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 محضر الجلسة السابعة واألربعين
 

 (. 4134غشت  31) 3211رمضان  42اإلثنني : التاريخ
 . السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب :الرئاسة

ساعة ومثان وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة احلادية : التوقيت
 .عشرة صباحا والدقيقة األربعني

الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية : جدول األعمال
 : التالية
  مبوجبه على  يوافق 12.34مشروع قانون رقم

بني  4133يونيو  41االتفاق املوقع بالرباط يف 
احلكومة للمملكة املغربية واجمللس الفيدرايل السويسري 

 بشأن النقل اجلوي املنتظم؛
  وافق مبوجبه على االتفاق  13.34مشروع قانون رقم

ماي  42بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة بالرباط يف 
ة وحكومة بني حكومة اململكة املغربي 4133

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية؛
  مبثابة النظام األساسي  11.34مشروع قانون رقم

 لغرف التجارة والصناعة واخلدمات؛
  يقضي بإحداث املكتب  21.34مشروع قانون رقم

 الوطين لالستشارة الفالحية؛
  يتعلق باإلنتاج البيولوجي  11.34مشروع قانون رقم

 .ئيةللمنتجات الفالحية واملا
 

 :الجلسة رئيسكريم غالب السيد  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

السيدات والسادة النواب تفضلوا سننطلق بعد دقيقة 
 .إن شاء اهلل تفضلوا، تفضلوا السيدات والسادة النواب ننطلق

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 المرسلين وعلى آله وصحبه،

 السيد الوزير المحترم، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

 : خيصص جملس النواب هلذه اجللسة للدراسة والتصويت على
  يوافق مبوجبه على االتفاق  12.34مشروع قانون رقم

بني احلكومة للمملكة  4133يونيو  41املوقع بالرباط يف 
اجلوي املغربية واجمللس الفيدرايل السويسري بشأن النقل 

 املنتظم؛ 
 وافق مبوجبه  13.34عن مشروع قانون رقم  ثانيا

 42على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة بالرباط يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية  4133ماي 

 اإلسالمية املوريتانية؛
 مبثابة النظام  11.34على مشروع قانون رقم  ثالثا

 والصناعة واخلدمات؛ األساسي لغرف التجارة 
 يقضي  21.34على مشروع قانون رقم  رابعا

 بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية؛ 
 وأخريا فيما خيص مشاريع القوانني رقم  وخامسا

يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتجات الفالحية  11.34
 .واملائية

قبل ذلك أعطي الكلمة للسيدة األمينة لتالوة ما ورد 
 .لس من مراسالت ونصوص تشريعيةعلى اجمل

 :السيدة جميلة المصلي أمينة الجلسة
 شكرا السيد الرئيس، 

توصلت رئاسة جملس النواب بالنص التشريعي اآليت 
يوافق مبوجبه على  34.11ويتعلق األمر مبشروع قانون رقم 

أبريل  41يف  اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع مبونروفيا
 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبرييا 4133
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كما توصلت الرئاسة كذلك بقرارات اجمللس   
 :الدستوري ويتعلق األمر ب

يقضي برفض طلب السيدين  34.121قرار رقم  -
عبد العزيز بوحسيين وعبد احلق بدوي الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة اإلنتخابية  4133ونرب ن 42اإلقرتاع الذي أجري يف 
: احمللية الغرب إقليم القنيطرة وأعلن على إثره انتخاب السادة

حممد حيلية وبلعسال الشاوي وجواد غريب أعضاءا مبجلس 
 النواب؛

يصرح بعدم قبول طليب  34.122قرار رقم  -
السيدين حسن غويت وحممد كنون الراميني إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة اإلنتخابية  4133نونرب  42يف  اإلقرتاع الذي أجري
متارة، وأعلن على -متارة عمالة الصخريات-احمللية الصخريات

موح الرجدايل، اعتماد الزاهدي وابراهيم : إثره انتخاب السادة
 الشكيلي وحسن عاريف أعضاءا يف جملس النواب؛

يقضي برفض الطلب الذي   34.122القرار رقم  -
دخيل الرامي إىل إلغاء نتيجة اإلقرتاع تقدم به السيد بشري ال

نونرب بالدائرة اإلنتخابية احمللية العيون إقليم  42الذي أجري يف 
موالي محدي : العيون والذي أعلن على إثره انتخاب السادة

ولد الرشيد ومولود علواة وحممد سامل البيهي أعضاءا مبجلس 
 .النواب

ب والذي يقضي برفض الطل 34.122القرار رقم  -
الذي تقدم به السيد عبد العزيز أبا الرامي إىل إلغاء نتيجة 

بالدائرة اإلنتخابية  4133نونرب  42اإلقرتاع الذي أجري يف 
احمللية بوجدور إقليم بوجدور والذي أعلن على إثره انتخاب 
السيدين عبد اهلل أدبدا وسيدب إبراهيم خيي عضوين مبجلس 

 . النواب
 .شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد الرئيس
شكرا السيدة األمينة، ننطلق يف معاجلة مشروع قانون 

ويف إطار املناقشة  13.34ومشروع قانون  12.34رقم 
العامة الكلمة للحكومة لتقدمي املشروعني، تقدمون السيد 

يف تقدمي واحد،  13.34و  12.34الوزير مشروع قانون رقم 
 .دفعة واحدة

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن 

 :السيد وزير التجهيز والنقل
 شكرا السيد الرئيس، 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 المرسلين، 

يشرفين أن أنوب على السيد وزير النقل والتجهيز 
 .12.34و 13.34قانون  لعرض مشروعي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدات النائبات المحترمات،
 السادة النواب المحترمون، 

يسعدين اليوم أن أعرض على جملسكم املوقر مشروع 
الذي يوافق مبوجبه على اإلتفاق املوقع  12.34قانون رقم 

اململكة املغربية بني حكومة  4133يونيو  41بالرباط يوم 
 . واجمللس الفيدرايل السويسري بشأن النقل اجلوي املنضبط

وقبل عرض أهم مضامني اإلتفاق أود أن أذكر بأن 
وزارة التجهيز والنقل قامت بتحديد وبلورة سياسة لتحديد 

سرتاتيجية إالنقل اجلوي وفتح األجواء املغربية، حبيث مت وضع 
توضيح وحتديد الوسائل طموحة وقابلة للتحقيق عمليا مع 

الالزمة لذلك، ومن بني أهم احملاور الرئيسية اليت ترتكز عليها 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

3 

هذه السياسة نشري إىل متابعة سياسة انفتاح القطاع وذلك من 
 : خالل

فتح مفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات ثنائية أكثر  
 حتررا؛

ضمان شروط منافسة سليمة ونزيهة داخل القطاع  
ذ إجراءات قادرة على محاية خاصة من خالل تنفي

 جمموع شركات النقل اجلوي؛
ثالثا ضمان االستغالل األمثل للربط اجلوي لقطب  

 الدار البيضاء؛
رابعا تعزيز الرحالت حنو إفريقيا واملغرب العريب والشرق  

 . األوسط
وفيما خيص األسواق اجلديدة للنقل اجلوي ميكن 

األجواء املفتوحة  األسواق األوربية تشمل: تلخيصها فيما يلي
مع االحتاد األوريب زائد أربعة دول مشاركة وهي إيسلندا، 

اتفاقيات ثنائية  2النرويج، ليختنشتاين  وسويسرا باإلضافة إىل 
 . مع كل من صربيا وروسيا تركيا وأوكرانيا والبوسنة

فيما يتعلق بالشق األمريكي األجواء مفتوحة مع 
اتفاقيات ثنائية مع الربازيل،   2 الواليات املتحدة األمريكية زائد

اتفاقية ثنائية،  13بالنسبة إلفريقيا . كندا، كوبا واألوروغواي
اتفاقية ثنائية وبالنسبة للشرق األوسط هناك  31بالنسبة آلسيا 

 . اتفاقية ثنائية 31أيضا 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات النائبات المحترمات، 
 السادة النواب المحترمون، 

يهدف االتفاق احلايل الذي هو بني أيدينا مشروع 
إىل تقوية التعاون بني املغرب وسويسرا يف جمال  12.34قانون 

تعزيز نظام الطريان املدين الدويل وتطوير النقل الدويل، وذلك 
من خالل إقامة شبكة للنقل اجلوي توفر خدمات جوية 

 تستجيب حلاجيات املسافرين والشاحنني ومتكني مؤسسات
النقل اجلوي بالبلدين من منحهم أسعار وخدمات تنافسية 

 44بأسواق مفتوحة، وينص هذا االتفاق الذي حيتوي على 
 : مادة على املواضيع الرئيسية التالية

 تشغيل خدمات النقل اجلوي للركاب والشحن والربيد؛ 
 حق الطرفني بتعيني عدة مؤسسات للنقل اجلوي؛ 
ت وأنواع الطائرات حترير حجم احلركة وعدد الرحال 

وكذا تعريفات اخلدمات اجلوية مع إمكانية طلب اإلشعار 
بأسعار خدمات النقل اجلوي واعتماد املنافسة ومحاية 
املستهلك من األسعار املرتفعة ومحاية املؤسسات من األسعار 
املتدنية بشكل مصطنع بسبب اإلعانات املالية أو املساعدات 

 باشرة؛ احلكومية املباشرة أو غري امل
مث املوافقة املسبقة على جداول الرحالت واالعرتاف  

بشهادة صالحية الطائرة للطريان وشهادة األهلية ألفراد الطائرة 
والرخص املسلمة أو املصادق عليها من قبل الطرف املتعاقد 
هبدف تشغيل الطرق اجلوية مع ضمان أعلى درجات السالمة 

 . واألمن للنقل اجلوي
هذا القانون املعروض على أنظاركم وخبصوص مشروع 

فهو يقضي باملوافقة على االتفاق السالف الذكر والسالم 
 . عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 :السيد الرئيس
 . شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للسيدين املقررين

السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
امة نيابة عن الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحك

 :السيد وزير التجهيز والنقل
 .13.34من فضلك السيد الرئيس أعرض املشروع رقم 

 :السيد الرئيس
 .تفضل...
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السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس 
الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة نيابة عن 

 :السيد وزير التجهيز والنقل
يوافق  13.34رقم املشروع الثاين مشروع قانون 

مبوجبه على اتفاق بشكل خدمات اجلوية املوقع بالرباط يوم 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4133ماي  42

 . اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
ويهدف االتفاق إىل تقوية التعاون بني املغرب 
وموريتانيا يف جمال تعزيز نظام الطريان املدين الدويل وتطوير 

ل املدين الدويل وذلك من خالل إقامة شبكة للنقل اجلوي النق
توفر خدمات جوية تستجيب حلاجيات املسافرين والشاحنني 
ومتكني مؤسسات النقل اجلوي بالبلدين من منحهم أسعار 
وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة، وينص هذا االتفاق الذي 

 : مادة على املواضيع الرئيسية التالية 43حيتوي على 
 شغيل خدمات النقل اجلوي للركاب والشحن والربيد؛ت 
 حق الطرفني يف تعيني عدة مؤسسات للنقل اجلوي؛ 
حترير حجم احلركة وعدد الرحالت وأنواع الطائرات  

 وكذا تعريفات اخلدمات اجلوية؛ 
مث االعرتاف بالشهادات والرخص سواء تعلق األمر  

شهادة األهلية ألفراد  بشهادة صالحية الطائرات للطريان،
الطاقم والرخص الصادرة أو املصادق عليها من قبل الطرف 

 املتعاقد هبدف تشغيل الطرق اجلوية احملددة مبلحق االتفاق؛ 
مث أيضا ضمان أعلى درجات السالمة واألمن للنقل  

اجلوي، وهذا املشروع املعروض على أنظاركم يقضي باملوافقة 
والسالم عليكم ورمحة اهلل شكرا على االتفاق السالف الذكر 

 .السيد الرئيس
 : السيد الرئيس

 شكرا السيد الوزير، 

الكلمة اآلن ملقرر جلنة البنيات األساسية والطاقة 
السيد فؤاد الدرقاوي،  12.34واملعادن املتعلق مبشروع قانون 

 .السيد النائب احملرتم السيد فؤاد الدرقاوي فلتتفضل مشكورا
 : اد الدرقاوي مقرر النص التشريعيالنائب السيد فؤ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص 
التقرير الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 

