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الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  3.33.3.3الصادر يف 31
من رمضان  3319املوافق ل  31أغسطس  .9133مث مشروع
قانون رقم  ،33.39يتمم مبقتضاه الفصالن  .1و  11.من

محضر الجلسة الحادية والثالثين
التاريخ  92 :مجادى الثانية  3311ه ( 93مايو  9139م).

قانون املسطرة املدنية .مث مشروع قانون رقم  11.39يتعلق
باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري .ورابعا وأخريا،
مشروع قانون رقم  13.39يتعلق بالتجميع الفالحي.

الرئاسة  :السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب.
التوقيت  :اثنتان ومخسون دقيقة ،ابتداء من الساعة السادسة
مساء والدقيقة الرابعة عشرة.

إذن ،نبدأ بالدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم
 12.39القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  39.31املتعلق
بتنظيم قضاء القرب وحتديث اختصاصاته ،الصادر بتنفيذه الظهري
الشريف رقم  3.33.3.3الصادر يف  31رمضان 3319

جدول األعمال  :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية :

 مشروع قانون رقم  12.39بتغيري وتتميم القانون رقم
 39.31املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد اختصاصاته،

املوافق ل  31غشت .9133
أريد فقط أن أشري على أنه سبق أن اتفقنا يف ندوة
الرؤساء على أننا سنبتدئ بالنصني املتعلقني بالقطاعات اإلنتاجية،

الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  3.33.3.3الصدر يف
 31رمضان  31( 3319غشت .)9133


مشروع قانون رقم  33.39يتمم مبقتضاه الفصالن .1

لكن بطلب من احلكومة ،نعيد النظر إذا مسحتم هبذا الرتتيب،
نظرا حلضور السيدة الوزيرة اليت ستنوب على السيد وزير العدل.
إذن نعطي الكلمة للسيدة الوزيرة ،ونطلب منها أن تقدم
لنا النصني ،النص األول الذي سبق يل أن قدمته ،ونص مشروع

و  11.من قانون املسطرة املدنية.



مشروع قانون رقم  11.39يتعلق باهليئات البني مهنية

للفالحة والصيد البحري.



مشروع قانون رقم  13.39يتعلق بالتجميع الفالحي.

القانون رقم  33.39الذي يتمم مبقتضاه الفصالن  .1و 11.
من قانون املسطرة املدنية ،فلتتفضلي مشكورة السيدة الوزيرة.

السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة:

السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة

تفضلوا السيدات والسادة النواب،

والتنمية االجتماعية نيابة عن السيد مصطفى الرميد وزير العدل

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

والحريات:

المرسلين وعلى آله وصحبه.

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد

السيدة الوزيرة المحترمة،

المرسلين.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الرئيس،

خيصص جملس النواب هذه اجللسة للدراسة والتصويت
على مشروع قانون رقم  ،12.39القاضي بتغيري وتتميم القانون
رقم  39.31املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديث اختصاصاته،

السيدات والسادة النواب،
السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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طبقا ملقتضيات الدستور فيما جاءت به يف باب حقوق
املتقاضني وقواعد سري العدالة ،خاصة الفصل  393الذي ينص
على ما يلي" :تصدر األحكام وتنفذ باسم امللك وطبقا للقانون"،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد
المرسلين.
السيد الرئيس المحترم،

ويف إطار املالءمة مع مضمون الفصل املشار إليه أعاله من
الدستور وبعض فصول الظهري الشريف مبثابة قانون رقم
 3.13.331بتاريخ  92سبتمرب  3213املصادق على قانون

السيدة الوزيرة المحترمة،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أعرض على اجمللس املوقر تقرير جلنة العدل
والتشريع وحقوق اإلنسان حول دراسة مشروعي قانون ،يتعلق
أوهلما مبشروع قانون رقم  12.39يتمم مقتضيات املادة  1من

املسطرة املدنية فيما جاء به يف باب اجللسات واألحكام واملسطرة
أمام اجمللس األعلى ،يأيت هذا املشروع قانون لتغيري وتتميم
الفصلني  .1من الفقرة األوىل و  11.الفقرة الثانية.
وكذلك بنفس التعليل ،ويف إطار املالءمة بني مضمون

القانون رقم  39.31املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد
اختصاصاته ،وثانيهما يتعلق مبشروع قانون رقم  ،33.39الذي
يتمم مبقتضاه الفصالن  .1و  11.من قانون املسطرة املدنية،
وذلك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  3.ماي  ،9139وحبضور

الفصل املشار إليه أعاله من الدستور ومقتضيات القانون رقم
 39.31املتعلق بتنظيم قضاء القرب وحتديد اختصاصاته ،الصادر
بتنفيذه الظهري الشريف رقم  3.33.3.3بتاريخ  31أغسطس

األستاذ مصطفى الرميد وزير العدل واحلريات ،الذي قدم عرضا
أشار من خالله إىل مشروعي القانون السالفي الذكر.
هذان النصان يستهدفان مالءمة كل منهما للدستور

 ،9133 Aoutيأيت هذا املشروع قانون لتغيري وتتميم الفصل 1
من القانون املذكور .شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

اجلديد ،بإصدار األحكام وتنفيذها باسم جاللة امللك وطبقا
للقانون ،مواكبة ملقتضيات الفصل  393من الدستور.
ومبناسبة مناقشة هذين املشروعني من طرف السيدات
النائبات والسادة النواب احملرتمني ،أكدوا على ضرورة احرتام تطبيق

السيدة الوزيرة ،قدمتم النصني معا؟
السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية نيابة عن السيد مصطفى الرميد وزير العدل
والحريات:

القانون ،كما تناولوا أيضا اإلشارة إىل بعض اخلروقات أثناء مراحل
التقاضي ،وخصوصا املتعلقة بعدم استدعاء املشتكي أو الضحية،
ألنه كثريا ما يصرف النظر عن استدعائهما ،وهذا يسبب إجحافا

نعم.

السيد الرئيس:

يف حقهما ،والتمسوا ضرورة إصدار قانون صريح يضمن استدعاء
مجيع أطراف الدعوى حلماية حقوقهم مجيعا.
كما نوه السادة النواب والنائبات مببادرة وزارة العدل
وإسراعها يف تفعيل مقتضيات الدستور اجلديد وإتياهنا مبجموعة

إذن ،الكلمة اآلن للسيدة مقررة جلنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوعني ،السيدة النائبة
احملرتمة السيدة فتيحة مقنع ،فلتتفضل السيدة النائبة.
النائبة السيدة فتيحة مقنع ،مقررة النصين التشريعيين :

من املشاريع قصد املالءمة مع أحكامه ومقتضياته ،متسائلني أيضا
عن األجندة اليت تعتزم احلكومة من خالهلا القيام بذلك.

