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 736 اجللسة رمقحمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 08(هـ 1442 شوال 27الثال
شار السيد : الرئاسة ن شامشعبد املس س جملس ، احلكمي  رئ

شارن   .املس
ت قة، ابتداء من  :التوق ة ست عرشة دق قة  اخلامسةالسا ق نيةوا  ال

 .والعرشن مساء
ٔعامل ىل مرش ا :دول ا يتعلق  13.21وع قانون رمق راسة والتصويت 

ب الهندي لق ة  ىل جملس ( الستعامالت املرشو حمال 
شارن من جملس النواب   .)املس

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

لس س ا ن شامش، رئ شار السيد عبد احلكمي    :املس
﷽  

لن عن  رشيعيةٔ تاح اجللسة ال   .اف
لية احملرتم، ا ر ا   السيد وز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا

ب الهندي،  13.21مرشوع قانون رمق  لق ة  الستعامالت املرشو يتعلق 
شارن من جملس النواب ىل جملس املس   .احملال 

ٔعامل هذه وق دول  اقشة مرشوع القانون املدرج يف  ل الرشوع يف م
ٔعضاء  س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  اجللسة، 
لية  ا ر ا ٔساسية، ولسيد وز ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا جلنة ا

راسة املعمقة ملرشوع ال ل ا هودات اليت بذلوها يف س   .قانون هذاىل ا
ر احملرتم لتقدمي مرشوع  لسيد الوز ٔعطي اللكمة بدون مقدمات 

  .القانون
ر   .تفضل السيد الوز

لية ا ر ا يت، وز   :السيد عبد الوايف لف
س،   السيد الرئ

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر،  رشف اليوم بتقدمي   13.21مرشوع القانون رمق "ٔ

الست ب الهندياملتعلق  لق ة  ، بعدما مت جتويده بفضل "عامالت املرشو
شارون احملرتمون، واليت اعمتدت بعد  ا السادة املس التعديالت اليت قد
ات  لية وامجلا ا املناقشات البناءة وإالجيابية، اليت متت يف ٕاطار جلنة ا

ٔساسية ات ا   .الرتابية والب
ٔتقدم جبزيل الشكر  ٔغتمن هذه الفرصة،  ٔعضاء جلنتمك و لرئاسة واكفة 

ل ٕاغناء مرشوع هذا القانون  ٔ هودات اليت بذلوها من  ىل ا املوقرة 

ليه   .واملصادقة 

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

منوية لفائدة ساكنة املناطق املعنية  ٓفاق  ح  ٔيت مرشوع هذا القانون لف ي
ب الهندي، س لق ة  ري املرشو ات  ٔن لزرا ويل  لمنتظم ا ٔنه تبني   

درات قوضت  ة ا املقاربة الزجرية الرصفة املتضمنة يف النظام العاملي ملراق
ل إالشاكالت  ، ومل تفض ٕاىل  رامج التمنية البدي د ما  ٕاىل 
ة،  ة لهذه الن ول املنت شها ا ة اليت تع عية والبي ج صادية و ق

  .خصوصا دول اجلنوب
ٔمم كام ٔة ا رية لهي ٔ اما مع القرارات ا س ٔيت ا ٔن هذا املرشوع ي  

لمواد اخلطرية، واليت  ب الهندي من اجلدول الرابع  دة حلذف الق املت
ىل  ٔرش رمسيا  ويل قد  كون املنتظم ا لتايل  ة، و الج ست لها فوائد  ل

ة ٔغراض طبية وصناعية مرشو   .ٕاماكنية استعاملها 
رزت من  ويف هذا الباب، ٔ دانية،  لية بدراسات م ا قامت وزارة ا

ب الهندي  لق ة  ري املرشو ات  ر الاكرثية اليت ختلفها الزرا ٓ اللها ا
ت  ثاث الغا ىل حصة املواطنني وتلوث الرتبة واجنرافها جراء اج

  .واستزناف الفرشة املائية
ٔصلي ة ا ل انقراض الن راسات عن اح نت هذه ا ٔ ة، واليت كام 

ذ ٕاجراءات  لمناطق املعنية، ٕاذا مل تت ا  رخييا وثقاف ميكن اعتبارها مورو 
لبذور الهجينة شار الواسع  ن هنا، خصوصا بعد    .ٓنية لتحس

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

صاد الوطين معوما  ق ىل  النعاكسات إالجيابية  ٔما ف يتعلق 
ىل والتمنية احمل  ٔن املغرب يتوفر  راسات  ٔظهرت هذه ا لية خصوصا، فقد 

ٔسواق العاملية  نه من استغالل الفرص اليت توفرها ا متك مؤهالت كف 
لب  لمغرب  سىن  سب منو مرتفعة، وحىت ي ة واليت تعرف  لهذه الن
لينا  خصصة يف هذا امليدان، يتحمت  املية م رات كربى ورشاكت  اس

ٔهيل ال ستعامالت ت ني وتنظمي  ل تق ٔ رتسانة القانونية الوطنية من 
ة  ة لهذه الن ري املرشو ستعامالت  ٔن  لام  ب الهندي،  لق ة  املرشو

قى حمظورة وجمرمة بقوة القانون   .اكنت وس
ٔهيل  سيه ت ك ي  ايل ا ستع ىل الطابع  يد  ٔ ٔود إالشارة هنا، الت و

ول هذه الرتسانة القانونية،  لعديد من ا ري املسبوق  ال  لنظر ٕاىل إالق
ب الهندي، وذ لالستفادة من  ة وتصنيع الق ل تطور الزرا ٔ من 
ال  ري يف هذا ا ٔ ٔي ت ٔن  شاط، و العائدات املالية اليت يذرها هذا ال
ب  لق لظفر حبصصها من السوق العاملية  سيقلص من حظوظ بالد 

  .الهندي

س،   السيد الرئ
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شارون،الس    يدات والسادة املس
ملستوى  ٔساس ٕاىل الريق  ٕان مرشوع هذا القانون هيدف 
ا مزرية ويف تدهور  ٔوضا شون  ن يع ني ا لمزار عي والرفاه العام  ج
ري املرشوع وجشع  ب الهندي  ٔمثنة الق خنفاض احلاد  مسمتر، جراء 

ة ميكهنا ات املرشو ٔن الزرا ني  ل  املهربني، يف  ٔن تضاعف من مداخ
ٔن تصون حقوقهم ورامهتم،  حرص  هذه الرشحية من املواطنني و
ىل رخص  ريمه  هنم من احلصول دون  ىل متك مرشوع هذا القانون 

مع قدراهتم التفاوضية جتاه املصنعني ة وتنظميهم يف ٕاطار تعاونيات    .الزرا
ني  ٔن مرشوع هذا القانون مسح لهؤالء املزار شؤوا تعاونيات كام  ٔن ي

ضيات هذا  ب الهندي، وفقا ملق ٔو تصنيع الق خصصة يف التحويل  ٔخرى م
  .املرشوع

دد من فرص الشغل، فقد فرض مرشوع هذا  ٔكرب  لق  ىل  وحرصا 
اص اعتباريني  ٔش ٔو  ٔن ينظموا يف ٕاطار رشاكت  ىل املصنعني،  القانون 

ٔن حيرتموا دف لقانون املغريب و اضعني  د ٓخرن،  روم اع ر حتمالت  ا
ال ولية املطبقة يف هذا ا سجمة مع املعايري ا   .ممارسات فضىل م

لتايل، فٕان هذا الورش سيقوي  من قدرات اململكة  -ال حما  -و
ب الهندي، وكذا الرفع من وترية البحث العلمي  لق التحويلية والصناعية 

