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        222284848484حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 ربمفنو  13  (1433 ذو احل"ة 28 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شن الس:يد املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واQقHقة  السادسة الساPة ، ابتداء مندقHقة ٕاLدى وعرشون: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  . الثانية عرشة مساء
  :اQراسة والتصويت Pىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Tدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعاملTدول اSٔعامل

يقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة  58.12مرشوع قانون رمق  -
  الفالحHة؛

حHة يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفال 39.12مرشوع قانون رمق  -
 واملائية؛

يتعلق بتصفHة مزيانية الس:نة املالية لس:نة  37.12مرشوع قانون رمق  -
2009.  

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

        ::::ن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحام
  .uسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل موالp رسول هللا

  الس:يد الوز�ر،
  املس�شارون احملرتمون، السادة

 :خيصص اEلس هذه اجللسة ziراسة والتصويت Pىل املشاريع التالية
يقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة  58.12مرشوع قانون رمق   - 1

  الفالحHة؛
يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات  39.12مرشوع قانون رمق   - 2

 الفالحHة واملائية؛
علق بتصفHة مزيانية الس:نة املالية لس:نة يت 37.12مرشوع قانون رمق   - 3

2009. 
و�س:هتل هذه اجللسة Qdراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 

ا�ي يقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة  58.12
ا�ي يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات  39.12ومرشوع قانون 

املرشوPني دفعة واLدة، تفضلوا الفالحHة واملائية واللكمة iلحكومة لتقدمي 
 .الس:يد الوز�ر

ق�ل ٔ�ن ٔ�عطيمك اللكمة، الس:يد الوز�ر، هناك نقطة نظام، تفضلوا اليس 
  .اSٔس:تاذ

        ::::املس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماشاملس�شار الس:يد محمد رماش
  الس:يد الرئDس احملرتم،

نظرا Sٔننا، مكجموPة �حتاد الوطين iلشغل dملغرب، مل نتوصل ب�ٔي 

رشيعية، ومل نتوصل dلتقر�ر، وهذا يؤكد مرشوع قانون يف هذه اجللسة ال� 
ما تفضل به م¦سق اEموPة iلمعاpة اليت نعا¤هيا يف ٕاطار ا¢هتمDش املمهنج، 

  . �لك موضوعية
و�»، الس:يد الرئDس، نظرا لهذه الوضعية اليت نعDشها مكجموPة 
�حتاد الوطين iلشغل dملغرب، ونظرا للك القضا¬ املرتبطة بنا يف ٕاطار 

. لنا دور ولنا فاPلية ال ختفى �لك موضوعية -مكجموPة  -اء، Pلام ٔ�ننا اSٔد
نظرا لهذا �عتبارات ويف ٔ�فق ٕاصالح �خaالالت اليت حتدث عهنا اSٔخ 
م¦سق اEموPة ونظرا لك³ري من القضا¬ اليت نعا¤هيا، يف ٔ�فق هذا إالصالح، 

�خaالالت نعلن يف هذه اجللسة ا�س¶ابنا، Pىل ٔ�ساس ٔ�ن تعاجل هاته 
  . قريبا ٕان شاء هللا

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
شكرا iلس:يد املس�شار، مع ٔ�ننا التقطنا، ·رئاسة لهذه اجللسة، 
مالحظا«مك خبصوص هذا اSٔمر، وس�ٔنق¹، وهذا وPد Pىل ٔ�نين س�ٔنق¹ ٕاىل 

  .شكرا. املكaب لتدارسه uشلك ٔ�كرث Tدية من ذي ق�ل، والسالم
وز�ر ٕاللقاء لكمة احلكومة خبصوص املرشوPني ٔ�عطي اللكمة iلس:يد ال

  .معا

نيابة عن الس:يد وز�ر نيابة عن الس:يد وز�ر نيابة عن الس:يد وز�ر نيابة عن الس:يد وز�ر ((((الس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناPة التقليدية الس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناPة التقليدية الس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناPة التقليدية الس:يد عبد الصمد قHوح، وز�ر الصناPة التقليدية 
        ::::))))الفالLة والصيد البحريالفالLة والصيد البحريالفالLة والصيد البحريالفالLة والصيد البحري

  .شكرا الس:يد الرئDس
  الس:يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔ�ن نيابة عن زمHيل، الس:يد وز�ر الفالLة والصيد البحري، ¿رشفين 

املتعلقني  58.12ورمق  39.12ٔ�تقدم بني ٔ�يد�مك لتقدمي مرشوعي قانون رمق 
اSٔول dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية، والثاين يقيض 

ٕاذن ٕاذا مل «روا مانعا، الس:يد . Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة
  .الرئDس، وكام تفضلمت به، سوف ٔ�قدم املرشوPني معا

  لس:يد الرئDس،ا
  الس:يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
املرشوع اSٔول يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية، 
و�ريم ٕاىل وضع ٕاطار قانوين ميكن من «منية املنتوTات البيولوجHة 
الس:تغالل الفرص املتاLة Pىل الصعيد�ن الوطين واخلارj، فهذا ا¢منط من 

ينه uشلك مث تاج ميكÊه ٔ�ن ¿شلك فرصة Éمة لتوزيع وتنويع إالنتاج و« إالن 
 ،jن يلعب دورا فعاال يف التمنية املس:تدامة والتنوع البيولو��فضل، ؤٔ
فإالنتاج البيولوj عرف Ìالل الس:نوات اÌSٔرية تطورا Éام ن�H"ة iلطلب 

 Íمؤه pن العديد من املناطق ببالد�لهذا النوع املزتايد iلمس:هتلكني، كام ٔ
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من إالنتاج، وذ» بفضل تنوع الرتبة واملناخ واملهارات املك�س:بة Qى 
  . املنت"ني

لكن يف غياب ٕاطار قانوين مالمئ يبقى اس:تغالل هذه املؤهالت 
وهوامش التطور املتاLة Tد حمدودة، �ا ي�ٔيت مرشوع هذا القانون لي¶دد 