شكرا السيد الرئيس،
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وجتدر اإلشارة أن الفرق النيابية مل تتقدم بأي تعديل على
املشروعني ،باستثناء اتفاق أعضاء اللجنة واحلكومة ،يف شخص
السيد الوزير ،على إصالح خطأ مادي يتعلق بالفصل 11.

إذن صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم
 ،33.39يتمم مبقتضاه الفصالن  .1و 11.من قانون املسطرة
املدنية .إذن شكرا للسيدة الوزيرة على مشاركتها يف هذه اجللسة.

الفقرة أ من مشروع القانون رقم  ،33.39بإزالة عبارة "علنية"
ووضعها خارج املزدوجتني ،واالكتفاء بعبارة "باسم جاللة امللك
وطبقا للقانون" يف املزدوجتني.

ومنر إىل مشروع القانون رقم  11.39يتعلق باهليئات بني املهنية
للفالحة و الصيد البحري ،وكذلك مشروع القانون رقم 13.39
يتعلق بالتجميع الفالحي.
إذن ،نعطي الكلمة للسيد الوزير املنتدب لدى رئيس
احلكومة املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة ،نيابة عن
السيد وزير الفالحة والصيد البحري ،ليقدم لنا املشروعني معا،
الكلمة لكم السيد الوزير.

السيد الرئيس،
السادة الوزراء،
السادة النواب المحترمون،
عند عرض املشروعني على التصويت ،فقد صوت أعضاء
اللجنة على مشروع قانون رقم  12.39املتعلق بتنظيم قضاء
القرب وحتديث اختصاصاته باإلمجاع ،كما مت التصويت باإلمجاع

السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس
الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارةنيابة عن
السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري:

أيضا على مشروع قانون رقم  33.39بتغيري وتتميم قانون املسطرة
املدنية ،وذلك كما عدلته اللجنة واحلكومة معا .والسالم عليكم
ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

السيد الرئيس:
شكرا للسيدة النائبة احملرتمة.
إذن منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة
ملشروع القانون األول :12.39

يسعدين أن أقدم لكم نيابة عن السيد وزير الفالحة
والصيد البحري مشروعي قانون رقم  11.39ورقم ،13.39
األول يتعلق باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري ،وحيث
خمتلف الفاعلني على االنضمام يف منظمات بني مهنية تشكل

شكرا ،إذن صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم
 ،12.39بتغيري وتتميم القانون رقم  39.31املتعلق بتنظيم

إطارا للتشاور بني مهنيي نفس سلسلة اإلنتاج ،متكنهم من اختاذ
القرارات حول املواضيع ذات االهتمام املشرتك ،ومتثلهم كمخاطب
وحيد لدى السلطات العمومية.

قضاء القرب وحتديد اختصاصاته ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف
رقم  3.33.3.3الصادر يف  31رمضان  3319املوافق ل 31
غشت .9133
منر اآلن للتصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع

وهلذه الغاية ،تتمحور مقتضيات املشروع حول التعريف
مبفهوم اهليئات البني مهنية ،حتديد شروط االعرتاف باهليئات بني
املهنية وسحب االعرتاف منها ،أهداف وميادين اهتمام اهليئات
بني املهنية ،التعريف باالتفاقات بني املهنية وشروط متديدها ،وضع

القانون الثاين رقم :33.39

جلنة استشارية بني مهنية ،املوارد املالية للهيئات البني مهنية.

املوافقون  :إجماع.

املوافقون :إجماع.
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أما املشروع الثاين فيتعلق بالتجميع الفالحي ،الذي
يشكل إحدى اآلليات اليت اعتمدها خمطط املغرب األخضر
للنهوض باالستثمار وحتسني اإلنتاجية بالقطاع ألفالحي.

السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

فهذا التنظيم يروم احلد من تأثري اإلشكالية العقارية
املرتبطة بصغر االستغالليات الفالحة ،يف إطار تعاقد طوعي بني
الفالحني الصغار واملتوسطني واجملمعني ،من أجل تطوير اإلنتاج

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص التقرير
اليت أعدته جلنة القطاعات اإلنتاجية مبناسبة انتهائها من دراسة
ومناقشة مشروع قانون رقم  11.39يتعلق باهليئات بني املهنية
الفالحة والصيد البحري ومشروع قانون رقم  13.39يتعلق
بالتجميع الفالحي.
وقد شرع يف دراسة مشروعي القانونني خالل اجللسة

وتثمني املنتوجات الفالحية وحتسني ظروف تسويقها.
ومن أجل تأطري عملية التجميع وضمان حقوق األطراف
املتعاقدة ،يهدف مشروع هذا القانون أساسا إىل حتديد مبادئ
التجميع الفالحي ،تأمني املعامالت بني األطراف من خالل عقود

األوىل املنعقدة يوم الثالثاء  2ماي  ،9139وتلتها جلسة ثانية
وأخرية انعقدت يوم الثالثاء  3.ماي  ،9139واستغرقت
اجللستان ما يناهز مخس ساعات من العمل .وترأس اجللستني

التجميع ،حتديد اإلطار التنظيمي لتدخل الدولة يف عملية التجميع
الفالحي ،إرساء إلزامية اللجوء إىل الوساطة التعاقدية حلل النزاعات
قبل اللجوء إىل أية مسطرة أخرى للتحكيم.

السيد سعيد شبعتو رئيس جلنة القطاعات اإلنتاجية ،وعني السيد
مجال مسعودي مقررا هلذين النصني التشريعيني .وقدم املشروعان،
وتابع مراحل مناقشتهما السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد
البحري.

وامسحوا يل السيد الرئيس احملرتم ،السيدات والسادة
النواب احملرتمون ،أن أتقدم خبالص شكري ألعضاء جلنة القطاعات
اإلنتاجية ،رئيسا وأعضاء ،على اهتمامهم وجتاوهبم مع هذين
املشروعني واقرتاحاهتم البناءة اليت سامهت يف إغنائهما ،راجيا أن

وجتدر اإلشارة إىل أن النصني املذكورين سبق أن أحيال
على جملس النواب من طرف جملس املستشارين يف الوالية التشريعية
السابقة ،ونوقشا داخل اللجنة وصودق عليهما باإلمجاع يف اجللسة

يناال رضاكم كما كان عليه األمر داخل هذه اللجنة ،اليت وافقت
عليهما باإلمجاع .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
السيد الرئيس:

العامة اليت انعقدت بتاريخ  32أكتوبر  ،9133وأحيال على
جملس املستشارين لقراءة ثانية ،إال أن احلكومة احلالية قامت
بسحبهما ،مث أحالتهما برقمني جديدين على جملس النواب،
وبنفس الصياغة اليت سبق أن صادق عليها .ونظرا ألمهية النصني،

شكرا للسيد الوزير .إذن الكلمة اآلن للسيد املقرر ،مقرر
جلنة القطاعات اإلنتاجية ،ليقدم تقرير اللجنة يف املوضوعني،
الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد مجال مسعودي ،فليتفضل
مشكورا.