الذي يوافق  12.34راستها ملشروع القانون رقم والبيئة بعد د
بني  4133من يونيو  41مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط 

حكومة اململكة املغربية واجمللس الفيدرايل السويسري بشأن 
 . النقل اجلوي املنتظم

وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثالثاء العاشر من 
مي رئيس جلنة البنيات برئاسة السيد أمحد التها 4134يوليو 

األساسية والطاقة واملعادن والبيئة، وحبضور السيد عزيز الرياح 
وزير التجهيز والنقل، حيث خصص هذا االجتماع لتقدمي 

 . مشروع القانون السالف الذكر
وقد ركز السيد الوزير احملرتم خالل عرضه على أربعة 

 : حماور أساسية تتعلق باآليت
 ل اجلوي؛ إسرتاجتية حترير النق 
 تطور السوق األوريب؛ 
 اتفاق النقل اجلوي بني املغرب وسويسرا؛  
 .وسويسرا وأخريا النقل اجلوي الدويل بني املغرب 

من  13وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم الثالثاء 
مثن املتدخلون من السادة النواب احملرتمون  4134يوليوز 
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على االتفاق  الذي يوافق مبوجبه 12.34مشروع القانون رقم 
 .4133من يونيو  41املوقع بالرباط يف 

كما مت التأكيد على أن هذا النوع من االتفاقيات 
يعمل على تعزيز مكانة املغرب خاصة يف ظل الوضع املتقدم 

لدى االحتاد األورويب وكذلك يف ظل سياسة  الذي يتميز به
االنفتاح وتسريع وترية حتسني العالقات مع الشركاء األوروبيني 
اليت يتبعها، كما يعمل كذلك على تطوير االقتصاد الوطين 
وتنويعه وتنميته وخاصة على املستوى السياحي من استقطاب 
للسياح ونقل لألشخاص وجلب لرؤوس أموال املستثمرين 

ويسريني، وكذلك تعميق التبادل التجاري وخدمة البعد الس
االسرتاجتي للمغرب مع ضرورة االستفادة من الفرص اليت 
تتيحها هذه االتفاقيات وتوظيفها لتنمية التبادل السياحي مع 

لكن يتعني يف املقابل بذل جهد يف التسويق . سويسرا
ية واالعتماد على سياسة مندجمة حىت تعود على هذه االتفاق

 . بنتائج إجيابية على املغرب
كما متت إثارت مالحظة مسطرية تتعلق بضرورة 
التنصيص على التطبيق املؤقت يف اتفاقيات قبل استكمال 

 . مسطرة املصادقة عليها
ويف معرض جوابه نوه السيد الوزير احملرتم، مبختلف 
تدخالت السيدات والسادة النواب احملرتمني، مؤكدا على أن 

االتفاقيات ختدم املصاحل اإلسرتاجتية للمغرب، كما مثل هذه 
 . أكد التزامه مبراعاة املالحظة املسطرية يف االتفاقيات القادمة

ويف نفس االجتماع صادقت اللجنة باإلمجاع على 
الذي يوافق مبوجبه على االتفاق  12.34مشروع القانون رقم 

لكة بني حكومة املم 4133من يونيو  41املوقع بالرباط يف 
املغربية واجمللس الفيدرايل السويسري بشأن النقل اجلوي املنتظم  

 .وشكرا. كما جاء
 

 :السيد الرئيس
شكرا، الكلمة اآلن للسيد املقرر بنفس اللجنة فيما 

، تفضلو السيد 13.34يتعلق مبشروع القانون الثاين رقم 
السيد النائب أرجوكم أن . النائب احملرتم سيدي ابراهيم خىي

 . و برتكيز شديد وشكراتتدخل
 :النائب السيد سيدي ابراهيم خيى مقرر النص التشريعي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين وعلى آله وصحبه

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
وقر نفس يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا امل

التقرير الذي أعدته جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن 
يوافق   13.34واملاء والبيئة بعد دراستها ملشروع القانون رقم 

مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  4133ماي  42

 . نيةاجلمهورية اإلسالمية املوريتا
يوليوز  31وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثالثاء 

برئاسة السيد أمحد التهامي رئيس جلنة البنيات  4134
األساسية والطاقة واملعادن وحبضور السيد عزيز الرباح وزير 
التجهيز والنقل حيث خصص هذا االجتماع لتقدمي مشروع 

 . القانون السالف الذكر
م خالل عرضه على سمسة وقد ركز السيد الوزير احملرت 

 : حماور أساسية هتم
 حترير النقل اجلوي؛ إسرتاتيجية 
 تطور السوق اإلفريقي؛  
 تطور السوق املغاريب؛ 
 اتفاق النقل اجلوي بني املغرب وموريتانيا؛ 
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 . النقل اجلوي الدويل بني املغرب وموريتانيا 
 يوليوز 13وخالل اجتماع اللجنة املنعقد يوم الثالثاء 

مثن املتدخلون من السيدات والسادة النواب مشروع  4134
الذي يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  13.34القانون رقم 

بني  4133ماي  42اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 
حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اإلسالمية 

 . املوريتانية
ات تعمل التأكيد على أن مثل هذه االتفاقي مت كما

على توطيد أواصر األخوة واجلوار مع موريتانيا حيث ميكن 
للمغرب االستفادة من إمكانياهتا االقتصادية، كما أهنا تدخل 
يف إطار تعزيز العالقات الثنائية بني دول املغرب العريب، كما 
تعمل على خلق نشاط على مستوى التبادل التجاري مع 

معها باإلضافة إىل كوهنا  الدول اإلفريقية وخلق تواصل مباشر
تعطي مكانة مهمة للمغرب على املستوى السياسي االقتصادي 
والسياحي لدى الدول اإلفريقية، مما حيتم على املغرب االنفتاح 

جنوب -على هذه الدول بالنظر ألمهية تعاون دول جنوب
كما متت . الذي يعترب عمقا اسرتاتيجيا بالنسبة للمغرب

اإلجراءات الالزمة حىت ال تتكرر املشاكل  املطالبة باختاذ مجيع
 . يف موريتانيا بالسنغالاليت واجهتها اخلطوط امللكية املغربية 

ويف معرض جوابه نوه السيد الوزير مبختلف تدخالت 
السيدات والسادة النواب احملرتمون مؤكدا أن اخلطوط امللكية 
املغربية مستعدة للمجيء إىل الربملان يف إطار اجتماع اللجنة 

عملها وخمططاهتا املستقبلية، خاصة وأن  إسرتاتيجيةلدراسة 
خلاصة هبا بعد هناك تطور على مستوى املؤشرات اإلجيابية ا

 . عقد الربنامج
كما أكد وجود توجه لدى احلكومة بأن تكون أكثر 

رحابة وانفتاح مع الدول اإلفريقية وفتح اجملال أمامها وتيسري    
أو حذف التأشريات عليها خاصة يف ظل تنامي اإلمكانيات 

اليت توفرها السوق اإلفريقية وصفقات البنيات التحتية املهمة 
واملقاوالت املغربية، كما توجد رغبة كبرية  أمام الشركات

 . للمستثمرين األفارقة لالستثمار يف املغرب
وأكد كذلك وجود تنسيق مستمر مع وزارة السياحة 
حيث مت تكوين جلنة مشرتكة هبا جمموعة من املتدخلني لدراسة 
دور النقل اجلوي يف تطوير السياحة سواء تعلق األمر بالنقل 

جي، وأكد أن التوجه احلايل هو تشجيع الداخلي أو اخلار 
االستثمار يف النقل اجلوي الداخلي منخفض التكلفة وتوسيع 
شبكة النقل اجلوي الداخلي بتهيئ مطارات جديدة كمطار بين 

 . مالل الذي سيساهم يف تطوير السياحة باملدينة
كما أشار إىل وجود تنسيق مستمر مع القطاعات 

نقل فيما يتعلق بقوافل التصدير خاصة الوزارية املعنية لتشجيع ال
وأن مجيع هذه اإلجراءات تدخل يف إطار التوجه احلكومي 

 . الرامي إىل تعزيز االنفتاح على إفريقيا
ويف نفس االجتماع صادقت اللجنة باإلمجاع على 

يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن  13.34مشروع القانون رقم 
بني  4133ماي  42اخلدمات اجلوية املوقع بالرباط يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  
 .كما جاء والسالم عليكم ورمحة اهلل

 :السيد الرئيس
أفتح اآلن باب املناقشة، إذن . شكرا السيد املقرر

الكلمة اآلن باسم فرق األغلبية للسيد النائب احملرتم السيد 
  .حممد سعدون فليتفضل مشكورا
 :النائب السيد محمد سعدون

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء المحترمون،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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بتناول الكلمة باسم فرق األغلبية لإلعراب  أتشرف
عن موقفنا بعد دراستنا ملشروعي االتفاق بشأن اخلدمات 
الدولية املوقع بالرباط بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، وكذلك مشروع قانون رقم 

 41يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط يف  12.34
بني حكومة اململكة املغربية واجمللس الفيدرايل  4133يونيو 

 . السويسري بشأن النقل اجلوي
املغرب ينسجم مع  انضمامأطر السياق العام الذي 

سياسة بالدنا على مستوى البعد اإلفريقي باعتبار أن املغرب  
كعضو فاعل ووازن سياسيا واقتصاديا يسعى دائما إىل إشاعة 

التضامن بني الدول اإلفريقية الصديقة التعاون والتآزر و 
والشقيقة على املستوى االقتصادي وعالقة املغرب بالشريك 
األورويب حيث التزم املغرب باتباع سياسة انفتاح االقتصاد 
الوطين بتوقيعه على جمموعة من االتفاقيات الثنائية واملتعددة 
 األطراف خللق مناطق للتبادل احلر واالخنراط يف التوجهات

احلالية للتجارة العاملية ليجعل من التجارة اخلارجية إحدى 
 . الدعامات األساسية لربامج التنمية االقتصادية

كما يتعني التذكري كذلك بالوضعية املتقدمة والريادية 
للمغرب فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسة لتحرير النقل اجلوي 

على قواعد  واالنفتاح املنظم للفضاء اجلوي الوطين باالعتماد 
واضحة يف املنافسة والذي أمثر جمموعة من النتائج الطيبة 
واملهمة جدا سواء على صعيد عدد الفاعلني أو على مستوى 
تطور العرض والرواج اجلوي الدويل أو على صعيد التعريفات 

 . واليت تدخل يف سياقها هاتان االتفاقيتان
وبذلك فإننا نعترب حضرات السيدات والسادة، أن 
هاتني االتفاقيتني اللتني سنصادق عليهما اليوم تطبيقا للقانون 
األمسى تكتسيان أمهية بالغة جدا، وهنا افتح قوسا ألشري إىل 

ضرورة مطابقة سريان مفعول تلك االتفاقيات املوقعة من قبل 
 .املغرب مع الدستور

 السيد الرئيس،
كما تشكالن لبنة أخرى يف املسار االنفتاحي الذي 

ته بالدنا باعتبارمها ترومان تنمية وتطوير النقل اجلوي انتهج
سواء يف بعده اإلفريقي أو األورويب بشكل يستجيب حلاجيات 
املغرب ودوليت موريتانيا وسويسرا يف نقل جوي آمن، منتظم، 

 . فعال وسليم
وإذا ما حاولنا استقراء مضامني هاتني االتفاقيتني اليت 

ول اليت وقعت عليها منذ دخلت حيز التنفيذ بالنسبة للد
، فإننا نالحظ بأهنما متكاملتان 4133شهري ماي ويونيو 

ومتوازنتان على مستوى األمهية واألهداف واإلجراءات اليت مت 
تقييدها آخذتان بعني االعتبار أمهية النقل اجلوي الدويل ودوره 
يف إقامة عالقات جتارية متينة بني الدول املوقعة واليت ال شك 

املكاسب االقتصادية لتلك البلدان وستستفيد من ستعزز 
التغيريات اليت تشهدها التجارة العاملية وكذلك أمهية التكامل 

 . جنوب بالنسبة لبالدنا-جنوب ومشال-االقتصادي جنوب
أجل إن هاتني االتفاقيتني تتضمنان تدابري جد هامة 
بالنسبة حلقوق النقل اليت أصبحت مقننة ومضبوطة حيث 

