ووزارة العدل لضامن سالمة العملية ´نتخابية

ورمغ ذ�، فإن العديد من املدن والقرى شهدت خروقات وانهتااكت 
نذكر عىل، سبيل املثال، جامعة يعقوب املنصور �لر�ط . واحضة ل|ميقراطية

منوذجا واحضا تبني فيه خروقات يف  امسحوا يل أن أقدم إليمك. العامصة
فالعملية ´نتخابية، . جامعة سـيدي التيجي من خالل العديد من اخلروقات

سواء قبل أو بعد ´نتخاب، حيث اكن اليوم تكوين املكتب هبذه امجلاعة 
اليت أحتدث عهنا، اجلرائد الوطنية ال تزال تتحدث عن الكثري من 

  .رة اTميقراطيةاخلروقات هبا، منوذجا حيا للمجز 
وقد سـبق للزميل املستشار السـيد مصطفى الاكنوين، عضو فريق 
التحالف ´شرتايك، أن حتدث عن معلية ابزتاز من طرف القائد والشـيخ، 

  .ما أؤكده من هذا املنرب لمك
وأحيط ا<لس املوقر علام أنه Tينا جحج اكفية، تمتثل يف عقود ونسخ، 

والعدول اÏين حرروا هذه الرسوم والعقود مهنا ما اكن تصحيح اإلمضاء 
ألف درمه، إلجبار املستشارين  100ألف درمه و 200مببالغ مالية قدرها 

املعنيني عىل التصويت، زóدة عىل أن الرئيس اÏي مت انتخابه يدمع من 
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طرف قائد منطقة ثال8ء الكدرة، بعدما مت هتريب املستشارين اÏين حتقق 
  .املليك، اÏين تأكدوا بدورمه من هذه العملية من أمرمه رجال اTرك

لهذا، نطالب اجلهات املعنية بفتح حتقيق نزيه يف املوضوع إلحقاق احلق 
وإطالع الرأي العام عىل نتاجئ لك التحقيقات اليت فتحت يف جمال 
اخلروقات والرضب بقوة عىل يد املتالعبني مبسـتقبل اTميقراطية الزنهية، 

احب اجلال¶ امل2 محمد السادس نرصه هللا، �عتباره اليت حيرس علهيا ص
حايم اTميقراطية وم2 مجيع املغاربة عىل قدم املساواة، كام أكد ذ� 

  . جاللته
  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

بعد هذه اإلحاطات ا�تلفة، نرشع يف اآلن يف معاجلة األسـئZ الشفوية 
  :ل هذه اجللسة، وعددها عرشون سؤ´املدرجة يف جدول أعام

أربعة مهنا آنية، مو¹ة للك من قطاعات اإلعالم، التشغيل،  -
 حتديث القطاعات العامة والطاقة؛

سـتة عرش سؤ´ عادó، موزعة عىل قطاعات ´تصال، الرتبية   -
  .الوطنية، الثقافة، السـياحة والفالحة

ير ´تصال، حول نسـهتل هذه اجللسة �لسؤال املوجه إىل السـيد وز
التجاوزات الال قانونية لإلشهار يف القنوات التلفزية، للمستشارين احملرتمني 

محمد طاحلا، العلوي موالي ادريس، يوسف بن جلون، محمد عبو، : السادة
ابراهمي احلب، محيد العكرود، عبد الرحمي عامين، عبد هللا الغويت، محمد 

لشهواين، احلبيب لعلج، عبد القلويب، عبد الواحد الشاعر، مصطفى ا
العزيز بوهدود، عيل طلحة، امليك احلريزي، خريي بلخري، عبد السالم 
أمغار، محمد مفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل عزيوين، العلمي 
التازي، احلسني أشـنلكي، محمد بوهريز، عبد القادر سالمة، امليلودي 

نواس، عبد العزيز البنني،  عفوت، احلو املربوح، حلسن العواين، احلبيب
  .عبد الرحمي وامعرو، حلسن عباد، جامل اTين العكرود

  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لبسط السؤال، مشكورا

        ::::املستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد املاملستشار السـيد امليكيكيكيك احلريزي احلريزي احلريزي احلريزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،السـيدة و 

  السـيد الوزير احملرتم،
ال شك أن اإلشهار أصبح يلعب دورا �ام يف تسويق املنتوج، وال 

شك أن اإلشهار يعرف تطورا كبريا و� ماكنته داخل النسـيج ´قتصادي، 
ورمغ هذا، فاملالحظ أن . كام يذر أر�حا كبرية عىل املستشهرين فيه

خلروقات وكذ� غياب بعض الضوابط، مما جيعل اإلشهار يعرف بعض ا
اإلشهار يزيغ عن دوره املرشوع يف تقدمي منتوج دون اللجوء إىل التحايل 
عىل املشاهد، وهنا نقف عىل ما تقدمه القنوات التلفزية من إشهارات ال 
حترتم املشاهد والزبون، وال تتوفر عىل مصداقية جتاهه، من قبيل وضع 

الزناهة، حيث يبقى مه املستشهرين هو جلب الزبون مسابقات تغيب فهيا 
  . بأي مثن

  السـيد الوزير احملرتم،
ما يه اإلجراءات اليت تقوم هبا وزارتمك للتغلب عىل إشاكليات عدم 

  احرتام بعض الوصالت اإلشهاريبة للمشاهد؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

عىل السؤال، فليتفضل اللكمة اآلن للسـيد وزير ´تصال لإلجابة 
  .مشكورا

        ::::السـيد خاT النارصي، وزير اإلتصالالسـيد خاT النارصي، وزير اإلتصالالسـيد خاT النارصي، وزير اإلتصالالسـيد خاT النارصي، وزير اإلتصال
  .شكرا السـيد الرئيس

وأوحض أوال أن . أشكر السادة املستشارين عىل طرح هذا السؤال
مبوجب  - �خلصوص  -اإلشهار التلفزي اÏي اهمت به هذا السؤال، منظم 

تلفة من هذا القانون عدد أنواعا خم . قانون ´تصال السمعي البرصي
اإلشهار، وأفرد للك نوع مقتضيات خاصة من أجل ضامن أكرب حامية ممكنة 

  .للجمهور
للجمهور ولبعض فئاته،  -بطبيعة احلال  -يضل هذا هو الهاجس 

بشلك خاص، اليت ميكن أن تكون معرضة ألن يتالعب هبا، وجيب أن 
نب إيقاع وكذا من أجل ضامن املنافسة الرشيفة وجت  -بطبيعة احلال  -حنمهيا 

  .املواطنني يف اخلطأ
  :هكذا، هناك

اإلشهار املمنوع، اÏي حيتوي عىل عنارص المتيزي أو عىل مشاهد  -
حتط من كرامة اإلنسان أو متس حبقوقه أو مشاهد العنف أو حترض عىل 

  سلواكت مرضة �لصحة وسالمة الفرد؛

هناك أيضا اإلشهار اÏي يتضمن مزامع وبيا¢ت وتقدميات  -
  ن شأهنا أن توقع املشاهد يف اخلطأ؛مغلوطة م

هناك أيضا اإلشهار اÏي من شأنه أن يلحق رضرا معنوó أو  -
  .بدنيا �لقارصين

والقانون التفت إىل لك هذه األصناف، �إلضافة إىل اإلشهار اÏي 
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  . يقوم �لتشهري هبذه املقاو¶ أو هبذا النشاط أو يسـهتزأ به
مبا  (Sponsoring)والرعاية  معىن ذ�، أن لك معليات اإلستشهار

لضام¢ت وضوابط صارمة، وال  -بطبيعة احلال  -يف ذ� املسابقات، ختضع 
ميكن بأي حال من األحوال أن نتصور أن اإلذاعة أو التلفزة قد تتعامل 

  . بنوع من ´سـتخفاف مع هذه الضوابط
يبقى للك ¹ة خمول لها قانو¢ أن  -عىل لك حال  -يف لك احلاالت 

جأ إىل الهيأة العليا لالتصال السمعي البرصي ليك ترد األمور إىل نصاهبا، تل
  . يف حا¶ ما ذا وقع إما خطأ أو خروج عن جادة الطريق اليت يرمسه القانون

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا لمك، هل لمك تعقيب؟

´تصال،  إذن ننتقل إىل السؤال املوايل، موجه أيضا إىل السـيد وزير
ادريس الرايض، عبد : حول اإلنتاج السيCيئ، للمستشارين احملرتمني السادة

ا<يد املهايش، نور اTين براكع، عادل املعطي، حلسن نبيه، أمحد الشافعي، 
الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، احلبيب الزوييك، معر اجلزويل، إبراهمي 

حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد  بنديدي، عبد القادر المنييل، البشري أهل
أبرشان، عيل أساكيت، أمحد الCوي، محمد £ضومانت، حسن أوتغلياست، 

  . عبد الرحمي الرشقاوي واملهدي زركو
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين، اليس عبد الرحمي الرشقاوي

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  الوزراء،السادة 
  أخيت، إخواين املستشارون احملرتمون،

  السـيد الوزير احملرتم،
تقوم وزارة الثقافة، عن طريق املركز السيCيئ بتقدمي اTمع لإلنتاج 

  .السيCيئ املغريب
  معايل الوزير، 

  .لقد اسـتفادت الكثري من األفالم من هذا اTمع
  معايل الوزير،

سامه هذه اإلنتاجات يف مداخيل مايه رشوط تقدمي هذا اTمع؟ وهل ت 
  اTو¶؟ 

  .شكرا معايل الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك، اللكمة للسـيد الوزير

  ::::السـيد وزير اإلتصالالسـيد وزير اإلتصالالسـيد وزير اإلتصالالسـيد وزير اإلتصال
  .شكرا السـيد الرئيس

  .شكرا للسادة املستشارين يف الفريق اTسـتوري
 .أريد التوضيح أوال بأن السيC يه وسـيZ إلثبات احلضور الثقايف لألمم

ومن وراء احلضور الثقايف، هناك احلضور والوزن السـيايس اÏي يقاس 
اليوم أيضا يف الوا¹ة الثقافية، وبالد¢ وجممتعنا بصفة عامة ملتفت إىل هذا 
اجلانب، حبيث أنه ال خنالمك وال خنال طرفا يفكر يف املوضوع يتعامل مع 

رتاتيجي دóل هذا موضوع هيم المتوقع اإلس. هذه القضية كأهنا يشء £فه
  . املغرب

هو قطاع أيضا يف تنام دامئ، يعرف دينامية كبرية بفضل جمهودات مجيع 
جمهودات اTو¶، جمهودات املهنيني، جمهودات خمتلف األطراف، : املتدخلني

ألن امجليع عىل وعي £م بأننا حباجة أن نكرس احلضور املغريب يف هذه 
  .الوا¹ة

وعة من التدابري التشجيعية، مهنا إعادة انطالقا من ذ�، مت اختاذ مجم
النظر يف املنظومة القانونية للقطاع بصفة عامة، وإحداث صندوق دمع 

معناه أن املوضوع التفت إليه املغرب . 1980اإلنتاج السيCيئ منذ سـنة 
مبكرا، وظل يعريه العناية و´هÃم الالزمني به كإطار لتثبيت احلضور 

ة، وذ� الصندوق سامه يف دمع العرشات، بل املغريب يف هذه الوا¹
 Les longs métragesاملئات، من اإلنتاجات السيCئية من صنف 

  . Les courts métragesو
معىن ذ� أن اليوم رشوط تقدمي اTمع منظمة ومضبوطة من الناحية 

نوعية السيناريو، : املهنية، حبيث أن العديد من املعايري تؤخذ بعني ´عتبار
مجموعة من القضاó، لن أطنب هبا أمام جملسمك املوقر، .. لية اإلنتاججام

  .جوانهبا كثرية وكثرية جدا -من الناحية املهنية  - ولكن تتصورون بأن 
وبعد ذ� تتدخل جلنة للتقيمي، مكونة من �نيني معرتف هلم �لقدرة 

لسلمية يه و�إلملام هبذا املوضوع من أجل أن املعايري اجلدية واملوضوعية ا

اليت تؤخذ بعني ´عتبار يف إمداد ت2 اإلنتاجات السيCئية �Tمع اÏي 
اإلنتاج السيCيئ عنده أيضا  - يف هناية املطاف  -تكون حباجة إليه، علام أنه 

منتوج ومردود من الناحية ´قتصادية، سواء يف ميدان لك املهن املرتبطة 
يف املناطق اليت لها  -كام هو معروف  - �لصناعة السيCتوغرافية تسـتفيد 

وجدود قوي يف هذا امليدان، خاصة منطقة ورزازات، لهذا نعترب أن 
املغرب وهو يستمثر يف هذه الوا¹ة يقوم بعمل جدي وحيسب � يف هذه 

  .الظرفية اليت منر هبا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .سـتاذ الرشقاوياللكمة يف إطار التعقيب، لأل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
  معايل الوزير،
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يف الواقع، األسـئZ اليل طرحنا عليمك، جبتيوا لنا فوائد أخرى اليل 
أ¢ ما كننكرش، �مس فريق اإلحتاد اTسـتوري، . اكنت غايبة علينا

اليل ا<هودات اليل كتقوموا هبا، ما كننكرش اTمع اليل كتقوموا به للناس 
  . كيسـتحقوه

لكن، اليل هو مؤسف جدا، معايل السـيد الوزير، كننتظرو يكون يش 
دمع للمثلني، املمثلني الكبار واملمثالت، وعند¢ وO امحلد مايش ما 
عند¢ش، �ش يزيدو¢ يش أفالم اليل ميكن الشعب يسـتافد مهنا، اليل 

  . يسـتافدوا مهنا ميكن ا<متع املغريب يسـتافد مهنا، اليل ميكن وليداتنا
�ركة علينا من ذاك األفالم اليل كيشـهبوا ليش أفالم دóل األجانب 

  .اليل ما فهيم ال أ¢قة وال جامل
  معايل الوزير، 

 -أ¢ كنعرتف �<هود اليل كتقوموا به و درتيوا وكتحاولوا تديروا، ولكن 
نمت وأ -هذا اليش كيخصو العوين من طرفني، ال من طرفمك  - مع األسف 
  . وال من طرف الناس اليل خاصهم يقوموا �لواجب - كتقوموا به 

نعطيمك مثال، اكين يش بعض األفالم اليل كنبغيو نديروها حبال يش 
أفالم دóل األجانب، وكندخلو علهيا داك اليش دóل األجانب، اليل 

ما عند¢ ما نديرو به، أ¢ منيش . وليداتنا ما خاصهومش يشوفوا داك املنكر
فني ما تيكون داك . ، حسن اجلندي، شفاه هللا"الرسا¶"ري لفيمل دóل غ

الرسا¶ دóلو، الفيمل دóلو، إال كنكونو فرحانني �ش نشوفو داك املسلسل 
  .دóلو

نعطيمك املمثلني دóل اإلذاعة الوطنية، حبيبة املذكوري، أمينة رشـيد، 
او اآلن نشوفهم، ألهنم عبد هللا شقرون، غري ذاك المتثيل اليل داروه كنمتن

أفالم كنسـتافدو مهنم، ال احنا وال وليداتنا، والكثري من األفالم �للغة 
  .العربية الفصحى

كنبغيو نزيدومه ميثلوا، ولكن . وليداتنا دóل اليوم ما تننكروهومش
بغينامه óخذو شوية دóل المتثيل من األساتذة القدام، من األساتذة اليل 

المتثيل يف عهد ´سـتعامر ويف بداية ´سـتقالل، ألننا  اعطاوا الروح دóل
نسينا هاذ املمثلني وهاذ املمثالت، نسينامه، ما بقيناش اكع كنتذكرومه �ش 
جنازيومه عىل ما قاموا به من رسا¶ وطنية يف عهد محمد اخلامس، رمحه 

  .هللا، ويف عهد احلسن الثاين، رمحه هللا، وهللا يطول معر محمد السادس
  معايل الوزير،

أ¢ كنعرف أنك فيك روح ´تصال وفيك . ما غاديش نطول عليك
روح السيC، فكنطلب منك، معايل الوزير، �ش حتاول تزيد تدير ا<هود 
د�ó، �ش إن شاء هللا يف املسـتقبل نشوفو أفالم اليل احنا غنسـتافدو 

  .مهنا واألجيال دóلنا اليل طالعة يسـتافدوا مهنا
 .لسـيد الوزير، شكرا جزيالمعايل ا

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للمستشار احملرتم

  السـيد الوزير، هل لمك من رد عىل التعقيب؟ 
ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد وزير التشغيل والتكوين 
املهين، حول مصري العامل اÏين مت ترسحيهم من بعض املقاوالت األجنبية، 

¢S خفاري، عبد العزيز عزايب، اكيف : مني السادةللمستشارين احملرت 
الرشاط، محمد تيتىن علوي، محمد األنصاري، خدجية الزويم، عبد الكبري 

  .برقية، عزيز الفياليل
اللكمة ألحد . وسيتوىل اإلجابة عنه �لنيابة السـيد وزير ´تصال

  .السادة املستشارين لتقدمي السؤال، فليتفضل

SSSS¢ خفخفخفخفاريارياريارياملستشار السـيد ¢املستشار السـيد ¢املستشار السـيد ¢املستشار السـيد    ::::        
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدة الوزيرة،

  األخت، إخواين املستشارون احملرتمون،
عرفت العديد من املقاوالت األجنبية املستمثرة �ملغرب صعو�ت يف 
اسـمترار نشاطها نتيجة األزمة املالية العاملية، مما انعكس سلبا عىل اليد 

، و�لتايل أثر بشلك مبارش عىل فرص الشغل العامZ، مما أدى إىل ترسحيها
  .اليت حنن حباجة إلهيا

  :نسائلمك السـيد الوزير
  ماذا أعدت احلكومة ملعاجلة هذا املشلك نتيجة األزمة املالية العاملية؟   -
وهل هناك بر¢مج بديل إلنقاذ هذه الفئة العاملية املهددة يف قوهتا  -

  اليويم؟
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .اللكمة للسـيد الوزيرشكرا للمستشار احملرتم، 

السـيد خاT النارصي، وزير اإلتصال، نيابة عن السـيد وزير التشغيل السـيد خاT النارصي، وزير اإلتصال، نيابة عن السـيد وزير التشغيل السـيد خاT النارصي، وزير اإلتصال، نيابة عن السـيد وزير التشغيل السـيد خاT النارصي، وزير اإلتصال، نيابة عن السـيد وزير التشغيل 
        ::::والتكوين املهينوالتكوين املهينوالتكوين املهينوالتكوين املهين

  .شكرا السـيد الرئيس
نيابة عن زمييل، جامل أغامين، وزير التشغيل والتكوين املهين، أشكر 

احملرتمني يف الفريق السادة املستشارين والسـيدات املستشارات 
  .اإلسـتقاليل

وأوحض أن ´قتصاد الوطين �لرمغ من سالمة نظامه املايل والبنيك، 
فهو تأثر كبايق ´قتصادóت العاملية من تداعيات األزمة ´قتصادية 
العاملية، حيث تأثرت بعض القطاعات اإلنتاجية، خصوصا املتجهة حنو 

ه اقتصادóت العديد من اTول، التصدير، �لنظر لالنكامش اÏي عرفت
  .خاصة مهنا األوربية
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وللحد من تداعيات األزمة عىل اقتصاد¢ الوطين وTمع املقاوالت 
العامZ �لقطاعات املترضرة واحلفاظ عىل قدرهتا التنافسـية وخاصة احلفاظ 
عىل مناصب الشغل واحلقوق األساسـية واملكتسـبات ´جÃعية لألجراء، 

تفاقية إطار ومجموعة من ´تفاقيات تمتحور أجرأهتا حول أربعة فقد مت إبرام ا
  : حماور أساسـية، يه

اÏي هيدف احلفاظ عىل مناصب الشغل عن : احملور األول -
طريق حتمل اTو¶ اشرتااكت املشغلني يف قطاعات النسـيج واأللبسة 

برمس لألجور املرصح هبا  %100واجل| وصناعة أجزاء السـيارات بنسـبة 
óعي، أي شهرÃى الصندوق الوطين للضامن ´جT 20%  Zمن الكت

األجرية، كام تتحمل اTو¶ اشرتااكت املشغلني يف قطاع اإللكرتونيك 
  درمه؛  �3500لنسـبة لألجر اÏي يقل عن 

هو احملور املايل وهيدف إىل متكني املقاوالت اليت : احملور الثاين -
الية، وذ� من خالل دمع تعاين من صعو�ت مالية من السـيو¶ امل

الصندوق املركزي للضامن لهذه املؤسسات، حىت تمتكن من احلصول عىل 
  قروض بنكية، ومن شأن هذا اإلجراء أن حيسن من مالية املقاوالت املعنية

و�لنسـبة لإلجراءات املتخذة يف هذا : 8لثا، احملور التجاري -
  :احملور، فقد تضمنت ما ييل

 نحة وأقساط التأمني املضمون عن التصدير؛أوال، مراجعة معدل امل  •
من  %880نيا، اTمع املبارش للمقاوالت من خالل حتمل اTو¶ ل  •