فقد اتفق السادة النواب على تسريع مناقشتهما واالكتفاء باملناقشة
التفصيلية ملوادمها.
وقبل التطرق إىل أهداف ومضامني هذين املشروعني وأهم
االقرتاحات اليت تقدم هبا السيدات والسادة النواب احملرتمني أعضاء

النائب السيد جمال مسعودي ،مقرر النصين التشريعيين:
السيد الرئيس،
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

اللجنة ،البد من توجيه الشكر والتقدير بامسي ،ونيابة عن السيد

المرسلين.
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رئيس اللجنة ومكتبها وكافة أعضائها ،إىل السيد الوزير والطاقم
الذي رافقه ،على ما قدمه من توضيحات أثناء مناقشة هذين
املشروعني.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

لقد كانت مناقشة مواد هذين املشروعني من طرف

السيدات والسادة النواب مناسبة للتنويه هبذه املبادرة احلكومية،
اليت ستعزز القدرات الفالحية لبالدنا وترفع من مستوى اجلودة
واإلنتاجية ،آملني أن يساهم النصان التشريعيان يف توفري وضعية
أفضل لكل الفاعلني ،وخاصة منهم الفالحون الصغار واملتوسطني.

لقد استهل السيد الوزير عرضه األول حول مشروع قانون
رقم  11.39يتعلق باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري،
باإلشارة إىل أنه يندرج يف إطار تنزيل برنامج خمطط املغرب
األخضر ،ويهدف إىل وضع إطار قانوين ينظم هذه اهليئات،
وجيعلها تساهم يف تنفيذ الربامج التعاقدية ملالئمة أدوات اإلنتاج
واألنواع واألصناف املزروعة مع متطلبات التسويق ،وعصرنة
جتهيزات تثمني املنتوج وحتسني جودته ،وتنظيم السوق الداخلي،

ويف األخري ،أخرب اجمللس املوقر بأنه خالل اجللسة الثانية
اليت انعقدت يوم  3.مايو  9139متت مناقشة مواد مشروعي
القانونني ،كما قدمت بعض التعديالت اليت مت التوافق عليها ،واليت
استجاب هلا السيد الوزير ،الشيء الذي مكن السادة النواب من
التصويت يف نفس اجللسة على مشروعي القانونني برمتهما
باإلمجاع كما عدلتهما اللجنة .وشكرا السيد الرئيس.

وإنعاش التصدير جللب العملة الصعبة للبالد .كما أشار بأن
االعرتاف هبذه اهليئات بني املهنية سيمكن من تسهيل التشاور بني
مهنيي السلسلة ويساعدهم على اختاذ القرارات املناسبة.

السيد الرئيس:

بعد ذلك ،انتقل السيد الوزير إىل تقدمي مشروع قانون رقم
 13.39يتعلق بالتجميع الفالحي ،فأشار إىل أنه يهدف إىل
حتديد مبادئ التجميع الفالحي وتأمني املعامالت التجارية
لألطراف املتعاقدة ،وذلك من خالل عقد التجميع ،كما يهدف

شكرا للسيد النائب احملرتم .إذن منر اآلن إىل فتح باب
املناقشة العامة ،باسم فرق األغلبية وكذلك اجملموعة النيابية
لتحالف الوسط املنتمية كذلك لفرق األغلبية ،أعطي الكلمة
للسيد النائب احملرتم السيد احلسني قامسي ،فليتفضل مشكورا.

إىل حتديد اإلطار التنظيمي لتدخل الدولة يف عملية التجميع .كما
ذكر السيد الوزير بأن خمطط املغرب األخضر جعل من التجميع
الفالحي ركيزة من ركائزه ،واعتربه شكال من أشكال التنظيم املميز

النائب السيد الحسين قاسمي باسم األغلبية:
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على
أشرف المرسلين.

إلجناز املشاريع الفالحية الكربى .وأشار السيد الوزير إىل أن
التجميع الفالحي يرتكز على التجمع اإلرادي للفالحني حول
فاعلني من القطاع اخلاص أو تنظيمات مهنية متمرسة ،يف إطار
شراكة من أجل حتسني مراحل اإلنتاج وتثمني وتسويق املنتوجات

السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

أتشرف بتناول الكلمة باسم مكونات األغلبية يف هذه
اجللسة اخلاصة باملناقشة العامة واملصادقة على مشروعي قانونني

الفالحية .وتتجسد العالقات بني األطراف من خالل إبرام عقد
للتجميع الفالحي حيدد االلتزامات املتعاقد عليها.

نعتربمها أداة ورافعة أساسية للتنمية الفالحية ،بالنظر إىل اآلليات
واملقتضيات اهلامة الواردة فيهما .ويتعلق األول منهما مبشروع
قانون رقم  11.39املتعلق باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد

السيد الرئيس المحترم،
السيد الوزير المحترم،
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البحري ،واهلادف من خالل أبرز مضامينه إىل تنظيم املهنيني،
واحلرص على ضرورة وجود ارتباط للسلسلة يف كل حلقات
ومراحل اإلنتاج من بدايتها إىل هنايتها ،مع اختاذ أعضاء املنظمات

وضمن املقاربة التشاركية مع كل املتدخلني ،لتحظى بالدنا هبذا
املخطط االسرتاتيجي اهلادف بكل اإلرادية امللموسة يف مضامينه
إىل االستثمار يف القطاع وتوفري إمكانات وفرص النمو والتنمية،

املهنية لقراراهتم باإلمجاع ،ضمانا التفاقهم على طرق التمويل
والسياسة املتبعة .كما يراعي املشروع مبدأ التوازن يف التمثيلية
ضمن اإلطارات اجلهوية واحمللية ،حرصا على إشراك اجلميع فيها.