عبور أي إقليم من أقاليم الدول األخرى، وحق  تضمن حق
اهلبوط يف إقليم من أقاليم هذه الدول، وحق أخذ وإنزال 
الركاب والبضائع والربيد من وإىل أقاليم الدول األخرى، كما 
أهنا تتضمن كذلك قواعد مضبوطة خبصوص خمتلف اجملاالت 

 .ذات العالقة بتحرير النقل اجلوي بني الدول
 ،السيد الرئيس

 حضرات السيدات والسادة،
لنؤكد بأن هاتني االتفاقيتني تعتربان وثيقة قانونية هامة 
يف املرحلة احلالية ولكن يتعني اإلقرار بأنه هناك الكثري من 
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التحديات أمام املغرب ملسايرة مساره املنفتح والذي يتطلب 
 . ضمانات حلماية املنافسة وضبط سوق النقل اجلوي وتنظيمه

 الرئيس،السيد 
إننا نشجع احلكومة على املضي قدما يف متابعة 
سياسة انفتاح القطاع وذلك من خالل فتح مفاوضات من 

أجل إبرام اتفاقيات ثنائية أكثر حتررا، فالنقل اجلوي آلية        
ال حميد عنها لتنزيل التوجيهات احلكومية يف العديد من 

بالدنا  هر فيالقطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة اليت تتوف
 . على رؤية  وإسرتاجتية

ومن هذا املنطلق نثمن االتفاقية املربمة مع موريتانيا 
بالنظر للبعد التارخيي والعالقة بني البلدين باإلضافة إىل روابط 
اجلوار املغاريب والقاري، ونفس الشيء بالنسبة لالتفاقية املربمة 

. ها املغربمع سويسرا وترسيخا لسياسية االنفتاح اليت ينهج
وتوخيا للمزيد من التعاون مع هذا البلد يف جمال استقطاب 
السياح وتنقل األشخاص وجلب رؤوس أموال املستثمرين 
السويسريني وأملنا يف هناية املطاف أن يكون النقل اجلوي يف 
خدمة التنمية وأن يتأهل إىل املستوى الذي جيعله منافسا 

 . الوطين والسالم عليكم نا القتصاد حقيقيا وجالبا إلضافات 
 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد النائب احملرتم 
 . السيد مسري بلفقيه باسم فرق املعارضة فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد سمير بلفقيه
 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 شكرا السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء،

 حترمون، السيدات والسادة النواب الم
إننا نعتقد يف فريق األصالة واملعاصرة أن مشروع 

الذي حنن بصدد مناقشته والتصويت  13.34القانون رقم 

يونيو  42عليه واملتعلق بشأن االتفاق املوقع يف الرباط يوم 
بني اململكة املغربية واجلمهورية اإلسالمية املوريتانية،  4133

لق بشأن االتفاق املتع 12.34وكذلك مشروع القانون رقم 
بني امللكة املغربية واجمللس  4133يونيو  41املوقع بالرباط يوم 

 . الفيدرايل السويسري
قلت نعتقد أن هاتني لالتفاقيتني املتعلقتني بشأن 
اخلدمات اجلوية والنقل اجلوي املنتظم تدخالن أوال يف إطار 

ثمر تأكيد وحرص اململكة املغربية على ترسيخ أواصر التعاون امل
مع كل من اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية وكذلك اجمللس 
الفيدرايل السويسري، وهذا ما يعكس حرص اململكة املغربية 
على الوفاء بالتزاماهتا وتعهداهتا سواء ما يتعلق بدعم التعاون 
يف العديد من اجملاالت بني دول احتاد املغرب العريب من جهة 

ة أخرى، خصوصا يف ظل ودول االحتاد األورويب من جه
 .الوضع املتقدم الذي يتميز به املغرب لدى االحتاد األوريب

ونعتقد كذلك أن هاتني االتفاقيتني سيكون هلما 
بالتأكيد أثر إجيايب على املستوى االقتصادي خصوصا يف دعم 
السياحة ببالدنا واليت تعترب قطاعا حيويا وجب دعمه خصوصا 

اليت تلقي بضالهلا على عدد كبري يف هذه الوضعية االقتصادية 
 . من دول العامل

ولكن السيد الوزير ما نسجله هو التأخري يف عرض 
هذه املشاريع للمناقشة والتصويت، كما تعلمون فإن االتفاق 

كاين   4133ماي  42واملوقعة يوم  13.34مثال االتفاقية 
 الذي يؤكد على العمل مؤقتا هبذه االتفاقية 43واحد البند بند 

إىل حني املصادقة عليها، ونفس الشيء بالنسبة لالتفاقية 
الذي يؤكد على العمل مؤقتا  44كاين واحد البند   12.34

إىل حني املصادقة عليها وتعويض االتفاقية اليت وقعت بني 
إذن . 3124اململكة املغربية واجمللس الفيدرايل السويسري سنة 

 31نا دابا يوم هاد التأخري السيد الوزير، هذه سنة راه ح
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غشت نطالب احلكومة بتسريع لعرض هاد القوانني املتعلقة 
ومن موقع املعارضة املواطنة . باالتفاقيات يف أسرع وقت ممكن

سنوافق وسيصوت فريق األصالة واملعاصرة بنعم على هذين 
 .املشروعني وشكرا على انتباهكم

 : السيد الرئيس
مشروع منر اآلن لعملية التصويت على  شكرا، إذن

، أعرض املادة الفريدة املكونة من 21.43قانون األول 
 .اإلجماع: الموافقون: مشروع القانون برمته للتصويت

 12.34صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 4133يونيو  41يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع بالرباط يف 

ربية واجمللس الفيدرايل السويسري بشأن بني حكومة اململكة املغ
 . النقل اجلوي املنتظم

مشروع القانون منر اآلن إىل عملية التصويت على     
، أعرض املادة املكونة للمشروع القانون برمته 24.43الثاني 

 .اإلجماع: الموافقون: للتصويت
 13.34صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

يوافق مبوجبه على االتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة 
بني حكومة اململكة املغربية  4133ماي  42بالرباط يف 

 . وحكومة اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
مبثابة  11.34منر إىل مشروع القانون الثالث رقم 

جارة والصناعة واخلدمات، الكلمة النظام األساسي لغرف الت
 .للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون فليتفضل مشكورا

السيد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتكنولوجيات 
 :الحديثة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 السيد الرئيس، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

وط يشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر باخلط
الذي يتعلق بالنظام  11.34العريضة ملشروع القانون رقم 

األساسي لغرف التجارة والصناعة واخلدمات قصد التصويت 
عليه، ويرمي مشروع هذا القانون إىل تعديل وتتميم الظهري 

صفر  17مؤرخ بتاريخ  3.77.24الشريف مبثابة القانون 
ف املتعلق بالنظام األساسي لغر ( 3177يناير 41) 3117

التجارة والصناعة واخلدمات مع ما أدخل عليه من تعديالت 
 . 3177إىل غاية سنة 

وأغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر اجلزيل للسيد 
رئيس جلنة القطاعات اإلنتاجية وأعضاء اللجنة الذين سامهوا 
حبق يف إغناء هذا املشروع مبقرتحات هامة وقيمة،  كما أتقدم 

لشكر واالمتنان للسيدات والسادة من جديد بتوجيه عبارات ا
النواب احملرتمني عن االهتمام الذي يعطى للقطاعات اليت 

 .تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة
وأشري إىل أن التصويت اليوم من طرف اجمللس املوقر 
يشكل حمطة هامة يف تاريخ غرف التجارة والصناعة واخلدمات 
على اعتبار ما سيخوله هلا هذا القانون من توسيع وتقوية 
ملهامها واختصاصاهتا لتلعب دورا رياديا كمؤسسات متثيلية 

 . فاعلة داخل االقتصاد الوطين
 السيد الرئيس،

 دات والسادة النواب المحترمون، السي
لقد عرفت الساحة االقتصادية املغربية يف احلقبة 
األخرية اهتماما بالغا بالدور اهلام الذي ينبغي أن تلعبه بنيات 
الدعم يف ميدان املصاحبة وبلورة سياسة التنمية االقتصادية 
واالجتماعية خصوصا على املستويني اجلهوي واحمللي، وهبذا 

امت السلطات احلكومية بالعديد من اإلصالحات اخلصوص ق
القانونية اليت هتم العملية االنتخابية هلذه املؤسسات، وأشري هنا 
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إىل تعديل مدونة االنتخابات يف شقها املتعلق بغرف التجارة 
 . والصناعة واخلدمات

وكتكملة هلذا الورش اهلام ومن أجل وضع إطار قانوين 
ر أساسي يف التنمية يسمح هلذه املؤسسات بلعب دو 

االقتصادية احمللية قامت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 
احلديثة بتعاون مع جامعة غرف التجارة والصناعة واخلدمات 

، 11.34واألمانة العامة للحكومة بإعداد مشروع قانون رقم 
وقد أخذ بعني االعتبار عند إعداد هذا املشروع ثالث 

 : انشغاالت أساسية
ملء الفراغ احلاصل جراء تطبيق القانون احلايل   والأ 

 كما متت تغيريه وتتميمه؛
مالءمة مقتضيات هذا القانون مع املقتضيات  ثانيا 

املنظمة لبعض اهليئات املنتخبة اليت توجد الغرف املمثلة يف 
 حضريهتا؛
مالءمة دور غرف التجارة والصناعة واخلدمات  ثالثا 

االقتصاد املغريب عرب عصرنة مع املستجدات اليت يعرفها 
أجهزته املؤسساتية وتوسيع جمال تدخالهتا وكذا تقوية 

  .اختصاصه
 :ويف هذا اإلطار اقرتح هذا املشروع التعديالت التالية

منح الغرف حق إحداث وتدبري املنشآت ذات النفع  
االقتصادي وتسيري املناطق الصناعية وإحداث مشاتل 

 للمقاوالت؛ 
منح احلق يف املشاركة يف تظهري بعض املرافق  ثانيا 

العمومية اليت تدخل ضمن نفوذها الرتايب وتعىن بالقطاعات 
 اليت متثلها من جتارة وصناعة وخدمات؛ 

اعتماد طريقة جديدة النتخاب املكتب ترتكز على  
مبدأ انتخاب املكتب بالالئحة مع ضمان متثيلية ملختلف 

املعمول به حاليا الذي يعتمد  األصناف املهنية عوض النظام 
 طريقة االنتخاب بواسطة األصناف املهنية؛

إعادة حتديد عدد أعضاء املكتب بالنظر للعدد  
اإلمجايل ألعضاء الغرفة مث الزيادة يف مدة انتداب املكتب من 

 سنوات؛ 2إىل  1
إدخال مقتضيات جديدة توضح املسطرة الواجب  

رفة واملكتب أو إقالته، وكذا اتباعها يف حالة استقالة أعضاء الغ
يف حالة استقالة رئيس الغرفة أو إقالته مع توضيح طريقة 

 التعويض؛
إعادة التوازن يف العالقة بني هذه املؤسسات والوصاية  

وذلك بتحديد جماالت تدخل اإلدارة وتبسيط املساطر 
 اإلدارية؛ 
مث أخريا حتديد الدور الذي جيب أن تلعبه مجعية  

ية للتجارة والصناعة واخلدمات خصوصا يف ميدان الغرف املغرب
والسالم . التنشيط والتمثيل والتنسيق بني خمتلف غرف اململكة

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، الكلمة للسيد مقرر جلنة 
السيد املقرر رضوان . القطاعات اإلنتاجية لتقدمي تقرير اللجنة

 . الزايدي
 :مقرر النص التشريعي النائب السيد رضوان الزايدي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السيد الرئيس المحترم،

 السادة الوزراء المحترمون،
 أخواتي إخواني النواب المحترمين،

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص 
التقرير الذي أعدته جلنة القطاعات اإلنتاجية مبناسبة دراسة 
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مبثابة النظام األساسي لغرف  11.34وع قانون رقم مشر 
 . التجارة والصناعة واخلدمات

وبداية يسعدين أن أتقدم بالشكر اجلزيل للسيدين وزير 
التجارة والصناعة والتقنيات احلديثة والعالقة مع الربملان واجملتمع 
املدين، وللسيدة الكاتبة العامة للوزارة الوصية وذلك تثمينا من 

أعضاء اللجنة على عرض السيدين الوزيرين وللشروح رئيس و 
 .اليت اتسمت هبا العروض من تفصيالت وشروح وتدقيقات

والذي قارب فيه ما توافقت عليه اجلامعة وغرف التجارة 
والصناعة واخلدمات ومهنيو القطاعات املكونة هلذه الغرف، 