كذا الزتامات الفاPلني رشوط ٕانتاج وهتيÓ وÒسويق املنتوTات البيولوجHة و 
يف هذا القطاع، اليشء ا�ي س:ميكن بالدp من التوفر Pىل ٕاطار قانوين 
مماثل لقوانني ٔ�مه رشاكئنا يف هذا اEال، مما سDسمح ب�Êويع العرض املغريب 

 .من املنتوTات الفالحHة البيولوجHة والرفع من قدراتنا التصد�رية
هو يقيض Ldٕداث املكaب ٔ�ما املرشوع الثاين، الس:يد الرئDس، ف 

هذا املرشوع ا�ي يندرج يف ٕاطار توصيات . الوطين لالس�شارة الفالحHة
وتوâات إالسرتاتيجية اجلديدة لٕالرشاد الفالá، املعمتدة يف ٕاطار تنفHذ 

، و«ريم هذه إالسرتاتيجية ٕاىل تطو�ر وعرصنة "املغرب اSٔخرض"خمطط 
تكو�ن ونقل التكÊولوجHا لفائدة جماالت إالرشاد و�س�شارة الفالحHة وال 

áلني يف القطاع الفالPخمتلف الفا.  
ويتطلب تفعيل هذه �سرتاتيجية القHام dٕصالح معيق iلنظام احلايل 
لٕالرشاد الفالá ومصاحل الوزرة امللكفة هبذه املهام، �ا يتوé من ٕاLداث 

يالك املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة ا�ي س:ي¶ل حمل املصاحل واله 
اليت تتلكف Lاليا dٕالرشاد الفالá ٕاعطاء نفس Tديد Eاالت إالرشاد 
و�س�شارة الفالحHة Pرب موا·بة الفالLني وتنظíهتم يف خمتلف مHاد�ن 
إالنتاج والتمثني وال�سويق والتدبري �قaصادي واملايل لالس:تغالليات 

  .الفالحHة
السادة املس�شارون وامسحوا يل، الس:يد الرئDس احملرتم، الس:يدات و 

احملرتمون، ٔ�ن ٔ�غتمن هذه املناس:بة Sٔتقدم خبالص شكري Sٔعضاء جلنة 
Pىل جتاوهبم مع ٔ�هداف  - رئDسا ؤ�عضاء  - الفالLة والشؤون �قaصادية 

ومرايم هذ�ن املرشوPني واقرتاLاهتم البناءة اليت سامهت يف ٕاغناهئام 
  .Sٔمر داÌل هذه اiلجنةوٕاôراهئام، راجHا ٔ�ن ينال رضامك كام اكن Pليه ا

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
اللكمة ملقرر جلنة الفالLة والشؤون �قaصادية . شكرا iلس:يد الوز�ر
õلجنة حوi؟مت توزيع هذا التقر�ر.. لتقدمي تقر�ر ا  

ٕاذن ن¦aقل م�ارشة لفaح dب املناقشة حول املرشوPني معا ٕان رغب 
�Lد السادة املس� ٔ ÍÌاقشة املرشوع، ومن رغب يف تقدمي مداÊشار�ن يف م

  .مÊاقش:ته iلرئاسة فليتفضل، تفضلوا
ٕاذن اiيل عنده مداÍÌ ابغى يدفعها رٔ�فة dلسادة املس�شار�ن ا��ن 

  .ت�ٔخروا ٕاىل هذه الساPة، يتفضل جييب املداÍÌ د¬لو
ٕاذن عن فرق اùSٔلبية، مداÍÌ عن فرق اùSٔلبية، تفضل اSٔس:تاذ 

عن الفريق . وعن فرق املعارضة؟ ما اكي¦ش، تفضلوا. شكرا. نحلس

  .الفدرايل
 58.12ن¦aقل ٕاذن م�ارشة ٕاىل التصويت Pىل مواد مرشوع القانون رمق 

 19يقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة، وPدد مواده 
  :مادة

  :كام Pد¢هتا اiلجنة 1املادة رمق 
  رض، وال ممتنع؛إالجامع، طبعا ال معا: املوافقون

  إالجامع؛: كام Pد¢هتا اiلجنة كذ» 2املادة 
  إالجامع؛: مل تعدل طبعا 3املادة 
  إالجامع؛: 4املادة 
  إالجامع؛: 5املادة 
  إالجامع؛: 6املادة 
  إالجامع؛: 7املادة 
  .لكها ٕاجامع، ٔ�عتقد 19حىت املادة  8املادة 

  :ٕاذن ٔ�عرض مرشوع القانون �رمaه iلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

يقيض  58.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 
  .Ldٕداث املكaب الوطين لالس�³ارة الفالحHة dٕالجامع
يتعلق dٕالنتاج  39.12ون¦aقل iلتصويت Pىل مواد املرشوع  قانون رمق 
  :مادة 34البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية، وPدد مواده 

  . إالجامع: iلتصويت ٔ�عرض املادة اSٔوىل
  .فهيا ٕاجامع 34ٕاىل املادة رمق  1ٕاذن من املادة رمق 

  .حصل uش�ٔنه ٕاجامع: ؤ�عرض ٔ�Ìريا مرشوع القانون �رمaه iلتصويت
يتعلق  39.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق  

  .dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية dٕالجامع
يتعلق بتصفHة  37.12والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق  ن¦aقل ziراسة

اللكمة iلحكومة لتقدمي املرشوع، تفضلوا، . 2009مزيانية الس:نة املالية 
  .الس:يد الوز�ر، لتقدمي املرشوع د¬لمك

إالدر¿يس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قaصاد إالدر¿يس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قaصاد إالدر¿يس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قaصاد إالدر¿يس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �قaصاد     زيمزيمزيمزيماSٔ اSٔ اSٔ اSٔ     ادر¿سادر¿سادر¿سادر¿سالس:يد الس:يد الس:يد الس:يد 
        ::::dملزيانيةdملزيانيةdملزيانيةdملزيانية    واملالية، امللكفواملالية، امللكفواملالية، امللكفواملالية، امللكف

  .محن الرحميuسم هللا الر 
  شكرا الس:يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
 2009¿رشفين ٔ�ن ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك مرشوع قانون التصفHة iلس:نة املالية 

بعد ٔ�ن مت التصويت Pليه من طرف جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط 
ويندرج هذا املرشوع مضن . 2012غشت  9والتمنية اجلهوية بتارخي 