للرفع من مستوى املنتوج الفالحي الداخلي اخلام والتصدير بقيمة
مضافة قوية ،إضافة إىل توفري مناصب هامة للشغل.
وهي كذلك مناسبة نسجل فيها ،السيد الوزير ،بإجيابية

ويتعلق مشروع القانون الثاين مبشروع القانون رقم
 13.39املتعلق بالتجميع الفالحي ،املتوخى ضمن أهدافه
األساسية وضع اإلطار القانوين املالئم املنظم للهيئات ،لتسهيل
مسامهتها يف تنفيذ الربامج التعاقدية ومالءمة االنتاج مع متطلبات

مدى جتاوبكم الرفيع املستوى مع مالحظاتنا ومقرتحاتنا خالل
املناقشات اليت متت يف جلنة القطاعات اإلنتاجية ،واليت اتسمت
بالغىن والعمق لتطوير نصي املشروعني وجتويدمها ،مما يعترب مظهرا
إجيابيا للتفاعل بني احلكومة والسيدات النائبات والسادة النواب

السوق وعصرنة تثمني املنتوج وتنظيم السوق الداخلي وإنعاش
التصدير ،إضافة إىل إجناز املشاريع الكربى وتقوية تكتل الفاعلني
بالقطاع واحلد من تأثريات الوعاء العقاري املرتبط بصغر

أعضاء اللجنة.
كما ال يفوتنا يف مكونات األغلبية ،إال أن جندد تأكيدنا
وحرصنا املبدئي على إجناح كل اخلطوات اليت تقوم هبا احلكومة من

االستغالليات ،مما سيمكن الفالحني املتوسطني والصغار من
الولوج إىل التكنولوجيا احلديثة ،وبالتايل الرفع من إنتاجيتهم،
ناهيك عن وضع إطار للشراكة لتحسني مراحل اإلنتاج وتسويق
املنتجات الفالحية وإبرام عقود التجميع الفالحي.

خاللكم لتفعيل كل اإلصالحات املرتبطة بالقطاع الفالحي ضمن
األوراش اإلصالحية الكربى املفتوحة ،واليت أطلقتها الدينامية
اإلجيابية للدستور اجلديد واملتقدم ،واجلهود اجلارية لتنزيل مبادئه
تنزيال دميقراطيا سليما ،واملتناغمة مع ما يتضمنه الربنامج احلكومي

إن هذه االلتزامات وغريها ،واليت ال يتسع احليز الزمين لذكرها وهي
كثرية ،نعتربها يف مكونات األغلبية أجرأة فعلية وتنزيال ملموسا
ملضامني خمطط املغرب األخضر ،الذي ميثل مكسبا إجيابيا

من إجراءات كفيلة جبعل القطاع الفالحي قاطرة للتنمية ،إلخراجه
من املشاكل اهليكلية املتعددة اليت يعاين منها وتتطلب إصالحا
عميقا ومشوليا ومهيكال ومندجما ،ضمانا لنجاعته وإسهامه اإلجيايب

للنهوض بقطاع الفالحة وإصالحه وعصرنته ورفع التحديات
املطروحة أمامه داخليا وخارجيا ،ضمن تفعيل االسرتاتيجية الوطنية
والقطاعية املتضمنة يف التصريح احلكومي الذي حظي مبصادقة
جملس النواب.

يف االقتصاد الوطين.
ولبلوغ األهداف اإلصالحية املرجوة يف قطاع الفالحة،
واعتبارا خلصوصيته ،نقرتح اإلجراءات واملستلزمات التالية :ال بد
من تنظيم وتكتل الفالحني ،ال بد من وجود منظمات مهنية قوية

ونعترب هذه املناسبة فرصة لإلشادة باجملهودات اليت
تبذلوهنا السيد الوزير يف تسيري القطاع ،سواء يف احلكومة السابقة
أو احلالية ،حيث وفقتم وبنجاح من خالل توظيف درايتكم

تتوفر على التمثيلية الالزمة ،ال بد من وضع برنامج ملواكبة هذه
املنظمات وتعزيز القوة التفاوضية للفالح ،حىت ال يبقى هو احللقة
األضعف يف السلسلة ،ال بد من إعداد صيغ للتواصل بني الفالح

الواسعة واملدققة بالقطاع يف اقرتاح البدائل املمكنة واملناسبة له،

وبني الفاعلني اآلخرين يف السلسلة ،ضرورة املواكبة واملصاحبة يف
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كل مراحل التجميع ،مبا يف ذلك التحديد ،اإلعداد ،وضع
االتفاقية ،التعاقد ،مث التنفيذ ،ضرورة التسريع بإخراج املراسيم
التنظيمية ،ضرورة إخراج قانون االستشارة الفالحية ملواكبة مشروع

 ،9139حيث أكد على أنكم ،السيد الوزير ،أصدرمت قرارا
بإعطاء ثالثة أشهر للجهات اليت مل تلتزم حىت اآلن هبذه الدفاتر
كمهلة للوفاء هبا ،ضمنانا للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وتوفر

التجميع ،ربط مشاريع التجميع بسلسلة اإلنتاج املتكاملة،
كاإلنتاج ،التسويق والتصنيع ،العمل على تسهيل مسطرة منح
صفة جممع ،العمل على تأطري اجملمعني داخل مشاريع التجميع

الشروط السليمة للتنافسية .إننا نعترب هذه اخلطوة إجيابية ،ضمن
خطوات أخرى ضرورية وال بد منها يف جماالت كثرية إلصالح
القطاع والنهوض به.

الفالحي ،العمل على إحداث توازن بني املستفيدين من أراضي
صوديا  SODEAوصوجيطا  SOGETAواجملمعني املؤهلني
ملشاريع التجميع.
وهلذا ،جيب استحضار ثالثة مبادئ وحنن نناقش هذين

وفيما يتعلق باإلصالح اهليكلي وإعادة توجيه السياسات يف
هذا القطاع احليوي ،نؤكد على ضرورة مراعاة األولويات
واملستلزمات التالية:
أوال :ضمان االستجابة حلاجيات املواطنني يف أمنهم

املشروعني ،وهي:
 أوال :دعم الدولة لربامج املنظمات املهنية يف إطارتشاركي.