 املصاريف إلنعاش أنشطهتا؛

دمع بر¢مج للتكوين املسـمتر لفائدة األجراء، حبيث : احملور الرابع -
ين مت إبرام اتفاقية جديدة، يمت مبقتضاها حتمل اTو¶ الاكمل لنفقات التكو 

 .لفائدة أجراء املقاوالت املترضرة
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

لقد اكن لألزمة ´قتصادية العاملية آ8ر سلبية عىل بعض مكو¢ت 
. اقتصاد¢ املتجه حنو التصدير، بفعل انكامش األسواق اTولية، كام أسلفت

ملرحZ ما بعد األزمة  - وبعزمية قوية  -لكن املهم �لنسـبة لب|¢ هو الهتيؤ 
و´سـتفادة من الفرص اليت سـتتيحها يف جلب ´ستWرات املنتجة 

  .ملناصب الشغل
كام أن دروس هذه األزمة حتمت علينا اليوم اإلرساع يف دمع وتعزيز 
شـباكت امحلاية ´جÃعية لألجراء، ويف مقدمهتا إقرار تعويض عن فقدان 

مبديئ مع الفرقاء ´قتصاديني  الشغل، اÏي حصل حو� اليوم توافق
و´جÃعيني، خالل جو¶ احلوار ´جÃعي اجلارية واملنتظر أن يعرض 
مرشوعه عىل جلنة اTراسات والتسـيري، هتييئا Tورة ا<لس اإلداري 

من الشهر  30للصندوق الوطين للضامن ´جÃعي، املقرر عقده يوم 
  .اجلاري

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا لمك

  .تفضلواهل لمك تعقيب السـيد املستشار؟ 

        ::::املستشار السـيد ¢املستشار السـيد ¢املستشار السـيد ¢املستشار السـيد ¢SSSS    خفخفخفخفارياريارياري
  .شكرا لمك السـيد الوزير

كام قال  -فعال، ما قامت به احلكومة يه �درة طيبة، وأريد أن أؤكد 
معلت احلكومة أو وزارة اخلارجية بدمع تصدير يصل إىل  -السـيد الوزير 

  . �لنسـبة لتشجيع املقاوالت عىل األزمة ، فهذا جد إجيايب80%
واآلن حنيي احلكومة عىل ما قامت به، ولكن نريد أن نثبت فقدان 

أن يكون هناك  -كام قال السـيد الوزير  -الشغل، فقدان الشغل، نؤكد 
  .تعويض للعامل واألرس عىل فقدان الشغل

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، املوجه إىل السـيد وزير السـياحة والصناعة ننتقل للسؤال املوايل

التقليدية، حول املعايري املعمتدة لتعيني املندوبني السـياحيني �خلارج، 
أمحد الكور، أمحد الرشقاوي، محمد بلحسان، : للمستشارين احملرتمني السادة

محمد طريبش، محمد العقاوي، أمحد اTيبوين، محمد عبده عز اTين، العريب 
محمد البطاح، موالي ادريس احلسـين العلوي، عبد هللا عباد،  الهرايم،

ميلود ¢رص، عبد القادر الربييك، عبد السالم حدوش، خاT برقية، عبد 
  . الفتاح عامر، أمحد شفيق، عبد الكرمي اهلمس، عبد السالم اهلمس

فليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح السؤال، األسـتاذ الكور، 
  .تفضل

        ::::لسـيد أمحد الكورلسـيد أمحد الكورلسـيد أمحد الكورلسـيد أمحد الكوراملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون،
ال خيفى عنمك أن القطاع السـيا� يف بالد¢ رهان اسرتاتيجي Tمع 
´قتصاد الوطين وتطويره، حيث يلعب تسويق املنتوج السـيا� الوطين 

ان، حيث سـيكون ذ� عن إىل اخلارج دورا حيوó يف كسب هذا الره
طريق كفاءات �نية تكون لها جتربة واسعة يف معلية التسويق، حيث تعني 
الوزارة الوصية عىل القطاع السـيا� مندوبني يرشفون عىل تسويق املنتوج 

  .السـيا� �خلارج
  السـيد الوزير، 

  ما يه املعايري املعمتدة يف تعيني هؤالء املندوبني السـياحيني �خلارج؟ 
  .شكراو 
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة للسـيد وزير السـياحة، تفضل

        ::::السـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليديةالسـيد محمد بوسعيد، وزير السـياحة والصناعة التقليدية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
، انطلقت 2010يف البداية، أود أن أذكر أنه منذ انطالق رؤية 

احلكومة يف إعادة هيلكة املكتب الوطين املغريب للسـياحة وتركزي �امه 
  :وحتسني مناجه معZ ومقاربته لألسواق، وذ� سعيا مهنا للوصول إىل

 أوال، معرفة هذه األسواق معرفة دقيقة؛  -

 8نيا، دمع تسويق املنتوج املغريب Tى منظمي األسفار؛  -

 التحمك يف تقنيات ´تصال احلديثة؛  -

تعزيز املوارد البرشية للمكتب بأطر خمتصة وكفأة يف تقنيات   -
 .التسويق واإلشهار

مندوبية يف  14واملكتب الوطين املغريب للسـياحة يتوفر حاليا عىل 
اخلارج �ألسواق املهمة ويف األسواق املصدرة للسـياح، أحدثت آخرها يف 

األسواق  يف إطار سـياسة جديدة لغزو) روسـيا(بداية هذه السـنة مبوسكو 
  .الواعدة

وتلعب هذه املندوبيات دورا �ام يف حتسني صورة املغرب السـياحية 
  :يف األسواق املسـهتدفة، حيث ترتكز �ا�ا عىل

أوال، الرتوجي للمنتوج السـيا� املغريب والتعريف به �ألسواق  -
املصدرة للسـياح، وذ� عرب مشاركهتا يف املعارض والنشطة 

  ؛..خلوالتظاهرات السـياحية إ

القيام بدور الوسـيط بني املهنيني الوطنيني وبني املهنيني السـياحيني  -
  يف الب| املضيف؛

8لثا، ربط عالقات عامة، خاصة مع الصحافة أو منظمي األسفار  -
  أو السلطات هبذا الب|؛

رابعا، تتبع التظاهرات السـياحية املنظمة من طرف الب|ان  -
  .املنافسة لب|¢

ىل سؤالمك، السـيد املستشار، حول املعايري املعمتدة ويف إطار اجلواب ع
يف تعيني املندوبني، فيشرتط يف املندوب أن يكون حاصال عىل شهادة 
جامعية، �إلضافة إىل رضورة توفره عىل خربة يف تقنيات التسويق والتجارة 

فضال عن إملامه اجليد �ملنتوج السـيا�، من ¹ة،  Le Marketingو
ب| اليت سـيعني فهيا، من ¹ة أخرى، وأن تكون Tيه وإتقانه للغة ال 

  . معلومات اكفية عن الثقافة احمللية للب| وميوالت املواطنني السـياحية

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .السـيد الرئيس، لمك لكمة يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .ابمكشكرا السـيد الوزير عىل جو 

فعال، املعايري اليل اعطيتوا حىت احنا كنا بغينا نشريو لهيا يف إطار 
كنمتىن، السـيد الوزير، أن املعايري اليل . التعقيب دóلنا، السـيد الوزير

 - بطبيعة احلال  - رشتيوا لهيا أنه تتخذ جبدية وتتخذ بعني ´عتبار، حيث 
  :من املعايري األوىل

 هيا؛أوال، الكفاءة كيف رشتيوا ل -

8نيا، البد ما أن نشوفو اجلانب دóل المتكن من بعض اللغات   -
األجنبية، ألنه هنا كنالحظو يف بعض املرات بأن التواصل ال ميكن 
أن يمت إال �للغة دóل ذاك اTو¶، بطبيعة احلال، وكنلقاو �ن بعض 
املندوبني دóلنا ما كيمتكنوش من بعض اللغات األجنبية، وخاصة اللغة 

 .جنلزييةاإل
واليل اكين، السـيد الوزير، أنه اكين واحد اجلانب اليل خاصنا نعناو به 
يف تعيني هذا املندوبني بصفهتم سفراء دóل القطاع دóلمك، البد ما يتدار هلم 
تكوين فa خيص الثقافة دóل ذاك الب|، ألنه كنالحظو �ش املنتوج 

فة دóل ذاك الب|، ألنه كنالحظو الوطين السـيا� دóلنا البد ما نعرفو الثقا
شهور  6بعض املرات حبال هاذ املناديب هاذو كيضيعوا واحد الوقت دóل 

أو سـنة يف اإلقامة دóهلم يف ذاك الب| �ش يمتكنوا من واحد العدد دóل 
  .املعرفة، �ش يمتكنوا من الثقافة دóل ذاك الب|

كن ذاك املندوب شهور أو سـنة �ش مي 6وهذا ضياع، كنضيعو هاذ 
يعرف الثقافة دóل ذاك الب| �ش يبلغ مجموعة من األمور، كيفاش يوحض 

  ...ويتلكم عىل بالد¢ وكيفاش يبيع املنتوج السـيا� إخل
وهذا الضياع خالل هذه املدة هذه، عالش ما نسـتغلوهاش كفرصة 

  .�ش نكونو هاذ الناس قبل ما نصيفطومه متاك Ïك البالد
  .لوزيروشكرا السـيد ا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

إذن، ننتقل إىل السؤال اآلين املوجه إىل السـيد الوزير املنتدب Tى 
الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة، حول التنسـيق بني 

أمحد الكور، : املصاحل اخلارجية للوزارات، للمستشارين احملرتمني السادة
ميلود ¢رص، محمد أبو اخلدادي، عبد القادر محمد طريبش، محمد العقاوي، 

لربييك، أمحد اTيبوين، محمد عبده عز اTين، أمحد الرشقاوي، محمد 
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بلحسان، أمحد السـنييت، سـيدايت شاكف، محمد برطين، خاT برقية، 
  .مصطفى الرداد، محمد املنصوري وعابد شكيل

  .كورفليتفضل أحد السادة املستشارين لرشح السؤال، األسـتاذ ال

  :املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون،
إن املصاحل واإلدارات اخلارجية للوزارات واملؤسسات العمومية اليت 
توجد بأقالمي اململكة تعمل يف بعض األحيان من دون أي تنسـيق بيهنا، 

االت اليت تتضارب فهيا قرارات هذه اإلدارات، يف غياب أي فكثرية يه احل
تنسـيق حقيقي أو تعاون جيعل لك إدارة ممكZ لألخرى، من أجل املصلحة 

  .العامة ومن أجل تفعيل املرفق العمويم، ليك ال تكون أداة لعرقZ التمنية
لهذا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم، عن اإلجراءات اليت تقوم هبا  
  .تمك للتنسـيق بني اإلدارات واملصاحل اخلارجية للوزاراتوزار 

  .شكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة للسـيد الوزير، فليتفضل

السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث السـيد محمد عبو، الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث 
        ::::القطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامةالقطاعات العامة

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدة الوزيرة،

  السـيد الوزير احملرتم،
  السـيدة والسادة املستشارون،

بداية، أشكر السادة املستشارين احملرتمني من فريق األصا¶ واملعارصة، 
عىل طرcم هذا السؤال الهام املتعلق مبوضوع التنسـيق بني املصاحل 
اخلارجية للوزارات أي املصاحل الال ممركزة لإلدارات العمومية ودورها يف 

  .مي اململكةالتمنية املتاكمZ لعامالت وأقال
وأؤكد لمك يف هذا الصدد الزتام احلكومة عىل ترسـيخ دعامئ سـياسة 
القرب يف تدبري الشأن احمليل وتعزيز القدرات التدبريية لإلدارة الرتابية، 

  .لتحقيق تمنية منسجمة ومتاكمZ بني خمتلف العامالت واألقالمي 
لتنسـيق، وإذ أشاطر السادة املستشارين الرأي خبصوص أمهية معلية ا

مكبدأ أسايس يف منط التدبري وكآلية تنظميية لتحقيق تمنية حملية ووطنية 
  .مسـتدامة

أذكرمك أن �مة التنسـيق اإلداري اليت يتوالها السادة العامل تعترب األداة 
الرئيسـية للرفع من مسـتوى التمنية احمللية املرتكزة عىل تاكمل املشاريع 

  .املطلوب إجنازها وفق رؤية مندجمة
عزز اختصاصات العامل لتنتقل  1996وجتدر اإلشارة إىل أن دسـتور 

من دور تنسـيق أعامل املصاحل اخلارجية لإلدارات املدنية التابعة ل|و¶، إىل 
من اTسـتور، اÏي يعترب السادة  102تدبري هذه املصاحل مبوجب الفصل 

عىل تنفيذ العامل ممثيل اTو¶ يف العامالت واألقالمي واجلهات، ويسهرون 
القوانني، ومه مسؤولون لهذه الغاية عن تدبري املصاحل التابعة لإلدارة 

  . املركزية
وحىت يتأىت هلم القيام مبهام التنسـيق عىل أحسن وجه، يتوفرون عىل 
عدة آليات اكلتقيمي وإصدار تقارير عن نشاطات رؤساء املصاحل اخلارجية 

حل اخلارجية لإلدارات املدنية ومراقبة النشاط العام ملوظفي وأعوان املصا
ل|و¶، كام يسهرون داخل حدود اختصاصاهتم الرتابية عىل حسن تسـيري 
املصاحل العمومية ولك مؤسسة أخرى تسـتفيد من إعانة اTو¶ أو امجلاعات 

  . احمللية
كام يتوىل السادة العامل رئاسة اللجنة التقنية اإلقلميية اليت أحدgا الفصل 

، كآلية تقنية متكهنم من إعطاء 1977فرباير  15ظهري  اخلامس مكرر من
وتنسـيق  التنفيذ اجليد �مة معلية التنسـيق طابعها العميل، حيث تتوىل

إجناز األشغال املنصوص علهيا يف خمطط التمنية ´قتصادية و´جÃعية، 
  . إىل جانب �ام التنسـيق املسـندة إىل السادة العامل

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
  . شكرا لمك

  .هل هناك تعقيب؟ تفضل السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكوراملستشار السـيد أمحد الكور
  .شكرا السـيد الرئيس

اليل جعلنا نطرحو هاد . كنشكرو السـيد الوزير عىل اإلجابة الواحضة
بطبيعة  -السؤال، السـيد الوزير، احنا كنعرفو ا<هود اليل قامية به احلكومة 

ا<ال، أي جمال التنسـيق بني املصاحل اخلارجية، وكذ� يف هذا  -احلال 
كنعرفو أنه هذه �مة مسـندة إىل السادة الوالة والعامل بصفهتم منسقني بني 
القطاعات احلكومية، غري هو دامئا كنظن ميكن هاذ اليش راجع للفراغ 
القانوين ألن يف الترشيع دóلنا، كنلقاو أنه قطاع من القطاعات أي مصلحة 

رجية، ملا تبغي تعرقل واحد ا<ال يف إطار تدبري الشأن العام احمليل أويف خا
  . إطار ´ستWرات، تعرقل ألن عندها عدة وسائل �ش تعرقل

ولهذا، أ¢ كنمتىن أنه هاد العملية تعطى لها واحد املزيد من العناية �ش 
شو هاد اليش احنا كنعي . يكون تنسـيق £م، ألنه ذكرتو السادة العامل والوالة

بصفتنا منتخبني، كنعيشو يف بعض األحيان يف جمال ´ستWر أنه بعض 
املرات كتكون موافقة السـيد العامل، موافقة مجموعة من القطاعات، وكتلقى 
قطاع واحد ساد مجيع األبواب، بغض النظر عن موافقة السـيد العامل أو 



 2009200920092009    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

10  

 )2009يونيو  23( 1430 ةجامدى اآلخر  29

   .كنشما مي  .ال !واش هادي دو¶ وسط دو¶؟. السـيد الوايل
ولهذا، السـيد الوزير، هللا جيازيمك خبري، البد ما تتبعو هاد العملية �ش 

امحلد O بالد¢ عرفت تطور كبري يف جمال ´ستWر، وامحلد O . جنحو
املغرب دóلنا وىل لكه أوراش، ولكن اكين بعض املناطق اليل مازا¶ فهيا 

دارة ليست £بعة لإلدارة إ -ميكن  –بعض اإلدارات تعرقل، وكتعترب رأسها 
  . املغربية

  .وشكرا السـيد الرئيس

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد الوزير، لمك اللكمة يف إطار التعقيب

السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول امللكف بتحديث القطاعات 
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة

بغيت نؤكد للسـيد املستشار احملرتم عىل أنه يف إطار ´ختصاصات 
زارة حتديث القطاعات العامة، والسـa مهنا املتعلقة بتحسني املوكو¶ لو 

تنظمي الهيالك اإلدارية لإلدارات العامة وتسـيريها وتطوير مناجه العمل هبا، 
واحد اللجنة، وهاد اللجنة يه ملكفة  -مبوجب مرسوم  -فإنه مت إحداث 

وانب بتنظمي الهيالك اإلدارية والالمتركز اإلداري، وكتسهر عىل إبراز اجل
التنسـيقية بني اإلدارات وخمتلف القطاعات الوزارية، وكذ� كهتمت بإحداث 
الهيالك املالمئة عىل الصعيدين املركزي والالممركز، مع مراعاة اجلانب 

  .التنسـيقي يف أنشطهتا، وذ� عىل املسـتوى األفقي والعمودي
حصيح، . �لفعل، فa يتعلق مبالحظتمك حول موضوع ´ستWرات

اك بعض األقالمي أو بعض اجلهات اليل رمبا مراكز ´ستWر كتكون بعيدة هن
شيئا ما، وكيوقع واحد التأخري أو واحد التعطيل يف املسطرة، ولكن البد ما 
نذكرو وننوهو �Tور اليل كتقوم به املراكز اجلهوية لالستWر فa خيص 

  . ملفات ´ستWر بصفة عامة
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  . شكرا لمك

السؤال اآلين املوجه أيضا إىل السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير 
األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة، حول الرتقية ´سـتثنائية 

عبد املا� أفرóط، : لألعوان العموميني، للمستشارين احملرتمني السادة
ورمان، عبد امحليد فاحتي، محمد عبد السالم خريات، محمد الهبطي، محمد ب

عداب الزغاري، محمد دعيدعة، محمد العشاب، عبد الرحمي الرماح، محمد 
  . لشكر، حسن ألكمي، أمحد العاطفي

  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

وض أنه آين هو وصل �لرمغ من أنه هاد السؤال يف احلقيقة يف ع
متأخر، و �Ï اكينة بعض املسـتجدات، ألن كنا طرحناه يف بداية 

  . ، ولكن ما زالت اكينة الراهنية دóل هاد السؤال2008
خفالفا لبايق موظفي اإلدارات العمومية وامجلاعات احمللية اÏين اسـتفادوا 

الصادر  2.04.77مبقتىض املرسوم رمق  2002من الرتقية ´سـتثنائية لسـنة 
، واحملدد بصفة اسـتثنائية كيفية الرتيق يف اTرجة 2004ماي  04بتارخي 

�الختيار ملوظفي اإلدارات العمومية وامجلاعات احمللية، فإن األعوان 
العموميني مل تشملهم هذه الرتقية، و �لتايل مت حرماهنم من الرتقية 

  .2002´سـتثنائية لسـنة 
: معد لك من السـيدين الوزيرين السابقني ولتدارك هذا اخلطأ اإلداري،

وزير حتديث القطاعات العامة ووزير املالية واخلوصصة آنذاك، إىل إصدار 
، هيدف إىل متكني األعوان العموميني 2007ماي  09مرسوم بتارخي 

 31العاملني �إلدارات العمومية وامجلاعات احمللية واملسـتوفني إىل غاية 
لنظامية، من ´سـتفادة من الرتيق، بغض عىل الرشوط ا 2002دجنرب 

من  15النظر عن رشط التخصصات املهنية املنصوص عليه يف الفصل 
  .1967أكتوبر  13املؤرخ يف  682.67املرسوم املليك رمق 

ولقد بقي مرشوع هذا املرسوم حبيس دواليب األمانة العامة للحكومة 
دار املرسوم رمق آنذاك، مما اضطر احلكومة احلالية إىل حتيني واسـتص

واملنشور �جلريدة الرمسية، عدد  2008يوليوز  09بتارخي  2.08.373
" مساعد تقين"، الهادف إىل إحالل تسمية 2008يوليوز  21بتارخي  5649

، واحملدد بصفة اسـتثنائية كيفية ترقية هذه الفئة "عون معويم"حمل تسمية 
  .يف اTرجة �الختيار

هز السـنة، فإن الوضعية اإلدارية واملالية وعىل الرمغ من مرور ما ينا
  . لهذه الفئة من املوظفني مل تمت تسويهتا يف بعض القطاعات إىل اآلن

هناك بعض القطاعات اليل قامت �لرتقية ´سـتثنائية، واكين بعض 
  .القطاعات إىل اآلن مل تقم �لرتقية ´سـتثنائية

كني األعوان أشـنو يه اإلجراءات اليت سـتقوم هبا وزارتمك لمت
العموميني، أي املساعدين التقنيني، اآلن من ´سـتفادة من الرتقية 