ة   .املتعلق هبذه الن
ٔن مرشوع هذا القان ل كام  ٔ لحاكمة، من  دا  ون وضع ٕاطارا مو

ات  ت ل سلس ٕانتاج وحتويل وتصنيع وسويق م ضبط خمتلف مرا
ىل  مة احلرص  لواك  ط  ٔ ث  وائية والصناعية، ح ب الهندي ا الق
ة صارمة لتجنب  ضيات مرشوع هذا القانون وفرض مراق التزنيل السلمي ملق

ة ستعامالت املرشو ب الهندي ٔي احنراف عن    .لق
رس هذا املرشوع مقاربة  عي، فقد  ج ه  ويف نفس هذا التو
ٔوضاع املرٔة  هنوض ب ىل ا ث عهد ٕاىل هذه الواك احلرص  النوع، ح
ري  ات  ل، من انعاكسات الزرا ٔكرث من الر القروية، واليت قاست رمبا 

ب الهندي لق ة    .املرشو

س،   السيد الرئ
  شارون،السيدات والسادة املس 

متع، من  ت ا ٕان جناح هذا الورش رهني مبدى اخنراط اكفة مكو
بة بناءة لتزني  ل موا ٔ رابية وجممتع مدين، من  ات  رملان وحكومة وجام

لمناطق املعنية ز التمنية املستدامة    .وجع عنرص ٕاجامع وركزية من راك
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  :سالسيد الرئ
ر   .شكرا السيد الوز

لجنة ٓن ملقرر ا   .اللكمة ا
ا وٕالكرتونيا   .التقرر وزع ورق

لس  ٔعضاء ا ة و مو لفرق وا ٔن  ر  ٔذ لمناقشة،  سبة  ل طيب، 

ا  وبة، قصد ٕادرا الهتم مك ٔو تقدمي مدا ل  سبني احلرية يف التد ري املن
لسادة الرؤساء طبعا   .يف حمرض هذه اجللسة، والقرار 

ٔصا واملعارصة وبة: فريق ا لو مك   .سمل املدا د
دة والتعادلية لو ستقاليل    .نفس اليشء: الفريق 

س، فريق العدا والتمنية؟ طيب : .. فريق العدا والتمنية السيد الرئ
وبة(   )..سمل املدا مك

  .نفس اليشء: الفريق احلريك
ٔحرار   .ءنفس اليش: فريق التجمع الوطين ل

شرتايك   .نفس اليشء: الفريق 
  ..الفريق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب

لشغل   ).نفس اليشء: (إالحتاد املغريب 
عي ج ميقراطي  ستوري ا   ).نفس اليشء: (الفريق ا

ميقراطيةالكونفدرالية    ).نفس اليشء: (لشغل ا
لو، كذ اليس رشي سمل املدا د دي جشري    .دطيب، اليس 

ىل مواد املرشوع لتصويت  ٓن ٕاىل امسحتو  قلو ا   :طيب، ن

 ٔ ٔبد   :1ملادة و
  ؛39= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ  ).ال 

  :2املادة 
  ؛39= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :3املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 4املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :5املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 
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  :6املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :7املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= عوناملمتن ٔ   ).ال 

  :8املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :9املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 10املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 11املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :12املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :13املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 14املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 15املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 16املادة  دلت يف ا   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :17املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :18املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :19املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :20املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 21املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 22املادة    :يفام تعدلت يف ا
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 23املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ  ).ال 
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  :24املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :25املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :26املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :27املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :28املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :29ة املاد
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :30املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :31املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :32املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :33ملادة ا
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :34املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :35املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لجنة 36املادة  هتا ا د   :كام 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= متنعونامل  ٔ   ).ال 

  :37املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :38املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :39املادة
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :40املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 
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  :41املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :42املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لتصويت كام  ٓن العنوان الفرع الرابع من الباب السابع  ٔعرض ا طيب، 
لجنة   :دلته ا

  ؛41= املوافقون
  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :43املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :44املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :45املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :46املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= رضوناملعا
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :47املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :48املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون

د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :49املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ٓن  د 50املادة ٔعرض ا لجنةكام    :هتا ا
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :51املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :52املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :53املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
  ).دال ٔ ( 00= املمتنعون

  :54املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :55املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

  :56املادة 
  ؛41= املوافقون

  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون  ٔعرض ا   :طيب، 
  ؛41= املوافقون
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  ؛11= املعارضون
د( 00= املمتنعون ٔ   ).ال 

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يتعلق  13.21ٕاذن وافق جملس املس
ب الهندي لق ة    .الستعامالت املرشو

 رفعت اجللسة
ليمك   .والسالم 

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

وبة : امللحق الت املك   .املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا
س احملرتم،   السيد الرئ

راسة  ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ىل مرشوع قانون رمق  ة  13.21والتصويت  الستعامالت املرشو يتعلق 

ب الهندي   .لق

ٔشواط اليت قط  ملسار وا عها مرشوع القانون ويه ذات املناسبة لننوه 
ن الفرقاء السياسيون عن حس وطين  ٔ ٔوىل ويف  لغرفة ا رس  د ا ق

د ٔمهية هذا املرشوع التمنوي الوا ذر ب   .ال وعن وعي م

ي عرفه مرشوع القانون  ٕاننا وبقدر تنوهينا هبذا املسار وهذا إالجامع ا
ٔننا يف ذ ستغرب ش ٔنظار اليوم، بقدر ما  ىل  ة املعروض  ٔن مجمو  ش

انة اليت  لحياة السياسية واحلزبية لهذه الضبابية وهذه اله عني  من املت
ة اليت عری واقعها وبؤسها هذا املرشوع  لبية احلكوم ٔ ٔصبحت تعرفها ا

  .قانون

شاور  ٔنه حيض ب ٔيت مبرشوع قانون من املفرتض  ف حلكومة ت فك
ل عرضه يل ق شلك ق نه  سيق وٕاجامع حول مضام ٔنظار الربملان  وت ىل 

ىل معارضة نفس مرشوع القانون  ة  لبية احلكوم ٔ ليعمل مكون من ا
ٔتت به احلكومة؟ ي   ا

لبوص  ٔمام حكومة فاقدة  ٔننا  ساؤل ال جند  جواب سوى 
ٔدوار املعارضة رنو وتطمح لتقمص  ة  لبية حكوم ٔ   .السياسية وٕازاء 

ٔمل حول واقع ومفهوم التجربة اليت عشناها اليوم جتعلنا نتوق ف حلظة ت
ٔشاكل والصيغ هدر الزمن وتعطيل  لك ا اول البعض  ميقراطية ويف  ا

ب الهندي ة الق ني ن   .مسار تق

وننا  ٔنفسنا مجيعا  ٔيت يوم نلوم  لتارخي ولك ثقة سي لكمة حق نقولها 
ٔن حنسم ومت اجلرٔة يف  ديدة دون  ٔهدر فرصا  ٔضعنا سنوات و

عية وروة وطنيةموضوع س    .شلك ال حما ثورة اج

س احملرتم،   السيد الرئ

ب الهندي يف  ة الق ة ن ٔن احلديث اليوم عن تنظمي زرا الشك 
ٔكرث من  ني هذه  10املغرب ميتد  ث اكن والزال موضوع تق سنوات، ح

يهنا حمط جتارب، وقد اكن  دال، وهو ما جعل تق ٔكرث  ة من املواضيع ا الن
ي ظل لسنوات من لنا ا لرشف واجلرٔة يف طرح هذا املوضوع ا