الغذائي ،ضمن تعزيز اإلمكانيات يف جمال احلبوب ،وإعطاء األمهية
الكربى لقطاع املواشي مع إعادة هيكلته ،والرفع من مداخيل
الفالحني ،وخلق فرص هامة للشغل يف العامل القروي ،واحلرص

 ثانيا :تعميم التنظيم املهين داخل القطاع. ثالثا :إشراك هذه املنظمات يف جمال حتديد وإجنازالسياسات العمومية والفالحة والصيد البحري على اخلصوص.
ومن جهة أخرى ،وعلى مستوى حماربة الريع والفساد،

على التوازن بني خمطط املغرب األخضر ،الذي يهدف إىل تنمية
فالحية ذات مردودية وإنتاج عايل ،وبني تنمية الفالحة الصغرية
وفقا ملبادئ االقتصاد االجتماعي والتضامين.
ثانيا :ضرورة إجياد احللول الضرورية يف سياق عملية التجميع

وحرصا على تفعيل احلكامة اجليدة ،متاشيا مع تنزيل مبادئ
الدستور بشكل دميقراطي وسليم ،وتفعيال ملقتضيات التصريح
احلكومي ،فإننا جندد الدعوة إىل تفعيل هذا الورش اهلام بكل إرادية

لعدم تكافؤ الفرص بني كبار املنتجني اخلواص واملنتجني الصغار،
الذين جيب متتيعهم بأمثنة ميسرة تفاديا إلخضاعهم للمنافسة
القوية ،مع أمهية تشجيع التجميع حول التعاونيات لتعزيز التضامن

سياسية ،اليت ندرك بأهنا متوفرة لدى احلكومة .إننا على أمت الوعي
بكون هذه املهمة ليست سهلة وتتطلب الوقت الكايف ومسامهة
اجلميع ،حكومة وبرملانا ونقابات ومنظمات اجملتمع املدين وكل
املتدخلني.

وتبادل الوسائل واخلربات ،إضافة إىل جعل اإلسرتاتيجية الفالحية
مرتبطة بالرفع من اإلنتاجية ،يف إطار األخذ بعني االعتبار
لإلكراهات البيئية ضمن تفعيل دول البحث الزراعي .ومن جهة
أخرى ،ال بد من وضع سياسة كربى لتمنية العامل القروي ،من

وعالقة باملوضوع ،ال يسعنا هبذه املناسبة إال أن نعرب عن
ارتياحنا ملا صرح به رئيس احلكومة السيد عبد اإلله بنكريان بشأن
دفاتر التحمالت املتعلقة بأراضي صوديا وصوجيطا خالل جلسة

خالل مقاربة مندجمة هتدف إىل تأمني الولوج إىل املاء الصاحل
للشرب والكهرباء والتعليم والصحة واالرتقاء باملرأة القروية.
ثالثا :وفيما يتعلق بالصيد البحري ،جندد اقرتاحاتنا القاضية

األسئلة الشفوية الشهرية التارخيية املنعقدة يوم االثنني  33مايو

بضرورة وضع خطة إلعادة هيكلة وحدات الصيد بالساحل وأعايل
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هذا اجملال .شكرا على انتباهكم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته.

البحار ،واالهتمام حبل مشاكل مراكب الصيد التقليدي اليت تعاين
من ثقل املنافسة ،وتشجيع االستثمارات اخلاصة ،وحتديث البىن
التحتية املوجودة وتوسيعها ،وتعميق التكوين املهين لتأهيل املوارد

السيد الرئيس:

البشرية ،مع إحداث مراكز للتكوين يف مجيع املدن الساحلية ،مبا
يف ذلك أقاليمنا اجلنوبية ،إضافة إىل مراجعة النظام اجلبائي اخلاص
بالقطاع ،وحتسني قنوات التوزيع الداخلي لألمساك ،دون إغفال

شكرا لكم السيد النائب احملرتم .الكلمة اآلن لفريق
التجمع الوطين لألحرار ،السيد النائب احملرتم السيد سعيد بليلي،
فليتفضل مشكورا.

ضرورة إنشاء شراكة حقيقية مع الرأمسال األجنيب ،وخاصة لالحتاد
األورويب ،جلعله يندمج يف هذا اجملهود الوطين املطلوب .وعلى
املستوى االجتماعي ،فال بد من إدماج القطاع يف التأمني
اإلجباري واحرتام معايري الشغل والسالمة املهنية ،تطبيقا ملقتضيات

النائب السيد سعيد بليلي باسم فريق التجمع الوطني لألحرار:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،
أخواتي إخواني النواب،

مدونة الشغل.

التجمع الوطين لألحرار وفريقهم يف الربملان أكدوا
ويؤكدون دائما أهنم ميارسون املعارضة البناءة واملعارضة الناصحة

السيد الرئيس،

تلكم بعض اإلجراءات واملستلزمات اليت نقرتحها لضمان

واملعارضة املساندة كلما تعلق األمر مبصلحة املواطن أو مصلحة
البالد .ويف هذا الصدد ،كان واضحا أنه مل يكن هناك جمال
للتموقع أغلبية أو معارضة ،بل كان املناخ الذي طبع أجواء اشتغال

إصالح حقيقي وفعال للقطاع الفالحي بكل مستوياته،
استعرضناها بإجياز شديد ،وهي بدون شك تلتقي يف كثري من
أهدافها ومراميها مع توجهات احلكومة واملالحظات اليت أبدهتا

جلنة القطاعات اإلنتاجية خالل تدارسها هلذين املشروعني:
 11.39املتعلق باهليآت بني املهنية للفالحة والصيد البحري و
 13.39املتعلق بالتجميع الفالحي ،مناخا إنتاجيا مسئوال وبناءاً،
وقدم فريقنا تعديالت على غرار الفرق األخرى ،رغم تداول هذين

فرق األغلبية واملعارضة خالل مناقشة املشروعني يف أشغال جلنة
القطاعات اإلنتاجية.
ووعيا بأمهيتهما ،صادقت مكونات األغلبية إجيابا على
املشروعني ضمن اللجنة املذكورة ،وال يسعها انسجاما مع هذا

املشروعني خالل الوالية التشريعية السابقة ،ومت إثراء مشاريع
قوانينها بدم جديد ورؤية متجددة .وباملقابل ،ال بد أن تبلغوا
السيد الوزير إىل وزير الفالحة التجاوب اإلجيايب واملنفتح الذي

املوقف ،إال أن جتدد التصويت واملصادقة اإلجيابية عليهما ضمن
هذه اجللسة العامة ،اليت نتمىن أن تكلل أعماهلا بالتوفيق والنجاح.
ويبقى األهم لدينا هو العمل بعد املصادقة على هذين املشروعني
اهلامني يف إطار تعاون اجلميع على التطبيق السليم للمقتضيات

مكننا من توافق باإلمجاع على الصيغة النهائية ،وهي املعروضة أمام
أنظارنا للتصويت.
وتعد هذه املشاريع قوانني استجابة حقيقية ومنتظرة
ملتطلبات صغار املنتجني واملهنيني يف ميداين الفالحة والصيد

الواردة فيهما وتنزيلها على أرض الواقع ،ألن حاجة بالدنا
إلصالح القطاع الفالحي يف كل مستوياته أضحت ملحة وضرورية
أكثر من أي وقت مضى ،جتاوبا مع االنتظارات العميقة لشعبنا يف