مهين وملا تقتضيه عملية االرتقاء من تطوير وإعادة الثقة وحتفيز 
على االخنراط يف شؤون التجارة والصناعة واخلدمات، واملشاركة 
بفعالية ملا يف ذلك من خري لبالدنا حاضرا ومستقبال بالنظر إىل 
التحديات اليت تنتصب أمام املغرب واملتمثلة يف التنافسية 
الشديدة سواء ما تعلق باألسعار أو اجلودة أو تنويع األسواق 

 .واخلارجي على املستويني الداخلي
وقد شهدت املناقشة بشقيها العام والتفصيلية 
تدخالت السيدات والسادة أعضاء اللجنة ختللتها جمموعة من 
االستفسارات والتساؤالت مهت كل أبواب وفروع وأقسام 
مشروع القانون، وركزت على املطالبة بضرورة جتويد نص 

ستور املشروع وذلك بالعمل على حتيينه ومالءمته مع روح الد
اجلديد للملكة الذي ارتقى بالغرف وجعل منها مؤسسات 
دستورية، والسعي لسد الثغرات اليت تعرتي عملية تطبيق النظام 
األساسي للغرف وكذا املطالبة مبالءمة النظام األساسي مع 
املقتضيات املنظمة للهياكل املنتخبة ذات الصلة بالغرف، 

 . تصاد الوطينوبالتطورات والتحوالت اليت يعرفها االق
كما انصبت التدخالت على ضرورة خلق التوازن يف 
العالقة ما بني الغرف واإلدارة الوصية، كما وقفت التدخالت  
كثريا عند مسألة االختصاصات والصالحيات املمنوحة 

للغرف، وحق هذه األخرية يف إحداث وتدبري املنشآت ذات 
 .فق العموميةالنفع االقتصادي واملشاركة يف تدبري بعض املرا

وخبصوص االنتخابات فقد وقفت بعض التدخالت 
عند ضرورة توسيع دائرة االنتخاب بإحداث مكتب للغرفة 

عضوا وعضوة وذلك  41و 7الذي يرتاوح أعضاؤها ما بني 
جلس هوة التباين ما بني الغرف من حيث عدد األعضاء كما 
ذهبت بعض التدخالت أيضا إىل ضرورة متثيل كافة املهن 

 .كونة للغرفة بانتخاب ممثل عنها يف عضوية نيابة الرئيسامل
كما مت التطرق إىل كافة اإلشكاالت اليت هتم مشروع 
القانون، وقد اعتمدت اللجنة يف النهاية إحداث جلينة متثلت 
فيها كل الفرق النيابية العضوة باللجنة أنيط هبا العمل على 

يف النهاية إىل تقدمي إعادة صياغة املواد والتوافق بشأهنا لتخلص 
نص املشروع املرتاضى حوله أمام أعضاء اللجنة بالتصويت 

 . عليه
وتنبغي اإلشارة إىل أن الفريق االشرتاكي باللجنة تقدم 

 42، 2، 2بتعديالت على مشروع القانون خصت املواد 
يوم التصويت عليه من قبل أعضاء اللجنة  12و 13، 41و

 سحبها، وقد صادقت اللجنة انتهى األمر بعض املشاورات إىل
 .على املشروع باإلمجاع وشكرا

 :السيد الرئيس
أفتح اآلن باب املناقشة العامة، . شكرا السيد املقرر

الكلمة لفرق األغلبية بامسهم يتحدث السيد النائب احملرتم 
 . السيد حممد أبو الفرج فليتفضل مشكورا

 :النائب السيد محمد أبو الفرج
 الرحيم،بسم اهلل الرحمن 

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
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يسعدين أن أتدخل باسم فرق األغلبية النيابية يف 
مناقشة مشروع القانون األساسي لغرف التجارة والصناعة 
واخلدمات، هذا املشروع الذي جاء من أجل مواكبة التحول 

دستور اجلديد الذي ارتقى بالغرف الدميقراطي الذي جاء به ال
املهنية إىل مؤسسات دستورية تصبح معها أداة حقيقية للتمثيل 

الدميقراطي ومنظمات فاعلة يف التدبري اجليد للشأن العام     
وما يتطلب ذلك من ضرورة حتيني مقتضياته وسد الثغرات 
القانونية اليت أبانت املمارسة عن عدم مالءمتها ملتطلبات 

غرف التجارة والصناعة واخلدمات والقيام بالدور املنوط  حتديث
 . هبا على الوجه املطلوب

يف البداية البد من اإلشارة إىل أن مجيع الفرق النيابية 
قد تعاملت مع هذا املشروع بإجيابية على مستوى اللجينة 
النيابية املختصة من خالل اهتمامات أعضاء اللجنة هبذا 

اقشة العميقة واملسؤولية والبناءة وكذا املشروع، من خالل املن
االقرتاحات اليت مت تقدميها أثناء دراسة مواد املشروع، حيث 
اهتدى أعضاء اللجنة إىل تكوين جلينة ممثلة جلميع الفرق 
النيابية لصياغة تعديالت مشرتكة تستهدف حتسني مضامني 
النص وإغنائه ليتوج هذا العمل املشرتك بالتصويت باإلمجاع 

 . ى املشروععل
كما ميكن القول بأن املشروع جاء مبقتضيات جديدة 
تعكس إرادة احلكومة يف التغيري وجتسد سياستها يف إعطاء 
منظور جديد لعمل هذه املؤسسات الدستورية املوكول إليها 
مهمة متثيل شرعية مهمة من الفاعلني االقتصاديني وتأطريهم 

م وأنشطتهم وتكوينهم وحتديث جماالت عملهم وتدخالهت
 . وتطويرها هبدف ربح رهانات التنمية يف مشوليتها

ويتمثل هذا التوجه احلكومي اجلديد أساسا يف االجتاه 
حنو دمقرطة األجهزة املسرية لغرف التجارة والصناعة واخلدمات 
من خالل إقراء طريقة جديدة النتخاب مكاتبها باالعتماد 

األصناف املهنية مع على الالئحة لضمان متثيلية أوسع ملختلف 
باإلضافة إىل إعطاء مكاتب . احرتام متطلبات الشفافية والنزاهة

سنوات  2الغرف قوهتا ومناعتها يف ممارسة مهامها ملدة 
انسجاما مع تعبئة املؤسسات الدستورية املنتخبة كما هو الشأن 
بالنسبة للجماعات احمللية وغرف الصناعة التقليدية والفالحة 

إعطاء اإلمكانية لثلثي أعضاء الغرفة لطلب إقالة مع .. وغريها
مكتبها بشرط تصويت ثالثة أرباع األعضاء املزاولني حيث يتم 

إعادة انتخاب مكتب جديد يف حالة استقالة رئيس غرفة     
أو إقالته مبا يضمن االنسجام داخل اجلهاز التنفيذي للغرفة يف 

ستوى التسيري   القيام مبهامه على الوجه املطلوب سواء على م
أو التدبري، بل ذهب املشرع بعيدا يف هذا االجتاه عندما أوجب 
إجراء انتخابات تكميلية للغرفة إذا أفقدت ثلث أعضائها ويتم 

جتميد أجهزة الغرفة وإجراء انتخابات تكميلية أيضا إذا       
ما فقدت الغرفة نصف أعضائها أو أكثر، كي يسجد هذا 

د يف توسيع اختصاصات غرف التجارة التوجه احلكومي اجلدي
والصناعة واخلدمات من خالل ختويلها احلق يف إحداث وتدبري 
املنشآت ذات النفع االقتصادية كاملناطق الصناعية، وكذا 
املشاركة يف تدبري بعض املرافق العمومية اليت تدخل ضمن 
نفوذها الرتايب وهتم القطاعات اليت متثلها من صناعة وجتارة 

وذلك على غرار ما هو معمول به يف العديد من  وخدمات
الدول الدميقراطية كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا اليت ذهبت 

 .بعيدا يف متكني الغرف املهنية اختصاصات وصالحيات واسعة
ويف نفس السياق مت ختويل مجعية غرف التجارة 
والصناعة واخلدمات صالحية التنسيق بني مجيع الغرف ومتثيلها 

السلطات العمومية واملنظمات الدولية؛ إبداء اآلراء لدى 
وتقدمي املقرتحات وإعطاء مجيع املعلومات والتوضيحات املتعلقة 
بإنعاش وتطوير القطاعات االقتصادية اليت متثلها؛ إعداد وتنقيل 
برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة أعضاء اجلهة؛ القيام 
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ت الطابع الوطين املرتبطة بالبحوث امليدانية والدراسات ذا
 . بالقطاعات اليت متثلها

إن هذا التوجه اجلديد ال ميكن أن حيجب عنا هبذه 
املناسبة تطلعات وطموحات وانتظارات املهنيني يف إعادة النظر  
كليا يف األنظمة األساسية للغرف املهنية وتوحيدها مبا يضمن 

الغرف،  االنسجام والتجانس والتعايش والتكامل يف عمل هذه
ما دام جيمعها هدف مشرتك يتمثل يف املسامهة الفعالة 
والناجعة يف تطوير االقتصاد وحتديثه ومنحها اختصاصات 
وصالحيات أوسع متكنها من حضور قوي ووازن يف التنمية 
االقتصادية وإنعاش السياسة االجتماعية من خالل الرفع من 

ت االقتصادية مستوى اإلنتاج واجلودة، حضور فاعل يف العالقا
العاملية واالخنراط يف املعامالت التجارية اليت تفرضها متطلبات 
العوملة واتفاقيات شراكة مع االحتاد األوريب واتفاقية التبادل احلر 
مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة اليت تطرح أكثر من 
عالمة استفهام بشأن مدى استفادة االقتصاد الوطين من هذه 

ت يف غياب تقييم حقيقي لنتائج هذا االنفتاح االتفاقيا
االقتصادي الذي شهدته البالد يف غياب التأهيل احلقيقي 
للمقاولة املغربية وهشاشة االقتصاد املغريب يف ظل حتديات 
تواجه التنمية البشرية املستدامة اليت تظل الرهان احلقيقي 

ماعي املطلوب رحبه لضمان االستقرار االقتصادي والسلم االجت
يف بلد اختار أن يكون النموذج الدميقراطي املتميز يف العامل 

 . العريب
نريد هلذه الغرف أن تلعب دورها كامال يف جتسيد 
اجلهوية املوسعة املنتظرة، نريد هلذه الغرف أن تلعب دورا مهما 
يف التفعيل األمثل للدستور من خالل ضمان وتوسيع حرية 

احلر والتنمية البشرية املستدامة من املبادرة واملقاولة والتنافس 
شأهنا تعزيز العدالة االجتماعية والتوازن اجملايل واحلفاظ على 

الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق  األجيال القادمة تطبيقا 
 . من الدستور 12ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

نريد هلذه الغرف أن تكون رافعة للتنمية االقتصادية 
ماعية، تقليص الفوارق االقتصادية واجلهوية، نريد هلذه واالجت

الغرف أن تكون شريكا رئيسيا يف القرارات ذات البعد 
االقتصادي وحاضرة بقوة يف املفاوضات الدولية ذات الطابع 
االقتصادي، نريدها أن ترقى إىل مستوى السلطة التقريرية يف 

تتخلص من تدبري شؤوهنا بعد سنوات من التجربة واملمارسة و 
السلطة االستشارية سواء على مستوى االختصاصات أو على 

 . مستوى امليزانية حىت ال تظل تابعة لسلطة الوصاية
لقد آن األوان لفك رقبة هذه املؤسسات الدستورية 
املنتخبة ذات الطابع االقتصادي من وصاية القطاعات 

اسيا يف احلكومية التابعة هلا، نريد هلذه الغرف أن تلعب دورا أس
ترسيخ املمارسة الدميقراطية احلقة من خالل إعادة النظر يف 
الكيفية اليت جتري عليها االنتخابات اخلاصة بالغرف املهنية 
ومكاتبها ما دامت االنتخابات احلرة والنزيهة والشفافة تبقى 
أساس مشروعية التمثيل الدميقراطي كما تنص على ذلك الفقرة 

لدستور وذلك يف أفق القطيعة مع من ا 33األوىل من الفصل 
ممارسات املاضي الذي كانت فيه الغرف املهنية جمرد مطية 
لالنتخابات وحتقيق مصاحل ذاتية بل إمنا نشرت بعض الصحف 
مؤخرا مبناسبة إعادة انتخاب مكتب غرفة التجارة والصناعة 
واخلدمات لبعض األقاليم يرجع بنا إىل العهود السالفة كما 