ات قوانني  ىل هذا امللف يف شلك مقرت الل الرتافع  الطابوهات، من 
ب الهندي، وذ لوعينا  ة الق ني زرا ا احلزب بغرفيت الربملان هتم تق قد
رشيع مؤطر   ينه وٕاصدار  ٔن تق ي من ش ٔمهية هذا املوضوع ا املسبق ب

شلك ة  ٔن  ق روة حق رشيعية ببالد بل وميكن من استغالل  ثورة 
لتمنية احمللية والوطنية وسهم يف حتسني الوضعية  دا  ال وا شلك مد س
ا  ب الهندي مبناطق الريف وج عية والقانونية ملئات من مزارعي الق ج

ىل موضوع لطاملا مت توظيفه واستغال سياسيا   .وسدل الستار 

دوى حسنا فع جناز دراسات  ٕ لية  ا لت احلكومة ممث يف وزارة ا
ٔغراض طبية وجتميلية وصناعية، وهو ما  ب الهندي وطنيا  ر الق تطو
ي طاملا اقرتن  س ا ل بري من وضوح الصورة وانقشاع ا د  مكن ٕاىل 

ب الهندي ة الق ني ن   .مبوضوع تق

ة و  ق ني سمتت بالد فرصة حق خول غامر فمبوجب هذا التق دة  وا
لق  ال وهو ما سي ات الطبية والصيدالنية والصناعية يف هذا ا الصنا

دة منوية وا صادية و   .فرصا اق

ر نقاشا واسعا  ٔ ف  ني الك ٔن طرح احلكومة ملرشوع قانون تق يبدو 
ل فعليا  حى خمتلفا ود ذ م ٔ ٔن النقاش هذه املرة  ث  وجتاذ سياسيا، ح

رشيع رمغ اته، من  دورة ال سة لتو اكفة ومعا ه هذا املوضوع من م ما لق
ة وٕانتاج وتصنيع ونقل وسويق  زرا شطة املتعلقة  ٔ الل ٕاخضاع اكفة ا
ص وهو ما  اته ٕاىل نظام الرتخ ت ب الهندي وم ر واسترياد الق وتصد

ة   .سيقطع مع لك املامرسات الالمرشو

ت زام رشيعي، وهذه املبادرة  د ال ي حصل  هذا املست مع التحول ا
درات  ويل املتعلق بتصويت جلنة ا ىل املستوى ا درة  حول املواد ا

دة، بتارخي  ٔمم املت سمرب 3التابعة ل ٔول  /د ىل توصية 2020اكنون ا  ،
دات  ٔظهرت املست ة اليت  ٔن تصنيف هذه الن ش ة العاملية  ظمة الص م

افع طب  ىل مزا وم ٔهنا تتوفر  ب الهندي من العلمية  لجنة الق ٔزالت ا ية ٕاذ 
ٔكرث خطورة   .قامئة املواد ا

ف يندرج يف  ني الك ٔن نص مرشوع القانون املتعلق بتق من املؤكد 
ب  ة الق ع استعامل ن ويل من م ي عرفه القانون ا رة التدرج ا ٕاطار مسا

ٔغراض طبية وصناعية ستعاملها  ص    .الهندي ٕاىل الرتخ

ىل ال ىل مرشوع القانون، ال فعالوة  ب بقرار احلكومة املصادقة  رتح
سبة  ل ف مجيع املتابعات  متدد، وال زالت مطالب توق رة النقاش  زال دا
لمناطق الزراعية اليت  متية  متع املدين م ٔصدرت مجعيات ا ني، ٕاذ  لمزار
اللها طي ملف املتابعات  ت تدعو من  ف بيا ة الك زرا رخييا  عرفت 
شلك  ي س ب مبضامني هذا املرشوع التمنوي ا وتعرب فهيا عن الرتح
لمنطقة وسيخرج ساكن هذه  ا لتمنية شام ومستدامة  ق ال حق مد

اب التمنية رة الهشاشة ٕاىل ر   .املناطق من دا
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الل  قي، وهذا ما يتضح من  منوي حق ٔمام مرشوع  ٔننا  من املؤكد 
ب الهن لق ة  ورة إالنتاج سويق قراءة  دي من إالنتاج ٕاىل التحويل وال

ارية املسموح هبا د الت ر يف ٕاطار القوا   .والتصد

ب الهندي وٕاخراج هذا القطاع ٕاىل  ني استعامالت الق ٔن تق  ، ذ
ب  ة الق ، فالتحمك يف زرا و ىل مزيانية ا ٔساسا  لنفع  النور سيعود 

سطه  ر، وهذا ما ي س ماكنية  ٕ سمح  مرشوع قانون الهندي س
ٔنظار ىل    .املعروض 

ل  ب الهندي حتسني د لق ة  ات املرشو ر الزرا ٔن تطو كام من ش
درات، وهو ما  لم ويل  هتريب ا هتم من شباكت ا ني، وحام املزار
لحيلو دون حتويل مسار هذا املنتوج حنو  ة  شديد املراق ستوجب 

ة ري املرشو   .ستعامالت 
اء مثن ما  الل اقرتاح ٕاخضاع اكفة  ٕاننا  به نص مرشوع القانون من 

ب  ة وٕانتاج وتصنيع ونقل وسويق واسترياد الق زرا شطة املتعلقة  ٔ ا
شاء واك وطنية يعهد لها  رب ٕا ص،  اته لنظام الرتخ ت الهندي وم
ة وصناعية  منية سلس فالح ة، و ات احلكوم سيق بني اكفة القطا لت

ة   .تعىن هبذه الن
ني لالخنراط يف تعاونيات  لمزار ال  ح ا مثن ف مجعيات (ٔيضا، 

ني الل مرسوم وزاري، )مزار ب الهندي من  ة الق ن زرا ٔما ، وحتديد 
شطة  ٔ ات  اج ة لتلبية  دود المكيات الاكف ٔن إالنتاج سيكون يف  و

ٔغراض طبية وصيدلية وصناعية   .ٕانتاج مواد 
شاط الزراعي   برية من ٕان تنظمي هذا ال ة  ىل در شلك خطوة 

ٔو  عي  ج لبعد التمنوي و رتبط  عددة، سواء ما  ٔسباب م ٔمهية  ا
ٔن تعرتي تطبيق  ت اليت ميكن  ٔن يمت جتاوز الصعو يئ، ومتىن  الب

ضيات هذا املرشوع   .مق

ٔصا  عتبارات ومتاشيا مع املوقف املعرب عنه يف حزب ا لهذه 
الٕ  ىل مرشوع القانون رمق واملعارصة، نصوت  يتعلق  13.21جياب 

ىل  ٔن تنكب احلكومة  ٔمل  ب الهندي، ون لق ة  الستعامالت املرشو
ق ال وهللا ويل التوف ٓ ٔقرب ا ة يف    .ٕاخراج املراسمي التطبيق

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
 مس هللا الرمحن الرحمي

ىل موال رسول ٔمجعني والصالة والسالم   .هللا و وحصبه 

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
اقشة  لمسامهة يف م ستقاليل  مس الفريق  ٔتقدم  ٔن  رسين 

ة  21.13مرشوع القانون رمق  ة لن ستعامالت املرشو ني  املتعلق بتق
ف  .الك

س،  السيد الرئ
اقشة هذا املرشوع قانون فرصة ٕاننا  ستقاليل، م نعترب يف الفريق 

عية  ج صادية و ق بري يف مسار احلياة  رخيية، وحمطة حتول 
ة  ة ن زرا ف"والنفسية لقاطين املناطق املعنية  مستحرضن " الك

ة  ة واملاكبدة اليت يقاسهيا هؤالء الساكن، ن ٓيس واملعا الظروف وامل
ة مصدر  الظروف ٔن جتعلوا هذه الن لهيم من  الطبيعية، اليت فرضت 