البحري وتدعيما لآلليات األساسية يف إجناح اإلسرتاتيجية الوطنية
املتمثلة يف خمططي املغرب األخضر وأليوتيس
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 ،HALIEUTISمن أجل حتقيق تنمية مستدامة تستجيب
ملصاحل الفاعلني يف مجيع سالسل اإلنتاج ،يف إطار الدعامة الثانية
للفالحة التضامنية ،مبا ستحققه من انتظارات تسيريية وتنظيمية

تضاربا يف املصاحل ،إذ أن البني مهنية جيب أن تبىن على مبدأ
التفريع والتكامل يف املهام ما بني اجلمعيات املهنية والبني مهنية.
ثانيا ،جيب التنسيق بني دور اهليئات البني مهنية والتجميع

لولوج صغار الفالحني للتمويل ،تعميم التقنيات اجلديدة ،وإىل
األسواق .كما سيمكن هذان املشروعان من وضع األطر القانونية
للهيئات البني مهنية والتجميع ،من أجل تنفيذ عقود برامج

يف إطار خمطط املغرب األخضر .كما جيب توسيع دور هذه
اهليئات يف اقرتاح املشاريع الفالحية ،وتعزيز دور الشراكة مع
هيئات الدولة املماثلة ،لدعم مسار التنمية الفالحية وخلق مشاريع

سيكون هلا األثر اإلجيايب يف تشجيع احلكامة اجليدة وتوحيد
املخاطب والقرارات وإجياد االختيارات اإلسرتاتيجية واحللول
الناجعة حلل اإلشكاليات العقارية وعقبات تفتيت األراضي
وضعف التنظيم يف مجيع مراحل اإلنتاج ،من أجل شراكات فائز-

يف هذا امليدان.
ثالثا ،يعترب التسويق إحدى املهام األساسية للهيئات البني
مهنية ،ولذا اقرتحنا من ضمن مهامها خلق شركات أو أشكال
تنظيمية للخدمات والتسويق والرتويج من طرف اهليآت البني

فائز حتدد فيها احلقوق وااللتزامات .وشكرا على تتبعكم.

مهنية ،على غرار ما هو معمول به يف العديد من الدول ،وعلى
غرار كذلك ما هو معمول به لدى اجلمعية املغربية ملريب األغنام
واملاعز ،وكذلك تعزيز بعض األدوار املتعلقة باجلودة وصحة

السيد الرئيس:

شكرا لكم .الكلمة اآلن لفريق األصالة واملعاصرة،

املستهلك والتأطري التقين للفالحني الصغار والبحث العلمي.
رابعا ،فيما خيص الباب الثاين املتعلق باهليئات البني
مهنية ،يتم حتديد القطاعات املعنية كإنتاج أو تثمني أو حتويل أو
تسويق منتوجات السالسل ،لكن مل تتم اإلشارة إىل منتج

فليتفضل السيد النائب احملرتم السيد كمال عبد الفتاح.
النائب السيد كمال عبد الفتاح باسم فريق األصالة والمعاصرة:
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،

املدَّخالت الفالحية  les intrantsوكذا املستهلكني باعتبارهم
أحد اجلوانب األساسية يف سالسل اإلنتاج ،هذا األمر يستوجب
اإلسراع بإخراج القوانني املوازية الالزمة من طرف وزارة التجارة.

السيدات والسادة النواب المحترمون،

نعترب داخل فريق األصالة واملعاصرة أن مشروع القانون

رقم  11.39املتعلق باهليئات البني مهنية هو مشروع مهم ،من
شأنه أن يعزز االلتقائية والتنسيق واجلدوى االقتصادية يف ميادين
الفالحة ،وكذا التخفيف من نفقات التسيري ،وعقلنة استعمال

خامسا ،فيما خيص الباب الرابع :اللجنة االستشارية،
يالحظ أن عضوية اللجنة مبنية باألساس على النهج اإلداري
التقليدي ،حبيث مل تشرك مجعيات اجملتمع املدين وال اخلرباء
االقتصاديني وال املنتجني ضمن مقاربة تشاركية .وبالتايل اقرتحنا

املوارد والبنيات التحتية املوضوعة رهن إشارة اجلمعيات البني
مهنية.
املالحظة األوىل واألساسية تتعلق باألهداف احملددة يف
الباب األول ،هذه األهداف جاءت كاملة ومتطابقة متاما مع

تعديل تكوين اللجنة املقرتحة ،باملناصفة بني مكونات الدولة أو
احلكومة ومتثيلية القطاع اخلاص ومكاتب اخلربات وممثلي البني
مهنيني.

اهليئات البني مهنية املتواجدة حاليا ،وهذا من شأنه أن خيلق
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سادسا ،وجبت اإلشارة إىل أن بعض اإلجراءات اليت
ميكن أن تتخذها الدولة لعقلنة وترشيد استعمال اإلمكانيات
البشرية ووسائل النقل والبنيات املخصصة للجمعيات املهنية ،خبلق
مراكز مشرتكة بني مهنية.
أما فيما خيص القانون رقم  13.39املتعلق بالتجميع
الفالحي ،فنعترب داخل فريق األصالة واملعاصرة أن التجميع

وضعف املنحة املخصصة للتجميع .فلذا وجب التدخل بقوة
ملصاحل وزارة الفالحة واحلكومة يف هذا اجلانب ،ووضع اآلليات
اجملمع من أجل التجميع .كما وجب إحداث
اخلاصة ملواكبة ِّ
آليات حملية ملواكبة القطاع اخلاص للمجمعني ،سواء يف جمال
العقار أو هتيئ أو تبسيط املساطر ،والتدخل لدى األبناك من أجل
االستدانة.

الفالحي يعترب إحدى الركائز األساسية ملخطط املغرب األخضر
حلل إشكاليات تقسيم األراضي وتنظيم الفالحني الصغار
وإشكاليات التسويق ،وبالتايل يبقى هذا املشروع أساسي ملسار
الفالحة باملغرب.