لغرفة التجارة والصناعة واخلدمات بالدار  حصل بالنسبة
البيضاء اليت عرفت ارجتاال وفوضى مبناسبة تكوين مكتبها 

 . لتصل األمور إىل احملاكم
نريد هلذه الغرف أن تكون يف خدمة الصناع والتجار 
واخلدماتيني ومعربا حقيقيا عن انشغاالهتم وتطلعاهتم على 

 .املستوى اإلقليمي واجلهوي والوطين



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

14 

يد هلذه الغرف أن تشكل منوذجا للعالقة بينها وبني نر 
القطاعات الوزارية الوصية يف إطار تفعيل أحكام الفقرة الثانية 
من الدستور اليت مبقتضاها يقوم النظام الدستوري املغريب على 
أساس فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنا والدميقراطية التشاركية على 

ؤولية باحملاسبة والسالم عليكم مبادئ احلكامة اجليدة وربط املس
 . ورمحة اهلل

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، فيما يتعلق بفرق املعارضة 
هناك تدخلني اثنني، األول للسيد النائب احملرتم السيد مصطفى 

 . تضومانت تفضلوا السيد النائب احملرتم
 : النائب السيد مصطفى تضومانت

 شكرا السيد الرئيس، 
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 المرسلين، 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمين، 
 أخواتي إخواني النواب المحترمين، 

يسعدين ويشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة 
إنه مشروع  وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون طاملا انتظرناه،

مبثابة النظام األساسي لغرف التجارة  11.34قانون رقم 
والصناعة واخلدمات والذي جاءت به احلكومة حيث يكتسي 
أمهية كربى ليس فقط على مهنيي القطاعات املكونة هلذه 
الغرف فحسب أو على مستوى االرتقاء بنوعية االختصاصات 

واخلدمات والصالحيات املمنوحة لغرف التجارة والصناعة 
املرتبطة خبلق التنافسية تأخذ بعني االعتبار مراعاة تقلبات 
األسعار ومعايري اجلودة وتنويع األسواق سواء وطنيا أو دوليا، 
وإمنا أمهيته القصوى تكمن يف كون هذا املشروع قانون جاء يف 
إطار مستجدات دستورية جديدة مهت على اخلصوص االرتقاء 

ستورية قوامها حكامة جيدة وأداء هبذه الغرف إىل مؤسسات د
فعال والكل يعي ما هلا من دور حموري وحيوي يف حتقيق 
اإلقالع االقتصادي والتنمية االجتماعية، لذلك كان الزما على 
الربملان واحلكومة وجامعة الغرف املغربية للتجارة والصناعة 
واخلدمات وخمتلف الشركاء والفاعلني يف القطاع أن يولوا أمهية 

أولوية للشروع يف حتسني اإلطار واحمليط القانوين املنظم ملثل و 
هذه املؤسسات ومن مجلة اإلصالحات اليت مت االنكباب 

إعادة النظر يف النظام األساسي املنظم لغرف التجارة : عليها
والصناعة واخلدمات ال سيما أنه يظل مبثابة ذلك املرجع 

نتسبني هلاته الغرف القانوين الكفيل بتنظيم وتأطري خمتلف امل
وضمان متثيلية متوازنة لقطاعات حيوية كقطاعات التجارة 
والصناعة واخلدمات ناهيك على كون أن هذا النظام األساسي 
من شأنه الدفاع عن مصاحل  املهنيني وتعزيز مكانة هاته الغرف 
لتلعب دورها االستشاري كمنعش اقتصادي قادر على إجناز 

تقوية بنيات االستقبال الصناعية وإشعاع املشاريع االستثمارية و 
 . البعد املقاواليت

 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء المحترمين، 

 أخواتي إخواني النواب المحترمين، 
امسحوا يل قبل أن أتطرق ملناقشة تفصيلية ملضامني 

مبثابة النظام األساسي  11.34ومواد هذا املشروع قانون رقم 
واخلدمات الوقوف عند املبادئ  لغرف التجارة والصناعة

واألهداف اليت جاء حيملها وأن أذكر احلكومة وأثري انتباه 
جملسنا املوقر إىل أن هذا املشروع قانون املعروض علينا سبق 
للجنة القطاعات اإلنتاجية يف الوالية التشريعية السابقة أن 
ناقشت مقرتحا قانونيا يرمي إىل تعديل وترميم الظهريين 

يتعلقان بالنظام األساسي  3117و 3177ني لسنوات الشريف
لغرف التجارة والصناعة واخلدمات تقدم به الفريق النيايب 
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للتجمع الوطين لألحرار، وتوصلت اللجنة اليت كان يرتأسها 
حينذاك السيد الوزير احلايل لقطاع الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيات احلديثة إىل تشكيل جلينة للصياغة بل ذهب 
هذا املقرتح إىل مرحلة التصويت داخل اللجنة، إال أنه يف هناية 
املطاف مل يأخذ طريقه حنو املصادقة عليه إذ لألسف الشديد  
كان من شأنه اعتماد هذا املقرتح الذي تضافرت حوله كل 
اجلهود لتحقيق كل طموحات املهنيني والفاعلني االقتصاديني 

ادرة لصاحل الربملان بدل والسياسيني وبالتايل احتساب هذه املب
 .احلكومة

 :السيد رئيس
دقائق يف كل     2السيد النائب من فضلكم لديكم 

ال حيث كاين تدخل ثاين تفضل، أعتذر السادة النواب ألنكم  
دقائق بالنسبة لفرق  31ملي درتوا ندوة الرؤساء اتفقت على 

املعارضة يف إطار تدخل متوافق عليه لكن هناك متداخلني 
ن إذن إيال كان من املمكن أن نستمر يعين غري خلص آخري
 .شوية

 :النائب السيد مصطفى تضومانت
أن  11.34إن ملن شأن هذا املشروع القانون رقم 

يكون أساس اإلصالح املرتقب للغرف وذلك بتوضيح إطار 
اختصاصاهتا املتمثل يف الوظائف املنوطة هبا دستوريا عرب إعطاء 

نية والتنظيمية الرامية إىل تنمية وتأهيل الغرف اإلمكانية القانو 
وحتسني خدمات القطاعات املنتسبة هلا مما سيعزز ال حمالة 
مكانتها كمنعش اقتصاديا ومؤهل تنموي اجتماعيا سيعود على 

 . اجلميع بطفرة تنموية حملية
وهنا البد من التأكيد على ضرورة وضع قواعد 

جارة واخلدمات ومبادئ للحكامة اجليدة لغرف الصناعة والت
وتقوية استقالليتها مما سيسهل على أداء مهامها الدستورية يف 

 . جو من الشفافية والنجاعة

وختاما ال يسعنا يف فرق املعارضة إال أن نعرب عن 
اخنراطنا اإلجيايب خبصوص مضامني هذا املشروع القانون والذي 
سيشكل املخرج األساسي لكل الثغرات واهلفوات اليت طالت 

اطها يف املاضي مما سيعزز املكانة الدستورية واملؤسساتية نش
للغرف، باإلضافة إىل حتسني الرتسانة القانونية لعمل 
واختصاصات غرف التجارة والصناعة واخلدمات وفقنا ووفقكم 

 .اهلل خلري هذه البالد والعباد والسالم عليكم ورمحة اهلل
 :السيد الرئيس

الكلمة للمتدخل الثاين  شكرا السيد النائب احملرتم،
السيد النائب احملرتم السيد أمحد رضا الشامي فليتفضل 

 .دقائق 2مشكورا، السيد النائب عندكم 
 :النائب السيد أحمد رضا الشامي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، 
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
ليتدارك بعض النواقص  لقد جاء مشروع القانون هذا

اليت كان يعاين منها القانون املنظم لغرف التجارة والصناعة 
واخلدمات وذلك بعد سنوات من املناقشات واملداوالت 
واملراجعات، كما أنه جاء يف ظل دستور جديد يدفع يف اجتاه 
مزيد من املرونة يف تفعيل أدوار املؤسسات السياسية 

 . واالقتصادية ببالدنا
 د الرئيس، السي

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
لقد كان هذا القانون مثرة عدة مشاورات مع املهنيني 
ومنظماهتم النقابية واملهنية، لعل أبرزها على سبيل التمثيل 
وليس احلصر املناظرة الوطنية اليت من خالهلا وقع اإلمجاع من 

ف أجل التوافق على صيغة ترضي كل األطراف حتفظ للغر 
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دورها املهين يف املصاحبة والتتبع واملشاركة يف القرار االقتصادي 
 .واالجتماعي يف جماالت التجارة والصناعة وخمتلف اخلدمات

كما جاء بعد مراجعات كثرية مع األمانة العامة   
التشريع مكنت وزارة  للحكومة والربملانيني وخمتلف فرقاء

الصناعة والتجارة يف وقت سابق من تدارك الكثري من القصور 
الذي اعرتى خمتلف احملاوالت التقنينية اليت سبقت بناء هذا 
املشروع، وكان حمط نقاش مستفيض يف خمتلف حمطات الدراسة 

وهكذا جاء النص . واإلعداد إىل أن استقام على حاله هذا
ف حيث منحها املشروع حق ليوسع من اختصاص الغر 

إحداث وتدبري املؤسسات ذات النفع االقتصادي مثال املناطق 
الصناعية واملشاتل وحق املشاركة يف تدبري بعض املرافق 
العمومية ذات الصفة، كما جاء املشروع بطريقة جديدة يف 
انتخاب املكتب اعتمادا على النظام الالئحي واالنتقال مبدة 

سنوات اليت كان معمول هبا  2ات عوض سنو  1االنتداب إىل 
سابقا لضمان حسن سري املكاتب والعالقات بني خمتلف 

 . أجهزة الغرفة
 السيد الرئيس، 
 السادة الوزراء، 

 السيدات والسادة النواب، 
إن اإلمجاع الذي حضي به املشروع يعرب على أن كل 
الفرقاء جيدون فيه أنفسهم بعد طول انتظار وطول أخذ ورد 

خمتلف الفرقاء من إدارة ومهنيني ومنظماهتم، ولكن واحلمد  بني
قانون سيمكن  -معارضة وأغلبية-هلل جنحنا يف أن نبلور 

الغرف من جتاوز اهلفوات اليت كانت تعوق أداءها دورها يف 
القرار االقتصادي واالجتماعي وستصبح بفضل ذلك رقم 

هلا املسامهة معادلة أساسي يف التنمية االقتصادية حمليا ومن خال
الفعلية والبناءة يف تنمية بالدنا، ذلك أن جتارب بعض الدول 
مثل إيطاليا أثبتت أن الغرف ملا تعطاها مثل هذه الضمانات 

التقنينية والتشريعية مشفوعة باملوارد البشرية الالزمة والكفؤة 
تصبح شريكا مالزما للدولة حبيث تشكل فاعال طالئعيا للقرار 

 . يناالقتصادي الوط
لكل ذلك فإننا يف الفريق االشرتاكي، انسجاما مع 
مواقفنا الداعية إىل التوافق يف كل ما خيدم مصاحل بالدنا، فإننا 

 .نصوت إجيابيا على املشروع كما تقدمت به هذه الغرفة شكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، أمر اآلن إىل عملية 
 : التصويت
للتصويت كما صادقت عليه  لقانونعنوان مشروع اأعرض 

 اإلجماع    : اللجنة املوافقون
 اإلجماع  : للتصويت المادة األولىأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثانيةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثالثةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الرابعةأعرض 
  اإلجماع : للتصويت المادة الخامسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السادسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السابعةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثامنةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة التاسعةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة العاشرةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 44المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 43المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 42المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

17 

  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 32المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 34المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 33المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 32المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 22المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 24المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 23المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 22المادة أعرض 
 اإلجماع  : تصويتلل 21المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 21المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 21المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 21المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 21المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 21المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 12المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 14المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 13المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 12المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 

 اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 21 المادةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 12المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 14المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 13المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 12المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11 المادةأعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 12المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 14المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 13المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 12المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 11المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 12المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 14المادة أعرض 

: للتصويت مشروع القانون برمتهوهي املادة األخرية وأعرض 
 . اإلجماع



 

 