ٔرسمه وذوهيم ش    .شهم و

س احملرتم،  السيد الرئ
ٔو إالمياءة ٕاىل هذا املوضوع من  ٔو حىت إالشارة  لقد ظل احلديث، 

  . الطابوهات واحملرمات
ٔن املقاربة اليت مت التعاطي هبا مع هذا  ستقاليل  ٕاننا نعترب يف الفريق 
ٔهنا اعمتدت  دوى ٕاذ  ري ذات  ري موفقة و املوضوع يف السابق، مقاربة 
، جتعل ساكنة هذه  لول بدي لجوء ٕاىل  ية املغاىل فهيا، دون ا ٔم املقاربة ا
ٔحضت  رامة بعيدا عن اخلوف واملصادرة اليت  ٔمان و ش يف  املنطقة تع

شون حتت رمحة امل  توا يع ٔهنم  ٔذهاهنم، فضال عن  تاجرن يف معششة يف 
  .دمه

شون يف رعب وخوف، حبيث ٕاهنم ال  ٕان هؤالء الساكن يظلون يع
ا  ٔهنم يف  ٔن يطاهلم السجن،  امه خمافة  ىل مغادرة مقر سك يقوون 

ل   . رساح مؤقت ومؤ

س احملرتم،   السيد الرئ
اء ليبدد خماوف ساكن هذه املناطق ويعري  ٕان هذا املرشوع قانون 

ه احلق س ٕاالوكشف عن و اكبدون ل ني  ون هؤالء املزار  ،قة املرة يه 
دة يه اليت تتاجر يف هذا املنتوج ٔن الطبقة املستف   .ٕاذ 

س احملرتم،   السيد الرئ
اها هذا املرشوع  ستوعب الغاية اليت يتو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ا  الف املواطنني واخلروج من  سانية  ٔبعادا ٕا روم  ي  القانون ا

شالها الال ا وان طقة الريف وج ٔساسا إالفراج عن م ني، و قانون ٕاىل التق
ٔو حتويل امللف ٕاىل صك  ة  ٔي دمياغوج ٔزق املالحقات بعيدا عن  من م

  . اهتام

س احملرتم،   السيد الرئ
ستقاليل ال  ريد يف الفريق  شلك هذا املرشوع قانون مد ٔن 

الل ة املايض من  ، وطي صف ىل  ملصاحلة شام ٕاصدار عفو شامل 
ني املتابعني، وٕاسقاط مجيع املتابعات القضائية يف حق املبحوث عهنم،  املزار

ٔفق  وٕالغاء هتم، يف  ر قانونية متس حقوقهم وحر ٓ رتب عن ذ من  ما 
ىل الثقة املتباد ين  ديد م ل    .بناء مستق

س احملرتم،   السيد الرئ
 ٔ ني ا ب الهندي يف ٕان جناح الواك الوطنية لتق لق شطة املتعلقة 
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شارية مع  ال يف ٕاطار مقاربة  ٔن يمت تدبري هذا ا املهام املنوطة هبا رهني ب
ني   .املزار

الل ما سبق عاطى مع هذا  ،من  ستقاليل س فٕان الفريق 
جياب ٕ   . املرشوع 

خنراط الفعيل والفعال يف  ستقاليل من امجليع  ريد يف الفريق  ٕاننا 
صادية تزني ق لفرص  ل  ٔم ر ا س ل هذا املرشوع التزنيل السلمي و

ف ة الك ني ن حها تق ة والتمنوية اليت ي عية واحلقوق ج يف ٕاطار  ،و
، تعطي البعد التمنوي لهذا املرشوع مدلو  اكم ناسقة م شارية وم مقاربة 

روم توطني ا منوي حميل طموح  قي، يف ٕاطار منوذج  دات احلق لو
ٔبنا ملناطق املعنية وشغيل  ة التحتية وفك العز ءالصناعية  ها، تعزز الب

رية ٔعامل يضمن  ،عن الساكنة، بناء السدود املتوسطة والك اخ  لق م
مثرن التحفزيات الالزمة  يبلمس ٔج   .الستقطاب الرٔسامل الوطين وا

III - فريق العدا والتمنية:  
س احملرتم   ،السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة مرشوع القانون رمق  الستعامالت املتعلق  13.21يف ٕاطار م

ايئ  ب الهندي، وهو موضوع است لق ة  ة املرشو لغة من ىل در
ٔمهية و  ائيةا ة است   .يناقش يف ظرف

شخيصها  والتمنيةٕاننا يف فريق العدا  فقون مع احلكومة يف  م
ب الهندي،  لق زراعهتا  شها املناطق املعروفة  لٕالشاكالت التمنوية اليت تع
هنا من حقها يف  م لهذه املناطق ومتك ه عطاء  ٕ دينا والزلنا  بل وطاملا 

  . التمنية
دد من املعطيات واملؤرشات الصادرة عن املندوبية ف  ىل  االطالع 

اصة يف التقارر اليت تربز خريطة  ل املثال،  ىل س لتخطيط  ة  السام
ىل ٕاحصاء  ملغرب بناء  ٔبعاد  عدد ا ٔرقام املتعلقة 2014الفقر م ٔن ا ، جند 

ة مقارنة ببايق االت القروية التابعة لهذه املناطق، بلغت معدالت مرتفع
ل املثال  ىل س ٔبعاد  عدد ا ث يصل معدل الفقر م اطق املغرب، ح م

ش، و %27.6وشفشاون، %23.8حلسمية و 19.4%ٕاىل   %19لعرا
ت %32.4بوزان، و  .بتاو

لوسط القروي، حسب هذا التقرر،  ٔبعاد  عدد ا سب الفقر م وحي
ٔساسية اك ة احلرمان يف جماالت  ىل در ات بناء  لب لتعلمي، والولوج 

سط احلقوق  ٔ ٔساسية وظروف السكن ولكها من  عية ا ج التحتية 
سان رامة إال   .الرضورية حلفظ 

البية ساكهنا من الفقر، ميهتنون يف مجملهم  اطق تعاين  ٔمام م حنن ٕاذن 
ب هذا  س مة، بل ويتعرضون  شون يف عز  ب الهندي ويع ة الق زرا

شاط الفال  لالبزتاز واملساومة والتضييق واحلرمان حىت من احلصول ال
ب املتابعات القضائية س ئق إالدارية  ٔو اخلوف من وجود  ،ل بعض الو

  .هذه املتابعات

س احملرتم،   السيد الرئ
هتا احلكومة  ،البد، وحنن نثري هذا املوضوع هودات اليت بذ مثن ا ٔن 

مني ل  ٔ امة، وقد ىل مر السنوات السابقة من  ة املنطقة الشاملية بصفة 
ة  الل تعزز الب ة الشامل من  منوية معتربة يف  داث طفرة  ٔمثرت ٕا

ة لنقل السكيك فائق الرس ناء  ،التحتية من طرق سيارة وخط  شاء م وٕا
ناء الناظور ة املتوسطي وم ناء طن يل م ٕالضافة ٕاىل  ،خضم من ق

ات رات كربى يف قطا ددا معتربا  استقطاب اس شغل  ة  نو صناعية م
صاص ، من اليد العام سامه يف ام هود ظل ممركزا ومل  ٔن هذا ا ري 

ف ة الك زار ملناطق املعروفة    . سبة البطا املرتفعة 
ساءل ة اليت  ،وهذا ما جيعلنا ن مي السياسات العموم بل ونطالب بتق