بالنسبة ألولويات التجميع ،هناك قطاعات مل تستفد حلد
اآلن من هذا اإلجراء ،نذكر منها على سبيل املثال قطاع الدواجن
بالنسبة لسالسل اإلنتاج األساسية ،كما جيدر التذكري يف نفس
املقام ببعض املنتوجات احمللية كالصبار ،الذي ال يستفيد من دعم

ثانيا ،ونظرا ألمهية هذا املشروع ،نود أن نثري االنتباه إىل
بعض اجلوانب األساسية واحليوية إلشكالية التجميع باملغرب ،على
اعتبار أن اجلوانب القانونية مت قبول جل املقرتحات اليت تقدمنا هبا

الدولة على مستوى التحويل بالنسبة للقطاع اخلاص ،على أساس
أن االستفادة من الدعم حاليا تستفيد منها بعض اجلمعيات فقط.
جيب العمل ضمن مقاربة مشولية ،بدعم الدولة ملشاريع

داخل اللجنة ،ويف هذا الصدد نود أن نتقدم بالشكر للسيد الوزير
على انفتاحه على املقرتحات اليت قدمت أمامه.
املالحظ أن التجميع جنح يف جممله يف دعم املشاريع
والقطاعات املصدرة والصناعية ذات املردودية العالية دون

الدعامة األوىل كما هو الشأن بالنسبة للدعامة الثانية ،أي مبنطق
ضمان التسويق والتأطري والتنظيم ،حىت نضمن جناعة مسامهة
الدولة وعدم خلق خلل يف منظومة الطلب والعرض .وبالتايل،
ونظرا ألمهية هذا املوضوع ،يتطلب مشروع القانون احلايل املنظم

القطاعات املتعلقة باألمن الغذائي ،كاحلبوب والقطاين واألغنام
واألبقار احمللية واملنتجات احمللية ،لذا جيب التفكري جديا يف
إشكالية التجميع بالنسبة للقطاعات اخلاصة باألمن الغذائي.

للتجميع إجراء استشارة أولية مع خمتلف اهليئات القطاعية
واجملمعني واألبناك واإلدارات املعنية لتقييم جتربة التجميع الفالحي،
قصد توجيه املشروع احلايل.

بالنسبة هلذ ه القطاعات ،يصطدم التجميع بإشكالية الضمانات
اجملمع،
ملنح القروض من طرف األبناك ،سواء بالنسبة
للمجمع أو َّ
ِّ
اجملمع ،الذي يضطر إىل حتمل أعباء ليست
مما ينهك كاهل ِّ
مبقدوره وال من اختصاصاته ،واليت كانت سابقا من اختصاص

بالنسبة لنا داخل فريق األصالة واملعاصرة ،نعترب أن
القانونني السالفي الذكر من شأهنما الرفع من تنمية القدرات
اإلنتاجية للفالحة والرفع من إنتاجيتها وتنافسيتها ،لكن شرط أن
يكون التطبيق سليما وأن يراعي مصاحل فئات عريضة من الفالحني

الدولة ممثلة يف وزارة الفالحة.
التجميع ما زال احللقة الضعيفة يف مشروع خمطط املغرب
األخضر ،كونه يستهلك كثريا من الطاقات للبحث عن اجملمعني

الصغار والكبار .وشكرا لكم السيد الرئيس.
السيد الرئيس:
شكرا .الكلمة اآلن للفريق االشرتاكي ،السيد النائب

ورفع قدراهتم ،سواء من ناحية التكوين أو البنية التحتية لإلنتاج،

احملرتم السيد الشرقاوي الزنايدي ،فليتفضل مشكورا.
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اجملمعني ،مبعىن أنه يتعني علينا التوليف أو اجلمع بني
الصغار ،أي َّ
اجلدوى االقتصادية واجلدوى االجتماعية لعملية التجميع ،ذلك أنه
اجملمعون احللقة األضعف يف سلسلة اإلنتاج
ال ينبغي أن يصبح َّ

النائب السيد الشرقاوي الزنايدي باسم الفريق االشتراكي:
السيد الرئيس،
السيد الوزير المحترم،

اجملمعون إىل أصحاب رأمسال إقطاعيني ،خاصة وأن الدولة ترصد
و ِّ
اعتمادات ضخمة هلذه العملية.
خامسا ،جيب تطبيق القانون بصرامة ،ألن األمر يتعلق

السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتدخل باسم الفريق االشرتاكي يف مناقشة

مشروع القانون رقم  11.39الذي يتعلق باهليئات البني مهنية
للفالحة والصيد البحري ومشروع القانون رقم  13.39يتعلق
بالتجميع الفالحي .إننا نعترب يف الفريق االشرتاكي أن هذين
القانونني على الرغم من أهنما يبدوان تقنيني ،فإهنما مهيكلني

بالتزامات ترتتب عليها عملية استثمار ورهن أراضي وحتويل إنتاج،
لذلك فالدعم العمومي جيب أن تعرف مقاصده.
سادسا ،وهذه املالحظة تتعلق بالتنظيمات البني مهنية،
وتتمثل يف كون إشكالية االقتطاع اإللزامي لدى مجيع املهنيني

لقطاع حيوي ومركزي يف االقتصاد الوطين ويف رفع القيمة املضافة
للقطاع .وسأقتصر يف هذا التدخل على جمموعة من املالحظات
اليت نرى أنه يتعني أخذها بعني االعتبار عند تنفيذ القانونني ،ألننا

تطرح مسألة االنضمام إىل النسيج اجلمعوي املهين ،خاصة وأن
أوضاع التنظيمات املهنية ليست كلها على القوة والسالمة القانونية
والتنظيمية املطلوبة ،واملطلوب إذن نوع من التأهيل والتحسيس.

مقتنعون بأن اإلشكاالت الكربى واملشاكل والنزاعات ستظهر عند
التنفيذ:
أوىل هذه املالحظات تتمثل يف أن التجميع ،الذي كان
بصيغ متعددة يف ثقافة اإلنتاج الفالحي املغريب ،مل حيقق حلد اآلن

سابعا ،يتعني البحث عن أسباب ضعف الثقة بني
التنظيمات املهنية ،وتصحيح عالقة القوة واالختالالت يف
العالقات بني هذه التنظيمات ،علما بأن احللقة األضعف يف
السلسلة هو املنتج أو الفالح الصغري.

االنعكاسات اإلجيابية املتوخاة على اجملمعني.
ثانيا ،يتعني علينا اختاذ كافة االحرتازات ،حىت ال يتحول
اجملمع بواسطتها من الدعم
التجميع إىل وسيلة وآلية يستفيد ِّ

ويف اخلتام ،كما سبق أن اعتربنا يف أدبياتنا بشأن خمطط
املغرب األخضر ،يتعني أن يضل الفالح الصغري واملنتج الرهان
األساسي يف السياسات الفالحية ،ومن ضمنها سياسة التجميع

اجملمعني.
العمومي ويتخلى عن َّ
ثالثا ،وهو عبارة عن تساؤل عن مصري الشركات اليت
سبق هلا أن حصلت على شهادات التجميع قبل صدور هذا
القانون وكيفية مالءمة أوضاعها مع الوضع القانوين اجلديد .وال

الفالحي والدعم املقدم يف إطاره ،وذلك ليكون البعد االجتماعي
وإعمال احلقوق واحلفاظ على التوازنات االجتماعية هدفا مركزيا يف
السياسات العمومية .وشكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

خيفى على اجلميع أن هدف عدد من هذه الشركات كان هو
االستفادة من الدعم العمومي يف الدرجة األوىل.
رابعا ،يتعني أن يضل اهلدف من التجميع هو زيادة

شكرا للسيد النائب احملرتم .الكلمة اآلن للفريق
الدستوري ،السيد النائب احملرتم السيد فيصل الزرهوين ،فليتفضل
مشكورا ،تفضلوا السيد النائب.