 -2102دورة أبريل  –مداوالت مجلس النواب 

 

18 

صادق جملس النواب على مشروع القانون رقم 
يتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة  11.34
 . واخلدمات

القانونني األخريين ومها مشروع  منر اآلن إىل املشروعني
الذي يقضي بإحداث املكتب الوطين  21.34القانون رقم 

املتعلق  11.34لالستشارة الفالحية ومشروع القانون رقم 
الكلمة للسيد . باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية

الوزير لتقدمي املشروعني معا تفضلوا السيد الوزير، أرجو السيد 
 . زير أن تتدخلوا برتكيز إذا أمكنالو 

 : السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
 11.34يشرفين أن أقدم لكم مشروعي قانون رقم 

؛ األول يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات 21.34ورقم 
إىل وضع إطار قانوين ميكن من تنمية الفالحية واملائية ويرمي 

املنتوجات البيولوجية الستغالل الفرص املتاحة على الصعيدين 
الوطين واخلارجي، فهاد النمط من اإلنتاج ميكنه أن يشكل 
فرصة مهمة لتنويع اإلنتاج وتثمينه بشكل أفضل وأن يلعب 
دورا فعاال يف التنمية املستدامة والتنوع البيولوجي، فاإلنتاج 
البيولوجي عرف خالل السنوات األخرية تطورا مهما نتيجة 
الطلب املتزايد للمستهلكني كما أن العديد من املناطق ببالدنا 
مؤهلة هلذا النوع من اإلنتاج وذلك بفضل تنوع الرتبة واملناخ 
واملهارات املكتسبة لدى املنتجني، لكن يف غياب إطار قانوين 

ت وهوامش التطور املتاحة مالئم يبقى استغالل هاد املؤهال
جد حمدود لذا يأيت مشروع هاد القانون ليحدد شروط اإلنتاج 
وهتيئ وتسويق املنتوجات البيولوجية وكذا التزامات الفاعلني يف 
هذا القطاع، الشيء الذي سيمكن بالدنا من التوفر على إطار 
قانوين مماثل لقوانني أهم شركائنا يف هذا اجملال مما سيسمح 

ع العرض املغريب من املنتوجات الفالحية والرفع من قدراتنا بتنوي
 . التصديرية

املشروع الثاين يقضي بإحداث املكتب الوطين 
لالستشارة الفالحية الذي يندرج يف إطار توصيات وتوجهات 
االسرتاتيجية اجلديدة لإلرشاد الفالحي املعتمدة يف إطار  تنفيذ 

سرتاتيجية إىل تطوير خمطط املغرب األخضر، وترمي هذه اال
وعصرنة جماالت اإلرشاد واالستشارة الفالحية والتكوين ونقل 

. التكنولوجيا لفائدة خمتلف الفاعلني يف القطاع الفالحي
ويتطلب تفعيل هذه اإلسرتاجتية القيام بإصالح عميق للنظام 
احلايل لإلرشاد الفالحي ومصاحل الوزارة املكلفة هبذه املهام، لذا 

إحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية الذي يتوخى من 
سيحل حمل املصاحل واهلياكل اليت تتكفل حاليا باإلرشاد 
الفالحي إعطاء نفس جديد جملاالت اإلرشاد واالستشارة 
الفالحة عرب مواكبة الفالحني وتنظيماهتم يف خمتلف ميادين 
اإلنتاج والتكوين والتسويق والتدبري االقتصادي واملايل 

 . ستغالليات الفالحيةلال
امسحوا يل السيد الرئيس احملرتم، السيدات والسادة 
النواب احملرتمون، أن أغتنم هذه املناسبة ألتقدم خبالص الشكر 
ألعضاء جلنة القطاعات اإلنتاجية رئيسا وأعضاء على جتاوهبم 
مع أهداف ومرامي هذين املشروعني واقرتاحاهتم البناءة اليت 

ما وإثرائهما راجيا أن ينال رضاكم كما كان سامهت يف إغنائه
 .عليه األمر داخل هذه اللجنة وشكرا

 : السيد الرئيس
شكرا السيد الوزير، الكلمة اآلن للسيد مقرر اللجنة 
يف القطاعات اإلنتاجية لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع، 

السيد النائب احملرتم مجال  الكلمة للسيد مجال املسعودي،
 . املسعودي
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 :مقرر النصين التشريعيين النائب السيد جمال المسعودي
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 المرسلين وعلى أهله أجمعين، 
 السيد الرئيس المحترم، 

 السيدة والسادة الوزراء المحترمون، 
  ، السيدات والسادة النواب المحترمون

يشرفين أن أعرض على أنظار جملسنا املوقر نص 
التقرير الذي أعدته جلنة القطاعات اإلنتاجية مبناسبة انتهائها 

يقضي  21.34من دراسة ومناقشة مشروع قانون رقم 
بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية ومشروع قانون 

 يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية 11.34رقم 
 . واملائية

وقد شرع يف دراسة مشروعي القانونني خالل اجللسة 
وتلتها جلسة  4134يوليوز  1األوىل املنعقدة يوم الثالثاء 

خصصت   4134ثانية انعقدت يوم األربعاء فاتح غشت 
  4134غشت  2للمناقشة وجلسة أخرية انعقدت يوم االثنني 

 2ز خصصت للتصويت، واستغرقت اجللسات الثالث ما يناه
ساعات من العمل، وترأس اجللستني السيد سعيد اشباعتو 
رئيس جلنة القطاعات الفالحية وعني السيد مجال املسعودي 
مقررا هلذين النصني التشريعيني وقدم املشروعني وتابعه مراحل 
مناقشتهما السيد الوزير السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة 

 . والصيد البحري
ومضامني هذين املشروعني وقبل التطرق إىل أهداف 

وأهم االقرتاحات اليت تقدم هبا السيدات والسادة النواب 
احملرتمني أعضاء اللجنة، ال بد من توجيه الشكر والتقدير بامسي 
ونيابة عن السيد رئيس اللجنة ومكتبها وكافة أعضائها إىل 
السيد الوزير والطاقم الذي رافقه على ما قدمه من توضيحات 

 . ة هذا املشروع القانونأثناء مناقش

لقد استهل السيد الوزير عرضه األول حول مشروع 
يقضي بإحداث املكتب الوطين لالستشارة  21.34قانون 

الفالحية باإلشارة إىل أنه يندرج يف إطار الفرص الساحنة اليت 
يوفرها خمطط املغرب األخضر يف جمال حتسني جودة اخلدمات 

ت اإلسرتاتيجية اجلديدة لإلرشاد عرب تنزيل التوجيهات والتوصيا
واالستشارة الفالحية، وهو ما حيتم إحداث إطار فعال لتنفيذ 
حماور تلك اإلسرتاتيجية خدمة للفالحني مسي باملكتب الوطين 

 . لالستشارة الفالحية
وأفاد السيد الوزير بأن هذه املؤسسة اليت ستنظم عددا 

هوية من مراكز األشغال ووحدات تابعة للمكاتب اجل
لالستثمار الفالحي ستمكن من إرساء حكامة جيدة ملنظومة 
اإلرشاد واالستشارة الفالحية بشريا وماديا، وأشار بأن املكتب 
الوطين لالستشارة الفالحية أنيطت به مهمات متعددة ستقوي 
وتطور جمال االستشارة الفالحية ليستفيد منها الفالح عرب 

حفيزات واإلعانات املنصوص التكوين واملصاحبة وماديا عرب الت
 . عليها يف القوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل

بعد ذلك انتقل السيد الوزير إىل تقدمي مشروع قانون 
يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية  11.34رقم 

واملائية، فأشار بأن تثمني وحتسني جودة املنتوجات حتظى 
رب األخضر ويأيت منط اإلنتاج بأمهية خاصة يف إطار خمطط املغ

البيولوجي للمنتوجات الفالحية واملائية لينضاف إىل هذه 
اخلطوة بالنظر إىل أمهيته البيئية واملؤهالت الواعدة اليت تتوفر 
عليها بالدنا يف هذا اجملال إن على مستوى املساحات املزروعة 
ومساحة النباتات التلقائية أو على مستوى التصدير أو على 

 . ستوى املهارة املكتسبة لدى املنتجنيم
وأفاد السيد الوزير بأن مواكبة سلسلة اإلنتاج 
البيولوجي ستتم بإقرار مشروع هذا القانون املعروض على أنظار 
جملسنا املوقر والشروع يف تفعيل عقد برنامج بني احلكومة 
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واجلمعية املغربية لسلسلة اإلنتاج البيولوجي، وهي عقدة 
تفعيلها من تنشيط سوق الشغل والرفع من الصادرات سيمكن 

ومن عائدات العملة الصعبة كما ستمكن من الزيادة يف 
 . االستهالك الوطين هلذا النمط من اإلنتاج الفالحي

وعند وعي وضع إطار قانوين خاص باملنتوجات 
البيولوجية أفاد السيد الوزير بأنه يصعب حتقيق أهداف  العقدة 

ياب إطار قانوين لكون تصدير هذا النوع من املذكورة يف غ
املنتوجات إىل السوق األوروبية يستدعي التوفر على إطار 
قانوين مشابه للنظام املعمول به باالحتاد األورويب، إضافة إىل 

 . عدم وجود هيئات وطنية للمصادقة واملراقبة يف هذا اجملال
 السيد الرئيس المحترم، 

 السادة الوزراء المحترمون، 
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

لقد نوه السيدات والسادة النواب هبذه املبادرة 
احلكومية آملني أن تساهم يف تطوير وتنمية منظومة املعلومات 
الفالحية ملواكبة حاجيات الفالحني من خالل جتميعها 

ويف  ووضعها رهن إشارهتم بواسطة طرق حديثة من جهة،
حتسني مداخيل املنتجني املغاربة املهتمني باإلنتاج البيولوجي 
واملائي وتقدم كذلك فرصا جديدة يف جمال تنمية وتنويع 
الصادرات كفيلة باملسامهة يف التنمية املستدامة من جهة أخرى 
مبا يدعم اجملهود الذي تقوم به الدولة يف حتديث الفالحة 

 .املنافسة باألسواق الدولية املغربية وجعلها قادرة على خوض
ويف األخري أخرب اجمللس املوقر بأنه خالل اجللسة اليت 

مت التصويت على  4134غشت  2انعقدت يوم اإلثنني 
. مشروعي القانونني برمتهما باإلمجاع كما عدلتهما اللجنة

 . وشكرا السيد الرئيس
 : السيد الرئيس

  شكرا السيد المقرر،

ة، الكلمة لفرق األغلبية بامسها نفتح اآلن باب املناقش
يتدخل السيد النائب احملرتم السيد احلسني القامسي تفضلوا 

 .السيد النائب احملرتم
 : النائب السيد الحسين القاسمي

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 المرسلين، 

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السادة النواب المحترمون، السيدات و 
يشرفنا يف فريق التقدم الدميقراطي أن نتدخل باسم 
فرق األغلبية يف هذه اجللسة العامة قصد املناقشة واملصادقة 

املتعلق باإلنتاج البيولوجي  11.34على مشروع القانون رقم 
للمنتوجات الفالحية واملائية الذي حضي باملناقشة الغنية 

لسيدات والسادة النواب والسيد وزير الفالحة واملعمقة من قبل ا
والصيد البحري يف جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلسنا املوقر 

غشت  2خالل ثالث جلسات كان آخرها جلسة يوم اإلثنني 
أدت يف األخري إىل املصادقة باإلمجاع أغلبية ومعارضة  4134

 . على هذا املشروع
زير الفالحة وبداية حنيي يف فرق األغلبية السيد و 

والصيد البحري على تعاطيه اإلجيايب مع مالحظات السيدات 
والسادة النواب احملرتمني من خالل التوضيحات اهلامة اليت 
قدمها أمام اللجنة مما يدل على التعاون املثمر بني املؤسسة 

 . التشريعية واحلكومة
كما نؤكد على أن هندسة هذا املشروع اهلام سواء 

هداف الكربى املتوخاة من ورائه وغريها من على مستوى األ
األسس واملقتضيات اهلامة املنصوص عليها يف مضمونه جتعلنا 
مطمئنني لكون بالدنا هي بصدد االجتهاد املتواصل لتطوير 
الرتسانة القانونية والتشريعية الكفيلة جبعل القطاعات اإلنتاجية 
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اجملهود ويف مقدمتها القطاع الفالحي يساهم بشكل كبري يف 
 . التنموي الوطين