هودات احلكومة ل�رسيع وترية ٕاPداد وتقدمي قوانني التصفHة وٕاغناهئا جم 
dملعطيات الرضورية، سعيا مهنا لتقوية دور الربملان يف مÊاقشة قوانني املالية 
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و«كر¿س املاكنة املمتزية اليت خصه هبا اQس:تور وتفعيل ما Tاء به من م�ادئ 
«رس:يخ ثقافة ربط املسؤولية قوية يف جمال احلاكمة اجليدة وتعز�ز الشفافHة و 

  .dحملاس:بة
ومما الشك فHه ٔ�ن ٕاصالح القانون التنظميي لقانون املالية ا�ي نقرتح 
Pليمك �ش:تغال Pليه يف ٕاطار جلنة مشرتكة وفق نفس املقاربة اليت 
ا¤هتجناها مع جملس النواب، سDشلك مÊاس:بة لتقوية دور قوانني التصفHة 

  .اكنة Éمة يف جمال تقHمي الس:ياسات العمومHةوٕاغناء مضامHهنا وتبو�هئا م
ومكنطلق لتكر¿س مضامني هذا إالصالح الهام، و¤زوال عند رغبة 
الس:يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، فقد ٔ�Pدت احلكومة تقر�را 

 2009مفصال، يعد الثاين من نوPه حول تنفHذ مزيانية الس:نة املالية لـــ 
يتضمن عرضا Sٔمه املنجزات �رمس ) وقرةاكن مت عرضه Pىل اiلجنة امل(

املشاريع والربامج امللزتم هبا يف ٕاطار الس:ياسات القطاعية واSٔوراش الكربى 
هذا هو . وكذا �سب ٕاجناز �ع
دات املرصدة لهذه املشاريع والربامج

التقر�ر ا�ي مت عرضه Pىل جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 
  .اجلهوية
  الرئDس،الس:يد 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يثت هذا املرشوع املعروض Pىل ٔ�نظارمك النتاجئ ا¢هنائية لتنفHذ قانون 

  :Pىل املس:تو¬ت الثالث 2009املالية �رمس س:نة 

 مس:توى املزيانية العامة؛ -

 مس:توى احلساdت اخلصوصية iلخزينة؛ -

- Íو� املسرية بصورة مس:تقQمرافق ا.  
  :ت هذه النتاجئ كام ييلوقد Tاء

�ي  -فعىل مس:توى املزيانية العامة، Lدد مرشوع القانون املذ·ور ٔ
�رمس  2009م�لغ �ع
دات ا¢هنائية iلس:نة املالية  -  2009قانون التصفHة 

مليار درمه، وبلغت النفقات املنجزة عند هناية  151نفقات ال�س:يري يف 
مليار  74,03(نفقات املوظفني مليار درمه، تتوزع ما بني  143,84الس:نة 

، )مليار درمه 26,31(ونفقات املعدات والنفقات ا�تلفة ) درمه
 ).مليار درمه 43,50(والتحمالت املشرتكة 

مليار  59,66ٔ�ما �ع
دات ا¢هنائية �رمس نفقات �س��ر، فقد بلغت 
مليار درمه، يتوزع ما بني القطاPات  44,25درمه، اس:تعمل مهنا م�لغ 

مليار  11,86(والتحمالت املشرتكة ) مليار درمه 32,39حبصة (الوزارية 
  ).درمه

 56,27وخبصوص النفقات املتعلقة �Qdن العمويم، فقد مت ٕانفاق م�لغ 
 - يعين الرد د¬ل ٔ�صل ا�Qن -مليار درمه، يتوزع ما بني �س:هتالاكت 

  .والتمليار درمه �رمس الفوائد والعم 16,68و) مليار درمه 39,59(
�ما فí خيص املوارد، فقد بلغت تقد�رات املزيانية العامة iلس:نة املالية ٔ

، 184,96مليار درمه، وقد مت حتصيل ما مجموPه  240,60ما قدره  2009
�ي شلكت مهنا املوارد العادية �س:بة ٔ91,33% Íمن مجموع املوارد احملص.  

لنفقات املنجزة وفí يتعلق dحلساdت اخلصوصية iلخزينة، فقد بلغت ا
  .مليار درمه 62,89مليار درمه، ومت حتصيل  51,93ما مجموPه 

وخبصوص مرافق اQو� املسرية بصورة مس:تقÍ، فقد بلغت 
�رمس نفقات �س:تغالل ما مجموPه  �2009ع
دات ا¢هنائية iلس:نة املالية 

مليار درمه، وبلغت التقد�رات  1,58مليار درمه، اس:تعمل مهنا  2,60
مليار درمه، وقد مت  3,21هنائية ملوارد �س:تغالل لهذه املرافق ما قدره ا¢

  .مليار درمه 3,78حتصيل 
وdملقابل وٕاجامال، جسلت املزيانية العامة ز¬دة iلتاكليف Pىل املوارد 

مليار درمه، ٕاذن هذا هو العجز املس"ل هنائيا �رمس الس:نة  59,41قدرها 
خلصوصية iلخزينة ز¬دة iلموارد Pىل ، وعرفت احلساdت ا2009املالية 

مليار درمه، هذا الفائض ا�ي حقق �رمس  10,97التاكليف Lددت يف 
احلساdت اخلصوصية iلخزينة، وجسلت مرافق اQو� املسرية بصورة 

  .مليار درمه 2,78مس:تقÍ ز¬دة iلموارد Pىل التاكليف قدرها 
اكليف Pىل املوارد هذا، وقد نتج عن تنفHذ قانون املالية ز¬دة iلت

مليار درمه،  45,66يف  L2009ددها مرشوع قانون التصفHة لس:نة 
�لك مكوpته  2009وdلتايل يعترب احلساب اخلتايم ملرشوع قانون املالية 

املزيانية العامة، احلساdت اخلصوصية iلخزينة ومرافق اQو� املسرية (
Íمهمليار در 45,66حيدد جحم العجز يف ) بصورة مس:تق.  