ٔقالمي الشامل ت  ٔرشف ،اسهتدفت وو ٔقالمي ومهنا ما  منية  ليه واك  ت 
هيا  ٔولكت ٕا رز املهام اليت  ٔ مي، اعتبارا لكون  الشامل اليت حتتاج بدورها لتق
ة  صادية ملناطق زرا لق بدائل اق لها هو  ٔ دثت من  ٔ ٔهداف اليت  وا

ف   .الك

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون    احملرتمون،السيدات والسادة املس
ٔن املربرات اليت  نؤكد يف فريق العدا والتمنية، ولك موضوعية، 
ينة، مما  ري م اقشته  ي حنن بصدد م لهيا مرشوع القانون ا د  س
ل  روج لها  ليه واليت  ٓمال املعقودة  ستغراب من جحم ا يدفعنا ٕاىل 

ابة عن إالشاكالت التمنوية اليت تعرفها املنطقة، ب ٔن املقاربة لٕال ل ونعترب 
اطر اليت حتتاج ٕاىل التبديد  ري من ا ك املعمتدة يف مرشوع القانون حماطة 
شارية، فهذا  ضة واملعمقة مع ٕاعامل املقاربة ال راسة املستف عن طريق ا
بعاد  ٔ ه ا ل ف ٔمهية، تتدا د وا الية من التعق ة  ىل در املوضوع 

عي ج صادية و ق لتايل ال ميكن السياسية و ية والعلمية، و ٔم ة وا
ة ده هبذه الرس ايب حمض ،اع ٔننا يف سياق انت   .اصة و

راسة شارة وتعميق ا س يض توسيع نطاق  ٔمر يق اصة  ،ٕان ا
ىل رٔسها  شارية ذات الص و س ستورية و ذ رٔي الهيئات ا ٔ ب

يئ عي والب ج صادي و ق لس  ديد العائد  ،ا عي لت ج التمنوي و
سيط ىل الفالح واملزارع ال اطر احمليطة به وانعاكساته  ني وا   .لتق

ال يف ٕاقرار  ستع دم  ىل  د دوافع ٕارصار كفريق  ٔ ٔن  كام 
رسيع مسطرة  ىل  ستغراب من إالرصار  مرشوع هذا القانون و

ىل مس  داده فهيا  ون املدة اليت تطلب ٕا ليه، هو  توى احلكومة املصادقة 
ىل هذا املوضوع  ٔقالمي الشامل اشتغلت  منية  ني، بل وٕان واك  فاق السن

ة والع يه هبذه الرس ساغ مترره يف الربملان بغرف س ف    ؟لسنوات، فك
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رشيعية؟  سا لعمل املؤسسة ال ٔمر تب س يف ا   ٔل
ٔو  ارش  شلك م سامه،  ٔن طريقة التعامل مع هذا النص  ٕاننا نعتقد 
عتباره غرفة  ارش، يف ٕاعطاء صورة سلبية عن مؤسسة الربملان  ري م
رشيع والنقاش وجتويد النصوص القانونية ٕان مل  ل ه مؤسسة  ٔكرث م سجيل 

شئة لها   .كن م
رفض  ٔخرى جتعلنا  وافع، نورد اعتبارات  ٕالضافة ٕاىل هذه ا و

  :مرشوع هذا القانون، ويه

ات املز : ٔوال ة املسا ت ملك ث ترتاوح ش ة هبذه املناطق، ح رو
ٔرس  1.25ٕاىل  0.6بني  عية ل ج ة  ٔن الب لام  ٔرسة،  ار للك  هك

ٔفراد،  ٔلف مزارع  80ٔلف ٕاىل  60ما بني (مكونة يف املعدل من مثانية 
شاط وفق ٕاحصاءات رمسية 400و ش من هذا ال ح و اكام يرت ). ٔلف فرد يع

ب الهند ة الق ل السنوي من زرا ٔلف  70.000و 40.000ي ما بني ا
سامه يف  ٔن  شية ال ميكهنا  ة مع ف زار ة الك لتايل فٕان زرا درمه، و

رة الفقر والهشاشة ٔرس من دا اصة مع تطبيق معلية  ،ٕاخراج هذه ا
؛   التناوب الفال

ب الهنديون : نيا ة الق ة ن مكن يف ارتفاع الطلب  اذبية زرا
رفع مثهنا يف  ،لهيا من طرف املهربني سويق، مما  ل علقة  مع وجود خماطر م

خفض سيدفع ٕاىل . السوق السوداء مثن م ٔن التعاقد مع الرشاكت  كام 
ة؛ ري مرشو ة ٕاىل استعامالت  ه الن ص لتوج ايل واستغالل الرتخ   الت

لتايل : لثا سويق و لهيا يف ال د  ع غياب سوق حملية وطنية ميكن 
ه  مت توج راهات، س ويل، وهو ما يصطدم بعدد من إال ر ا لتصد إالنتاج 

دة  ت املت لهيا لك من الوال سيطر  ون السوق العاملية  ىل رٔسها  و
سبة  سويق ، %90وكندا ب مت اسهتدافها يف  ٔوروبية اليت س ٔما السوق ا

ٔساسا يف (هذا املنتوج  ٕاسبانيا  -هولندا -ٔملانيا: دول 4املنحرصة 
ٔطنان يف السنة، يف )غالوالربت اوز بضعة  ، حفاجهتا من هذه املادة ال تت

ج ٔن املغرب ي ٔطنان ني  ات ا ول تدمع إالنتاج . م لب هذه ا ٔ ٔن  كام 
ىل وضع معايري وضوابط  ايت وحترص  كتفاء ا ق  احمليل هبدف حتق
ٔرقام  هتريب، وهو ما يعين بوضوح وبلغة ا ٓفة ا ة  حمددة قصد موا
ملغرب، وهو ما  ة  ستوعب المكيات املزرو ٔن هذه السوق لن  الرمسية، 
ات  يف ة، مهنا سؤال إالنتاج و ساؤالت املرشو ال لعدد من ال ح ا يف
يل تقليص  سيط بقرارات من ق اع الفالح ال ضبطها، ويف ميكن ٕاق

ٔراضيه؛ ة من  ة املزرو   املسا

ب الهندي : رابعا لق كون قمية تداول ستعامل الصناعي  يصطدم 
افسة  ال معروفة وحمدودة، مع وجود م ة يف السوق العاملي يف هذا ا الن

ان؛ ٔخرى اكلك ت   شديدة من نبا

رب وصفات طبية، ال : امسا هتا اخلام  ا ة يف  لن ستعامل الطيب 
ٔن يطرح العديد من إالشاكليات  ه  ري حمسوم، وميك لمي  زال حمل نقاش 

ٔ ة والقانونية؛ا   الق

ستخراج العنارص : سادسا ستعامل الصيدالين املرتبط  خبصوص 
ٔدوية معينة، فٕانه يصطدم بدوره  ة  ة واستعاملها يف صنا الفعا من الن

راهات، مهنا   :بعدة ٕا
  ة ترب دون احلا رييب  شلك  ة العنارص الفعا  ٕاماكنية صنا

ٔصال؛ ة    ٕاىل الن
 ٓن ضعف النتاجئ ا ة حلد ا ٔدوية املنت هيا حول فعالية ا ملتوصل ٕا

ٔمراض درات واالٕ ( يف معاجلة ا لم ٔورويب  دمان تقرر املرصد ا
ب الهندي لق ستعامالت الطبية  مع وجود  ،)2018لسنة  حول 

ت فعاليهتا مع دد من  ٔثب ٔخرى اليت  ٔدوية واملواد الفعا ا ا
ب ما يغين عن استعام ،اخنفاض مثهنا ة من الق ل املواد املستخر