  ؟ 2002´سـتثنائية لسـنة 
أيضا كيف سـتعاجل الوزارة التأخري احلاصل يف هذه الرتقية وإشاكليات 
األقدمية اإلدارية للموظفني اÏين متت ترقيهتم بشلك عادي خالل سـنوات 

  ؟ 2007و 2006، 2005، 2004، 2003
  .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .لمك اللكمة السـيد الوزير لإلجابة عىل السؤال

السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
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  :العامةالعامةالعامةالعامة
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
  رتم،السـيدة والسـيد الوزير احمل

بداية، أتقدم �لشكر للسادة املستشارين احملرتمني من الفريق الفيدرايل 
للوحدة واTميقراطية عىل طرcم لهذا السؤال الهام، حول الرتقية 

  .´سـتثنائية لألعوان العموميني
هذه الفئة اكنت الفئة  -�لفعل  - ويف هذا الصدد، البد من اإلقرار أن 

مل تسـتفد من الرتقية ´سـتثنائية، طبقا للمرسوم  الوحيدة من املوظفني اليت
، واحملدد بصفة اسـتثنائية كيفية الرتيق يف اTرجة 2004ماي  04الصادر يف 

  .�الختيار ملوظفي اإلدارات العمومية وامجلاعات احمللية
ونظرا لهذه الوضعية، واسـتجابة ملطالب املركزóت النقابية يف إطار 

، وحرصا من احلكومة )2008سـنة (لسـنة املاضية احلوار ´جÃعي برمس ا
عىل الوفاء �لزتاماهتا جتاه رشاكهئا ´جÃعيني، أي املركزóت النقابية، 

مرسوم هيدف إىل متكني  2008يوليوز  21صدر �جلريدة الرمسية بتارخي 
خمتلف أصناف س2 األعوان العموميني العاملني �إلدارات العمومية 

، عىل الرشوط 2002دجنرب  31ة املتوفرين، إىل غاية وامجلاعات احمللي
  . النظامية من ´سـتفادة من الرتقية ´سـتثنائية

وستمت هذه الرتقية بعد التقييد يف جدول الرتيق بغض النظر عن رشط 
من املرسوم املليك  15التخصصات املهنية املنصوص علهيا يف الفصل 

  .قمية املهنية للموظف ومردوديته، مع مراعاة ال 1967أكتوبر  13الصادر يف 
وجتدر اإلشارة إىل أن تطبيق إجراء الرتقية ´سـتثنائية املشار إلهيا 

، مع احتفاظ املعنيني �ألمر 2003سيمت بأثر رجعي، ابتداء من فاحت يناير 
  .�ألقدمية يف اTرجة، حتتسب من £رخي استيفاهئم رشوط الرتيق

عون معويم بإدارة  4000يل وسـمتكن هذه العملية من ترقية حوا
مليون درمه، إضافة إىل موظفي  50اTو¶، بتلكفة مالية تقدر حبوايل 

امجلاعات احمللية واملؤسسات العمومية اليت ترسي علهيا نفس مقتضيات 
  .الوظيفة العمومية

ويف هذا اإلطار، أريد أن أؤكد للسـيد املستشار احملرتم عىل أن الوزارة 
�لفعل . احد املذكرة إىل لك القطاعات احلكوميةقد قامت �سـتصدار و 

  . هناك تأخري، هناك قطاعات حكومية طبقت املرسوم مند السـنة املاضية
هناك بعض التأخري، والسبب تلكمتو عليه يف طرح السؤال، وهو 
تبديل التسمية، وهادي اكن واحد املشلك تقين مت اسـتدراكه بتبديل هذه 

املذكرة للك القطاعات احلكومية، ورشحنا  التسمية، ومقنا بإصدار واحد
 -كيفية ترصيف هذه العملية ليك تسـتفيد هذه الفئة، اليل قلت يه فئة 

  .ومع األسف، مل تسـتفد من الرتقية ´سـتثنائية. أكرث ترضرا -�لفعل 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد الوزير

  . بلمك اللكمة يف إطار التعقي

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

كيؤكد  - عىل أي  -عىل أي، كنشكرو السـيد الوزير عىل جوابه، اليل 
التأخري اليل اكين يف ترقية األعوان، هاد الفئة من املوظفني اليل يه فئة 
مقهورة أصال، ولكن أصل طرحنا للسؤال هو اليوم واحد ا<موعة من 

ظمة لإلدارة، اليل أصبحت متجاوزة، ففي الوقت اليل اإلدارة القوانني املن
املغربية تعرف مجموعة من التغريات، مجموعة من التطورات، هناك هدف 
حتديث هذه اإلدارة، كنلقاو قوانني، من مضهنا املرسوم املليك اليل خاص 

  .منه، أصبح متجاوزا 15هبذه الفئة، خاصة الفصل 
 Parc autoالعدد دóل اخلدمات، منوذج اليوم، اإلدارة فوتت واحد 

ما بقاش عند اإلدارة، الصيانة، احلراسة، إىل غري ذ� من اخلدمات اليل 
فوتهتا اإلدارة، و�يق هاد الرشط دóل املهنية، ألن هاد الفصل آش كيقول؟ 
�لرمغ من استيفاء الرشوط، خاص يتوفر رشط 8ين يف هاد املوظفني، 

، يف Chef menuisierوال Chef de parcاليل هو خاص يكون 
  . الوقت اليل اإلدارة هاد اليش لكه فو£تو

مبعىن اليوم عىل وزارة حتديث القطاعات حتيني مجموعة من القوانني 
اخلاصة �إلدارة، وأال نسقط أيضا يف نفس اإلشاكل، ألننا الزلنا نتشبث يف 

موم املوظفني، واليل الفيدرالية اTميقراطية للشغل �لرتقية ´سـتثنائية لع
  .املطروحة اآلن يف إطار احلوار ´جÃعي

ومن اآلن، ننبه احلكومة �ش أنه هاد الفصل هذا، خاص التحيني 
دóلو، �إلضافة إىل مجموعة من املراسـمي �ش ما يوقعش لنا نفس اإلشاكل 
يف الرتقية ´سـتثنائية، اليل ما زلنا نتشبث هبا، ونمتىن أن تسـتجيب لها 

  . لعموم املوظفني 2008إىل  2003حلكومة يف أقٌرب اآلجال من ا
  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةا
  . شكرا لمك

        .السـيد الوزير، تفضلوا لإلجابة

السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير األول، امللكف بتحديث القطاعات 
  :العامةالعامةالعامةالعامة

  .شكرا السـيد الرئيس
ة األعوان العموميني يه من أكرث بغيت كذ� نؤكد بدوري عىل أن فئ

هذا ال جدال فيه، يف حني تعترب هذه الفئة يه دعامة . الفئات ترضرا
  . أساسـية لإلدارة املغربية

ويف هذا اإلطار بغيت نؤكد عىل أن احلكومة قررت تسوية وضعية 
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، 4إىل  1املوظفني املنمتني إىل اTرجات املرتبة يف سالمل األجور من 
هذه الرتقية ´سـتثنائية، قررت �ش تعمل عىل تسوية �إلضافة إىل 

فئة مترضرة، وهاد العملية هاذي  -كام قلت  -وضعية هذه الفئة، ويه 
راه احنا يف إطار مفاوضات حول  –اآلن  –الفريق دóلمك ومركزيتمك 

طريقة إعداد املرسوم، واليل بغيت نؤكد �ملناسـبة، أن احلكومة لها إرادة 
  . ذا امللف يف أقرب اآلجالقوية لتسوية ه

مع هناية السـنة املقبZ،  - عىل أبعد تقدير  -وهذا امللف ستمت تسويته 
سيمت  4إىل  1مبعىن لك األعوان اليل اكنوا مرتبني يف درجات السالمل من 

  .مفا فوق مع هناية السـنة املقبZ حبول هللا 5إفراغهم إىل السمل 
  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

ننتقل إىل السؤال اآلين املوايل، املوجه إىل السـيدة وزيرة الطاقة 
واملعادن واملاء والبيئة، حول سـبل تدبري النجاعة الطاقية، للمستشارين 

محمد طاحلا، العلوي موالي ادريس، يوسف بنجلون، محمد : احملرتمني السادة
هللا الغويت، عبو، إبراهمي احلب، محيد العكرود، عبد الرحمي عامين، عبد 

محمد القلويب، عبد الواحد الشاعر، مصطفى الشهواين، حلبيب لعلج، أمحد 
حاS، عبد العزيز بوهدود، عيل طلحة، امليك احلريزي، خريي بلخري، 
عبد السالم أمغار، محمد مفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل 

القادر عزيوين، العلمي التازي، احلسني أشـنلكي، محمد بوهريز، عبد 
سالمة، امليلودي عفوت، احلو املربوح، حلسن العواين، احلبيب نواس، 

  . عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، حلسن عباد
وسيتوىل اإلجابة عنه �لنيابة، السـيد الوزير املنتدب Tى الوزير 

  .األول، امللكف بتحديث القطاعات العامة
طرح السؤال، فليتفضل إذن، اللكمة ألحد السادة املستشارين ل

  .مشكورا
إذن، يؤجل . يتبني أن أحصاب السؤال غري موجودين يف هذه القاعة

  .هذا السؤال إىل جلسة الحقة
ننتقل إىل األسـئZ املو¹ة إىل قطاع الرتبية الوطنية وعددها ثالثة، 
وستتوىل اإلجابة عهنا السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي 

  .عايل وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسال
السؤال األول املتعلق ��طط اإلسـتعجايل للتعلمي، للمستشارين 

إدريس مرون، الهامشي السموين، محمد فضييل، حسن أبو : احملرتمني السادة
العز، حلسن بوعود، إبراهمي فضيل، حسن القيشو�، عبد القادر 

يت املودن، عبد امحليد السعداوي، معر مكدر، عبد هللا أقوضاض، عيل آ
  .أبو زيد، حلسن بوعود، سعيد التدالوي وعبد اللطيف اسطنبويل

  .فليتفضل السـيد املستشار احملرتم لطرح السؤال

  :املستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مروناملستشار السـيد إدريس مرون
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  زماليئ،
حطيناه يف واحد الوقت، أكتوبر اليل داز، قريبة حقيقة، هاد السؤال 

نغري الصيغة دóلو، ألن ذاك اليش اليل  -إذن  -يوصل عليه عام، وأ¢ ملزم 
  . هرض¢ عليه داك الوقت يف السؤال مات

اليل هو � اآلن هو نتاجئ . قلنا خاصنا يش حاجة يش حاجة اليل حية
فالبد ما نعرفو  - وىل عىل األقل اTورة األ -البالكورó، اليت ال تريض أحدا 

أشـنو يه األسـباب اليل جعلت أن نتيجة البالكورó تكون يف هذا احلد، 
  .ألنه هو ال يرضينا مجيعا

  .النقطة الثانية تتعلق �لرب¢مج اإلسـتعجايل
  السـيدة الوزيرة، 

احنا، هنار جينا لهاذ الربملان، وهنار بدينا كنتلكمو عىل اجلهوية يف 
التركزي وعدم المتركز واجلهوية، وامجليع يقول إننا ذاهبون يف توجه املغرب وال

معقول، إال أنه الرب¢مج اإلسـتعجايل اليل انÃ اآلن كتشـتغلوا فيه والقمية 
مليار درمه، مييش عكس ما اكن يقال وعكس التوجه العام اليل  43دóلو 

  .كمييش فيه املغرب
الرب¢مج الكبري جدا واملهم جدا فلقد علمنا أن العملية دóل إجناز هذا 

سـتكون ممركزة عىل الصعيد الوزاري، عىل الصعيد املركزي، سواء تعلق 
  .األمر �لبناóت أو الرشاءات دóل اآلليات اTيداكتيكية

أمر نسـتغرب �، ألننا لسـنا متفقني عىل أن نعود إىل منط من  ،وهذا
أنه غري صاحل، ألنه  التسـيري هو متجاوز اآلن، وأثبتت لك التجارب عىل

  .يسـتثين الطاقات املتواجدة يف األقالمي واجلهات ويف امجلاعات احمللية
كام نريد أن نثري انتباهمك أنه مل يرشك املنتخبون احملليون يف هذه العملية 

  . الكربى اليت هتم أطفالنا مجيعا، واليت هتم مزيانية خضمة
وهذا ٍرأي املقاولني  -كذ�، نتخوف السـيدة الوزيرة، من استيالء 

من أن تسـتويل عىل هذه الصفقات نظرا  - املغاربة املتوسطني والصغار أيضا 
للطابع اليل بغيتوا تعطيوا لها عىل هذه الصفقات الكربى، دون ما يكون 

  .وشكرا. حظ فهيا للمقاو¶ املغربية املتوسطة

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا املستشار احملرتم
  .دة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال، فلتتفضل مشكورةاللكمة اآلن للسـي

السـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل السـيدة لطيفة العابدة، اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل 
  ::::وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد املستشار احملرتم
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ذن غادي حناول جناوب عىل السؤال اليل تغري، إ - بطبيعة احلال  -السؤال 
  .طرحو املستشار احملرتم

بطبيعة احلال، ما تريدون التأكيد عليه هو رضورة إرساء تدبري ال 
ممتركز وال مركزي للشأن الرتبوي، وهذا ما نص عليه امليثاق الوطين للرتبية 

والتكوين، حبيث اكن أحد احملاور الكربى يف إصالح منظومة الرتبية 
تكوين، أحد احملاور الكربى اليت تتعلق بتفويض ´ختصاصات املتعلقة وال 

  . بتدبري الشأن الرتبوي إىل البنيات القريبة من الفعل الرتبوي
يه اجلهة، و�Ï مت إحداث األاكدمييات  -بطبيعة احلال  - هذه البنيات 

اجلهوية للرتبية والتكوين بصفة مؤسسة معومية، تتوفر عىل ´سـتقالل 
  . ايل وعىل الشخصية املعنوية، كذ� عىل الصعيد اإلقلمييامل

وأكرب نقطة نريد أن نستمثر فهيا كذ� للرفع من قدراهتا يه املؤسسة 
هذا هو النسق اÏي نشـتغل فيه منذ البداية يف تطبيق امليثاق . التعلميية

  . الوطين للرتبية والتكوين
رتم، واملتعلق �لصفقات األمر اÏي تشريون إليه، السـيد املستشار احمل

  : اخلاصة بإجناز البناóت املدرسـية وكذ� �لتجهزيات اTيداكتيكية

فa يتعلق �لبناóت املدرسـية، أنمت تعلمون جيدا، ألننا تداولنا يف  -
هذا األمر يف عدة مناسـبات، ألن الرب¢مج اإلسـتعجايل نظرا للطموح اÏي 

رادة احلكومة املغربية من أجل أىت به ونظرا إلرادة صاحب اجلال¶ وإل
اسـتدراك لك العجز اÏي ترامك خالل السـنوات املنرصمة، هناك إرادة 

مؤسسات ابتدائية، إعدادóت، : إلجناز عدد كبري من املنشآت الرتبوية
 .يوازي ثلث ما نتوفر عليه حاليا -تقريبا  -8نوóت وداخليات، يعين بعدد 

ة يف هذا احلجم الهائل، حنن من أجل إجناز هذه البنيات التحتي
اعترب¢ عىل أن مصاحل الوزارة ال تتوفر عىل القدرات الالزمة للقيام هبذا 

مؤسسة، أمه اختصاصاهتا، بل اختصاصها  - قبل لك يشء  -العمل، ألننا 
  . األسايس، هو الرتبية والتكوين

ولهذا يف لك ما نشـتغل عليه خالل الرب¢مج اإلسـتعجايل، حناول أن 
اهÃمات الفاعلني عىل الشأن الرتبوي �Tرجة األوىل، ونريد أن خنفف  نركز

  .عهنم لك ما هو خارج عن هذا النطاق
إذن، لهذه ´عتبارات، مت التفكري يف التعاقد مع مقاوالت كربى 
 aي تقدمه الوزارة حاليا فÏي تقدمه اآلن أو العرض اÏلتقتسم الطلب ا

ميية، حىت نتحمك يف اآلجال، ألننا حاليا يتعلق بإحداث املؤسسات التعل 
نعيش صعو�ت كربى، سواء يف إجناز البنيات التحتية أو يف تأهيل ما هو 

  . متوفر من هذه البنيات
ولهذا، هاد القرار خذيناه، ألننا ما عند¢ش يش حل آخر إلحداث 
 هذه املنشآت يف اآلجال احملددة، خالل األربع سـنوات اليت يغطهيا الرب¢مج

اإلسـتعجايل، إذا مل نوفر �Ï إماكنيات هائZ ال تتوفر إال Tى املقاوالت 
إذن هذا فa خيص اجلانب املتعلق . الكربى، مغربية اكنت أو أجنبية

  .�لبناóت املدرسـية

فa يتعلق �لتجهزيات اTيداكتيكية، كذ�، يتطلب اقتناؤها  -
لهذا، فكر¢ يف أن . اكدميياتهذه اخلربة غري متوفرة اآلن يف األ. خربة كبرية

نقوم بدراسة عىل الصعيد املركزي من أجل حتديد احلاجيات، حتديد 
مواصفات األ¹زة اTيداكتيكية، وبعد ذ� نعلن طلب عروض تعلن عنه 
أاكدميية نيابة عن األاكدمييات األخرى، ويمت إجراء الصفقات عىل صعيد لك 

 .اآلن يه اآلن عند األاكدمييات أاكدميية، ألن املزيانيات اخلاصة هبذا
إذن هاد اجلانب دóل ´قتناء، احنا يف الوزارة عاطينو واحد األمهية 
�لغة ومؤطر، وميكن أن نتداول حو� مع السـيدات والسادة املستشارين 
إذا اكنوا يرغبون يف ذ�، من أجل تقدمي لك التفاصيل املتعلقة �ملوضوع، 

يف اإلجتاه اÏي ميكننا من توفري هذه البنيات يف نسري  -يف احلقيقة  -ألننا 
  . اآلجال اليت نص علهيا الرب¢مج اإلسـتعجايل

  .شكرا السـيد املستشار

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، هل Tيمك تعقيب السـيد الرئيس؟

        ::::املستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مروناملستشار السـيد ادريس مرون
ففعال . اليل كنخافو منه �لضبط هو هذا اليل قالت السـيدة الوزيرة

ن، ما نسمع خارج الربملان هو حصيح، أنمك سـتلجئون إىل مقاو¶ كربى إذ
داخل الوطن أو خارج الوطن لتقوم هبذه العملية، بيC احنا ال نشاركمك 

  . الرأي يف هذا التوجه
، العمران، عند¢ األشغال العمومية، CDG. ،CGIعند¢ يف املغرب

يف البناء، واألشغال  عند¢ مجموعة دóل املؤسسات يف البالد املتخصصة
  .العمومية اكنت كتبين لمك دميا عىل طول السـنني

فاآلن اكن ميكن لمك تديروا معها عقدة �ش تسهر لمك عىل مجموعة من 
تسهر عىل واحدة، العمران عىل واحدة واملؤسسات  CDGاملؤسسات، و

دóل البالد كثرية، اكين عند¢ العرشات دóل املؤسسات متخصصة يف 
  . ، و�لتايل اكن عليمك أن تلجؤوا رمبا إىل هذاالبناء

وأ¢ أتذكر أنه أثناء النقاش داخل اللجنة اخلاصة �لرتبية والتكوين، كنا 
فa  -تلكمنا عىل هذا األمر، وقلنا عىل أنه من املمكن أن الوزارة تلجأ 

  . إىل مثل هذه املؤسسات -يتعلق �لبناóت 
 املعمول هبا، فنحن نتخوف من أن ال كنا نود أن تكون هذه املقاربة يه

تمتكنوا من إجناز هذا املرشوع يف وقته �لطريقة اليت اعمتدمتوها، وكذ� 

  .من هذا الرب¢مج -كام يقول الشارع  -خنىش أال تسـتفيد املقاو¶ املغربية 
  .شكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، السـيدة الوزيرة تفضيل
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زير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر زير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر زير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر زير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى و السـيدة اكتبة اTو¶ Tى و السـيدة اكتبة اTو¶ Tى و السـيدة اكتبة اTو¶ Tى و 
  :والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

يه أول  -بطبيعة احلال  -غري هاذ ´قرتاحات دóل السـيد املستشار 
ما فكر¢ فيه يف الوزارة، واكن عند¢ تداول مع زمالئنا يف هذه اجلهات اليل 

لكن، تبني أن لك هذه اجلهات امحلد O، و . ذكرتوها لكها، السـيد املستشار
نظرا لألوراش اليل كيعرفها ب|¢، لكها تواجه طلبيات كثرية، ويه ميكن 
نقولو أن جحم معليتنا ما كميكنش ألي ¹ة من هذه اجلهات اليل قلتوا 

  .تسـتوعهبا اآلن
ل وحبا.احنا اليوم اكن عند¢ فتح األظرفة املتعلق �ملباراة اليل أعلنا علهيا

اليل قلت للسـيد املستشار، احنا بإماكننا نعملو جلسة خاصة يف هذا 
املوضوع، ونقدمو لمك لك املعطيات، ونمتناو أنمك حىت انÃ تقتنعوا معنا 
وتواكبوا معنا هاد العملية، ألهنا معلية خضمة مل يسـبق للمغرب أن عرف 