ويف اÌSٔري، نؤكد لمك، السادة املس�شارون احملرتمون، من Tديد 
حرص احلكومة Pىل Òرسيع وترية ٕاPداد قوانني التصفHة وٕاغناهئا dملعطيات 
الكفÍH بتطو�ر املس:توى النقاش حول هذه القوانني وجعلها مÊاس:بة س:نوية 

مة ¿س:تطيع من Ìاللها جملسمك املوقر إالطالع Pىل حصيÍ معل احلكو 
ويف هذا إالطار، ٔ�Ìربمك ٔ�ن مصاحل الوزارة سوف ت¦هت�ي قريبا . وتقHمي ٔ�داهئا

Ìالل هذا اSٔس:بوع  2010من ٔ�شغال ٕاPداد مرشوع قانون التصفHة لس:نة 
قصد تقدميه قريبا Eلسمك املوقر ق�ل هناية هذه الس:نة، اLرتاما ل�Tٓال 

  .اQس:تورية املنصوص Pلهيا
ٕاPداد مرشوع قانون التصفHة لس:نة  كام انطلقت مصاحل الوزارة يف

يف ٔ�فق تقدميه Eلسمك املوقر يف غضون الشهور اSٔوىل من س:نة  2011
، وdلتايل نتدار·و هاذ الت�ٔخر اiيل اك�ن واiيل ٕان شاء هللا الرمحن 2013

، س¦Êطلق يف 2009الرحمي مبصادقaمك Pىل مرشوع قانون التصفHة لس:نة 
يف اSٔشهر اSٔوىل لـــــ  2011و 2010نقاش مرشوع قانون التصفHة لس:نة 

  .ٕان شاء هللا الرمحن الرحمي 2013
 .وشكرا لمك الس:يد الرئDس والسادة املس�شارون احملرتمون

        ::::الس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسةالس:يد رئDس اجللسة
و¤ريد مÊمك ٔ�ن ترت·وا لنا �س ة قصد . شكرا لمك الس:يد الوز�ر
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  . اس:ت¦ساخها وتعممي الفائدة iلسادة املس�شار�ن
اiلجنة ٕاذا اكن هناك داع لتقدمي التقر�ر، مث ن¦aقل ٕاىل ن¦aقل ٕاىل مقرر 

املناقشة، وٕاذا رٔ�يمت ٔ�نه س:نقدم مداÌالتنا كتابة فس:منر م�ارشة ٕاىل عرض 
  :Pىل العرشة iلمرشوع iلتصويت

  ٕاجامع؛ : املادة اSٔوىل
  . إالجامع: 10ٕاىل املادة  1ٕاذن من املادة رمق 

  .امعإالج: س�ٔعرض مرشوع القانون �رمaه iلتصويت
يتعلق  37.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

dٕالجامع، وهبذا س:نكون قد ٔ�هنينا  2009بتصفHة مزيانية الس:نة املالية لس:نة 
�شغال Tلس�Êا هذهٔ .  

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

********************        
        مداÌالت الفرق النيابية، املسلمة لرئاسة اجللسةمداÌالت الفرق النيابية، املسلمة لرئاسة اجللسةمداÌالت الفرق النيابية، املسلمة لرئاسة اجللسةمداÌالت الفرق النيابية، املسلمة لرئاسة اجللسة: : : : مممم####لحلحلحلحــــــــقققق

���� واملعا واملعا واملعا واملعارصرصرصرصة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق مداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصا    ::::IIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
        يقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةيقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةيقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةيقيض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة    58.1258.1258.1258.12

        الس:يد الرئDس احملرتم، 
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدÌل dمس فريق اSٔصا� واملعارصة خبصوص اQراسة 

القايض Ldٕداث املكaب الوطين  58.12مق والتصويت Pىل مرشوع قانون ر
  . لالس�شارة الفالحHة

  س:يدي الرئDس، 
لطاملا pدى الفالحون واملهمتون dلقطاع الفالá ب�ٔمهية اQراسات 
و�س�شارات الفالحHة dعتبارها ٔ�داة فعا� لتمثني املنتوج الفالá وتطو�ره 

ت اليت تطر'ا وجع¹ قادرا Pىل مسا�رة املس:ت"دات وجتاوز إال·راها
الظروف املناخHة وكذا املنافسة الرشسة iلمنتوTات الوطنية من ق�ل 

  . مجموPة من اQول اليت تتقامس معنا نفس الظروف املناخHة
وهكذا، ميكن Òشخيص واقع قطاعنا الفالá يف جمال �س�شارة 
الفالحHة كقطاع يعاين من ضعف الت�ٔطري نظرا لقÍ املؤطر�ن من âة 

ت¦س:يق بني القطاPني العام واخلاص، فضال عن Pدم جناPة وضعف ال 
áصال ا�صصة لٕالرشاد الفال�ٔ Íإالماكنيات املالية الضئي .  

فاس:تحضارا ملا س:بق، س:يدي الرئDس، ووعيا مÊا يف فريق اSٔصا� 
 ةـــــواملعارصة ب�ٔمهية هذا املرشوع القانون ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن يبلور مÊظوم

ؤ�دوار �س�شارة الفالحHة، فٕاننا س:نصوت dٕالجياب  وتصورا Tديدا ملهنة
لصاحل هذا املرشوع، كام س:بق لنا ؤ�ن صوتنا Pليه Ìالل مرÍL املناقشة 

 . داÌل جلنة الفالLة والشؤون �قaصادية
  

مداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصامداÍÌ فريق اSٔصا���� واملعا واملعا واملعا واملعارصرصرصرصة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق ة خبصوص مرشوع القانون رمق : : : : IIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
        ....تاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةاملتعلق dٕالن املتعلق dٕالن املتعلق dٕالن املتعلق dٕالن     39.1239.1239.1239.12

  الس:يد الرئDس احملرتم، 
  الس:يد الوز�ر احملرتم، 

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدÌل، dمس فريق اSٔصا� واملعارصة، يف ٕاطار مÊاقشة 

املتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة  39.12مرشوع قانون رمق 
  . املائيةو 

  الس:يد الرئDس، 
لعل من ٔ�مه راك(ز املنظومات الغذائية املعارصة، وÌاصة يف اSٔقطار 
املتقدمة، العودة ٕاىل اSٔنظمة الغذائية البيولوجHة اليت تaعد قدر إالماكن عن 
املواد الكمييائية واSٔمسدة املعدنية، Ìاصة بعد ٔ�ن ٔ�ثب�ت مجموPة من 