لقد نص املشروع على حتسني جودة املنتجات 
الفالحية واملائية والنمط البيولوجي للمنتجات الفالحية الذي 
حيظى بأمهية خاصة يف خمطط املغرب األخضر الذي سعت 
احلكومة السابقة واحلالية بشكل إجيايب ضمن مبدأ االستمرارية 

الستثمار إمكانيات وفرص  إىل جعله من اآلليات األساسية
النمو للقطاع الفالحي فيما يتعلق باملنتوج الداخلي الفالحي 
اخلام وتفعيل االستثمار وضمان التصدير ملنتجاتنا الفالحية 
بقيمة مضافة ناهيكم عن إحداث مناصب هامة للشغل، كما 
أكد املشروع على مواكبة سلسلة اإلنتاج البيولوجي وعزم 

عقد الربنامج بينها وبني اجلمعية املغربية  احلكومة على تفعيل
لسلسلة اإلنتاج البيولوجي بعد إقرار هذا القانون لتبسيط سوق 
الشغل والرفع من الصادرات ومن عائدات العملة الصعبة 
والزيادة يف االستهالك الوطين وتشجيع وتثمري مواد قطف 
أصناف النباتات التلقائية وحتسني دخل املنتجني املهتمني 
بنمط اإلنتاج البيولوجي وتعزيز املشاركة يف احملافظة على البيئة 
املستدامة والتنوع البيئي مع االستجابة لطلب املستهلكني 
وضمان اجلودة العالية للموارد الفالحية واملائية املنتجة ضمن 
اإلنتاج البيولوجي إضافة إىل وضع القواعد واإلطار القانوين 

الفاعلني يف اإلنتاج البيولوجي الفالحي احملدد بااللتزامات جتاه 
واملائي أثناء التهييء والتسويق مع تفعيل دور املراقبة ضمن 
مقتضيات أخرى تنص عليها دفاتر التحمالت هتدف إىل 
تنظيم حقوق وواجبات كل األطراف املسامهة يف عملية 

 . اإلنتاج
 السيد الرئيس المحترم، 

إن هذه املقتضيات اإلجيابية وغريها من األسس الواردة 
يف هذا املشروع ال ميكن لفرق األغلبية إال أن تثمنها لكوهنا 

تعترب جزءا من فلسفة التصريح احلكومي املصادق عليه والذي 
جعل من إصالح القطاع الفالحي أولوية من أولوياته األساسية 

 . وطينباعتباره ركيزة أساسية يف االقتصاد ال
كما أن تأكيد هذا املشروع على مبدأ الشراكة مع 
اجلمعية املغربية لسلسلة اإلنتاج البيولوجي هو هنج إجيايب وفعال 
ندعو إىل توسيعه ليشمل كل املتدخلني يف القطاع وكل اهليئات 
وفعاليات األحزاب والنقابات ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع 

باعتبار ذلك ميثل األداة الفعلية  اخلاص ووسائل اإلعالم وغريها
لرتمجة وتعميق مبدأ الدميقراطية التشاركية ضمن حوار وطين 

 . جاد وهادف لتطوير املكتسبات وجتاوز السلبيات
أما التنصيص على تفعيل املراقبة يف تنفيذ هذا املشروع 
فيؤكد على عزم احلكومة يف املضي يف طريق تطبيق مبدأ 

بالتزاماهتا املنصوص عليها يف التصريح احلكامة اجليدة وفاءا 
احلكومي، وما ورد يف الدستور اجلديد املتقدم يف مبادئه والذي 
يسعى اجلميع إىل تنزيله بشكل دميقراطي سليم وكل هذا 
يقتضي اإلسراع يف إخراج اهليئات الوطنية للمراقبة واملصادقة 

 .اليت نص عليها املشروع إىل حيز الوجود
ضرورة تفعيل مضامني هذا املشروع إننا نؤكد على 

بكل ما يلزم من إرادة سياسية نعتقد أهنا موجودة علما بأن 
بالدنا تتوفر على قوانني متقدمة سواء يف القطاع الفالحي 
وقطاعات أخرى لكن األهم يف نظرنا هو تسريع وثرية العمل 
احلكومي لتطبيق وتنزيل هذه القوانني وضمنها هذا املشروع 

 . ي يعترب مكسبا هاما للسياسة الفالحية ببالدنااهلام الذ
نغتنم هذه املناسبة لنتقدم كفرق األغلبية ببعض 
املقرتحات اليت نعتربها من وجهة نظرنا مفيدة وهامة يف تفعيل 

 : هذا املشروع وهي كالتايل
نشري أوال إىل أمهية فكرة أساسية ركز عليها السيد وزير 
الفالحة والصيد البحري خالل مناقشة هذا املشروع يف جلنة 
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القطاعات اإلنتاجية ومفادها أنه يصعب حتقيق أهداف عقد 
الربنامج بني احلكومة واجلمعية املغربية لسلسلة اإلنتاج 

كون تصدير البيولوجي يف غياب إطار قانوين خاص بالقطاع ل
املنتجات البيولوجية إىل السوق األوروبية يستدعي التوفر على 

 . إطار قانوين مشابه للنظام املعمول به يف االحتاد األورويب
وهبذا الصدد ال يسعنا يف فرق األغلبية إال أن نؤكد 
على أنه مبجرد التصويت اليوم على هذا اإلطار القانوين البد 

استفادة بالدنا من مكاسب من وضع كل اآلليات لضمان 
هامة يف إطار عالقات متوازنة مع الشركاء األوروبيني وأقطاب 
التعددية القطبية الدولية اجلديدة وضمن البعد املغاريب والعريب 

 . واإلفريقي أيضا
نرى ضرورة تفعيل كل اإلجراءات الكفيلة بتجاوز 

البيئة،  تدهور احمليط اإليكولوجي سواء يف محاية املوارد أو تلوث
ما عقلنة تدبري شؤون املوارد املائية ومعاجلة كل أشكال 
التخريب الذي تتعرض له الطبيعة من ماء وغابة وسواحل 
ومناطق رطبة وثروات نباتية وحيوانية ومساحات صاحلة 

 . للزراعة
ندعو إىل تفعيل البعد األساسي املتمثل يف التضامن 

الل املشرتك للموارد بني األجيال واجلهات املبين على االستغ
الطبيعية ضمن مواكبة الرهانات املعول عليها يف إطار اجلهوية 
املتقدمة اليت البد للحكومة من هتيئ كل الشروط لإلسراع يف 
تنزيلها باعتبارها قاطرة أساسية يف التنمية االقتصادية احمللية 

 . واجلهوية يف إطار سياسة الالمتركز
اتيجية الفالحية على والبد أيضا من اشتغال االسرت 

اجلوانب املرتبطة بالرفع من اإلنتاجية استنادا إىل تشجيع 
البحث العلمي مع وضع تدابري مصاحبة بشأن تقدمي 
التمويالت من طرف البنوك للفالحني وخاصة الصغار منهم، 
علما أننا نعي آثار انعكاسات األزمة االقتصادية احلالية على 

ض مظاهرها يف النقص احلاصل يف هذه املؤسسات واملتجلية بع
السيولة املالية لكن مع ذلك البد من بذل اجلهود يف هذا 
اجملال قصد إجياد وتنويع مصادر التمويل لتجاوز هذه الظرفية 
الصعبة ضمن احلفاظ على قطب عمومي قوي يف القطاع 

 . البنكي
كما نؤكد من جهة أخرى على ضرورة حتفيز 

ج البيولوجي للمنتجات الفالحية الفالحني املهتمني باإلنتا 
واملائية على التنظيم يف إطارات تكون بعيدة عن الوسطاء وكل 
ما له صلة باقتصاد الريع ضمانا للتخليق والنزاهة والشفافية مع 
تعميق احلوار مع كل الفاعلني املعنيني وخاصة القطاع اخلاص 

ن الوطين واألجنيب للتحسيس بأمهية هذا املشروع وحتفيزها م
االستثمار يف القطاع ضمن شروط تسعى لتكميل تنافسيته 
السليمة واحلفاظ على حقوق مجيع املواطنني مبا فيهم العاملني 

 .يف القطاع ومحاية املستهلكني
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
تلكم كانت بعض مقرتحات األغلبية سعيا إىل طرحها 

ؤكد أن مقرتحات أخرى طرحت يف نقاشات جلنة ومن امل
القطاعات اإلنتاجية من قبل فرق املعارضة هلا أمهيتها آملني أن 
تلقى جتاوب احلكومة أثناء الشروع يف تنفيذ هذا املشروع 
إلجناحه ضمن األوراش اإلصالحية املفتوحة اليت حتظى بالدعم 

 .اهلل والرعاية السامية لصاحب اجلاللة حممد السادس حفظه
إننا نعي أن تنفيذ هذه املقرتحات ال يرتبط بوزارة 
الفالحة والصيد البحري لوحدها فحسب وإمنا بنهج سياسة 
تعتمد على اإللتقائية يف إطار التضامن احلكومي الذي حنن 
حريصون يف فرق األغلبية على ضمان توفري شروط استمراره 

 . بإجناح العمل احلكومي
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إجيابا على هذا املشروع وعلى هذا األساس نصوت 
خدمة لقضايا القطاع الفالحي ببالدنا وللمصاحل العليا لوطننا 
وشعبنا، وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خري هذا الوطن والسالم عليكم 

 .ورمحة اهلل وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب احملرتم، فيما خيص فرق املعارضة 
يت هي عشر دقائق بالنسبة لدينا ثالث تدخالت ونفس املدة ال

للجميع، إذن نقتسم هذه املدة بالثلث على كل متدخل إذن 
السيد النائب احملرتم . ثانية لكل متدخل تقريبا 11دقائق و 1

متدخلني بالنسبة للمعارضة  1هناك ...السيد كمال عبد الفتاح
 .كلها ثالث متدخلني يف عشر دقائق، تفضلوا السيد النائب

 :مال عبد الفتاحالنائب السيد ك
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

الكلمة باسم الفريق يف إطار مناقشة  يشرفين أن أتناول
املتعلق باإلنتاج البيولوجي وهو  11.34مشروع قانون رقم 

مشروع يأيت كحلقة جديدة يف سلسلة النصوص التشريعية 
إلعمال سياسة الدولة يف جمال التنمية الفالحية، واليت جيب أن 
حتظى لدى اجلميع بأمهية قصوى يف ظل الرعاية والتوجيهات 

جلاللة امللك هلذا القطاع وللعامل القروي، ويف ظل  السامية
. املسامهة املتميزة للقطاع الفالحي يف الناتج الداخلي اخلام

كان من الضروري العمل على توفري الرتسانة القانونية واألرضية 
الصلبة إلجناح أهداف بالدنا هبذا اخلصوص يف إطار الربامج 

عد أحد الرهانات الطموحة ملخطط املغرب األخضر والذي ي
 .الكربى لإلسرتاتيجية الفالحية لبالدنا

لقد جاء هذا املشروع متأخرا بالنظر إىل ما يتميز به 
املغرب كبلد من مؤهالت كبرية وواعدة يف جمال اإلنتاج 

البيولوجي ونظرا ملا يتميز به بلدنا كذلك من ظروف طبيعية 
ارسات فالحية ومناخية وبيئية بالغة الثراء والتنوع وعادات ومم

هي أصال تعتمد النمط البيولوجي يف منتجاهتا الفالحية يف 
. العديد من املناطق ذات املنظومات البيئية املختلفة واملتعددة

لكن تظل هذه املؤهالت غري مستغلة كما جيب سواء على 
صعيد التسويق الداخلي أو التصدير إىل األسواق اخلارجية واليت 

ه املنتجات البيولوجية، لذلك نعترب أنه  تعرف طلبا متزايدا هلذ
كان من الالزم املبادرة إىل ملء الفراغ القانوين الذي طاملا كان 
يعرقل تسويق وتثمني املنتوجات الفالحية واملائية البيولوجية 
املغربية وولوجها لألسواق الوطنية والدولية كمنتوجات معرتف 

طنية خمتصة يف هبا بقيمتها البيولوجية يف ظل غياب هيئات و 
املراقبة والتصدير على هذه املنتجات واليت أصبحت تستحوذ 
على اهتمام املستهلك يف األسواق األوروبية والدول املتقدمة 