  . مثلها يف هذا احلجم
ين، إىل مسح يل السـيد مادام �يق عندي واحد شوية دóل الثوا

 -الرئيس، نعطي بعض التوضيحات املتعلقة �لبالكورó، ألن يه ما اكنتش 
يف السؤال، لكن نزوال عند رغبة السـيد املستشار، كميكن نقولو  -حقيقة 

بأن النتاجئ اليل عرفهتا شهادة البالكورó هاد السـنة يه نتاجئ ما كتخرجش 
فهيا بعض . اجئ البالكورó بصفة عامةعىل النسق العادي، اليل كتعرفو نت

املسـتجدات املتعلقة �رتفاع نسـبة النجاح Tى الشعب العلمية، وكذ� 
هناك إماكنيات أكرب، أتيحت للطلبة اÏين بإماكهنم أن جيتازوا اTورة 

  . ´سـتدراكية
بطبيعة احلال، نتاجئ البالكورó يه حصاد ملسار طويل للمتدرس، يبتدئ 

  .وىل ابتدايئ، بل قبل ذ�، من التعلمي األويلمن السـنة األ
ما نعمل عليه يف الرب¢مج اإلسـتعجايل هو أن نستمثر منذ بداية املسار 
التعلميي، وسوف نطلعمك قريبا عن بر¢مج نشـتغل عليه يف إطار الرب¢مج 
اإلسـتعجايل املتعلق �الهÃم �جليل اÏي سوف يلج املدرسة يف اTخول 

، ألننا نمتىن أن جنعل من "جيل النجاح"ل، اÏي مسيناه املدريس املقب
مدرستنا، بل نشـتغل ليك جنعل من مدرستنا مدرسة للنجاح، وجنعل من 

 -األجيال بطبيعة احلال اليل يه اآلن موجودة  - األجيال اليت سوف تلجها 
ولكن كذ� سوف نستمثر بصفة خاصة، يف اجليل اÏي سوف يلج 

بZ إن شاء هللا، ليك نعطيه حظوظا أكرب للنجاح يف املدرسة يف السـنة املق 
  .مسريته الرتبوية

  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال الثاين املوجه للسـيد وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل . شكرا

وتكوين األطر والبحث العلمي، حول مصري عدد من حاميل شهادة 
أية مؤسسة للتعلمي العايل والتكوين املهين، البالكورó غري املسجلني ب
عبد اللطيف أومعو، أمحد الرمحوين، سـيدي : للمستشارين احملرتمني السادة

محمد أخطور، مصطفى الاكنوين، جناح عبد العزيز، العريب خربوش، أمحد 
الشوفاين، حسن الغزوي، حلسن أكوجاكل، محمد الزعمي، محمد صاحل امقزية، 

  .محمد وحالو
  .فضل األسـتاذ أومعو لتقدمي السؤال مشكورافليت

  :املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
  .السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
السؤال املوجه إىل السـيد وزير الرتبية الوطنية يتعلق بإعطاء بيا¢ت 

وحسب . الكورó خالل السـنوات املاضيةحول احلاصلني عىل شهادة الب
املعلومات املتوفرة، فإنه يف السـنة اTراسـية اليت نودعها، بقي هناك من 

ألف حاصل عىل شهادة  40مجموع احلاصلني عىل البالكورó ما يزيد عن 
óمل نعرف أين مروا وأين قصدوا وأين ذهبوا بعد البالكور ،óالبالكور .  

يف هذا املوضوع، مل يسجلوا ال يف حسب ما أعطي من بيا¢ت 
املؤسسات التعلميية اجلامعية أو التكوين املهين داخل املغرب وال خارجه، ال 

  .يف املؤسسات العمومية وال اخلصوصية
هذا السؤال يصادف اإلعالن عن نتاجئ البالكورó لهذه السـنة يف 

ا سزييد بعد هذ - وبدون شك  - األسـبوع املايض، اÏي عدد �م جدا 
فإذا اكن جزء كبري من مصري هؤالء سـيكون مصري . ´ختبار ´سـتدرايك

  . اآلخرين، سيتضاعف هذا العدد
الظروف إذا اكنت ظروف ´سـتقبال و´ستيعاب عىل مسـتوى 
املؤسسات اجلامعية، سواء املركزية أو اجلهوية، من ضعف وسائل 

والظروف غري  ´سـتقبال واآلليات ودواليب التكوين والتدريس اجلامعي
املالمئة اليت يوجد علهيا الوسط اجلامعي، فإننا خناف ألنه هذه املشالك 
خطرية جدا، أن يكون هناك متعلمني يف مسـتوى البالكورó، وال نعرف 

  .وليس هناك إحصاء - عىل األقل  -مصريمه 
  مث ماذا ه� لتاليف هذا النوع من الهدر اجلامعي؟ 

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::ئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةئيس اجللسةالسـيد ر السـيد ر السـيد ر السـيد ر 
  .شكرا، اللكمة � السـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال

السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
  ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  .شكرا السـيد الرئيس
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  شكرا السـيد املستشار احملرتم،
  السـيد املستشار،

يمتحور حول عدد املناصب املتوفرة أو عدد املقاعد  إذا اكن السؤال

املتوفرة عىل صعيد اجلامعة، فأنمت تعلمون جيدا بأن لك احلاصلني عىل 
البالكورó جيدون مقعدا يف اجلامعات املغربية أو يف مؤسسات التعلمي 

من هؤالء احلاصلني يمت تسجيلهم عىل صعيد  %80العايل، حيث أن 
يسجلون يف مؤسسات تكوين األطر  a20% املؤسسات اجلامعية، ف

ومؤسسات التعلمي العايل اخلاص ومؤسسات التكوين املهين العام واخلاص 
  .ومؤسسات التعلمي العايل �خلارج

وقد بلغ العدد اإلجاميل للمسجلني اجلدد يف خمتلف مكو¢ت التعلمي 
طالب  136.000العايل العمويم واخلاص والتكوين املهين العمويم واخلاص 

، بيC بلغ عدد الناحجني يف 2008- 2007جديد يف اTخول اجلامعي 
 ó2007يف دورة  105.000البالكور.  

 -إجامال  -وهذا يعين بأن عرض التعلمي العايل، جبميع مكو¢ته، يفوق 
عدد الناحجني يف شهادة البالكورó، وأن عددا هاما من الطلبة احلاصلني عىل 

لسـنوات الفارطة يعيدون التسجيل يف مسا� أو شهادة البالكورó يف ا
  . مؤسسات أخرى للمرة الثانية

وتسعى وزارة الرتبية الوطنية إىل تشجيع التالميذ احلاصلني عىل 
البالكورó عىل التسجيل �لتعلمي العايل واختيار التكوينات اليت تتالءم مع 

راكز تكويهنم وتطلعاهتم، وذ� عرب شـبكة مراكز إرشاد الطالب وم
  . ´ستشارة والتوجيه واملصاحل التابعة للجامعات

وجتدر اإلشارة إىل القمية املضافة املنبثقة عن أجرأة الرب¢مج اإلسـتعجايل 
  :يف قطاع التعلمي العايل، واليت تتجىل يف ا<االت التالية

توسـيع الطاقة ´ستيعابية ملؤسسات التعلمي العايل، خصوصا  - 1
سـتقطاب احملدود، يف اجتاه املسامهة يف سد مهنا املؤسسات ذات ´

  حاجيات الربامج الوطنية من أطر عليا كفأة ومؤهZ؛
تطبيق إصالح بيداغوS يف مسا� اإلجازة هبدف احلد من  - 2

الهدر اTرايس والرفع من املردودية اإلجاملية للمنظومة من ¹ة، 
يف لك وتقوية القدرات اÏاتية للخرجيني عرب جمزوءات ممهنة، تلقن 

املسا� األساسـية �ألسدوسني اخلامس والسادس، ودمع القدرات 
التواصلية والتحمك يف اللغات األجنبية وتقنيات اإلعالم والتواصل 
والتشـبع بثقافة املقاو¶، مضن جمزوءات التكوين �ألسدوسني األول 
والثاين، وكذا تسهيل ´ندماج للخرجيني يف سوق الشغل، من ¹ة 

 .أخرى

ة موازية، يقوم قطاع التكوين املهين مبجهودات هامة يف إطار وبصف
براجمه اإلسـتعجالية لتوسـيع طاقاته ´ستيعابية وإدماج حاميل الشهادات 

  . العليا يف تكوينات ممهننة تسهل علهيم ولوج سوق الشغل

  .شكرا السـيد املستشار

        

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيدة الوزيرة
  .ومعو للتعقيب، تفضلاللكمة لألسـتاذ أ

  :املستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعواملستشار السـيد عبد اللطيف أومعو
 -ولكن ما نسائZ اآلن هو أن الوضع ، %100نظرó، حنن عىل اخلط 

ليس كذ�، ألنه اآلن خترج أفواج من حاميل شهادة البالكورó  -يف الواقع 
فضاء جامعي عام ¹وي، هاد الفضاء ال يتوفر موضوعيا : جيد أمامه صنفني

تطلبات ´سـتقبال، هذا واقع معروف، مث فضاء آخر خاص، عىل لك م 
وهذه .يسـتقطب النخب أو الناس احلاصلني عىل نقط أو مزيات كربى

املدارس العليا طبعا، وبعض األقسام التحضريية، فيبقى بني هذا وذاك 
  .جيش كبري من الطلبة ال هو يف اجلامعة وال هو خارج اجلامعة

تكرار، خصوصا يف األقسام األوىل يف وإذا أضفنا إىل ذ� نسـبة ال 
خمتلف الشعب، هذا التكرار يؤدي إىل احلد من قدرات ´ستيعاب 
و´سـتقطاب، يؤدي كذ� إىل ارتفاع مسـتوى هاد النوع، هاد الرشحية 

" دون مقاعد"ملا نقول . من حاميل البالكورó، بدون مقاعد داخل اجلامعة
اب اليوم ملا جيد مقعدا غري مالمئ دون مقاعد اليت تالءم، و�لتايل الشـب

  .يغيب
أين يغيب؟ مسأ¶ أمنية مطروحة يف البالد، يقال : السؤال األول

وال كذا سرتتفع هذه  10.000إذا أضفنا هلم غري . ال نعرف أين مه 40.000
  .الرشحية وتكون مسأ¶ خطرية جدا

ف�ý، نرى أن هناك إشاكلية الهدر، وحنن نعمل يف ا�طط 
جايل، أحد الراكئز األساسـية املسـهتدفة هو حماربة الهدر عىل اإلسـتع

مسـتوى التعلمي األسايس واإلعدادي، وهذا يشء مجيل، ولكن سـنحارب 
الهدر يف املسـتوóت اTنيا، وجند الهدر يف املسـتوóت العليا �جلامعة، 

   .يشء خطري جدا
 األقل عىل -ما يه الوسائل املطلوبة للتخفيف من هذا الهدر أو ضامن 

  وجود مقاعد جامعية؟  -
نظن أن هناك اآلن حاجة إىل إعادة النظر أو توسـيع ما يسمى ب 

ورزازات مثال، اÏي يعرف . لتشمل اكفة األقالمي" األقسام التحضريية"
بإعطاء خنبا كبرية جدا، وخصوصا يف الشعب العلمية، ال يتوفر عىل أقسام 

  . حتضريية للتعلمي العمويم
ر وما حولها، اكين مؤسسة واحدة عىل مسـتوى ¹ة منطقة أاكدي

منطقة جديدة باكملها ليس فهيا أي قسم . درعة باكملها-ماسة-سوس
هناك بعض املدارس اخلصوصية، نظن أنه سـيكون من األحسن، . حتضريي

حىت أنه يمت  -عىل األقل  - من املمكن دمع هذا النوع من ´سـتقطاب 
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  .التخفيف من هذه الرشحية
حىت املدارس أو اللكيات اليت تقبل الولوج مببارóت، أو ختتار كذ�، 

عىل أساس املسـتوóت، ملاذا ال نفكر يف إحداث شعب وسطية أو دنيا 
  تكون األطر الصغرى واملتوسطة؟ 

اآلن أصبح ó إما . اكنت بعض مدارس املهندسني تقوم هبذا، فتوقف
النظام اجلديد اÏي تكون بشلك كبري ó إما البايق يذهب للجامعات مع 

  . أصبح معقدا وجد دقيق يف أساس التكوينات
نظن أننا حنن يف املرحZ ´نتقالية، البد أن نفكر يف توسـيع الهوامش 

  . اليت ميكن أن ختفف من هذه الرشحية، اليت اآلن توجد خارج اجلامعة
  .شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .مةالسـيدة الوزيرة، لمك اللك. شكرا

السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
  ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  . شكرا السـيد الرئيس
يف احلقيقة، السـيد املستشار احملرتم، أنمت تعرفون جيدا بأن ما جاء به 

 ´جتاه اÏي حتدمث اإلصالح اجلامعي هو اآلن حزي التطبيق، يسري متاما يف
عنه يف تدخلمك، وذ� بتوسـيع إماكنيات التكوين املهين من خالل إحداث 
اإلجازات املهنية وتوسـيع جمالها، وكذ� لك ما حتدثت عنه من 
اإلصالحات اليت دخلت عىل مضامني التكوين عىل صعيد اجلامعة، من 

ني الطلبة من كفاóت إضافية تسهل علهيم ولوج سوق الشغل عىل أجل متك
  . وجه اخلصوص

بطبيعة احلال، هناك كذ� بر¢جما لتوسـيع رقعة األقسام التحضريية 
أنمت تعرفون كذ� بأن هناك معايري نعمتد علهيا . عىل صعيد لك أقالمي اململكة

  . قدمه أماممكإلحداث هذه األقسام ونتوفر اآلن عىل بر¢مج ميكن أن ن
حاليا، . كذ� اإلصالحات اليت مت إدخالها عىل مسـتوى اجلامعة

أصبحت تعطي مثارها، وذ� من خالل تقليص السـنوات اليت يقضهيا 
الطلبة من أجل احلصول عىل اإلجازة، والرفع كذ� من نسب النجاح عىل 

  .صعيد اجلامعة
نا، علينا أن أعتقد بأن هناك صريورة إجيابية جدا عىل صعيد جامعات 

نواكهبا ونرعاها ونضمن اسـمتراريهتا، حىت نصل إىل األهداف اليت نطمح إلهيا 
  . مجيعا

  .شكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

ننتقل إىل السؤال الثالث، موجه إىل وزير الرتبية والوطنية، مع التنبيه 
حرتام الوقت، ألننا إىل السادة الوزراء والسادة املستشارين إىل رضورة ا

أرجو أن خنترص تدخالتنا . مقيدون برب¢مج حمدد يف الزمان واملاكن
  .وأجوبتنا حىت نكيفها مع الوقت ا�صص

إذن، حنن مع السؤال حول وضعية أساتذة الس2 األول الثانوي 
محمد العريب : واإلعدادي، السمل العارش، للمستشارين احملرتمني السادة

علوي، خدجية الزويم، اكيف الرشاط، عبد العزيز عزايب، القباج، تيتىن ال
محمد السويس املوساوي، عبد اللطيف أبدوح، عزيز الفياليل، محمد 
العبدي، عبد الغين ماكوي، عبد امحليد بلفيل، عبد الكبري برقية، مصطفى 

  .ميارة، إبراهمي مايم، الطيب املوساوي، محمد القامسي، محمد أبو الفرج
  .السادة املستشارين لرشح السؤال فليتفضل أحد

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

ال ميكن ألحد أن ينكر ا<هودات اجلبارة والتضحيات اليت يبذلها رجال 
ن اسـتحضار التعلمي طيZ السـنة، سواء يف املدن أو يف القرى، كام البد م

مشلك اخلصاص اÏي طرح من جراء معلية املغادرة الطوعية، اليشء 
اÏي دفع لتوظيف أساتذة الس2 األول الثانوي اإلعدادي السمل العارش 
مبارشة مكعلمني مؤقتني أو مكتدربني لسد الفراغ بعد مغادرة أساتذة الشعبة 

  .الفرنسـية
ذة اÏين أفنوا زهرة Ïا، البد أن أعرض عليمك وضعية هؤالء األسات

عىل الرمغ  -لألسف  –شـباهبم يف تلبية نداء الوطن بنكران لýات، لكن 
من أن معظمهم قد مت تعييهنم منذ أواخر السـتينات وبداية السـبعينات، فقد 
حلقهم حيف كبري بسبب إقصاهئم من الرتقية ´سـتثنائية، رمغ أن أغلهبم 

قيل، ذ� أنه مل تتح هلم فرصة مقبل عىل التقاعد، حيث وضعت أما�م عرا
  .1990اجتياز مباراة التخرج من املراكز الرتبوية اجلهوية إىل حني سـنة 

كام فرض علهيم رشط أسايس الجتياز هذه املباراة، وهو التوفر عىل 
سـنوات كأقدمية يف هذا السمل الجتياز امتحان التخرج  4السمل الثامن مع 

Ïي خيول هلم إطار أسـتاذ الس2 األول، رمغ من املراكز الرتبوية اجلهوية، ا
أن هناك فئة اجتازت هذا ´متحان مبارشة بعد حصولها عىل السمل 
السابع، لترتىق إىل السمل التاسع، والفئة الثانية ترقت من السمل السابع إىل 

 4السمل الثامن مث التاسع، بعد اجتياز امتحان التخرج الرتبوي بعد انقضاء 
إضافية وامتحان إضايف، اكن سببا يف عرقZ سمل الرتيق سـنوات كأقدمية 

  .11لهذه الفئة إىل السمل 
  : Ïا، نسائلمك السـيدة الوزيرة

لرد  11أليس من حق هذه الفئة أن تنصف برتقهيا إىل السمل  -
 Zعتبار إلهيا و´عرتاف مبجهودها، بدال من املعا¢ة واإلقصاء ويه مقب´

  عىل التقاعد؟
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  .شكرا

        

        ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
  .اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال. شكرا لمك

السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
  ::::والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريسوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس

  السـيد الرئيس،
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

احنا اكنت عند¢ واحد شوية دóل  حقيقة، السـيد املستشار احملرتم،
الصعوبة يف فهم هذا السؤال، ألن ملف أساتذة الس2 اإلعدادي هو فعال 

، سـنة اكمZ مع 2005اكن ملفا معقدا واشـتغلت عليه الوزارة خالل سـنة 
  .الرشاكء ´جÃعيني من أجل إجياد احللول املالمئة لهذا امللف

مشالك مرتبطة برتقية أساتذة هناك  -يف احلقيقة  -هذا امللف اكن 
وانطالقا من املقاييس . الس2 األول، اكنت هناك وترية بطيئة جدا للرتقية

 - املعمتدة ومقارنة مع األطر األخرى املنمتية إىل نفس السمل، تبني بأن هناك 
حيفا كبريا يطال هذه الفئة، وهذا ما برر ´تفاق اÏي مت التوقيع  -فعال 

، اليل 2005زóت النقابية ووزارة الرتبية الوطنية يف دجنرب عليه ما بني املرك
اكن يف احلقيقة واحد النتيجة <هود كبري قامت به لك األطراف، مبا فهيا 
احلكومة كذ�، ألهنا بذلت كذ� جمهودا كبريا حلل هذا املشلك، اÏي 

  .مليون درمه 100تطلب غالفا ماليا قدره مليار درمه و
أسـتاذ دóل التعلمي  15.000د العملية اسـتفاد مهنا بطبيعة احلال، ها

 5000، عددمه 2004مهنم من متت ترقيته بصفة اسـتثنائية سـنة . اإلعدادي
، والبايق لكهم اسـتفادوا 2006قبل هناية  11متت ترقيهتم إىل السمل  3000و

من سـنوات جزافية، أضيفت إىل أقدميهتم من أجل متكيهنم من ترسيع وترية 
بأننا وجد¢  -مجيعا، مع رشاكئنا ´جÃعيني  –واعتقد¢ آنذاك  الرتقية،

حلوال منصفة للك الفئات، ألن أنمت تعلمون بأننا وجد¢ حلوال منصفة للك 
  .الفئات

وأنمت تعلمون بأن اكنت فهيا اÏين سـبق هلم واÏين مل يسـبق هلم 
يف هذا  والراسـبون وكذا واحد ا<موعة دóل األطر اليل اشـتغلنا علهيا

وكنعتقدو بأننا وجد¢ حال منصفا، كنا نعزت به مجيعا يف ذاك . اإلطار
الوقت، واعترب¢ أن هذا امللف تطوى، ولكن إىل اكنت هناك حاالت مت 
إغفالها، احنا مسـتعدين �ش ننكبوا علهيا مجيعا وندرسوها معمك، السادة 

  . املستشارين
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .زيرةشكرا للسـيدة الو 

        ::::املستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرجاملستشار السـيد محمد أبو الفرج
  .شكرا السـيدة الوزيرة

نشكرك، أوال عىل إعطائمك اللكمة لنا بأن حتلوا هذه املشالك إىل اكنت 
  . يش مشالك عالقة