ٔصال؛   الهندي 

ب : سابعا لق ستعامالت الطبية والصناعية  ني  ون تق التخوف من 
شمل  ة ل ستعامالت املرشو ٔمام توسيع  ح الباب  الهندي، قد يف
دد من  ٔسف بوادر ذ يف ترصحيات  رزت ل ي، وقد  ستعامل الرتفهي

ٔنه و ٔن الفرقاء السياسيني، كام  ارب املقارنة، يتضح  ىل الت الطالع 
ىل  حت  الستعامالت الصناعية والطبية انف ول اليت مسحت يف البداية  ا

ىل  ،ستعامالت الرتفهيية الحقا ر مدمرة  ٓ مع ما يصاحب ذ من 
امة؛ متع بصفة    ا

ا ىل : م اصة  ة،  ىل الب برية  ر  ٓ ب الهندي   ة الق شار زرا ان
ٔنواع اجلديدة والهجينة املعروفة مس  ل ا توى استزناف الفرشة املائية من ق

ة، وإالفراط  هتا إالنتاج ة منوها وارتفاع مردود لامء ورس ها  رتفاع اسهتال
ات  ٕالضافة ٕاىل توسيع املسا لفرشة املائية،  ٔمسدة امللوثة  يف استعامل ا

ت؛ ثاث الغا ج ة    املزرو

ا املقاربة اليت اعمتدها مرشوع ومن إالشاك: سعا ليات اليت تطر
رك  ب الهندي، هو  ناء حمصول الق القانون خبلق تعاونيات ورشاكت الق
ددا من  ٔن  ارشة مع هذه الرشاكت والتعاونيات، رمغ  القة م الفالح يف 
و مجليع احملاصيل  ه ٕاىل فكرة رشاء ا ات اكنت تت راسات واملقرت ا

لطريقة املناسبة يف ٕاطار الزراعية من الف سويقها  ىل  الح والعمل 
ة؛   ستعامالت املرشو

ة، وقد : ارشا ىل مصري المكيات املنت من الصعب ٕاعامل رقابة صارمة 
شاط الرشاكت املرخص از  ستعامل املقنن املرشوع ٕاىل  لها ين من 

ري املرشوع ة  ،ستعامل  الق ٔ لمغرب مما يثري املسؤولية القانونية وا
؛ ٔو اخلار يل  ا ىل املستوى ا   سواء 

دى ٔساسها حتديد املناطق  :عرش ٕا ىل  مت  دم حتديد املعايري اليت س
ٔن المكيات املطلوبة يف  اصة و ف،  ة الك زرا اص املرخص هلم  ٔش وا
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ساءل عن معايري حتديد المكيات املسموح  السوق حمدودة، وهو ما جيعلنا ن
 هبا للك مزارع؛

ا : عرش إاثن الل إال رشيعي من  ٕافراغ مرشوع القانون من طابعه ال
يل  ٔمهية، من ق بري من النصوص التنظميية يف تفاصيل ذات  دد  ىل 
ب الهندي  ة الق زرا سمح لها  ٔقالمي اليت س االت التابعة لنفوذ ا حتديد ا

بيول املسموح بلوغها يف  -)4املادة ( عي هيدرواك املواد سبة مادة ر
ة  ني والتعاونيات  –)17املادة (املنت املادة (مناذج عقود البيع بني املزار

ٔعضاء املشلكني لها  –)10 ني وا ) 35املادة (كون جملس ٕادارة واك التق
ة مسكها  – يف ريها من ) 45املادة (مناذج جسالت هذه الواك و و

ضيات املهمة اليت مت تفويضها لنصوص تنظميية   .املق

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن ىل  ود حماربة الفقر والهشاشة يف  نؤكد يف فريق العدا والتمنية، 

ٕالضافة ٕاىل إالجراءات ذات  ستلزم،  ف،  ة الك زرا املناطق املعروفة 
ٔرس الفقرية سهتدف ا عي اليت  ج ت الطابع  ىل تعبئة إالماك ، الرتكزي 

ىل اخ  رشية والطبيعية  ٔشاكلها ال ال لغابوي، (الف  ة، ا ٔرايض الفالح ا
ليل املناطق اجلب  لسا اورة  منوية  )ة، املناطق ا ل ٕاطالق مشاريع  ٔ من 

متع املدين والساكنة  شارية مع ا ت  ات الرتابية ومبقار رشاكة مع امجلا
ٔبناهئ لق الرثوة، مبا يضمن  ا املسهتدفة لتصبح هذه املناطق مسامهة يف 

ش الكرمي   .رامهتم وحقهم يف الع
ا يف فريق العدا والتمنية يف هذا اجلانب ات اليت نقد قرتا  :ومن 

شها املنطقة  - دمج يعاجل إالشاكالت اليت تع منوي م مج  ر ٕاطالق 
ة والتعلمي  ٔساسية اكلص ت ا ٔولو ىل ا يف مشوليهتا، مع الرتكزي 

شغيل؛  وال
شار  - د املقاربة ال ذها، اع ع تنف  الءيوإ ية يف بلورة خمتلف الربامج وت

ىل  يد  ٔ ا، مع الت ات الرتابية يف ٕاجنا اص بدور امجلا م  اه
تخبة  فراز جمالس م ٕ ابية الكف  نت زاهة العملية  رضورة ضامن 
ىل الرتافع خلدمة مصاحل املواطنني هبذه  ذات رشعية ومتثيلية وقادرة 

 املناطق؛
ر اخلاص، مع ٕاعطاء ابتاكر   - س ديدة لتحفزي وشجيع  ليات 

ليد العام احمللية؛ شغيل  ٔولوية يف ال  ا
لتمنية  - ٔساسة  امة  عتباره د عي التضامين  ج صاد  ق منية 

س  ٔس شاء املقاوالت وت شجيع ٕا ستوجب  احمللية، وهو ما 
شطة املشتغ فهيا؛ ٔ   التعاونيات ودمعها وتنويع ا

ٔسباب  - ىل  لوقوف  ة لهذه املناطق  ة املو مي السياسات العموم تق
دد مهنا؛  فشل 

دم قدرهتا  - ة وراء  ٔسباب الاكم ٔقالمي الشامل وا منية  مي دور واك  تق
منوي عن إالشاكليات اليت اكنت وال زالت تتخبط ىل تقدمي جواب 

ف شامل املغرب ة الك اطق زرا  .فهيا م

ليمك و   .رمحة هللاوالسالم 

IV - الفريق احلريك:  

 ﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ب الهندي 13.21القانون رمق  لق ة  الستعامالت املرشو   .يتعلق 

س،السيد ال   رئ
ٔمهية هذا املرشوع ىل  ٔن نؤكد  نا يف الفريق احلريك ٕاال  طاملا  ،ال ميك

ٔغراض طبية وصناعية ب الهندي  ة الق ٔطري استعامل ن يف  ،انه يتو ت
ات  يف ول يف حبث  ىل اخنراط خمتلف ا ٕاطار سياق دويل يؤكد 

ة ة من هذه الن هت ،ستفادة املرشو ىل مردود ا مبا ينعكس ٕاجيا 
صادية ة،  ،ق ني استعامالهتا املرشو رشيعات هتدف ٕاىل تق د  واع

دة بتارخي  ٔمم املت درات التابعة ل رب  03اصة بعد مصادقة جلنة ا دج
ة 2020 ادة تصنيف هذه الن ٔن ٕا ش ة العاملية  ظمة الص   .ىل توصية م

روم  عية اليت  ج ٔهداف  ٔيضا  هذا ويف هذا السياق، ننوه 
هتم من  ني وحام ل املزار اصة ت املتعلقة بتحسني د قها،  املرشوع حتق
نعاكسات  لق فرص الشغل واحلد من  ويل، و هتريب ا شباكت ا
ر  ٔ ة العامة، والتقليل من ا ىل الص ة  ري املرشو ة  لزرا السلبية 