ري يف تنايم وان�شار العديد من اSٔمراض اQراسات واSٔحباث دورها الك�
  . واملضاعفات اجلانHة

فا�س"اما مع هذا التصور، واس:تحضارا iلمؤهالت الطبيعية لبالدp يف 
هذا اEال، نظرا ملا «زخر به من تنوع يف جمايل الرتبية واملناخ وكذا dلنظر 

اج البيولوj، ملا رامكته التجربة املغربية من ممارسات فالحHة يف جمال إالنت
فقد ٔ�حضى من الالزم وضع ٕاطار قانوين ينظم وحيدد ما املقصود dملنتوج 
البيولوj، وذ» يف تنامغ وتناسق +م مع قوانني الرشاكء �قaصاديني 

  . iلمغرب هبدف «مثني مÊتوTاتنا وضامن ولوâا لٔ�سواق اQولية
�ن اع
د من âة ٔ�خرى، فٕاننا، يف فريق اSٔصا� واملعارصة، نظن ٔ

ٕاجراء من هذا الق�يل ¿سامه ال حما� يف حتسني دÌل املنت"ني وكذا احلفاظ 
Pىل البD.ة والتنوع البيولوj وحتقHق ٔ�هداف امليثاق الوطين iلبD.ة، ومن 
مت التفعيل اSٔم³ل iلمخطط اSٔخرض ا�ي راهنت Pليه بالدp كقاطرة 

به ولك ا�Sٔشطة  لٕالقالع Edال الفالá وكذا الصناPات املرتبطة
  .التحويلية اليت تدور يف فلكه

  الس:يد الرئDس، 
ٕامياp مÊا، يف فريق اSٔصا� واملعارصة، ب�ٔمهية هذا املرشوع وراهنaDه، 

  .فٕاننا س:نصوت Pليه dٕالجياب
********************        

        ::::فرق اùSٔلبية ملناقشة مشاريع القوانني التاليةفرق اùSٔلبية ملناقشة مشاريع القوانني التاليةفرق اùSٔلبية ملناقشة مشاريع القوانني التاليةفرق اùSٔلبية ملناقشة مشاريع القوانني التالية    مداÍÌمداÍÌمداÍÌمداIIIIIIIIIIII::::    ÍÌامللحق امللحق امللحق امللحق 
dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات     يتعلقيتعلقيتعلقيتعلق    39.1239.1239.1239.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  -

    الفالحHة واملائية؛الفالحHة واملائية؛الفالحHة واملائية؛الفالحHة واملائية؛
يقيض Ldٕداث املكaب الوطين يقيض Ldٕداث املكaب الوطين يقيض Ldٕداث املكaب الوطين يقيض Ldٕداث املكaب الوطين     58.1258.1258.1258.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  -

 ....لالس�شارة الفالحHةلالس�شارة الفالحHةلالس�شارة الفالحHةلالس�شارة الفالحHة

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدÌل اليوم dمس فرق اùSٔلبية يف ٕاطار مÊاقشة مشاريع 
القوانني املعروضة Pىل ٔ�نظار جملس:نا املوقر، واملتعلقة مبرشوع قانون رمق 
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39.12  u ة واملائية ومرشوعHات الفالحTلمنتوi jش�ٔن إالنتاج البيولو
القايض Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة،  58.12قانون رمق 

واليت تندرج يف ٕاطار اجلهود املبذو� من ٔ�Tل �رتقاء dملنظومة الفالحHة 
  .وجعلها قادرة Pىل �س:ت"ابة ملتطلبات إالصالح امل¦شود

فHه، الس:يد الرئDس، ٔ�ن املرشوPني قد اس:ت�ôٔرا dه
م ومما ال شك 
·بري من طرف اكفة الفرق واEموPات الربملانية Eلس:نا املوقر، Sٔمهيهتام يف 

من ٔ�Tل تطو�ر " املغرب اSٔخرض"تعز�ز و«مثني الفرص اليت يوفرها خمطط 
  .الفالLة املغربية

لالس�شارة  �ك�يس مرشوع القانون املتعلق Ldٕداث املكaب الوطين
الفالحHة ٔ�مهية dلغة اعتبارا ziور �سرتاتيجي ا�ي س:يضطلع به املكaب 
يف جمال تطو�ر البحث والتكو�ن و�س�شارة يف اEال الزراعي، وdلتايل 
هتيئة الوسائل الكفdٕ ÍHبداع وٕاجياد ٔ�صناف زراعية بديÒ Íس:تجيب 

يتالءم و�ضطراdت اليت  iلمنافسة العاملية اليت ¿شهدها هذا القطاع، ومبا
  .تعرفها الظرفHة املناخHة

وحري بنا، الس:يد الرئDس، ٔ�ن �شري يف هذا إالطار ٕاىل ٔ�ن مضامني 
حلد اSٓن، واليت معلت " املغرب اSٔخرض"الربامج املعمتدة يف ٕاطار خمطط 

Pىل «مثني Pالقة الفالح مبراكز اSٔشغال س:متكن املكaب من �ضطالع 
مس:توى املوا·بة احمللية والتنويع، Ìاصة مع اQينامHة  ب�ٔدوار فعا� Pىل

اجلديدة وامل�سارPة اليت Òشهدها الفالLة املغربية، وهو ما ¿س:تلزم من 
املتدÌلني يف القطاع توفري إالماكنيات الالزمة iلمكaب اليت س:متكÊه من 

  :حتقHق اSٔهداف املتوÌاة من وراء ٕاLداثه من ق�يل
-  Eيات احلديثة لالس:تفادة من التقدم ٕا�شاء مراكز التكو�ن اÊلتقd هزة

لت¦س:يق   والتطورات اليت ¿شهدها هذا امليدان Pىل الصعيد العاملي؛
بني العاملني يف القطاع الفالá والغرف الفالحHة ومؤسسات البحث 

 .والتكو�ن اجلامعية من Ìالل Ìلق اتفاقHات تعاون ورشاكة
رشوع الهام، سواء Pىل والبد من الت�ٔ·يد Pىل ٔ�ن هندسة هذا امل 