دميا رجال التعلمي هام الناس اليل كيبنيوا : كذ�، أ¢ غري اليل بغينا نقوقلو
حد احليف وال كيكون رجال التعلمي ميل كيشوف اإلنسان وا. البالد

مرضور وال يش حاجة، هاد اليش كينعكس عىل الوليدات، هادي 
اإلشاكلية اليل خاصنا نعرفوها مجيعا، مايش موظف غادي خييل وال يش 

إىل اكن املعمل أو األسـتاذ . عند¢ آالت اليل هام التالميذ. عامل غيخيل آ¶
اليش اليل  مايش عىل خاطرو ما غيقريش، يك بغييت ما غيديرش داك

   .غريضينا مجيعا ويريض املغاربة، ألن مسـتقبل البالد هو التعلمي مث التعلمي
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

إذن ننتقل إىل السؤال املوايل املوجه إىل السـيدة وزيرة الثقافة، حول 
مبارك السـباعي، : تشييد اخلزا¢ت العمومية، للمستشارين احملرتمني السادة

ن زهري، عبد الصمد عرشان، عبد الرحمي الكو�يب، عبد السالم حس
  . الودي

وستتوىل اإلجابة عنه �لنيابة السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية 
الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي 

  . املدريس
  .تفضل مشكورااللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال، فلي 

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة والسـيد الوزير،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

البد يف البداية، السـيد الرئيس، أن نطلب الشفاء العاجل للسـيدة 
ترجع لنا وملهمهتا  - حقيقة  - الوزيرة احملرتمة، السـيدة ثرó جربان، اليل 

  .وجتاوب الربملان عىل األسـئZ اليل يه كتقدم لها، شفاها هللاملنوطة هبا، 
 Zاخلزا¢ت  -إن مل نقل انعدام  - تعاين جل املدن املغربية والقرى من ق

ا�صصة للمطالعة والبحث والتحصيل، وقد أصبحت احلاجة ملحة لتشييد 
خزا¢ت ودور املطالعة من أجل تقريب هذه املؤسسات املهمة من معوم 

اطنني، خصوصا الشـباب، لتشجيعهم ملوا¹ة التأثريات السلبية اليت قد املو 
  .حتدgا ظاهرة انتشار أندية األنرتنيت

من هذا املنطلق، نسائلمك السـيدة الوزيرة، عن اإلجراءات والتدابري 
  .اليت تنوون اختاذها لتشييد اخلزا¢ت العمومية

  .شكرا السـيدة الوزيرة
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة للسـيدة الوزيرة لإلجابة عىل السؤال

السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيدة اكتبة اTو¶ Tى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
  : والبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافةوالبحث العلمي، امللكفة �لتعلمي املدريس، نيابة عن السـيدة وزيرة الثقافة

  .شكرا السـيد الرئيس
ميلتنا، ثرó جربان، اليت شكرا للسـيد املستشار عىل مشاعره الطيبة إزاء ز 

  .أترشف �لنيابة عهنا للرد عىل سؤالمك
يف البداية، أود أن أعرب لمك عن شكري وامتناين لالهÃم اÏي تبدونه 
إزاء موضوع تعممي البنيات الثقافية ودمقرطة ولوج اكفة املواطنني للخدمات 

مضن  الثقافية، وأؤكد لمك حرص الوزارة عىل تعزيز هذا اخليار ووضعه
األولوóت اليت تسهر علهيا، وذ� تطبيقا اللزتام أخذته عىل عاتقها مضن 
الرب¢مج احلكويم، وكذا أمام جلنة الشؤون ´جÃعية التابعة <لس 

  .2009و 2008املستشارين، خالل مناقشة قانوين املالية برمس سنيت 
إميا¢  وخبصوص موضوع السؤال، أود أن أثري انتباهمك إىل أن الوزارة،

مهنا �Tور اÏي تلعبه اخلزا¢ت العمومية يف تكوين وتثقيف املواطن، 
وحىت تمتكن من الرفع من وترية توسـيع وتطوير خدمات شـبكة القراءة 
العمومية، معلت منذ الوالية السابقة عىل تنويع الفرقاء املسامهني يف متويل 

  .إجناز الرب¢مج اخلاص ببناء اخلزا¢ت
ة حاليا للسري برسعة أقوى لتجاوز العجز اÏي تعاين منه وتعمل الوزار 

  .البالد يف هذا امليدان
وهكذا، يسامه جبانب الوزارة يف إجناز بر¢مج اخلزا¢ت العمومية، مجموعة 

امجلاعات احمللية، واك¶ التمنية ´قتصادية : من الرشاكء، نذكر من بيهنم
سـية �ملغرب ومؤسسة محمد و´جÃعية ألقالمي اجلنوب والسفارة الفرن 

  .السادس إلعادة إدماج السجناء وعدد من امجلعيات الثقافية و´جÃعية
خزانة، موزعة عىل امتداد  272ويبلغ عدد اخلزا¢ت العمومية حاليا 

خزا¢ت متنقZ، وقد مت برمس السـنة املالية  5الرتاب الوطين، �إلضافة إىل 
ئط بلك من مكناس، وجدة خزا¢ت متعددة الوسا 3إحداث  2008

خزانة معومية جديدة، مع برجمة دورات تكوينية  40وفاس، إضافة إىل 
  . للقامئني علهيا

نقطة قراءة معومية،  16إحداث  2009وهناك �لنسـبة للسـنة اجلارية 
يف إطار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية، وسـتحدث خالل هذه  6مهنا 

خزانة معومية مبزيانية  16كام سيمت تأهيل  السـنة خزانتان متعددة الوسائط،
  .مليون درمه 7.8تبلغ 

ولإلشارة، تتوفر لك اخلزا¢ت املزمع افتتاcا خالل هذا املومس عىل 
فضاءات خاصة �ألطفال والشـباب، تسعى لتوفري رصيد و8ئقي وجتهزيات 

  . تÃىش ومتطلبات هذه الفئات العمرية

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، نقطة نظام؟ تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـيد عبد الرحمي الرشقاوي
كيف يعقل هاد القاعة احملرتمة . ال خيفى عليمك، حنن يف مومس الصيف

واش هذا معقول أن القاعة  !اليل �قية جديدة، املكيف ما خدامش فهيا؟
  !جديدة واملكيف ما خدامش واحنا يف مومس الصيف؟

  .ئيس، كنطلبو منك تتخذ التدابري وشكراالسـيد الر 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .سنسـتفرس حول املوضوع، اللكمة للسـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعياملستشار السـيد مبارك السـباعي
  .شكرا السـيد الرئيس

  .كنشكرو السـيدة الوزيرة عىل إجابهتا املقنعة
 حقيقة، احنا كنعرفو وزارة الثقافة وما أدراك ما وزارة الثقافة، ألهنا

ولكن، السـيدة الوزيرة، حقيقة واحد العدد . ترشف عىل قطاع �م وحيوي
دóل اخلزا¢ت، رمبا اليل غيتحدثوا، ولكن اكينة اليل حتدثوا وما ساير¢ش، 

إىل  - حقيقة  –السـيدة الوزيرة، هادوك اخلزا¢ت اليل املوارد البرشية، ألنه 
هادوك الناس اليل بنينا البناية وحطينا الكتب وحطينا اآلليات، ولكن 

غادي يشغلوا هاد اآلليات وال يؤطروا هاد الطلبة اليل كيوجلوا لهاد 
  . إذن حبال إىل حىت يش حاجة ما در¢ها. اخلزا¢ت

ولهذا، السـيدة الوزيرة، احنا كنعرفو ا<هودات اليل كتقوم هبا الوزارة، 
واب دóلمك، ال عىل الصعيد الوطين، ال مع ا<الس احمللية، كام جاء يف اجل

احنا كنعرفو ¹ة آسفي اليل خلقت  - يف احلقيقة  - كذ� مع اجلهات اليل 
واحد اخلزانة من املسـتوى الرفيع، لكن املوارد البرشية منني غادي جنيبومه 

   !لهاد اخلزانة، اليل حىت هادوك املوارد البرشية نلكفو امجلاعات جتيهبم؟
م، وهذا هو عالش حطينا هاد ولهذا، اTور دóل وزارة الثاقفة دور �

السؤال، السـيدة الوزيرة، ألن وليداتنا إىل بقينا خليناهوم كميشـيوا ملسائل 
اليل خارجة عن الثقافة، راه غادي ميشـيوا ليش مسائل، النزالقات خطرية، 

  . وغادي ترضب وليداتنا يف الصممي
  .شكرا السـيدة الوزيرة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

يعا، أشكر السـيدة الوزيرة عىل مسامههتا، مع ممتنياتنا للسـيدة �مسمك مج 
  .وزيرة الثقافة �لشفاء العاجل، إن شاء هللا

 9وننتقل مبارشة إىل األسـئZ املو¹ة إىل قطاع الفالحة، وعددها 
Zالسؤال األول املوجه إىل السـيد ويزر الفالحة والصيد البحري، . أسـئ
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اصة �لنسـبة لشعبة التسـيري وتدبري حول غياب معاهد ومدارس عليا خ
محمد طاحلا، العلوي موالي ادريس : املياه، للمستشارين احملرتمني السادة
Zومن معهام يف الالحئة والالحئة طوي .  

وأعطي اللكمة ألحد السادة املستشارين لرشح السؤال، األسـتاذ أمحد 
Sحا.  

SSSSاملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا::::        
والصالة والسالم عىل سـيد¢ محمد وعىل آ� وحصبه بسم هللا الرمحن الرحمي 

  .وسمل
  .شكرا السـيد الرئيس

  سـيدي الوزير احملرتم،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

  السـيد الرئيس،
أ¢ عندي مالحظة فa خيص إقصاء �يق األسامء لفريقنا، التجمع الوطين 

يع األسامء، لألحرار، علام أن مجيع األسـئZ اليل تطرحت هنا، مت ذكر مج 
  .ولكن، عىل لك حال
  ..سـيدي الوزير احملرتم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .رحبا للوقت، رحبا للوقت

SSSSاملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا::::        
  سـيدي الوزير احملرتم، 

ال خيفى عليمك أن عددا من الطلبة خرجيي املدرسة الوطنية للهندسة 
كامل دراسـهتم الطبوغرافية مبكناس يصطدمون بغياب مدارس ومعاهد السـت

هذه الشعبة اليت مت . العليا، خاصة طلبة شعبة التسـيري وتدبري املياه
نظرا ألمهية هذا التخصص اÏي أصبحت  2001إحداgا ابتداء من سـنة 

لك اTول توليه اهÃما أقىص، وتضعه مضن أولوóت سـياسـهتا اإلسرتاتيجية 
  .وارتفاع حرارة األرض يف جمال تدبري املياه، نظرا لقZ التساقطات املطرية

فإذا اكن املغرب يعترب من اTول السـباقة املهمتة هبذا ا<ال احليوي 
واألسايس منذ اخنراطه يف تشييد السدود وتطوير سـياسة التسـيري والتدبري 
العقالين للمياه السطحية واجلوفية، بفضل عبقرية جال¶ امل2 الراحل 

مع تزايد المنو اTميغرايف وقZ األمطار  احلسن الثاين رمحة هللا عليه، إال أنه
وامحلد O، هذه السـنة ب|¢ عرف أمطار اخلري، امحلد O، لكن هذا 

عىل لك  - ، ولكن 2007السؤال وضعناه، السـيد الوزير، هادي تقريبا من 
  . دامئا عندو اإلجيابيات دóلو - حال 

سـهتالك غري قلت، إال أنه تزايد المنو اTميغرايف وقZ األمطار و´
العقالين املفرط للمياه يتطلب هتييء العنرص البرشي املتخصص يف هذا 

  . ا<ال
فإذا اكنت هذه املدارس قد اخنرطت يف هذا ا<ال، فاملالحظ أن 

تكويهنا التقين ينحرص فقط يف سـنتني بعد البالكورó، مع العمل أن هناك 
اسـتكامل دراسـهتم العليا يف العديد من الطلبة اÏين هلم الرغبة والطموح يف 

هذا ا<ال، إال أهنم جيدون مجيع األبواب مغلقة، حيث ليس هلم احلق يف 
ولوج املعاهد العليا، يف الوقت اÏي جند فيه تقنيني خرجيي مدرسة الفالحة 

  . واألشغال العمومية يمتتعون هبذا احلق
افية، وهذه اإلشاكلية تنطبق كذ� عىل طلبة شعبة الهندسة الطبوغر 

هؤالء اÏين هلم بصيص من األمل، بفضل الرشاكة اليت . املسـتوى التقين
متت بني مديرية التعلمي الفال� والبحث الزراعي مع املدرسة العليا 
للمهندسني واملساحني بفرنسا، واÏي، عىل إثره، ميكن للتقنيني 

راة اجتياز مبا" حسن جدا"الطبوغرافيني احلاصلني عىل نقط عالية مبزية 
مبكناس التابعة للتعلمي الفرنيس،  Paul Valéryتنظم من طرف 8نوية 

حيث أن الناحجني يف هذه املباراة يلجؤون إىل املدرسة العليا للمهندسني 
بفرنسا مبنح جد مشعة، يف حني تتوفر بالد¢ عىل معاهد ومدارس عليا 

ري وتدبري مكعهد احلسن الثاين للبيطرة، ولكنه ال ميكن لطلبة شعبة التسـي
املياه ولوج هذه املدارس واملعاهد السـتكامل دراسـهتم العليا، رمغ أمهيهتا يف 

  .هذا الوقت �Ïات
Ïا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم، عن إماكنيات اسـتجابة وزارتمك، 
ومن خاللها حكومة صاحب اجلال¶، لطموح ورغبة طلبة املدرسة الوطنية 

  .القروية الطبوغرافية مبكناس
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

إذا مسحمت، أرحب �لسـيد وزير الفالحة والصيد البحري، وأعطيه 
  .اللكمة إلجابة عىل السؤال، فليتفضل مشكورا

        ::::السـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوالسـيد عزيز أخنوشششش، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري، وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السادة املستشارون،

هناك غياب ملعاهد ومدارس عليا خاصة  أوال، حنن نظن أنه ليس
�لنسـبة لتكوين  -�لنسـبة لشعبة تسـيري وتدبري املياه، فبالد¢ تتوفر 

عىل شـبكة من املؤسسات تؤمن تكوينا ذا جودة عالية، اليل  -املهندسني 
يه معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة ومركبه ا�تص يف البستنة بأاكدير 

فالحية الوطنية مبكناس واملدرسة الوطنية الغابوية واملدرسة الوطنية ال
  .للمهندسني

تتضمن برامج لك هذه املؤسسات دروسا ترتبط مبيدان تدبري املياه، 
كام أن تسـيري وتدبري املياه يعترب من املكو¢ت األساسـية لشعبة التجهزي 
 القروي مبعهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة، واليت كونت حلد اآلن حوايل

  .�ندس يف هذه الشعبة 550
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إحداث شعبة خاصة  2001وعىل مسـتوى تكوين التقنيني، مت سـنة 
هبذا ا<ال �ملعهد التقين للهندسة الطبوغرافية مبكناس، كام أن برامج 
التكوين �ملعهد التقين للمكننة للفالحة والتجهزي القروي لبوقنادل هتمت 

  .كذ� مبجال اسـتعامل املاء يف الفالحة
أما خبصوص إماكنية اسـتكامل خرجيي مؤسسات التكوين التقين 
دراسـهتم العليا، فالنصوص الترشيعية املنظمة ملؤسسة التعلمي العايل الفال� 

  .اليوم، ال تسمح بذ�
املتعلق بإصالح  01.00وعالقة �ملوضوع، وطبقا ملقتضيات القانون 

ديد مدة أطوار التعلمي العايل، فقد مت إعداد مشاريع مراسـمي حول حت
التكوين والشواهد املطابقة لها للك من معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة 
وكذ� املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس، إال أن هذه املشاريع تبقى مرتبطة 
بدفاتر املعايري البيداغوجية اليت سيمت إعدادها بعد صدور املراسـمي السالفة 

  . وطنية اخلاصة بتكوين املهندسنياÏكر، مع مراعاة اTفاتر ال
كيبقى معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة مسـتعدا لقبول نسـبة 
حمدودة من خرجيي مدارس تكوين التقنيني بعد إجراء مباراة الختيار ذوي 

  .الكفاءات مهنم فور املصادقة عىل هذه املراسـمي وهذه املعايري املذكورة
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::س اجللسةس اجللسةس اجللسةس اجللسةالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئيالسـيد رئي
  . شكرا السـيد الوزير

Sاللكمة لألسـتاذ أمحد حا.  

SSSSاملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حااملستشار السـيد أمحد حا::::        
  .شكرا السـيد الرئيس

كذ�، أشكر السـيد الوزير احملرتم عىل جوابه وكذ� املعلومات اليت 
لكن، سـيدي الوزير، حنن يف فريق التجمع الوطين . أ8رها يف جوابه

، "املغرب األخرض"ق فa خيص بر¢مج لألحرار، طرحنا هذا السؤال اTقي
اليل كنعتربوه أنه قمية مضافة �لنسـبة لبالد¢ وأنه إجناز £رخيي �لنسـبة 
لبالد¢، حتت الرئاسة الفعلية لصاحب اجلال¶ امل2 محمد السادس، نرصه 
. هللا، اليل كنعتربوه أنه ب|¢ ب| فال� متقدم، والفالحة يه أساس احلياة

  . ساس احلياةالغذاء هو أ
 –تقريبا  –�Ï، طرحنا هذا السؤال فa خيص هاد الطلبة، اليل 

�ندس أهنا ال تكفي ملواكبة بر¢مج  550أرشمت، السـيد الوزير، إىل 
، �Ï بغينا هاد املعاهد تفتح أبواهبا لهؤالء الطلبة، يك "املغرب األخرض"

  .يكون عند¢ رصيد من الطلبة خرجيي هذا ا<ال
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، لمك اللكمة، للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة املستشارون احملرتمون،
هو خمطط جد " املغرب األخرض"عىل أي، احنا متفقني أنه خمطط 

طموح، ألنه سعة متوقع فالحتنا مكركز أسايس داخل ´قتصاد الوطين، 
أن هاد الرب¢مج اليل هو كريتكز عىل ´ستWر وعندو دعامتني، وب

وخصوصا ´ستWر، فهو غادي ختصو كفاءات، وهاد الكفاءات البد أنه 
  . نواكبوه برب¢مج للتكوين داخل التعلمي العايل يف امليدان الفال�

وأ¢ أشاطر فكرة، السـيد املستشار، أنه البد ما يكون واحد الرب¢مج 
يكون يف املسـتوى، �ش ميكن لنا نتبعو الطموحات دóل خمطط  اليل

  ".املغرب األخرض"
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا، ننتقل إىل السؤال املوايل، موجه أيضا إىل السـيد وزير الفالحة 
والصيد البحري، حول صندوق التمنية الفالحية، للمستشارين احملرتمني 

التازي، محمد بلحسن خيري، عيل قيوح،  محمد كرمين، عبد احلق: السادة
العريب بوراس، محمد لفحل، الطاهر الفياليل، العريب سديد، سعيد كرم، 
أمحد بومكوك، إدريس حسـين، محمد بن الزيدية، كامل برنبيعة، مصطفى 

  . القامسي
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسي
  .شكرا السـيد الرئيس

  يد الرئيس،السـ 
  السـيد الوزير،

  اإلخوة املستشارون احملرتمون،
غري خاف عنمك اTور الهام اÏي يضطلع به صندوق التمنية الفالحية يف 
دمع الفالحة والفالحني بشلك عام، غري أن املالحظ أن موارد هذا 

ال  -الصندوق املتأتية من الرسوم وغريها، أحضت تعرف تراجعا، مما سـيؤثر 
  .لبا عىل نشاطه ودورهس  - حما¶ 

Ïا، نسائلمك السـيد الوزير، عن التدابري اليت تعزتمون القيام هبا من 
أجل البحث عن احللول Tمع هذا الصندوق، حىت يتسـىن � القيام بدوره 

  أحسن قيام؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة للسـيد الوزير
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        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .السـيد الرئيسشكرا 

  السادة املستشارون احملرتمون،
عىل إعادة النظر يف  �2008لفعل، أقدمت الوزارة خالل سـنة 

  .مسطرة رصف املساعدات املمنوحة
شهر ويف  11عىل أي، اليل ميكن نقول بأنه دز¢ يف املعدل دóل 

شهر تقريبا �ش امللفات دóل املستمثرين، دóل الفالحة  11تسوية دóل 
 37.400تبارشت تقريبا  2008يف . ش يتخلصوا يف ´ستWرات دóهلم�

وبلغ جحم املساعدات . 2007ملف سـنة  22.750وتقىل لها للك مقابل 
مليون درمه، أي ما مياثل  600حوايل مليار و 2008املالية اليل تعطت يف 

  . 2007ضعف ما مت منحه خالل سـنة 
 100مليار و 2منحنا تقريبا  2009وامحلد O، القانون املايل دóل 

مليون درمه اليل يه خمصصة لصندوق التمنية الفالحية، واحنا كنشوفو 
اآلن إىل آخر ماي، احنا داخلني كنخصلو الناس يف آخر الشهر، وميل 

يه  –امحلد O  -كيجيوا يف الشهر دóهلم كيتخلصوا، و´ستWرات يه 
ليل كنا أطر¢ يف األول، راه احنا موجودة يف امليدان الفال�، والرب¢مج ا
  .2009متفقني عليه ومطابق لقانون املالية لسـنة 

  .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .لمك اللكمة، يف إطار التعقيب

        ::::املستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسي
  . شكرا السـيد الوزير عىل جوابمك

ن، هو حول املوارد دóل لكن، السـيد الوزير، أن السؤال دóيل اليل اك
صندوق التمنية، ألن خاص موارد قارة، ما بغيناش نتسـناو لك سـنة هداك 

نعرف اTمع وا<هود الكبري اÏي  -مجيعا  -اTمع دóل مزيانية اTو¶، ولكنا 
  .تبذلونه يف اTفع �الستWر الفال�، وخصوصا يف عهد هذه احلكومة

صندوق معمتدا عىل اTمع من ولكن ومن املؤسف أن يظل هذا ال 
  . املزيانية العامة ل|و¶، مع العمل أنه اكنت هناك موارد من بعض الرسوم

فرنجو، السـيد الوزير، أن نضمن موارد قارة لهذا الصندوق، حىت 
  . يمتكن من اسـمترار اTور والنشاط اÏي يلعبه هذا الصندوق

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

  .لمك اللكمة يف إطار الرد عىل التعقيب

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري

 400إىل مسحيت، هاد العام إن شاء هللا، عند¢ يف موارد¢ تقريبا واحد 
 Leمليون درمه اليل يه كتجي من هاد اليش دóل املداخيل دóل 

parafiscalمليون اليل كتجي من  700، وعند¢ تقريبا مليار وLe 
budget  قانون املالية ومنLe budget ¶وTل اóد.  