اإلنتاج وعصرنته وتقوية النسيج اإلنتاجي والرفع من القدرة
التنافسية للقطاع ،ويف نفس الوقت حتسني مداخيل الفالحني

النائب السيد فيصل الزرهوني باسم الفريق الدستوري:
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عن أمهية هذا النص ،فإننا نطالب يف ذات الوقت بضرورة إخراج
النصوص التنظيمية املرافقة له يف أقرب اآلجال ،وبضرورة كذلك
إشراك املهنيني والنواب يف إبداء الرأي يف هذه النصوص ،حىت

شكرا الرئيس،
السالم عليكم ورحمة اهلل.
السيد الرئيس،

تكتمل لدينا الصورة بني ما هو تشريعي وما هو تنظيمي.
أما بالنسبة للمشروع الثاين ،فإننا نعده إطارا قانونيا حيدد
مبادئ التجميع الفالحي وتأمني املعامالت التجارية لألطراف

يف إطار مناقشة مشروعي القانونني  11.39يتعلق
باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري ومشروع القانون
 13.39يتعلق بالتجميع الفالحي ،يل كامل الشرف أن أتناول
الكلمة باسم فريق االحتاد الدستوري يف إطار مناقشة مشروعي
قانون ،يتعلق األول باهليئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري،
ويتعلق الثاين بالتجميع الفالحي ،ومها مشروعان يكتسيان أمهية

املتعاقدة عرب عقد جتميع .وعموما ،فإن هذا املشروع ميضي قدما
يف تفعيل خمطط املغرب األخضر يف إطار التوازن بني الفالحة
العصرية والفالحة التضامنية.
وتعترب آلية التجميع إحدى وسائل تنزيل املخطط

بالغة بالنسبة لقطاع الفالحة والصيد البحري.
وهكذا يشكل املشروع األول خطوة أساسية يف تنظيم
العالقات البني مهنية وإحكام التنسيق والتشاور بينها وخلق

األخضر ،ألنه يويل للعنصر البشري عناية كبرية ،وخاصة الفالح
الصغري ،كما أنه يطور أساليب التمويل ويضبط مسالك وأساليب
توزيع املنتوج الفالحي ،مبا يضمن أسعارا منصفة للفالحني .ونعتقد

أهداف مشرتكة ،سواء تعلق األمر بقطاع الفالحة أو تعلق بقطاع
الصيد البحري.
إن إحداث هيئات بني مهنية بالقطاعني من شأنه أن
يساهم يف بلورة الربامج التعاقدية واإلعداد للتناسب الضروري بني

أن هذا املشروع من شأنه أن يعزز دينامية االستثمار وأن ينهض
بالتنمية القروية ،ولذلك فإننا نصوت باإلجياب على املشروعني
معا ،وشكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

أدوات اإلنتاج واألصناف املزروعة مع حاجيات األسواق
ومتطلبات التسويق العصرية ،كما أنه سيتيح االرتقاء باملخاطب
املؤهل إزاء الفاعلني األساسيني يف السياسات العمومية ،قصد

شكرا للسيد النائب احملرتم .الكلمة اآلن للمجموعة
النيابية للحزب العمايل ،السيد النائب احملرتم السيد رشيد هبلول،
فليتفضل مشكورا ،السيد رشيد هبلول ما كاينش ،منر إىل اجملموعة

وضع تصورات مهنية واعية تسهل اختاذ القرارات املناسبة وتشكل
فضاء للتشاور والتنسيق ،خاصة فيما يتعلق بتحسني املنتوج
وتطويره وحتسني تنافسيته وجودته.
ومن هنا فإن هذا املشروع إمنا يندرج يف سياق

النيابية املستقبل ،الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد يزيد الطاغي،
ما كاينش ،إذن يسحب كلمته .إذن شكرا للسيدات والسادة
النواب الذين تدخلوا يف املناقشة العامة.
منر اآلن لعملية التصويت على مشروع القانون األول رقم

االسرتاتيجيات الوطنية املتمثلة يف املخطط األخضر وخمطط
أليوتيس ،ويتطلب وعيا كبريا لدى هذه اهليئات باملصاحل املشرتكة
وبتوزيع األعباء وااللتزامات بني األطراف حىت يتسىن هلما
االستمرارية يف املهام ،وتكون لديها القدرة على جتاوز اخلالفات

 11.39املكون من  91مادة:
املادة  :3إمجاع
املادة  :9إمجاع
املادة  :1إمجاع

اليت قد تنشأ فيما بينها .وإذا كنا يف فريق االحتاد الدستوري نؤكد
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املادة  :3إمجاع
املادة  :.إمجاع
املادة  :1إمجاع

املادة  :3إمجاع
املادة  :.إمجاع
املادة  :1إمجاع

املادة  :1إمجاع
املادة  :2إمجاع
املادة  :2إمجاع

املادة  :1إمجاع
املادة  :2إمجاع
املادة  :2إمجاع

املادة  :31إمجاع
املادة  :33إمجاع
املادة  :39إمجاع
املادة  :31إمجاع

املادة  :2إمجاع
املادة  :31إمجاع
املادة  :33إمجاع
املادة  :39إمجاع

املادة  :33إمجاع
املادة  :3.إمجاع
املادة  :31إمجاع

املادة  :31إمجاع
املادة  :33إمجاع
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :إجماع.

املادة  :31إمجاع
املادة  :32إمجاع
املادة  :32إمجاع
املادة  :91إمجاع

إذن ،صادق جملس النواب على مشروع قانون 13.39
يتعلق بالتجميع الفالحي .شكرا على مشاركتكم ،ورفعت
الجلسة.

املادة  :93إمجاع
املادة  :99إمجاع
املادة  :91إمجاع
أعرض مشروع القانون برمته للتصويت :إجماع.

صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  11.39يتعلق
باهليئات البني مهنية للفالحة والصيد البحري.
منر إىل التصويت على مشروع القانون الثاين رقم ،13.39
يتضمن  33مادة:
املادة  :3إمجاع
املادة  :9إمجاع
املادة  :1إمجاع
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