مس:توى اSٔهداف الكربى املتوÌاة من ورائه وùريها من اSٔسس 
واملقaضيات الهامة املنصوص Pلهيا يف مضمونه، جتعلنا مطمئنني اليوم، 
لكون بالدp يه بصدد �جهتاد املتواصل لتطو�ر الرتسانة القانونية 

بري يف اEهود وال�رشيعية الكفÍH جبعل القطاع الفالá ¿سامه uشلك · 
  .التمنوي الوطين
  الس:يد الرئDس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
�ما فí يتعلق dملرشوع الثاين، وا�ي �روم Sٔdساس Òشجيع و«مثني ٔ
املنتوج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية ومعلية قطف ومجع 

من Ìالل حتسني دÌل اSٔصناف الربية وكذا املسامهة يف التمنية املس:تدامة 

املنت"ني واملهمتني لهذا ا¢منط من إالنتاج، ٕاضافة ٕاىل حامية البD.ة والتنوع 
jالبيولو. 

فامسحوا يل dلتذكري يف هذا إالطار ٕاىل ٔ�ن املغرب هو من ٔ�وائل 
البzان إالفريقHة اليت ٔ�طلق فهيا املزارعون مÊذ بداية القرن املايض �رامج 

جعل ٕاق�ال املغاربة Pىل املنتوTات الطبيعية ¿شهد  إالنتاج البيولوj، مما
«زايدا Éام من Ìالل تنايم اس:هتال4هم iلمواد البيH3ة، والشاهد Pىل ذ» 
هو تعدد الفضاءات املزروPة مبا هو طبيعي Ìالل العقود اÌSٔرية، وا�ي 

هكaار  12.295مقابل  2012-2011هكaار �رمس مومس  583.000بلغ 
  .Ì2001 -2002الل مومس 

ٕان هذا النوع من الفالLة كفHل dملسامهة يف التمنية املس:تدامة من 
Ìالل حتسني مداخHل املنت"ني املغاربة املهمتني �منط �س:هتالك 
البيولوj، مع �س:ت"ابة لطلب املس:هتP 5رب ضامن جودة ٔ�كرب 
iلمنتوTات الفالحHة واملائية، كام ميكن ٔ�ن ¿شلك حمراك ٔ�ساس:يا iلتمنية 

  :وجHة، لكن ذ» يبقى رهينا بقدرتنا PىلالتكÊول
ٕاPداد و«كو�ن الكفاءات اجليدة يف Pمل الزراPة، اليت من ش�ٔهنا  -

املسامهة يف مرامكة Pائدات ٔ�Pىل من ت5 اليت حتققها املنتوTات 
 التقليدية؛

حتفزي الفالLني املهمتني dٕالنتاج البيولوi jلمنت"ات الفالحHة واملائية  -
رات و«كaالت بعيدة عن الوسطاء ولك ما õ صP Íىل التنظمي يف ٕاطا

 dقaصاد الريع، ضامi pلت ليق والزناهة والشفافHة؛
تعميق احلوار مع لك الفاPلني املعنيني يف القطاع اخلاص الوطين  -

واSٔجÊيب Pىل Lد سواء Pىل �س��ر يف القطاع، مضن رشوط 
ملواطنني مبن Òسعى لت�ٔمني تنافس:ية سلمية واحلفاظ Pىل حقوق مجيع ا

 .فهيم العاملني يف القطاع واملس:هتلكني
ٕاننا يف فرق اùSٔلبية نعترب ٔ�ن تطو�ر إالنتاج البيولوi jلمنتوTات 
الفالحHة واملائية وجتويد مÊظومة �س�شارة الفالحHة ببالدp ال ي¦�غي ٔ�ن 
يمت مبعزل عن إالصالح الشمويل iلمنظومة الفالحHة، ؤ�ن ذ» يبقى رهينا 

فع من اSٔداء الفالá ببالدp وفق مقاربة Òشار·ية «روم جتاوز سلبيات dلر 
  .الت"ارب والس:ياسات السابقة

فٕان تصوي�Êا إالجيايب Pىل املرشوPني هو ت�ٔ·يد Pىل اخنراطنا  ،�»
الالمرشوط يف اEهودات املبذو� ٕالصالح الفالLة ببالدp، بتوجHه وقHادة 

�يدهرش:يدة لصاحب اجلال� نرصه هللا و ٔ.  
 ....والسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Pليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

********************        
    39.1239.1239.1239.12مداÍÌ فرق املعارضة خبصوص مرشوع قانون رمق مداÍÌ فرق املعارضة خبصوص مرشوع قانون رمق مداÍÌ فرق املعارضة خبصوص مرشوع قانون رمق مداÍÌ فرق املعارضة خبصوص مرشوع قانون رمق     ::::IIIIVVVVامللحق امللحق امللحق امللحق 

        املتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةاملتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةاملتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائيةاملتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية

  الس:يد الرئDس احملرتم، 
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  الس:يد الوز�ر احملرتم، 
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 ٔ�رضة يف ٕاطار مÊاقشة مرشوع قانون اق املعن ٔ�تدÌل dمس فر ¿رشفين 
  . املتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية 39.12رمق 

  الس:يد الرئDس، 
لعل من ٔ�مه راك(ز املنظومات الغذائية املعارصة، وÌاصة يف اSٔقطار 

قدر إالماكن عن  املتقدمة العودة ٕاىل اSٔنظمة الغذائية البيولوجHة اليت تaعد
املواد الكمييائية واSٔمسدة املعدنية، Ìاصة بعد ٔ�ن ٔ�ثب�ت مجموPة من 
اQراسات واSٔحباث دورها الك�ري يف تنايم وان�شار العديد من اSٔمراض 

  . واملضاعفات اجلانHة
فا�س"اما مع هذا التصور، واس:تحضارا iلمؤهالت الطبيعية لبالدp يف 

به من تنوع يف جمايل الرتبية واملناخ وكذا dلنظر ملا  هذا اEال نظرا ملا «زخر
رامكته التجربة املغربية من ممارسات فالحHة يف جمال إالنتاج البيولوj، فقد 
�حضى من الالزم وضع ٕاطار قانوين ينظم وحيدد ما املقصود dملنتوج ٔ
البيولوj، وذ» يف تنامغ وتناسق +م مع قوانني الرشاكء �قaصاديني 