 .بشكل عام
فهذا املشروع يكتسي أمهية بالغة يف نظرنا ألجل أن 
حيتل املغرب مكانته الالئقة بني البلدان الرائدة واملصدرة 

جية الفالحية واملائية سواء احليوانية أو النباتية للمنتوجات البيولو 
أو النباتات التلقائية ذات اجلودة العالية، يف إطار احرتام املعايري 
املعمول هبا لدى شركائنا االقتصاديني وخصوصا االحتاد 

لكن من جهة أخرى يبقى التشريع غري كاف إذا مل . األورويب
ىل التنافسية بتوفري يتم تأهيل هذا القطاع من أجل الوصول إ

شروط اإلنتاج ذات املستوى العايل من حيث اجلودة وتوسيع 
املساحات املزروعة ومواكبة املنتجني وتأطريهم مبا يضمن تطوير 
سالسل اإلنتاج واستغالل أمثل ملختلف أنواع وأصناف 
املنتوجات البيولوجية، وهو األمر الذي من شأنه النهوض بقدرة 

والتنافسية يف األسواق اخلارجية وإنعاش  املغرب على التصدير
سوق الشغل وبالتايل النهوض بالتنمية االقتصادية يف العامل 

 .القروي واملناطق املنتجة وخاصة اجلبلية منها
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وأخريا وبالنظر لكون هذا املشروع يتوخى تثمني 
الفالحية واملائية البيولوجية وضمان مراقبتها  وتشجيع املنتوجات

واملصادقة عليها وكذلك املسامهة يف احملافظة على البيئة من 
حيث كونه يعترب مبادرة تأسيسية تؤطر هلذا اجملال الذي طاله 
فراغ تشريعي فإننا سنصوت داخل فريق األصالة واملعاصرة 

سيد الوزير سنصوت لصاحل هذا املشروع، وال بد من اإلشارة ال
أن اهليئات املختصة يف املصادقة هي قليلة على املستوى الوطين 
وأن التكلفة ديال املصادقة على املنتوجات البيولوجية تتجاوز 
أحيانا كثرية من قيمة املنتوج املزمع تسويقه وبالتايل وال بد من 
إعادة النظر يف طريقة املصادقة على املنتوجات ألن أغلبية 

تنازلون عن إمكانية املصادقة على الصنف املنتجني سي
 .  وشكرا السيد الرئيس. البيولوجي

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، الكلمة للمتدخل الثاين  

السيد النائب احملرتم السيد الشرقاوي الزنايدي، فليتفضل 
 .مشكورا يف نفس املدة

 :النائب السيد الشرقاوي الزنايدي
 ن الرحيم،بسم اهلل الرحم
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 21.34يف مناقشة مشروع قانون  يشرفين أن أتدخل 

املتعلق بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية والذي 
نعترب ميالده متأخرا بالنظر إىل أمهية االستشارة الفالحية يف 
تطوير وحتديث القطاع والرفع من اإلنتاج وبالنظر إىل املوقع 

 . املركزي للفالحة يف االقتصاد الوطين
يف السنة الرابعة من تنفيذ خمطط  وعلى الرغم من أننا  

املغرب األخضر فإن الفالح يضل احللقة األضعف يف القطاع 

ومل يستفد على النحو املطلوب من هذا املخطط، مسامهة يف 
استدراك هذه الوضعية نناقش اليوم هذا القانون الذي نتوخى 

 .أن يضخ دينامية جديدة يف القطاع
شأن هذه املؤسسة  نعترب يف الفريق االشرتاكي أن من

العمومية أن تلعب دورا بالغ األمهية يف جعل الفالح الصغري 
إىل الذي يعترب احللقة األضعف يف خمطط املغرب األخضر 

حدود اليوم جزءا من هذه اإلسرتاتيجية الوطنية فعال 
واستهدافا، إذ أن من شأن املكتب أن يوفر التأطري واملواكبة 

الصغري يف عملية اإلنتاج والتدبري  واالستشارة الضرورية للفالح
والتنمية والتسويق ويف معرفة حقوقه واالمتيازات وأوجه الدعم 

 .الذي يوفرها الدولة لدعم القطاع
ونرى يف الفريق االشرتاكي أن جناح هذه املؤسسة 
العمومية يف االضطالع بأدوارها رهني بتوفري جمموعة من 

 :الشروط اليت سأوردها يف شكل مالحظات
علينا أن ندرك أن مستخدمي : المالحظة األولى

سيشكلون أهم مكون يف املوارد  نمراكز األشغال الفالحية الذي
استكمال التكوين وإعادة إىل البشرية للمكتب يف حاجة 

االضطالع باملهام اجلديدة اليت ستوكل بحىت يتمكنوا  ،التكوين
لعلمي كما أن التطور الذي عرفه البحث ا  ،هلم داخل املكتب

يتطلب موارد  ..الفالحي وطرق اإلنتاج والتصويت إىل آخره
بشرية يف مستوى هذه املستجدات واملكاسب العلمية 
والتكنولوجية مما يستدعي االستثمار أوال يف هذه املوارد البشرية 

دام سيسند هلا يف هناية املطاف التكوين والتأطري واملواكبة  ما
 . لسوسيولوجية يف املغربلفئات املنتجني يعرف طبيعتهم ا

وتتمثل يف أن املراكز القائمة حاليا : المالحظة الثانية
فهي يف عدد ، رشاداإلية غري مهام ستضطلع بأدوار أخرى أسا

من املناطق تضطلع بأدوار مكاتب االستثمار الفالحي حيث  
تقوم بعدد من األشغال وتشرف على تنفيذ مشاريع يف القطاع 
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األغراس واألعالف واملبيدات وعلينا التفكري يف وتقوم بتوزيع 
سد الفراغ الذي سيرتتب عن حتويلها إىل مكاتب حملية ملكتب 

 . االستشارة الفالحية
 يف عدد من مراكز األشغال الفالحية   ،السيد الوزير

les Ct   هو املخاطب بالنسبة للفالح يف كل شيء وعلينا أن
 . نفكر فيمن سيعوضه يف ذلك

األخرية وهي من الشروط هي و  ظة الثالثةالمالح
األساسية لنجاح مهمة االستشارة الفالحية وتتمثل يف كون 
جناح املكتب رهني مبدى انفتاحه وقدرته على نسج العالقات 

 :العضوية مع مؤسسات البحث والتكوين الفالحي باألساس
معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة، املركز الوطين للبحث 

من مؤسسات   آخرهي، املدرسة الوطنية للفالحة إىلاعالزر 
ذلك أن االستشارة واإلرشاد يتعني أن تستند . البحث العلمي

ية وإىل مكتسبات البحث وطنيا رب إىل األحباث العلمية واملخ
، علما بأن املؤسسات املذكورة هي اليت ملوعلى مستوى العا

سبات خر مكتآتشكل القاعدة البحثية املؤسساتية ملغربة 
 . البحث الفالحي

ومن جهة أخرى فإن بالدنا تتوفر على خربات علمية 
لذلك يتعني أن يكون  ،وهندسية ونظرية وميدانية ويف املختربات

مكتب االستشارة الفالحية باهبا وطريقها إىل الفالح من خالل 
التبسيط للمعلومة وتبليغها باللغة اليت يفهمها الفالح أو العامل 

 . الزراعي
اليت تنجزها  وان لتجسيد األحباث الوطنيةلقد آن األ

خربات وكفاءات مغربية طريقها إىل امليدان وإىل عامل اإلنتاج 
وهو ما يعين أن يقوم به هذا املكتب حسب التجارب 

 ...واألحباث الدقيقة
 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، انتهى الوقت تفضل

 :النائب السيد الشرقاوي الزنايدي
فصدى األحباث والتجارب الدقيقة ونتائجها وصدى  

األحباث املنجزة يف إطار االقتصاد الزراعي أو السوسيولوجيا 
القروية مثال يتعني أن يكون املكتب أداة لتجسيدها واالستفادة 

 .شكرا السيد الرئيس. من نتائجها على أرض الواقع
 :السيد الرئيس

باسم  شكرا، الكلمة اآلن لثالث وآخر متدخل 
املعارضة السيد النائب احملرتم السيد فيصل الزرهوين فليتفضل 

 .مشكورا
 :النائب السيد فيصل الزرهوني

 بسم اهلل الرحمن الرحيم،
 السادة الوزراء،

 إخواني النواب أخواتي النائبات،
يشرفين أن أتناول الكلمة باسم فرق املعارضة يف إطار  

ث املكتب الوطين مناقشة مشروع قانون الذي يقضي بإحدا
لالستشارة الفالحية، الذي سيسهر على تطبيق السياسة 
احلكومية يف جمال االستشارة الفالحية حتت وصاية السلطة 

 .احلكومية املكلفة بالفالحة
هذا املشروع يف سياق تطبيق اإلسرتاتيجية ويندرج  

 اجلديدة لإلرشاد الفالحي لتجاوز النقص احلاد يف هذا اجملال،
حيث ال تتعدى نسبة التغطية املالية للفالحني لإلرشاد نسبة 

األمر الذي ال يتالءم واحلاجيات املتزايدة هلذا النوع  % 42
من االستشارة واخلربة خاصة يف إطار التحوالت اليت جاء هبا 

 .خمطط املغرب األخضر
إن استثمار املؤهالت الفالحية يقتضي مواكبتها عرب  

على مواكبة وتأطري وتقدمي االستشارة  مؤسسة مهنية قادرة
املهنية للعاملني بسالسل اإلنتاج الفالحية يف جمال تقنيات 
وتدبري االستغالليات وإنتاج وتثمني وتسويق املنتوجات 
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الفالحية، وكذا تأطري الفالحني يف ميدان اإلرشاد واملتعلق 
مليداين مبحاربة األمراض النباتية واحليوانية باإلضافة إىل التتبع ا

ملشاريع الفالحة التضامنية والقيام بأنشطة يف ميدان تسويق 
 .املدخرات الفالحية

وعموما فإن إحداث املكتب الوطين لالستشارة  
الفالحية هو مبثابة تكملة للمؤسسات واهليئات العامة اليت 
ستسهر على مواكبة وتطبيق السياسة املعتمدة يف جمال 

يف كل مراحلها بدءا من التأهيل االستشارة الفالحية املهنية 
 .املهين واإلنتاج الفالحي وإهناءا بالتسويق واالبتكار والتجميع

هلذا فمن املنتظر أن يعطي هذا املكتب دفعة تنموية  
وتشجيعية هلذا القطاع مبا سيوفره من طرق حديثة وما سيطرحه 
من تكنولوجيات جديدة من شأهنا أن تدعم التنمية الفالحية 

املنظومة التشريعية يف امليدان الفالحي يف بالدنا اليت وتعزز 
هلذه . تعتمد على القطاع باألساس بوصفها بلدا فالحيا بامتياز

االعتبارات وبالنظر إىل إجيابيات املشروع فإننا سنصوت 
 .باإلجياب وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، منر اآلن إىل عملية  

 :21.34صويت عن مشروع قانون األول الت
 اإلجماع  : للتصويت المادة األولىأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثانيةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثالثةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الرابعةأعرض 
  اإلجماع : للتصويت المادة الخامسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السادسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السابعةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثامنةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة التاسعةأعرض 

  اإلجماع  : للتصويت المادة العاشرةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 44المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 43المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 42المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 

 .اإلجماع :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت 
مشروع قانون رقم  صادق جملس النواب على

 .يقضي بإحداث املكتب الوطين لالستشارة الفالحية 11.43
 :21.43مشروع قانون الثاني أمر إىل التصويت على 

 اإلجماع  : للتصويت المادة األولىأعرض  
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثانيةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثالثةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الرابعةأعرض 
  اإلجماع : للتصويت المادة الخامسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السادسةأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت المادة السابعةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة الثامنةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت التاسعةالمادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت المادة العاشرةأعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 44المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 43المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 42المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
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  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 41المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 32المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 34المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 33المادة أعرض 
 اإلجماع   : للتصويت 32المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
  اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 31المادة أعرض 
 اإلجماع   :للتصويت 22المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 24المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 23المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 22المادة أعرض 
 اإلجماع  : للتصويت 21المادة أعرض 

 .اإلجماع :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت 
مشروع قانون رقم صادق جملس النواب على 

يتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات الفالحية  21.43
 .واملائية

السيدات والسادة من جلستنا التشريعية  أنهيناقد 
  .املتعلقة مبشاريع القوانني

 