ثاث وحرق الغا ج اصة ما يتعلق  يئ،  ىل احمليط الب ة  ت التخري
ولية واستزناف الرتبة واملوارد املائية، وذ لزتامات ا م مع   يف توافق 

لمملكة، مع سن الضوابط القانونية والتنظميية وإالجرائية الالزمة لتجنب 
ة ٔهدافها املرشو ة عن  ني استعامالت الن   .زيغ تق

س،   السيد الرئ
ركز ي  مثن هذا املرشوع ا ىل ٕاخضاع اكفة  ٕاننا يف الفريق احلريك 

اته  ت ب الهندي وم ة وٕانتاج وتصنيع وسويق الق زرا شطة املتعلقة  ٔ ا
يص رخ   .لنظام 

سيق بني اكفة  ،هذا لت هيا  لق واك وطنية يعهد ٕا انب  ٕاىل 
وليني من  ة والرشاكء الوطنيني وا ة واملؤسسات العموم ات احلكوم القطا

ة وصناعية تع منية سلس فالح ل  ىل ٔ ب الهندي مع احلرص  لق ين 
ني لالخنراط يف التعاونيات  لمزار ال  ح ا ة، وكذا ف لية املراق تقوية 
ارية استالم احملاصيل من طرف رشاكت التصنيع  ة، مع ٕاج الفالح

و ات ا الفني لتو ت لردع ا ر، وفرض عقو   .والتصد

س،   السيد الرئ
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ي نتدارسه اليوم املرشوع  ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب هذا قانون ا
ىل  رخيية مع ساكنة املناطق الشاملية اليت تعمتد  ٔساسيا ملصاحلة  ال  مد
هيا، هذه الساكنة اليت  ٔمه املوارد املالية  د  ٔ ب الهندي  ة الق زرا
ستقرار  دم  خلوف و امئ  ش العز وإالقصاء والشعور ا اشت وتع

ات جراء املالحقات وامل  دية، وانعدام الب ت الك تابعات القضائية والشاك
ٔساسية   .واخلدمات ا

متع  ، لمصاحلة مع هذه الرشحية الهامة من ا ٔوان  ٓن ا ٔنه  رى 
كفل هلم بعض حقوقهم  ٔن  ٔمل مجيعا ب ي ن الل هذا املرشوع ا من 

ني يف نفس الوقت ٕاىل ٕاصدار عفو شامل عن املتابعني ، ورامهتم، دا
ي تتطلع ٕاليه  هود التمنوي ا ىل إالسهام يف ا ديد قادر  وٕارساء وضع 

  .ساكنة هذه املناطق

ٔن ح نقاش معويم هادئ لطم  ةويف اخلتام، فٕاننا ندعو ٕاىل رضورة ف
ة  ة لن ستعامالت املرشو ني  ٔساسية لتق ٔهداف ا ني وتوعيهتم  املزار

ستع ب الهندي وحتديد طبيعة هذه  ها الق امالت، واحلد من اسهتال
ي صادية  ،الرتفهي ق ة املواطنني، مع استحضار الظروف  حامية لص

لساكنة عية  ج سامه  ،و ىل هذا النص س رتاض  ٔن  ىل اعتبار 
ل  ٔ ىل حتديد  ن  ة، مؤكد ري الرشعي لهذه الن ستعامل  يف اسمترار 

لتزنيل معقول ٕالخراج النصوص التنظميية الواردة يف  هذا النص، ضام 
ضياته   .السلمي ملق

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

V - شار السيد دمحم البكوري ٔحرار ،املس   :مس فريق التجمع الوطين ل

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق التجمع ا ل  ٔتد ٔن  رشف  ٔحرار ملناقشة مرشوع ٔ لوطين ل

ب الهندي، بعيدا عن  13.21قانون رمق  لق ة  الستعامالت املرشو املتعلق 
ٔمهية  ىل  ٔؤكد  ٔويل،  لك ما حظي به هذا املوضوع املهم من سوء فهم وت

طقة الريف و سبة لساكنة م ل ي يبقى  ا"هذا املرشوع ا ٕالتفاتة " اج
و املغربية ل  هته الساكنة الصبورة واملعطاءة اليت تعاين محيدة من ا

ة اليت  اها هللا هبته الن ث ح ش وإالقصاء وصعوبة التضارس، ح هتم ا
ىل ساكنة املنطقة اليت تقدر حبوايل  ال  سمة،  400تعد اليوم و ٔلف 

ل  ٔصبح  ت، حىت  ة حسا ت وتصف الف، ووشا يدية  ت  شاك
ة العمرية ابعني قضائيا شباب املنطقة والف ج، م   .اليت ت

اسبات، خبطورة  دة م س، يف  الرمغ من حماوالتنا مكنتخبني التحس ف
مس فريق التجمع  ات القوانني  ث وضعنا العديد من مقرت الوضع، ح
ف اكفة املتابعات  ٓخرها مقرتح قانون هيدف ٕاىل توق ٔحرار، اكن  الوطين ل

ري ٔو  ارشة  القة م ب الهندي القضائية اليت لها  ارشة مبلف الق   .م

دا لهاته  ه ليك يضع  اء يف وق ٔن هذا القانون  يف هذا إالطار، نؤكد 
د سوامه، وامسحوا يل، السيد  ٔ بناء املنطقة وال  ٔ ة اليت حيس هبا  املعا
نية  ٔ يشء من ا ٔحتدث  ٔن  شارن،  ر والسيدات والسادة املس الوز

دا جحم املع ٔعرف ج ٔنين  اتية  صادية وا ق ٔوال، مث  ة النفسية  ا
ل  ٔو جع م مس فريقي املزايدة يف هذا املوضوع  عية، رافضا  ج و

ليه سياسيا ل الروب  ٔ ٔطراف من  ستغ بعض ا ٔو  ،حصان طروادة 
رٔس  ي  ل احلزب ا ة دا ٔطراف املتناز ت ا ة حسا لية لتصف جع 

ل هذه د معه دا ي نتوا لموقف  احلكومة، وا ستغرب  ث  احلكومة، ح
رب ي  ٔنه  ا ليه  ٔن نقول  ٔقل ما ميكن  لتصويت ضد هذا املرشوع،  عنه 

اول  ام  ميقراطية،  ٔعراف ا سجم مع ا ول وال ي ري مق موقف غريب و
اول  ة اليت نظمها، واليت  الل الندوات الصحف اديوه تربر املوقف من  ق

ة سنوات من التد 10فهيا من بعد  ٔسلوب املظلوم لجوء ٕاىل  بري ا
ة يف التعاطي مع تدبري  ل هته املواقف املزاج ٔن م ن  امل، مؤكد والت
طق  كرس م ا، و ارج ليا و و دا لشعب و يسء  ٔن العام،  الش
ليه هذا التنظمي احلزيب يف العديد من  ٔب  ي د النفاق السيايس ا

ة احملطات الكربى وامللفات اليت لها انعاكسا متع وهويته الثقاف ىل ا ت 
ٓخر حىت ال يتحمل  رها ل عية، حماوال تصد ج والفكرية ووضعيته 
ٔن العام وحتمل  طق مسؤولية تدبري الش ي خيالف م املسؤولية، اليشء ا
صادية  ق ت  ىل املستو مسؤولياته السياسية وانعاكسات ذ 