و�ش نطمنئ السـيد املستشار، أنه عند¢ واحد ´تفاقية مع وزارة 
املالية، اليل توقعت مبكناس، اليل كتخيل أنه امخلس سـنوات اليل جاية، 
طرحنا ´ستWرات وطرحنا حاجيات وازرة الفالحة، وقلنا ها كيفاش 

ا عىل واحد العقدة �ش تبان لنا األمور عىل املدى غادي يمتولوا، واتفقن
  ".املغرب األخرض"املتوسط لمتويل خمطط 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ننتقل إىل السؤال املوايل، حول التكوين املهين الفال�، للمستشارين 

محمد اخلضوري، محمد العلمي، عبد الرحامن أوشن، دحامن : احملرتمني السادة
يد، بوشعيب هاليل، عبد الوهاب بلفقيه، عيل سامل اTرمه، أبو بكر عب 

  .شاكف
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين 

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير، 
  السادة املستشارون،

يعرف ا<ال الفال� املغريب خصاصا كبريا عىل مسـتوى األطر 
  . العامZ الكفأة يف امليدان الفال�الفالحية املتخصصة وعىل مسـتوى اليد 

ومن هذا املنطلق، فإن اTو¶ مطالبة �Tخول يف أوراش تكوينية 
وتأهيلية كربى ومتسارعة لتدارك هذا اخلصاص وملوا¹ة احلاجيات الكبرية 
اليت ستتطلهبا الربامج الكربى املنتظرة يف ا<ال الفال� ببالد¢، وخاصة 

  ".املغرب األخرض"خمطط 
ويف هذا الصدد، فإننا نسائلمك السـيد الوزير، عن مدى اسـتعداد 
قطاع التكوين املهين يف هذا الورش التكويين؟ وهل أعددمت بر¢جما 

  مسـتقبليا لتكوين موارد برشية يف جمال الفالحة؟ 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة املستشارون احملرتمون،
اÏي يريم إىل الهنوض " املغرب األخرض"يف إطار مواكبة خمطط 

�لقطاع الفال�، معلت الوزارة عىل وضع إسرتاتيجية متاكمZ لتطوير 
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املنظومة التكوينية، وذ� هبدف تزويد املقاوالت والضيعات الفالحية �ليد 
  . العامZ الكفأة

وترتكز هذه اإلسرتاتيجية عىل لك من التكوين �لتدرج املهين وحتسني 
  .جودة التكوين مبؤسسات التعمل الفال�

خبصوص التكوين �لتدرج املهين، خلصت واحد اTراسة ميدانية مت 
 Zاملؤه Zإجنازها بتعاون مع �نيي القطاع لتحديد احلاجيات من اليد العام

 2012ملهن واحلرف إىل اعÃد بر¢مج يف أفق عىل صعيد لك ¹ة وحتديد ا
  :يمتحور حول

 شاب وشابة من أبناء الفالحني؛ 60.000تكوين   -

تقريب املؤسسات التكوينية من املسـتفيدين، وخاصة من   -
مؤسسات جديدة بلك من احلسـمية وورزازات و¹ة £د¶  6خالل بناء 

  وداك¶ والرشق والغرب؛

لمؤسسات، ال املوجودة بأقالمي توسـيع الطاقة ´ستيعابية ل  -
 أزيالل، اجلديدة، £زة، قلعة الرساغنة، آسفي والعرائش؛

كذ�، حتسني جودة التكوين حسب متطلبات الضيعات   -
 الفالحية؛

تمنية التواصل حول برامج التكوين �لتدرج مع مجيع الفاعلني يف   -

 .القطاع

زارة عىل أما عىل مسـتوى حتسني جودة التكوين املهين، تعمل الو 
تطوير وتقوية املوارد البرشية واملعدات البيداغوجية من أجل الرفع من 

  :مسـتوى التكوين عىل صعيد مؤسسة التكوين الفال�، وذ� عرب

 4500الرفع من عدد املسـتفيدين، ليصل سـنوó إىل ما يناهز   -
 حاليا؛ 4000تقين وعامل مؤهل، مقابل ما يقارب 

ن حسب املقاربة بني الكفاءات إعادة تنظمي بر¢مج التكوي  -
 بتعاون مع �نيي القطاع؛

إدخال برامج خاصة وتنظميية ودورات تكوينية لتشجيع إنشاء   -
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛

يف مجموعة من مؤسسات " مقاوليت"فتح شـبابيك بر¢مج   -
 التكوين املهين الفال�؛

ائدهتم دمع التواصل مع املهنيني وإجناز برامج تكوينية لف  -
 .وحتسيسهم بأمهية التكوين امليداين داخل املقاوالت والضيعات الفالحية

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، هناك تعقيب؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضورياملستشار السـيد محمد اخلضوري

  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير،

أوال، كنشكرومك عىل هاد الرب¢مج اليل الوزارة دóلمك هيأت �، ولكن 
هذا رأينا، أنه مازال غري يف  -عىل أي حال  -بر¢مج كنحسو به احنا هذا 

  . األوراق، ولكن عىل أرض الواقع، اكين مسائل أخرى
 Zاليل كنالحظو، السـيد الوزير، هو أنه يف البادية أصبحت اليد العام

 Lesاليل عندها التكوين خترج من املدينة، كتجي الشـيافر دóل 
moissonneuses batteuses ل الرتاكتورات مجيعóالشـيافر د ،Les 

mécaniciens اليل كيصلحوا هاد اليش لكه، كيخرجوا للمدينة.  
  :هو إىل اكن يش بر¢مج، راه خاصو 

أوال، يكون واحض، واحضة اخلطوط دóلو العريضة، واحنا اليل   -
كنطلبو أنه إىل اكن يش بر¢مج اليل مشاركة فيه وزارة الفالحة والوزارة 

ية عىل التكوين املهين، تكون مشاركة الفالحة اليل تسلموا دوك الوص 
الضيعات بواحد اTفرت دóل التحمالت، وغادي تكون واحد األرضية 

  يكون داخل فيه هاد مسائل التكوين؛ -عىل لك حال  -للتكوين 

يكون فيه واحد اجلانب " املغرب األخرض"8نيا، خمطط   -
  تكويين؛

عىل سـياسة تكوين شـباب واصلني  8لثا، نركزو عىل القرب، -
لواحد املسـتوى اليل هام قراب من هاد الضيعات، وتعطى هلم واحد 
دبلومات، وتعطى هلم منح �ش تغطي هاد البادية، �ش يف املسـتقبل إن 
شاء هللا اليد العامZ املكونة يف امليدان الفال� تكون قريبة من األرض 

 .اليل غادي خيدموها

احلكومة تتعامل مع . كمتلش يف مرشوع احلكومةهاد الرؤية ما كت 
التكوين املهين الفال� كأنه تكوين �ين عادي، يعين ما مرتبطش الفالحة 

اكين بعض . فني كيديرومه Les stagesهباد التكوين، ما كنعرفوش 
وصايف، ما مرتبطش  Les stagesالفريمات دóل اTو¶ كيعملوا فهيم 

  .الفالح هباد اليش
الرؤية يه اليل خاصنا، زóدة عىل ما قلتوا، السـيد الوزير،  إذن هاد

أنه حتاولوا تربطوا هاد الربامج دóل اTو¶ بواحد املشاركة وإرشاك 
الفالحني، وخصوصا الضيعات املؤهZ لتكوين هذا النوع من الشـباب، اليل 

  .يف امليدان الفال� - عن قرب  -غادي ميارس 
  .وشكرا 

        ::::والصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحريوالصيد البحري    السـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحةالسـيد وزير الفالحة
إىل مسحيت، السـيد املستشار، احنا متفقني بأنه هاد اليش دóل 
التكوين البد ما يكون منفتح عىل العامل الفال�، واكين جتارب اليل قامت 

 Leهبا وزارة الفالحة، اليل مثال يف ¢حية شـتوكة اليل تعمل واحد 
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centre ل التكوين، اليل هو منفتح للعاملني، يعين أóنه كيجيوا شـبان د
 -�تصال مع أحصاب الضيعات  -يتعلموا وóخدوا �نة الفالح، واكين 

كيجيوا املهندسني دóل هاد أحصاب الضيعات، هام اليل كيجيوا يقريوا فهداك 
Le centre وكناخذو هادوك الطلبة كذ�، وكنديرو هلم ،La 

formation alternéeد ، يدوز واحد الشهر هنا، وكمييش كذ� عن
يوم يف الضيعة، وكيكون واحد امحلاس وواحد  15السـيد يدوز واحد 

  . الرواج
هذا هو التوجه اليل خاصنا منشـيو ليه، ألنه خاص يكون عند¢ واحد 

و8نيا، " املغرب األخرض"التكوين اليل هو مطابق لو¹ة نظر، أوال خمطط 
  .حاجيات املسـتغلني يف الفالحة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال املوايل، املوجه أيضا إىل السـيد وزير الفالحة والصيد ننتقل إىل 

ادريس : البحري، حول دمع املكننة الفالحية، للمستشارين احملرتمني السادة
الرايض، عبد ا<يد املهايش، نور اTين براكع، عادل املعطي، حلسن نبيه، 

ر أمحد الشافعي، الغازي اغراربة، أمحد اجلغريي، حلبيب الزوييك، مع
اجلزويل، إبراهمي بنديدي، البشري أهل حامد، محمد اجبيل، عبد امحليد 
أبرشان، عيل أساكيت، أمحد الCوي، محمد £ضومانت، عبد الرحمي 

  .الرشقاوي، املهدي زركو
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين

        ::::املستشار السـيد محمد £ضومانتاملستشار السـيد محمد £ضومانتاملستشار السـيد محمد £ضومانتاملستشار السـيد محمد £ضومانت
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير، 

  ون احملرتمون،إخواين املستشار 
  السـيد الوزير احملرتم،

إن الفالحة املغربية عرفت، وانطالقا من فرتة ´سـتقالل، عدة 
 Zدرجات وحتوالت، ورامكت كذ� جتربة هامة، مما جيعلها اليوم مؤه

  .وذات قابلية إلصالح جذري يعطهيا دينامية وعرصنة وفعالية يف اإلنتاجية
حلكومية لتدعمي وتشجيع املكننة، إال ويف هذا اإلطار، تعاقبت اآلليات ا

أن الواقع يفيد، بل يؤكد، بأن هذه اآلليات ال تزال عاجزة عن حتقيق 
أهدافها، وهو ما يسـتدعي منا مجيعا تقيa موضوعيا لإلشاكليات واملعيقات 

  .اليت تعرتض التطور املتو� من املكننة يف امليدان الفال�
جاما مع ما جاء يف التقيمي، نريد أن وسؤالنا هذا، السـيد الوزير، وانس

نثري ´نتباه إىل إشاكلية المتويل بصفة مقننة النطالق احملدد األسايس يف 
  .جناح لك آلية من آليات تشجيع الولوج إىل املكننة

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن المتويالت والتحفزيات اليت 
ا عن طريق مؤسسة سـبق للحكومة أن رصدهتا لهذا الغرض، متر لكه

القرض الفال�، ويه نفس املؤسسة اليت متول ´حتياجات العادية 

  . للفالحني يف نشاطهم الفال� والزراعي
هذا األمر طرح عدة مشالك لكون مؤسسة القرض الفال� تلجأ إىل 
مسطرة ´قتطاع ما بني خمصصات املكننة ومسـتحقات القروض، وهو ما 

  . ع املكننة من حمتوóهتايفرغ يف آخر املطاف تشجي
  :لهذا الغرض نسائلمك السـيد الوزير

أوال، هل تتوفر Tيمك أي دراسة تقيميية تقارب ما بني ا<هود  -
اÏي يبذل يف خمتلف اآلليات احلكومية لتشجيع املكننة ومابني توسـيع 

  دائرة تداول وسائل العرصنة يف الفالحة املغربية؟

رض الفال� مقاربة مالية رصفة جتاه 8نيا، ملاذا تتبىن مؤسسة الق -
خمصصات تشجيع املكننة، مع العمل أن هذه األخرية بإماكهنا أن خترج 
الفالح من مشالكه املالية، وجتعZ كذ� يلجأ إىل استWرات هامة، 

  مؤسسة القرض الفال�؟ -أساسا  -تصاحبه فهيا وتسـتفيد مهنا 
  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .الوزير، تفضلوا اللكمة للسـيد

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة املستشارون احملرتمون،
غري بغيت نذكر بأنه خالل السـنتني األخريتني، مت الرفع من اTمع املوجه 

 90.000يف حدود سقف دóل  %40للجرار واآلالت املصاحبة ليصل إىل 
ليشمل لك اآلالت الفالحية، حيث كيرتاوح  درمه، ومت التعممي دóل اTمع

  .يف السابق %60و 10عوض  % 60و 35اTمع بني 
 10.000ويف حدود  %850نيا، اكين دمع اآلالت الصغرى بنسـبة 

درمه للوحدة، لمتكني الفالحني الصغار من اقتناء معدات كÃىش 
  .واحلاجيات دóل الضيعات دóهلم

ملساطر، حيث مت إحداث الشـباك وكذ�، جاء الهدف دóل تبسـيط ا
الوحيد عىل مسـتوى املاكتب اجلهوية لالستWر الفال� واملديرóت 
اإلقلميية الفالحية، واحنا راه عند¢ اتفاق مع القرض الفال� بأنه الفلوس 

راه ما كميشـيوش عند القرض الفال�،  ،FDAاليل كميشـيوا من ال 
دد اTيون دóلو وال ما يسددش ومن بعد، عنده احلق يس. تياخذمه الفالح

  .اTيون دóلو بيديه
فهاد اإلجراءات لكها ساعدت عىل حتسني حظرية املعدات، حيث 

، مقابل 2008وحدة سـنة  4600بلغت املبيعات دóل اجلرارات حوايل 
  . جرار مكعدل لثالث سـنوات الفارطة 2500

ت الفالحية كام وصل مبلغ املساعدات املالية املمنوحة القتناء املعدا
مليون دóل اTرمه، أي بزóدة  500ما يناهز  2008برمس السـنة املالية 

�لنسـبة ملعدل امخلسة  %260و �2007لنسـبة لسـنة  %60قدرها 
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  .سـنوات املاضية
خالل  -وهادي امحلد O كتبرش �خلري  –وخالل املومس احلايل، بلغت 

ارات �لنسـبة للزراعة هاد املومس احلايل بلغت املساحة املزروعة �جلر 
واملساحات املزروعة �لبذارات املياكنيكية حوايل  %90اخلريفية ما يفوق 

30% .  
جررا، أي  43.000ولإلشارة كيوصل عدد اجلرارات يف بالد¢ حوايل 

هكتار من املساحة الصاحلة  1000دóل اجلرارات للك  4ما يعادل 
هكتار يف  1000لك يف  13للزراعة، يف حني كيوصل هاد العدد إىل 

هكتار  1000يف لك  31هكتار �لشـييل، و 1000يف لك  27تونس، و
  .هكتار بإسـبانيا 1000جرار يف لك  39برتكيا و 43يف مرص و

ووعيا منا بأمهية العامل دóل املكننة يف تكثيف اإلنتاج والرفع من 
املردودية، وخاصة يف تقليص التاكليف ورحب الوقت يف إجناز خمتلف 

  .شغال الفالحية، فهو عامل �م �لطبع يف ظل الظرفية املناخية ببالد¢األ
إىل الرفع من نسـبة املكننة " املغرب األخرض"نسعى يف إطار خمطط 

حصان للهكتار، أي �لنسـبة املوىص هبا من قبل املنظمة  0.5إىل  0.3من 
ن هكتار م 1000دóل اجلرارات للك  7العاملية للتغذية، وهو ما يعادل 

  . اليل يه موجودة 4املساحة الصاحلة للزراعة، بدال من 
ولهذه الغاية غادي نعملو عىل تعزيز وتوجيه املساعدات املالية املمنوحة 

  .لهاذ ا<ال، يف إطار صندوق التمنية الفالحية
  .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة يف إطار التعقيب اليس الرشقاوي

        ::::د عبد الرحمي الرشقاويد عبد الرحمي الرشقاويد عبد الرحمي الرشقاويد عبد الرحمي الرشقاوياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
بلك رصاحة، سؤالنا، حنن فريق ´حتاد اTسـتوري، اعطيتو¢ أجوبة 

رمبا حىت الهندسة وحىت األمور التقنية . اكمZ، واسـتفد¢ مهنا �لكثري
تنبغي نشكرمك ونمتىن لمك، بلك رصاحة، ملا كتقوموا به يف . اعطيتوها لنا

تزيدوا يف  - تنعرفوها  -حة، ألن أنمت من أصل فالح، وتتبغيوا الفالحة الفال
  .هاد اآلالت ويف هاد التوضيحات

غري بغيت نغتمن الفرصة، السـيد الوزير، ما بغيهتاش تفوتين حبضورمك 
معنا، السـيد الوزير، دون أن أخرب أن إقلمي طاطا يعيش اليوم، حاليا، 

فانية اليت شهدها خالل هناية األسـبوع أزمة حقيقية جراء التساقطات الطو 
املنرصم، وهو ما اسـتدعى تفريغ حقينة سد املنصور اÏهيب دون إنذار 

  . مسـبق للساكنة
عار أن الناس اكنوا جالسني يف ديورمه يف الزريبة دóهلم، �ملاشـية 

دóهلم، اعطا¢ هللا اخلريات، جاتنا قدر هللا، ما عند¢ فني هنربو، وحىت 
  .نه تطلق بال ما خيرب اليل حداه، يعين إقلمي طاطا �ت العصاالسد، أل

هذا اإلجراء، السـيد الوزير، أىت عىل األخرض واليابس، ودمر متاما 
 30"ألف هكتار، وأؤكدها للمرة الثانية  30الغالت واحملاصيل عىل امتداد 

 مشت لكها، ال �لغرس دóلها وال �ملاشـية دóلها، وال �ليل" ألف هكتار
  ".ربنا خلقتنا"اعطاها هللا، وصبحوا الناس 

  السـيد الوزير، 
حنن، فريق ´حتاد . وهو ما يسـتدعي ودون أي تأخري يذكر تدخال

اTسـتوري، نطلب منمك تدخال عاجال للجنة وزارية قصد الوقوف عىل 
خطورة الوضع، وألجل فك العز¶ عن الساكنة املترضرة، ومن أجل اTمع 

حمنهتا، تيبقى ) أي الساكنة(كذ�، وأساسا مبا خيفف عهنا املادي واملعنوي 
  .يف القلب

  السـيد الوزير، 
  .الكرة عندمك، انظروا يف إقلمي طاطا

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا لمك السـيد الوزير، إن اكن هناك رد عىل التعقيب؟

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
نديش مجيع املعلومات الاكفية �ش إىل مسحيت، السـيد املستشار، ما ع 

  . نقدر جناوبك، ألن السؤال ما اكنش يف هاد النطاق هذا
ميكن يل نقول � أنه  –عىل أي  –السؤال اليل هو جديد، ولكن 

األمهية دóل إقلمي طاطا واملاكنة دóلو اليل موجودة عند صاحب اجلال¶، 
 عندو إشاكلية هباد وكذ� عند احلكومة، ما ميكنش خييل أنه إقلمي اليل

  .النوع وحيد، الناس بوحدمه الفالحة
فأوال، أ¢ كوزير مايش املسؤولية دóيل دóل نطلق الرباج، ولكن يه 