  . مغرب هبدف «مثني مÊتوTاتنا وضامن ولوâا لٔ�سواق اQوليةiل
من âة ٔ�خرى، فٕاننا يف فريق اSٔصا� واملعارصة نظن ٔ�ن اع
د ٕاجراء 

يف حتسني دÌل املنت"ني وكذا احلفاظ  -ال حما�  -من هذا الق�يل ¿سامه 
ن Pىل البD.ة والتنوع البيولوj وحتقHق ٔ�هداف امليثاق الوطين iلبD.ة، وم

مت التفعيل اSٔم³ل iلمخطط اSٔخرض ا�ي راهنت Pليه بالدp كقاطرة 
لٕالقالع Edال الفالá وكذا الصناPات املرتبطة به ولك ا�Sٔشطة 

  .التحويلية اليت تدور يف فلكه
  الس:يد الرئDس، 

ٕامياp مÊا يف فريق اSٔصا� واملعارصة ب�ٔمهية هذا املرشوع وراهنaDه، فٕاننا 
 .جيابس:نصوت Pليه dالٕ 

********************        

تدÌل املس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dتدÌل املس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dتدÌل املس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dتدÌل املس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dمسمسمسمس الفريق الفHدرايل  الفريق الفHدرايل  الفريق الفHدرايل  الفريق الفHدرايل     ::::VVVVامللحق امللحق امللحق امللحق 
مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق     iلوLدة واQميقراطية iلوLدة واQميقراطية iلوLدة واQميقراطية iلوLدة واQميقراطية مبمبمبمبناس:بة مÊاقشةناس:بة مÊاقشةناس:بة مÊاقشةناس:بة مÊاقشة

        Ldٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةLdٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةLdٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةLdٕداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHةاملتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     58.1258.1258.1258.12

Lدة واQميقراطية مبناس:بة ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدÌل dمس الفريق الفHدرايل iلو 
املتعلق Ldٕداث املكaب الوطين  12.58مرشوع قانون رمق مÊاقشة 

  .لالس�شارة الفالحHة
ونظرا Sٔمهيته  ،لقطاع الفالLةانطالقا من قÊاعتنا برضورة اQمع املس:متر 

Ìاصة ؤ�نه شلك مÊذ  سواء Pىل املس:توى �قaصادي و�ج
عي،
زال ٕاLدى ٔ�مه ٔ�ولو¬ت املغرب يف مجيع خمططاته �قaصادية الس:تÊDات وما

  .و�ج
عية بفضل التوâات الرمسية ziو�

ة اع وركزي ونظرا Sٔمهية الفالح dعتباره فاPال ٔ�ساس:يا يف هذا القط
Hساس:ية للك «منية فالح�ة، فٕان لك ا�ططات و�سرتاتيجيات الفالحHة ٔ

ذ» ٔ�ن و�ن وتدريب وٕارشاد وٕاخ�ار الفالح، ختصص Tانبا Éام لعمليات «ك
سواء اكنت تقÊية ٔ�و اقaصادية ٔ�و اج
عية تعترب  ،املعلومات الفالحHة

إالنتاج مدÌال ٔ�ساس:يا لت¶ديث القطاع الفالá وتطو�ره، وتوجHه �رامج 
  .حنو اSٔفضل وdلتايل حتسني وضعية الفالLني والرفع من مس:توامه املعDيش

من ٔ�مه الوسائل  ا منومبا ٔ�ن إالرشاد الفالá والقروي ¿شلك واLد
اليت تعمتدها اQو� من ٔ�Tل ٕانعاش التمنية القروية، فٕان حتقHق هذه 

ابة اSٔهداف يتوقف Pىل قدرة �رامج إالرشاد الفالP áىل إالس:ت"
حلاجHات وتطلعات الفالLني وكذا تقدمي معلومات Éمة، كام و·يفا، وممتزية 

  .عن املصادر اSٔخرى املتاLة iلفالLني
وانطالقا من ·ون هذا القانون ا�ي حنن بصدد دراس:ته هيدف ٕاىل 
ٕاLداث املكaب الوطين لالس�شارة الفالحHة مكؤسسة معومHة «متتع 

ملايل وختضع لوصاية ومراق�ة املالية ziو� dلشخصية املعنوية و�س:تقالل ا
إالسرتاتيجية  املطبقة Pىل امل¦ش�ٓت العامة، وا�ي س:يعهد ٕاليه تطبيق

اجلديدة لٕالرشاد الفالá، فٕاننا س:نصوت dٕالجياب Pىل هذا املرشوع، 
 ،áنظرا ملا ميث¹ من خطوة لت"اوز النقص احلاد يف جمال إالرشاد الفال

مهنم، مع  %5تغطية احلالية iلفالLني dٕالرشاد حHث ال تتعدى �س:بة ال 
درهام للك فالح من حHث املزيانية ا�صصة لٕالرشاد الفالá،  15لكفة 

وهو ما يعوق �س:ت"ابة iل¶اجHات املزتايدة، والس:í يف ظل التحوالت 
  ."املغرب اSٔخرض"اليت Tاءت يف ٕاطار خمطط 

لك إالجراءات والتدابري وdملناس:بة، فٕاننا نطلب من احلكومة ٔ�ن تت ذ 
ما يواâه من حتد¬ت  ماليت متكن من حتسني هذا القطاع وتقويته ٔ�ما

  .املنافسة من طرف املنتوTات اSٔجÊبية
  .والسالم Pليمك ،شكرا Pىل ان��اهمك

********************        
الفريق الفريق الفريق الفريق     املس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dاملس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dاملس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dاملس�شار الس:يد الصادق الرغيوي dمسمسمسمس    تدÌلتدÌلتدÌلتدÌل    ::::VVVVIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 

    مÊاقشة مرشوع قانونمÊاقشة مرشوع قانونمÊاقشة مرشوع قانونمÊاقشة مرشوع قانونمبمبمبمبناس:بة ناس:بة ناس:بة ناس:بة     الفHدرايل iلوLدة واQميقراطيةالفHدرايل iلوLدة واQميقراطيةالفHدرايل iلوLدة واQميقراطيةالفHدرايل iلوLدة واQميقراطية
يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة يتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة     39.1239.1239.1239.12رمق رمق رمق رمق 