، "ما شاء هللا: "إىل اكن هناك فيضان، فنقولو. مسؤولية دóل احلكومة
ما عند¢ ما نعملو، وهاد اليش راه وقع يف مناطق . هادي القدرة اإللهية

ولكن، امحلد O، راه اكنت احلكومة دóل صاحب اجلال¶ دامئا أخرى، 
  . موجودة

كيفام جاوبت يف الغرب ويف مناطق أخرى ويف الراشـيدية، راه يه 
وأ¢ غادي نبارش هاد امللف اليل . مسـتعدة �ش جتاوب يف إقلمي طاطا

 Leغادي نشوفو أشـنو يه احللول، ونعملو . تلكميت عليه اليوم
diagnostic لو بصفة تضامنية مع اإلخواندó.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
السؤال اخلامس، حول إعادة جدو¶ ديون الفالحني املترضرين من 

محمد طاحلا، العلوي : الفيضا¢ت األخرية، للمستشارين احملرتمني السادة
موالي ادريس، يوسف بنجلون، محمد عبو، إبراهمي احلب، عبد امحليد 
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امين، عبد هللا الغويت، محمد القلويب، عبد الواحد العكرود، عبد الرحمي ع
الشاعر، مصطفى الشهواين، احلبيب لعلج، أمحد حاS، عبد العزيز 
بوهدود، عيل طلحة، امليك حلريزي، خريي بلخري، عبد السالم أمغار، 
محمد مفيد، محمد بوداس، شفيق بنكريان، عالل عزيوين، العلمي التازي، 

هريز، عبد القادر سالمة، امليلودي عفوت، احلسني أشـنلكي، محمد بو 
احلسن العواين، احلبيب نواس، عبد العزيز البنني، عبد الرحمي وامعرو، 

  . حلسن عباد، جامل اTين العكرود
  .اللكمة ألحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلااملستشار السـيد محمد طاحلا
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السـيد الرئيس
  د الوزير احملرتم،السـي

  إخواين املستشارون،
  السـيد الرئيس،

هناك مالحظة أولية، هو أن هاد السؤال من األسـئZ اليل بقت من 
، �ش نعرفو الوقت اليل 2008دجنرب  12اTورة املاضية، اكن تطرح يوم 

  .كنتلكمو فيه
عرفت بالد¢ خالل هذا املومس أمطار خري غزيرة، أدت يف العديد من 

ق إىل فيضا¢ت خطرية، نتج عهنا خسائر كبرية يف التجهزيات املناط
  . واملمتلاكت والقناطر وقنوات الري

بوملان -وكمنوذج للمناطق املترضرة، هناك ¹ة الغرب وكذا ¹ة فاس
واجلهة الرشقية والرشقية اجلنوبية، من أقالمي الراشـيدية وفكيك وجرادة 

اطق الفالحية األخرى، والناظور ووجدة و£وريرت والعديد من املن
وصلت أحيا¢ إىل خسائر يف األرواح ورؤوس املاشـية واTواجن 
واحملاصيل الزراعية واألجشار املمثرة، فضال عن اهنيار العديد من املساكن 

  .املتواجدة يف هذه املناطق، واليت يه هشة البناء يف األصل
ملساعدات وأمام هول هذه الكوارث، تدخلت السلطات احمللية لتقدمي ا

األولية من مواد غذائية وأغطية وخيام إىل املترضرين من هذه الفيضا¢ت، 
كام أقدمت احلكومة مؤخرا عىل توزيع بعض رؤوس األغنام والشعري عىل 

غري أن هاد املساعدات اليت قدمت غري . الكسابني اÏين فقدوا ماشيهتم
سائر الكبرية اليت اكفية لتعويض الفالحني عن األرضار اليت حلقت هبم واخل 

تكبدوها نتيجة الفيضا¢ت، خصوصا وأن رشحية كبري من هؤالء الفالحني 
من ترامك اTيون، وخصوصا ديون القرض  - أصال  –املترضرين يعانون 

  .الفال�
ومن هذه املعطيات، ومن أجل الهنوض بفالحتنا، يف ظل خمطط 

جحم التضامن املادي نسائلمك، السـيد الوزير احملرتم، عن " املغرب األخرض"
واملعنوي مع هذه الفئة املترضرة، خصوصا وأن معلية هتييء األرايض 

الفالحية من أجل اسـتئناف النشاط الفال� تتطلب إماكنيات مادية 
  .�مة

مث، ما يه التدابري التحضريية اليت اختذهتا وزارتمك عن طريق الصندوق 
واTمع والتجهزي، وكذا �لنسـبة الوطين للقرض الفالحني، فa يتعلق �لمتويل 

  ل|يون املتأخرة املسـتحقة عن الفالحني؟ 
  وهل فكرت احلكومة يف إعادة جدول هذه اTيون؟

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد الرئيس،

  السادة املستشارون احملرتمون،
مطار الغزيرة والفيضا¢ت اليت عرفهتا بالد¢ خالل شهري عىل إثر األ

، اليت مهت املناطق اجلنوبية الرشقية والشاملية 2008سبمترب وأكتوبر دóل 
، اليت عرفهتا منطقة الغرب، 2009الرشقية، واكنت كذ� يف فرباير 

وضعت احلكومة برامج للتخفيف من آ8رها عىل القطاع الفال�، 
مليون دóل  465ما يناهز  -يف هاد القطاع الفال�  فقط -خصصت لها 

  . اTرمه
ومتحورت هذه التدخالت حول صيانة وترممي املنشآت الهيدرو فالحية 
املترضرة وتعويض رؤوس املاشـية املفقودة وتلقيح املاشـية وتوزيع الشعري 

ة واألعالف املركبة وتوزيع أغراس األجشار املمثرة واستبدال الزراعات الضائع
  .�لزراعات الربيعية وفتح صيانة املسا� الفالحية

مهت منظومة اإلنتاج لمتكني  -كام تالحظون  - هذه اإلجراءات 
الفالحني املترضرين من معاودة نشاطهم يف ظروف عادية إلنقاذ املومس، 

  . و�لتايل موا¹ة تاكليف املديونية
ن ديون، ويف حا¶ عدم قدرة البعض مهنم عىل تسديد ما بذمهتم م

فميكهنم ربط ´تصال �لواك¶ البنكية دóل القرض الفال� لتدارس طرق 

تسوية وضعيهتم، يف إطار املهنجية املتبعة من قبل القرض الفال�، واليت 
تتجىل يف دراسة لك حا¶ عىل حدة، وهام رامه عارفني املناطق اليل اكن 

د غادي يعطيوه احلل فهيم الفيضا¢ت واليل ترضروا فهيم الناس، ولك واح
  .املناسب دóلو، حسب املنطقة اليل جا فهيا، وعىل حسب الفالحة دóلو

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
    .لمك التعقيب موالي إدريس

        ::::املستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوياملستشار السـيد موالي إدريس العلوي
  شكرا السـيد الرئيس،
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يف احلقيقة، تنشكرو السـيد وزير الفالحة عىل تفضZ �جلواب، 
ذ� عىل ا<هودات اليت يقد�ا للفالحة والفالحني، وهذا وتنشكروه ك

  .ملسه اخلاص والعام، وملسه الفالح الصغري والكبري
  السـيد الوزير،

إلغاء اTيون الصغرية : حنن، يف فريق التجمع الوطين لألحرار، تنقولو
املرتتبة عىل الفالحني، هذا واجب تضامين، اÏي جيب عىل اTو¶ 

إذا تعذر : ملاذا؟ القضية بدهيية. قه إزاء الفالحني الصغارواحلكومة أن تطب
عىل الفالح الصغري أداء دينه من جراء اجلفاف أو الفيضان أو آفة من 
اآلفات، وجب عىل احلكومة مؤازرته وجدو¶ ديونه، حىت يسـمتر يف 
نشاطه، وإال فال اTين اسـتخلص وال الفالح اسـمتر يف نشاطه، وهذا 

  . نعتربه خسارتني
 Zوال أظن أن السـيد الوزير املعروف بنشاطه وإخالصه وتفانيه يف مع

  .أن يقبل هذا
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

£فياللت، واÏي أمثلهم، فإهنم -إن فالح إقلمي الراشـيدية، ¹ة مكناس
يشكرون للسـيد الوزير الزóرة اليت قام هبا لإلقلمي، ويشكرون � اTمع 

املزيد من مشاريع التمنية من سوايق وسدود وفك  اÏي تلقوه، ويطلبون
عز¶، وحيفظون هذه الزóرة جلال¶ امل2، اÏي أوفد السـيد الوزير لهاد 

  . اإلقلمي
وهاد املؤازرة كنحييوها، كيحيهيا الكثري، ألن هاد الزóرة، السـيد الوزير 
وعد كذ� بأن يأيت ألن حىت لو انطالق ملشاريع، واعد¢ �ش جيي 

واحنا نطلب منه �ش يوقف عىل هاد .. اشـيدية �ش هاد أمسيتوللر 
  .اإلجنازات اليل وقعت، ووعد احلر دين عليه، السـيد الوزير

  السـيد الرئيس،
املطلوب املزيد . £فياللت-أخمت تدخيل وتعقييب عىل فالح ¹ة مكناس

من دمع الفالحني، اكنوا كبارا أو صغارا، واملطلوب مؤازرة فال� إقلمي 
نيفرة واحلاجب وإفران ومكناس، للمزيد من العطاء واملزيد من العمل خ 

  .واملزيد من اإلنتاج
وأخريا، هذه رسا¶ وجب عيل أن أوصلها لمك من هاد الرشحية من 
الفالحني هباد اجلهة، اليت تعيش أساسا من الفالحة، واليت جيب حل 

  .مشالكها وخاصة إذا اكنت يف متناول احلكومة
لك حال، حنن هنيب �لقفزة النوعية للفالحة املغربية وهباد  وأخريا، عىل

املغرب "الهنضة اليت تعيشها الفالحة للفالحة، وهنيئا للمغرب مبخطط 
اÏي هو ابتاكر وخلق مغريب حمض، واÏي ¢ل السمعة الوطنية " األخرض
  .واTولية

  .وشكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  د الوزير؟شكرا، هل Tيمك رد السـي

السؤال السادس، املوجه إىل السـيد وزير الفالحة والصيد البحري، 
عبد : حول غياب فضاءات املنتوج الفال�، للمستشارين احملرتمني السادة

Zاألسـتاذ عبد ا<يد ..القادر أقوضاض، إدريس مرون، والالحئة طوي
  . احلناكري وعبد اللطيف اسطنبويل

  .ضاضاللكمة لليس عبد القادر أقو 

        ::::املستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضضضض
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  إخواين املستشارون،
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
تشـهتر املنطقة الرشقية مبنتو¹ا الفال� املمتزي، خاصة فa يتعلق 

املنطقة  مبنتوجات احلوامض والبواكر وزراعة الفواكه واخلرض، ولعل فال�
بذلوا عدة جمهودات من أجل الرفع من اإلنتاجية وتطوير وسائل اإلنتاج، إال 
أن املشلك اخلطري اÏي يعانيه فالحو ومنتوج املنطقة هو غياب فضاءات 
لعرض منتو¹م الفال� وانعدام أسواق امجلZ، مما يشجع السامرسة عىل 

ن املنتوج بأمثان اغتنام هذا املشلك قصد مضاعفة أر�cم، حيث يشرتو
خبسة من الفالحني مبارشة، ويقومون ببيعها يف الفضاءات املتواجدة خارج 
اجلهة الرشقية بأضعاف مثن الرشاء، مما يعترب حيفا يف حق هؤالء الفالحني 

  .واملنتجني
ما يه اإلجراءات اإلسـتعجالية اليت ميكن : Ïا، نسائلمك السـيد الوزير
  ق فضاءات جتارية �ملنطقة الرشقية؟أن تتخذها وزارتمك من أجل خل

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة السـيد الوزير، أستسمح

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

بداية، أود التذكري أن حتسني نظام تسويق املنتوجات الفالحية، 
ا الفواكه واخلرضوات يشلك إحدى أمه مكو¢ت إسرتاتيجية وخاصة مهن

، اليت هتدف إىل تقوية خمتلف السالسل "املغرب األخرض"خمطط 
الفالحية عرب تشجيع إنشاء بنيات حتتية تتالءم مع املتطلبات العرصية يف 

  .جمال التسويق والتمثني
ث وقد مت يف هذا اإلطار إعداد عدة دراسات جدوى هتدف إىل إحدا
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فضاءات للتسويق يف أمه مناطق اإلنتاج، من بيهنا منطقة ملوية، وذ� من 
أجل تقريب املنتج من السوق، و�لتايل من املتعاملني يف ميدان تسويق 

  . اخلرض والفواكه
إعادة النظر يف  -كام ال خيفى عليمك  -وإن هاد الفضاءات كتطلب 

تمثرين خواص وإرشاكهم القوانني املنظمة ألسواق امجلZ قصد اسـتقطاب مس 
يف تسـيري مثل هذه الفضاءات، اليت تضل حاليا يف اختصاصات امجلاعات 

  . احمللية
أكدت يف شقها املتعلق بتسويق املنتوجات " رواج"كام أن إسرتاتيجية 

الفالحية عىل هاد التوجه الرايم إىل إرشاك الفاعلني اخلواص يف جمال 
، وإن اTو¶ بصدد دراسة هاد ´ستWر يف هذه الفضاءات وتسـيريها

  .السـبل الكفيZ بتفعيل تو¹ات هذه اإلسرتاتيجية
أما �لنسـبة للمنطقة الرشقية عىل وجه التحديد، فهـي كتوفر حاليا عىل 

سوق بإقالمي  34سوق امجلZ مبدينة وجدة للخرض والفواكه، واكين حوايل 
  .براكن و£وريرت وجرادة ووجدة أناكد

ام تعلمون، أرشف صاحب اجلال¶ نرصه هللا، ومن ¹ة أخرى، وك
عىل إعطاء ´نطالقة لتقدمي املرشوع دóل إنشاء  2008خالل يوليوز 

قطب فال� جبامعة مداغ بإقلمي براكن، واÏي من املرتقب أن حيتضن عدة 
منشآت لتمثني املنتوجات الفالحية وحتسني نظم تسويق هاد املنتوجات 

  . �ملنطقة
  .وشكرا

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا األسـتاذ أقوضاض، تفضلوا

  :املستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضااملستشار السـيد عبد القادر أقوضاضضضض
  .شكرا السـيد الوزير

طبعا قمية مضافة وحمطة جد �مة، اليل " املغرب األخرض"أوال، خمطط 
هذا مما ال شك . تنتوخاو مهنا الكثري، �ش تدفع الفالحة دóلنا إىل األمام

  . فيه
سؤال، حىت يف اجلواب دóلمك عىل أسواق وأ¢، ميل طرحت هاد ال 

امجلZ، الناظور ما مذكورش هنائيا، وأ¢ كهنرض عىل الناظور حبمك، أوال فيه 
هكتار سقوية، وما  30.000ميل تهنرضو عىل . هكتار سقوية 30.000

عاندهاش فضاء لعرض املنتوج، معناه تنحمكو علهيا نوعا ما �ش نقلصو من 
  .هاد النشاط

 80لكم، براكن بعيدة علينا ب  150ا وجدة بعيد علينا ب وÏا، احن
لكم، والناظور فيه سوق دóل امجلZ فهيا ألف مرت، وهذا مايش سوق دóل 

Zامجل .  
ميل تهنرضو عىل سوق امجلZ، خاص يكون �يأ، يكون فيه 

هكتارات، �ش نضمنو  5أو  4الفريكوóت، تكون فيه مساحة كبرية دóل 

دóلو اليل تيقوم به يف السـنة لكها، �ش يعرض املنتوج دóلو للفالح التعب 
ويبيعو بمثن مناسب، �ش يرحب لضامن ´سـمترارية للفالحة دóلنا ونزيدو 
هبا إىل األمام، ألنه حاليا هناك فالحة نشطاء، ولكن ما تيجرب فني يعرض 

عب السـنة املنتوج دóلو، تيبقى بني يد السامرسة واملتضاربني، واليل هو تيت
، وهذا طبعا اليل كنلحو %60و 50والسمسار تيدي  %20لكها تيدي 

  . عليه
واحنا ميل تنطرحو هاد الفكرة، طبعا وزارة الفالحة مايش يه، ولكن 
عىل األقل نديرو اليد يف اليد ويتفتحوا لنا البيبان، نشوفو منني غادي 

، و�لتايل البد لكنا ميكن، وامجلاعات اليل كهترضوا علهيا جامعات حالهتا حا¶
نديرو يد يف يد �ش نوصلو لهاد الهدف وكنحط هاد النقطة دóل غياب 

  .هاد الفضاء يف منطقة الناظور، راه كيخلق واحد العرقZ يف الفالحة دóلنا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا لمك السـيد الوزير تفضلوا

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
هكتار دóل الفالحة يف منطقة  30.000متفق مع السـيد املستشار أنه 

الناظور، اليل يه مسقية وكتعطي اخلرض وكتعطي الفواكه وتعطي واحد 
  .العدد دóل املواد، فهـي كزن �م

 10.000و 7000احنا كنشوفو، كنعرفو املنطقة دóل شـتوكة اليل  
ر يل أنه البد الفالحة ما هكتار تغزو األسواق العاملية من سوس، فكيظه

óخذوا األمور بيدمه، واحنا وزارة الفالحة جبانهبم، رمغ أنه القرار ليس 
  .عند¢، ألنه موجود يف امجلاعات احمللية

ولكن، إىل اكين واحد املرشوع اليل هو موجود، راه احنا مسـتعدين 
بو �ش ندمعوه معمك، وندافعو عليه، �ش يكون التمثني، ألنه خاصنا نقر 

  .املواد من املسـهت2، وما خنليوش القمية املضافة متيش ملاكن آخر
  .وشكرا السـيد املستشار

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا السـيد الوزير

ننتقل إىل السؤال املوايل، أيضا موجه لمك، حول حتيني املرسوم املتعلق 
العريب : بإحداث املصلحة البيطرية للب|óت، للمستشارين احملرتمني السادة

سديد، عبد امحليد بلفيل، محمد كرمين، محمد بلحسن خيري، الطاهر 
الفياليل، بنجيد األمني، محمد العزري، العريب احملريش، رفيق بنارص، 

  .إسامعيل قيوح، بلعيد بنشميس
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين لتقدمي السؤال

        ::::املستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسياملستشار السـيد مصطفى القامسي
  .شكرا السـيد الرئيس
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  سـيدان الوزيران،ال 
  اإلخوة املستشارون،

إن املراقبة الصحية للمواد الغذائية احليوانية أو ذات األصل احليواين 
تعترب الهاجس األول للمحافظة عىل حصة املواطنني، خصوصا وحاالت 

  . التسمم اليت عرفها املغرب يف فصل الصيف
جيات مفنذ الWنينات أصبحت وزارة الفالحة عاجزة عىل تلبية حا

امجلاعات احمللية يف هذا ا<ال البيطري، اليشء اÏي يسـتدعي حتيني 
، واملتعلق 1956غشت  31الصادر بتارخي  2.56.382املرسوم رمق 

  .بإحداث املصلحة البيطرية �لب|óت
ويف إطار الالمركزية، قامت امجلاعات احمللية بتوظيف مجموعة من 

حمليا حىت يتسـىن لها حامية املسـهت2 من األطباء البياطرة للقيام هبذا العمل 
ونظرا لتقادم النصوص ذات الصZ، وجد األطباء البياطرة . خماطر التسمم

  .امجلاعيني أنفسهم مقيدين يف ممارسة اختصاصاهتم
ما يه اإلجراءات اليت ستتخذوهنا : Ïا نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

ول املناسـبة لهؤالء البياطرة، حىت لتحيني املرسوم املذكور أعاله، وإجياد احلل
  يتسـىن هلم القيام �Tور املنوط هبم؟ 

  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون احملرتمون،

وانية وذات األصل احليواين املو¹ة يف إطار املراقبة دóل املواد احلي
إحداث مصلحة بيطرية Tى الب|óت التابعة  1956للمسـهت2، مت سـنة 

  . لوزارة اTاخلية، يدرهيا مفتش بيطري منتدب £بع للوزارة امللكفة �لفالحة
، اÏي 1977أكتوبر  08بعد صدور الظهري الرشيف مبثابة قانون دóل 

راقبة وتفتيش املواد احليوانية وذات األصل يعترب القاعدة األساسـية مل
احليواين، متت إعادة إدماج البياطرة املفتشني امللحقني �ملصاحل البيطرية 

  .الب|ية بإدارهتم األصلية، عاود رجعوا، أي الوزارة امللكفة �لفالحة
كام جتدر اإلشارة إىل أنه طبقا للامدة الثانية من القرار املشرتك لوزير 

، ميكن انتداب األطباء 2001دجنرب  19والفالحة الصادر ب  اTاخلية
البياطرة للجامعات احمللية بناء عىل طلب مهنم، بواسطة رسا¶ تلكيف مبهمة 

حتت الوصاية التقنية لرئيس  -من طرف الوزارة امللكفة �لفالحة، للقيام 
اليت مل  مبهمة التفتيش الصحي البيطري �مجلاعات - املصلحة البيطرية احمللية 