        ....واملائيةواملائيةواملائيةواملائية

بة ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تدÌل dمس الفريق الفHدرايل iلوLدة واQميقراطية مبناس: 
املتعلق dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات  39.12مÊاقشة مرشوع قانون رمق 

 البيولوj إالنتاج و«مثني Òشجيع ٕاىل الفالحHة واملائية، ا�ي هيدف
 يف املسامهةو  مجعها ٔ�و التلقائية النبا+ت وقطف ومجع الفالحHة iلمنتوTات

  .البيولوj إالنتاج ط�من املهمتني املنت"ني دÌل حتسني Pرب املس:تدامة التمنية
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 التنوع Pىل واحلفاظ البD.ة Pىل احملافظة ٕاىل املرشوع هذا هيدف كام
jة  و�س:ت"ابة البيولوHات الفالحTىل املنتوP لطلبات املس:هت5 املزتايدة

   .البيولوj إالنتاج منط وفق
  الس:يد الرئDس،

ٕاذا  ٬لهاتعد الفالLة البيولوجHة فرصة حقHقHة يتعني Pىل املغرب اس:تغال
واليت حترتم معلية ٕانتاâا  P٬لمنا ٔ�ن املنتوTات الطبيعية اخلالية من املبيدات

املعايري البيH3ة وحتافظ Pىل مذاق وجودة هذه املواد، س:تكون موضوع 
اس:هتالك مفضل Ìالل الس:نوات القادمة، حHث تعرف ان�شارًا وٕاق�اال 

dداد املغاربة املق�لني  ،مزتايدًا ب�ٔورP�Pىل هذه املنتوTات الطبيعية كام ٔ�ن ٔ
  .يف «زايد مس:متر

حتقHق اSٔمن الغذايئ Pىل املدى الطويل يفرض Pىل اQو� ٕاقرار  ٕان
مقاربة بديÍ لٕالنتاج حتد من الرضر ا�ي يطال  الطبيعة واحلاTة املل¶ة 
ٕالPادة ٕانعاش الرتبة ومÊحها التنوع البيولوj الضامن الس:مترارية اEال 

فالLني Pىل تدبري ٔ�كرث عقالنية iلموارد الطبيعية هبدف احليوي، وحث ال
  .ضامن اس:مترار�هتا

ٕانه dت من املؤكد ٔ�ن الفالLة البيولوجHة ميكن ٔ�ن Òشلك حمراك هاما 
iلتمنية التكÊولوجHة ٕاذا اقرتنت مبس:توى جHد من الكفاءة ¿سمح مبرامكة 

بد من ٔ�ن ال وهنا. Pائدات ٔ�Pىل من ت5 اليت حتققها املنتوTات التقليدية
تقوم احلكومة مبسؤوليهتا يف معليات ٕارشاد الفالح و«كوينه حىت ينعم مبزا¬ 

  .التطور احلاصل يف جمال العمل الزراعي
ويُعد هذا املرشوع اليوم ا�ي س:نصوت Pليه dٕالجياب، بداية اخنراط 
بالدp يف مسار �ه
م dٕالنتاج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية، 
من Ìالل Òشجيع و«مثني املنتوج البيولوi jلمنتوTات الفالحHة واملائية 
وكذا املسامهة يف التمنية املس:تدامة من Ìالل حتسني دÌل املنت"ني املهمتني 

  .هبذا ا¢منط من إالنتاج
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  ،الس:يد الرئDس احملرتم
�ن ٔ�تناول اللكمة dمس فرق اùSٔلبية يف ٕاطار مÊاقشة قانون  ¿رشفينٔ

Sٔعرض Pىل ٔ�نظار جملس:نا املوقر وâة نظرp حول  2009التصفHة لس:نة 
هذا املرشوع، مس"لني يف البداية ٔ�ن هذا املرشوع يعترب البادرة املالية 

تاج iلعهد اQس:توري اجلديد ا�ي ن ىل iلحكومة اجلديدة بعد ÒشكHلها ك اSٔو
 ٔ�، وما بين Pلهيا 2011سست õ بالدp مÊذ احملطة التارخيية لفاحت يوليوز 

ٕاLدى اSٓليات اSٔساس:ية iلرقابة  - dملناس:بة  - وهو يعترب  ،من اس:تحقاقات
الربملانية Pىل احلكومة، ٕاال ٔ�ننا ¤متىن ب�ٔن ال تت"اوز هذه القوانني الس:ن�ني 

�راجمها واس:توطاهنا  حىت ¤متكن من مساء� احلكومة ومراق�ة مدى تنفHذ
  .اليت الزتمت هبا ومدى مطابقهتا والترصحي احلكويم ا�ي Tاءت به

يتضح لنا Tليا من Ìالل  2009وdلرجوع ٕاىل قانون التصفHة لس:نة 
ٕاىل  2008اSٔرقام الواردة فHه «راجع �س:بة نفقات ال�س:يري dملقارنة مع س:نة 

، وزار¬ اقطاP 11من طرف  %90، كام ٔ�ن نفقات �س��ر بلغت 63%
، وهنا ن�ساءل عن التفاوت الواحض %9.6وزارة مل تت"اوز  20بHD حوايل 

بني القطاPات الوزارية يف جمال �س��ر العمويم، بHD نفقات ال�س:يري 
   .مبختلف الوزارات %95فaت"اوز 

ومن ٔ�Tل تدارك سلبيات �س:بة إالجناز بني خمتلف القطاPات 
ال ٔ�ن ت�Ìٔذ احلكومة بعني �عتبار القطاPات ¤متىن مس:تق� ،احلكومHة

واع
دات ٕاضافHة  ج
عية من ٔ�Tل متكHهنا من موارد�سرتاتيجية و�
  .حىت «متكن من Ìلق فرص شغل Tديدة، وdلتايل متتص ٔ�فواج البطا�

  .صوت dٕالجياب لفائدة هذا املرشوعال ¿سعنا ٕاال ٔ�ن ن ويف اÌSٔري
  .والسالم Pليمك