  .تمتكن املصاحل البيطرية التابعة لوزارة الفالحة من تغطيهتا
القايض بإحداث املكتب  25.08من القانون رمق  2كام تنص املادة 

الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية عىل إماكنية تفويض جملس 
مة إدارة املكتب حتت مراقبته لك أو جزء من املهام املنوطة به إىل هيئة عا

أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون اخلاص، يمت حتديدها بقرار وزاري 
  . للسلطة امللكفة �لفالحة

وعليه سـتعمل الوزارة عرب هذا املكتب اليل غادي يكون موجود إن 
شاء هللا يف بداية السـنة املقبZ عىل متكني األطباء البياطرة التابعني 

رية من خالل إسـناد بعض املهام للب|óت من تعزيز املراقبة الصحية البيط
  . إلهيم

  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، هل Tيمك تعقيب؟ 

إذن، ننتقل إىل السؤال املوايل، موجه أيضا إىل السـيد وزير الفالحة 
: والصيد البحري، حول معوقات الفالحة، للمستشارين احملرتمني السادة

ر، محمد طريبش، عبد القادر احلبيب بن الطالب، محمد بمنسعود، أمحد الكو 
الربييك، محمد العقاوي، أمحد الرشقاوي، محمد عبده عز اTين، أمحد 
السـنييت، عابد شكيل، العريب الهرايم، محمد املنصوري، عبد الفتاح عامر، 

  . مصطفى القامسي، محمد أبو الفرج
  .فليتفضل أحد السادة املستشارين، يس عابد شكيل

        ::::يليليليلاملستشار السـيد عابد شك املستشار السـيد عابد شك املستشار السـيد عابد شك املستشار السـيد عابد شك 
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء، 
  السادة املستشارون،

مرت الفالحة املغربية منذ ´سـتقالل إىل يومنا هذا بعدة 
هذه ´سرتاتيجيات اكن املراد مهنا يه تمنية الفالحة . اسرتاتيجيات

ببالد¢، وهذه ´سرتاتيجيات اختلفت �ختالف احلكومات، إال أن ذ� 
  . لقطاع الفال� إىل املسـتوى املنشودمل ميكن من الوصول �

، �عتباره "املغرب األخرض"وإذا كنا قد اسـتبرش¢ خريا ب خمطط 
خمططا متاكمال يتجاوب وطموحات مجيع الفاعلني يف هاد القطاع، فإننا 
نعتقد أن اإلشاكلية احلقيقية اليت تعيق التمنية الفالحية ببالد¢ الزالت 

  :، ويه اكلتايلتنحرص يف ثالث معيقات رئيسـية

  أوال، طبيعة األنظمة العقارية لألرايض الفالحية؛ -

  8نيا، تبذير وتلوث املوارد املائية؛ -

  .8لثا، متويل املشاريع املائية -

فبالنسـبة لإلشاكلية األوىل، نالحظ تفتيت األرايض الفالحية وتعدد 
أرايض الكيش، أرايض األحباس، أرايض م2 اTو¶، : األنظمة العقارية

لك ذ� عوامل ال تساعد عىل ´ستWر يف القطاع . مل2 امجلاعيا
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  .الفال�
أما �لنسـبة لإلشاكلية الثانية املتعلقة �ملاء ويف ظل توايل سـنوات 
اجلفاف والتدبري غري املعقلن للموارد املائية، فقد أصبح خمزون املياه يف 

  .مسـتوى حرج هيدد مصري فالحتنا مسـتقبال
شاكلية الثالثة املتعلقة �لمتويل، فنالحظ السـيد الرئيس، أما �لنسـبة لإل

غياب إسرتاتيجية مبنية عىل حث املؤسسات البنكية عىل املسامهة يف 
متويل املشاريع الفالحية بفوائد مشجعة، عىل غرار الصندوق الوطين 

  .للقرض الفال�
  : Ïا، نسائلمك السـيد الوزير احملرتم

لية األنظمة العقارية لألرايض الفالحية مىت ميكن للحكومة حل إشاك -
  وتفعيل القوانني املتعلقة هبذا املوضوع؟ 

وما يه التدابري اإلسـتعجالية اليت ستتخذها احلكومة للحفاظ عىل  -
  املوارد املائية من التبذير والتلوث؟ 

وما يه التدابري اليت ستهنجها وزارتمك حلث �يق املؤسسات البنكية  -
   متويل املشاريع الفالحية؟ عىل املسامهة يف

  .وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا، اللكمة لمك السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد الوزير،

�لفعل، يشكو القطاع من عدة معيقات وصعو�ت، كتمتثل عىل 
فرط لألرايض وتعدد األنظمة العقارية وضعف اخلصوص يف التجزيء امل

هاد اليش راه . ´ستWر وهشاشة نسـيج الفاعلني وضعف التنظمي دóهلم
لكه تلكمنا عليه الهنار اليل قدمنا التشخيص دóل اإلشاكلية دóل الفالحة 

  .دóل بالد¢
املغرب "خمطط  -كام تعلمون  -ولتجاوز هاد الوضعية، أعدت الوزارة 

، اÏي يريم إىل جعل الفالحة إحدى الرافعات األساسـية لتمنية "األخرض
  . سـنة القادمة 15´قتصاد الوطين عىل مدى 

هاد ا�طط اليل متت ترمجته إىل خمططات ¹وية، مت التوقيع عليه يف 
ال يسـتثين أي فئة من  2009أبريل  14حرضة صاحب اجلال¶ بتارخي 

اإلنتاج، اكنت نباتية أو حيوانية، الفالحني وال أية سلسZ من سالسل 
وكيسـتدعي التفعيل دóل هاد ا�ططات القيام بعدد من اإلصالحات، 

  .ومهنا ت2 اليت أكدمت علهيا يف سؤالمك
فبخصوص العقار، سيمت من ¹ة الترسيع يف التدبري املعقلن ألرايض 
اTو¶ وبعض أرايض امجلوع، ومن ¹ة أخرى وضع الرشوط املناسـبة 

  .ري معلية التجميع لتجاوز إشاكلية تفتيت األرايضلتأط
فa يتعلق �ملاء، سـيعمل عىل هنج سـياسة جديدة ترتكز عىل سعر 
حتفزيي والتدبري املفوض وتعممي السقي املوضعي، وسـهيم اإلجراء األخري، 

سـنة املقبZ،  12هكتار خالل  550.000هذا دóل السقي املوضعي، جتهزي 
  .خالل هاد املومسهكتار  23.000مهنا 

خبصوص المتويل، و�إلضافة إىل ´تفاقية املربمة مع القرض الفال� 
، مت كام تعلمون التوقيع 2013مليار دóل اTرمه يف أفق  20لتعبئة حوايل 

التجاري "خالل املناظرة الثانية للفالحة مبكناس عىل اتفاقيتني مع لك من 
 متويالت تصل عىل التوايل إىل لتوفري" البنك الشعيب"ومجموعة " وفا بنك

مليار دóل الردمه  20للتجاري وفا بنك و 25مليار دóل اTرمه،  20و 25
  . 2013إىل  2009<موعة البنك الشعيب يف الفرتة املمتدة بني 

مليار دóل اTرمه دóل اسـتعداد األبناك �ش  65إذن، هنا اكين 
  .تواكب الفالحة دóلنا يف املسـتقبل

ج هاد ´تفاقيات كذ� يف إطار املواكبة، ألن مايش معلنا غري وكتندر 
مع األبناك بوحدمه، معلنا كذ� اتفاقيات مع �ش منيو سالسل اإلنتاج، 

تعملت يف املناظرة األوىل حتت أنظار  3مهنا . دóل العقود 9ألنه وقعنا معها 
  .2009مبناسـبة املناظرة الثانية سـنة  6و 2008صاحب اجلال¶ يف 

هذا، دون إغفال ´تفاقيات اليت مت إبرا�ا مع لك من صندوق احلسن 
مليار دóل السـنتمي،  80الثاين للتمنية ´قتصادية و´جÃعية، اليل معل 

مليون درمه موجودة للفالحة �ش يواكب �خلصوص الفالحة  800
التضامنية، اليل يه اTعامة الثانية اليل كهتم الفالح الصغري وكذ� 

وكذ� الصندوق اTويل  La FIDAالصندوق اTويل للتمنية الزراعية 
، واليل اكنت ترتكز التدخالت دóلها لفائدة الفالحة التضامنية GEFللبيئة 

  .يف إطار اTعامة الثانية للمخطط
  .وشكرا السـيد املستشار

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  شكرا، Tيمك تعقيب؟

        ::::املستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيلاملستشار السـيد عابد شكيل
لسـيد الوزير عىل لك هذه األخبار وهاد األشـياء اليل يه ال شكرا ا

نشك فهيا، خصوصا وأهنا أبرمت حتت إرشاف صاحب اجلال¶، واحنا 
كنعرفو أن لك يشء داز حتت إرشاف صاحب اجلال¶، إال وهو يف صاحل 

  . للشعب املغريب
رتمك إال أننا نتساءل، السـيد الوزير، هاد األعامل لكها اليل كتقوم هبا وزا

يه يف صاحل واحد الرشحية من الساكنة املغربية، ملاذا ما تتكونش هاد 
  .الرشحية بعمل؟ هاد اليش لكه ما تنشكوش فيه، وتنصفقوا لمك

أ¢ تنمتىن، السـيد الوزير، بأن هاد الناس اليل هام يف غياب عن لك 
هذه املعلومات يدار واحد الكتيب، يدار منشورات تعطى للفالح الصغري 
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فالح الكبري، �ش يعرف أشـنو يه اإلسرتاتيجية دóل احلكومة، أشـنو وال
يه األشـياء اليل غادي ميكن � خيلق لها، أشـنو يه األشـياء اليل كتصاوب 

Zمن أج .  
ما غاديش خنليوه هو اآلن فني عايش، عايش حتت ديون، عايش بأنه 

 إىل اكن املسـتقبل ضامنو هللا. ما عندوش، ما عارفش آش اكين غدا
سـبحانه وتعاىل، واإلسرتاتيجية اليل جابهتا احلكومة دóل صاحب اجلال¶، 
: هو ما عندوش هاد العمل لكه، فتيعيش دامئا يف عدم ´سـتقرار وتيقول

  أشـنو هو غدا عندي؟ 
تيشوف القوة الرشائية تتنقص، وتيشوف السوق ما بقاش كيف يف 

وأننا معلنا  آش عندي غدا؟ فنعطيوه أمل، خصوصا: املايض، تيقول
سـياسة فالحية اليل تنمتناوها تكون ¢حجة لبالد¢، ونيت لهاد الفالح، 
فنخربوه هبا، نديرو � كتيب ونعطيوه يف املسـتوى دóلو �ش يعرفو، 
يديروا يف اإلذاعة اآلن، �خلصوص وأن وزارة الفالحة والقرض الفال� 

د اليش، �ش يصبح ملاذا ما خنربوش الفالح بلك ها. عندها برامج فالحية
عنده واحد األمل دóل املسـتقبل؟ وهداك األمل هو اليل غادي يزرع فيه 

  . واحد اTيناميكية جديدة
  .وشكرا السـيد الوزير

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك الرد عىل التعقيب. شكرا السـيد الوزير

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  السـيد املستشار،

حنن نعترب أنه معلنا . مع الفالحة هو يشء جد �م القضية �ش نتواصلو
داخل احلكومة، داخل وزارة الفالحة، معلنا جمهودات جبارة �ش نتصلو 

كنا واجدين يف مجيع القنوات دóل التلفزيون، وجد¢ يف مجيع . �لفالحة
Les radios  ،اليل اكين موجودين، ومشاوا املديرين وخرجوا املسؤولني

، واكنت هاد القبة كذ� يه "املغرب األخرض"طط وتلكموا عىل خم
، و�ش نرشحوه "املغرب األخرض"مناسـبة �ش نتلكمو عىل خمطط 

  ..للمواطنني ونرشحوه ألمسيتو
واكنت وسائل اإلعالم، مبا فهيا املكتوبة كذ�، ما اكينش يش حصيفة 

  . وال تلكمنا وال رشحنا L’interviewاليل ما عطيناهاش 
معلنا واحد ا<هود جبار، واحنا اآلن كنعملو جمهودات  فكيظهر يل أنه

أخرى جبارة، بأنه حىت الفالحة امحلد O، املومس اليل هو مومس جيد، 
احنا كنواكبو الفالح، �ش هداك المثن دóل القمح ما يطيحشاي، ومعلنا 
برامج إشهارية �ش المثن ما يطيحش، فوقÃ خاصنا نعملو يش حاجة إال 

  .اوكنعملوه
دóل الساكنة يف املغرب اليل  %45ولكن، أ¢ متفق معك بأنه راه اكين 

فرمغ ا<هودات لكها . كتعيش يف الفالحة %80يه موجودة يف البادية و

اليل معلنا، راه ميكن نقطة يف البحر والزم أنه نزيدو يف ا<هودات دóلنا يف 
  .املسـتقبل

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حول معا¢ة الفالحني من واجب اسـتصالح ننتقل إىل آخر سؤال، 

بوشعيب هاليل، محمد اخلضوري، : األرايض، للمستشارين احملرتمني السادة
أبو بكر عبيد، محمد العلمي، محمد حتيفة، موالي احلسن طالب، محمد نقاد، 
سعيد رسار، أبو بكر عبيد، دحامن اTرمه، احملجوب اTابدا، حسن 

  .قامسي
  .هاليل لطرح السؤال فليتفضل اليس بوشعيب

        ::::املستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاليل
  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  إخواين املستشارون احملرتمون،

" املغرب األخرض"حنن يف ب| اآلن بتطبيق بر¢مج جديد هو بر¢مج 
وهاد الرب¢مج األخرض وا�طط األخرض لكه لتشجيع الفالح والتخفيف 

األعباء الكثرية اليت تثقل اكهZ، خصوصا عندما تتواىل  عليه من عبء من
  .عليه سـنوات اجلفاف وغريها

يف هذه الظروف القاسـية، جند فال� األرايض املسقية املنتجني 
هذه املسامهة اليت . للحليب وللسكر وللحبوب يعانون من وزر املسامهة
  .سـنة 17فرضهتا علهيم اTو¶ كواجب السـتصالح األرايض ملدة 

و�ختصار، نسأل السـيد الوزير احملرتم يف إطار ا�طط األخرض 
أال تفكرون يف إعفاء الفالحني املنتجني والتخفيف عهنم : واملغرب األخرض

حىت يمت تشجيعهم إلجناح الربامج املذكورة للمسامهة يف التمنية القروية اليت 
  ينادي هبا امجليع؟

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للسـيد الوزير. مشكرا املستشار احملرت 

        ::::السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  السادة املستشارون احملرتمون،
املسامهة املبارشة للفالحني يف جتهزي األرايض الفالحية حمددة بواسطة 

وتغيريه  مبثابة قانون ´ستWر، كام مت تمتميه 1969الظهري الرشيف دóل 
من لكفة ´ستWر  %40هاذ املسامهة حددت يف . 1997و 1984سنيت 

املنجزة واليت يمت اسـتخالصها عىل شلك أقساط سـنوية متساوية عىل مدة 
  . عام 17كتخلص عىل  %40عام، يعين  17

، مت اإلعفاء دóل الفالحني اÏي تعادل أو تقل 1997إىل حدود سـنة 
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  . هذه املسامهة املبارشةهكتارات من  5عقاراهتم عن 
هكتار من  20و 5كام مت إعفاء العقارات اليت ترتاوح مساحهتا مابني 

  .املسامهة املبارشة �لنسـبة للخمس هكتارات األوىل
نسخ  23.97، مت مبوجب القانون رمق 1997غشت  02ومنذ 

املقتضيات املتعلقة �إلعفاءات اليت اكن جيب أن يسـتفيد مهنا املالكون 
وقد تبني �لفعل أن هاد املقتضيات اجلديدة كيصعب التطبيق . رالصغا

دóلها، وخاصة �لنسـبة للضيعات الواقعة يف قطاعات الري اجلديدة، بلك 
ذ�، أن مبالغ األقساط السـنوية . من داك¶ واحلوز والغرب واللكوس

املرتتبة عهنا تبقى مرتفعة ويصعب حتملها من طرف العديد من الفالحني من 
Tوائرا.  

وملعاجلة هذه الوضعية، احنا كنخممو �ش نسعاو إلدخال تعديالت 
عىل القانون السالف اÏكر، وذ� هبدف مالءمة أقساط املسامهة املبارشة 

  .مع قدرة الفالحني عىل تسديدها
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .لمك اللكمة يف إطار التعقيب، السـيد املستشار

        ::::اليلاليلاليلاليلاملستشار السـيد بوشعيب هاملستشار السـيد بوشعيب هاملستشار السـيد بوشعيب هاملستشار السـيد بوشعيب ه
شكرا للسـيد الوزير عىل اجلواب دóلو، اÏي خيلق نوعا من ´رتياح 

 5يف تفكريه عىل أن املسامهة ضارة �لفالح الصغري، سواء اكن مي2 
  .هكتارات 10هكتارات أو 

جيب ختفيف . حنن نتلكم، السـيد الوزير، عىل ا�طط اÏي جئمت به
  . أكرث مينعنق الفالح من هذه املسامهة اليت تفهموهنا 

كام أن هذه املسامهة يف أحاكم قانون ´ستWر الفال� اليت تلكمت 
علهيا جتاوز هذا القانون دóل ´ستWر الفال�، متجاوز �لرتقيعات اليت 

" املغرب األخرض"وحنن، السـيد الوزير بلك رصاحة، . ترقعها منذ زمان
املغرب "ن يف جيب أن يكون ¢فعا للجميع، ألن اليش اليل �رز اآل

هو الفكرة دóل التوزيع دóل الضيعات الكبرية ومل يفكر ا�طط " األخرض
  . يف الضيعات الصغرية

وبلك رصاحة، بغيت نبلغ للسـيد الوزير احملرتم، ألن عنده جتربة ومتبع 
الضيعات، /احنا كنتخوفو من هاد الفكرة دóل توزيع األرايض. الفالحة

غيتلكفوا به هاد النوع دóل  %40ل اTمع ودó %60للفالحني الكبار و
  .الفالحة

احنا نتخوف من الزمان أن يتطوروا إىل نوع من املعمرين يسـتفيدون 
من الفالحني الصغار، وهذا يشء واقع اآلن، هو أن الضيعات اليت تدارت 
هاذ السـنة، الفالحني الصغار الضعفاء مه العامل يف هذه الضيعات، وهذا 

  . مايش إصالح

هذا، خاصمك ترجعوا �ش تصلحوا من األسفل للمغرب األخرض، ول 
  .الفالحة الصغار ما يسـتغلوهومش الكبار

نمتىن �ش تفكر . أنت، السـيد الوزير، عارف لك يشء، أ¢ كنبلغك

  .�ش تدير واحد التعادل وترجعوا لإلصالح دóل الفالحة الصغار
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تفضلوا. لمك اللكمة شكرا لمك السـيد الوزير،

  :السـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحريالسـيد وزير الفالحة والصيد البحري
" املغرب األخرض"ال، إىل مسحتوا �ش نكونو واحضني، احنا خمطط 

  :راه هو خمطط اسرتاتيجي متاكمل، راه فيه عدة أمسيتو

أوال، اكين إصالحات دóل وزارة الفالحة، إصالحات دóل   -
أوال، �ش .. حات دóلاملنشآت دóلنا، إصالحات دóل املاء، إصال

نعطيو واحد الرؤية اسرتاتيجية �ش جييوا معنا األبناك ميولوا الفالحة ال 
  الكبار وال الصغار، ما كيلقاوش الناس شكون غادي ميوهلم؛

راه ما اكين فالحة بال استWر، . 8نيا، هو بر¢مج دóل ´ستWر -
بري، راه عند¢ يكون مستمثر صغري أو ك . �ش ما نكذبوش عىل راسـنا

 . يعين لك واحد خاصو يدير ´ستWر دóلو. حبال حبال
غري هو جينا احنا عارفني اكين إشاكلية دóل الفالحة دóل بالد¢ 

لهذا جينا جبوج دóل اTعامات، واحدة دóل الفالحة القمية . وعارفني
بلك  –املضافة واليل عندمه األسواق دóهلم واليل قادين براسهم واليل 

  .ما حمتاجني ال يل وال � وال ليش أحد آخر ها هام خدامني –رصاحة 
ولكن، أ¢ كوزير دóل حكومة صاحب اجلال¶، جيت لهنا �ش 
هادوك الناس اليل هام ال �س علهيم وقادين جيروا معهم الناس اآلخرين، 
ونتعاونوا مع الفالحة الصغار، مفا خاصناش نتغالطو ألنه احنا جينا �ش 

 .عاونو الفالحة الصغار وندفعو هبم للمسـتقبلن
 .وشكرا

    ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد الوزير

  . �مسمك مجيعا نشكره عىل مسامهته
  ....وأعلن عن انهتاء اجللسة األوىلوأعلن عن انهتاء اجللسة األوىلوأعلن عن انهتاء اجللسة األوىلوأعلن عن انهتاء اجللسة األوىل