جيابياهتا وسل  ٕ ه مكشوف، و عية بو ج لوها ومرهاو   .بياهتا، و

س احملرتم،   السيد الرئ

اقشة هذا  ي صاحب م اكن هذا هو السياق السيايس العام ا
عي من ردود  ج بعنا ما تداولته وسائل التواصل  ث  املرشوع، ح
شورة  ٔبناء املنطقة، والرسائل اخلطية امل وسباب وشمت وشويه لصورة 

س احلكومة السابق و  ىل تصويت واملشهورة لرئ ٔثريه املبارش  مدى ت
ىل مرشوع  رملانيوه التصويت  ث رفض  ي يقود احلكومة، ح احلزب ا

س احلكومة ا رئ ر،  ،ٔ ن، السيد الوز قائد هذا احلزب، مشيد
ري املفهومة،  ىل هذه الردة  ىل مترر املرشوع ضدا  اعتمك وٕارصارمه  ش

رشيع والتمنية،  ت السياسية واليت حتاول عبثا عرق ال مفض احلسا
ث  ل، ح لمعارضة موقفها الوطين الن را  ة البالد، شا ىل مصل العددية 
ٔساسا  اء  ي  ىل هذا املرشوع ا اع يف املصادقة  سامهت مبوقفها الش
دثة يف هذا إالطار، ٕاضافة  ولية املست دات ا رة املست ل مسا ٔ من 

منوية ف ٔخرى  ل ٕاشاكليات قانونية و ىل املستويني ٕاىل  رضت نفسها 
ويل والوطين   .ا

رة التد كون سباقني يف مسا ٔن  ج رفارتباطا مبا هو دويل؛ من املهم 
ص  ب الهندي ٕاىل الرتخ ة الق ع استعامل ن ويل يف م ي عرفه القانون ا ا
رة التوصيات اجلديدة اليت  ٔغراض طبية وصناعية، وكذا مسا ستعاملها 

ظمة الص ة، وذ قدمهتا م ادة تصنيف هذه الن ٔن ٕا ش ة العاملية 
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ىل  ٔهنا تتوفر  ٔظهرت  دات العلمية اليت  ي يتالءم مع املست لشلك ا
ن  تلفة املرتبطة مبياد ستعامالت ا ة، فضال عن  الج مزا طبية و

ة ة والفال   .التجميل والصنا

راسا الصات ا ستحرض  ٔن  ت اليت وارتباطا مبا هو وطين؛ ال بد 
ب الهندي، سواء املتعلقة مهنا  دوى تطور استعامل الق ٔجنزت حول 
ني  لتق ٔو اجلوانب املتعلقة  ة،  عية والبي ج صادية و ق ٔبعاد 

  . والتدبري
ىل مؤهالت  ،وهكذا الد تتوفر  صادية، ف ق جلدوى  فف يتعلق 

ة وموقع اسرت  ك س ة وٕاماكنيات لو ، رشية وبي ٔورو اتيجي قريب من 
اصة يف  ب الهندي،  لق حها السوق العاملية  ر الفرص اليت ت س كف 

ب الطيب  ىل الق لطلب العاملي  لتطور املزتايد  متزي  ة  وسط (ظل ظرف م
منو  ويل، و %30توقعات ا ىل املستوى  %60ىل املستوى ا

ٔورويب متكن بالد من احلصو )ا ىل حصهتا من هذه ، وذ حىت  ل 
ول اليت سارعت  دد من ا افسة بني  ٔحضت تعرف م السوق العاملية اليت 

ب الهندي ني الق فان إالرساع يف ولوج السوق العاملية  ،. ٕاىل تق
ستوجب استقطاب الرشاكت العاملية الكربى املتخصصة  ب الهندي  لق

رات العاملية بغية  س لب  ل يف هذا امليدان، و ستفادة من مداخ
ة ولية لهذه الن   .السوق ا

سامه يف  عية، فٕان هذا املرشوع س ج ٔما ف خيص اجلدوى 
درات،  لم ويل  هتريب ا هتم من شباكت ا ني وحام ل املزار حتسني د
ة مصدر  ة هته الن ني تعترب زرا ات عريضة من املزار ٔن هناك ف اصة 

سامه د، كام س نعاكسات السلبية اليت يفرزها شهم الوح  يف احلد من 
ة ة والب ىل الص ة  ري املرشو ات  شار الزرا   .ان

ٔربع  ىل  ضيات هذا املرشوع اركزت  وارتباطا مبا سبق، فٕان مق
ٔساسية   :حماور 

ة وٕانتاج وتصنيع ونقل وسويق  - زرا شطة املتعلقة  ٔ ٕاخضاع اكفة ا
ب الهندي ر واسترياد الق ص؛ وتصد اته لنظام الرتخ ت   وم

ة  - ات احلكوم سيق بني اكفة القطا لت لق واك وطنية يعهد لها 
منية سلس  ل  ٔ وليني، من  ة والرشاكء الوطنيني وا واملؤسسات العموم

ة؛ لية املراق ىل تقوية  ب الهندي، مع احلرص  لق ة وصناعية تعىن    فالح
ني لالخنراط - لمزار ال  ح ا ارية  ف ة، مع ٕاج يف التعاونيات الفالح

ر؛   استالم احملاصيل من طرف رشاكت التصنيع والتصد
ضيات هذا املرشوع - الفني ملق ت لردع ا   .سن عقو

اكمل،  ٔن املرشوع م ٔحرار  ٕاذن نعتقد يف فريق التجمع الوطين ل
ستعامل القانوين لهته الن ت القانونية، وحصن  اط جبميع الضام ة، ٔ

لية مشكورة، واليت تطرقت فهيا  ا راسة اليت قامت هبا وزارة ا عززته ا
صادية  ق ره  ٓ ٔمهية املرشوع و مللموس  قة وثقت  ق لتفاصيل ا
مة وممتازة، ستخرج املنطقة من  ىل الساكنة، واليت تبقى  عية  ج و

سامه يف تعزز ال ، وس ش ٕاىل التمنية الشام هتم ة والثقة الفقر وا ٔن طم
ٔرسي ستقرار ا سب . و مللموس كذ ارتفاع  دراسة وثقت 

ٔغراض طبية  ستعمل  ة وجعلها  ادة توظيف هذه الن ستفادة من ٕا
ة  ري املرشو ستعامالت  سب  ىل الفالح املزارع املنتج لها مقارنة مع 

ر  لمجهودات اليت بذلها السيد الوز ملناسبة  را  ي لها، شا والفريق ا
كون  ٔن  ٔمل  ىل  ٔطر إالدارة الرتابية،  انبه من والة وعامل و اشتغل ٕاىل 
جعة لتزنيل املرشوع وفق الرؤية اليت سطرهتا بالد لهذه  الواك وسي 
ىل سكة التمنية  لمنطقة ووضعها  ديدا  ا  ة وجعلها تدشن ٕاقال الن

ت ىل اكفة املستو   .الشام 
ٔمام هذه ،ٕاذن حها هذا  ف رية اليت سيف شارية الك س امحلو 

طقة الريف خصوصا والشامل معوما وساكنهتا، سرتتفع  ،املرشوع لفائدة م
مؤرشات التمنية خبلق الرثوة وٕافراز فرص شغل قارة ونظيفة تضمن الكرامة 

ش الهادئ   .والع
ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل سعنا دا ىل لك ما سبق، ال  بناء 

ىل مرشوع قانون رمق ٕاال  الستعامالت  13.21ٔن نصوت  املتعلق 
ٕالجياب ب الهندي  لق ة    .املرشو

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI - شرتايك   :الفريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔت ٔن  شارن يف رشفين  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  د
اقشة مرشوع القانون رمق  ب  13.21م لق ة  الستعامالت املرشو واملتعلق 

  .الهندي

ملغرب  درات  ٓفة ا ٔن  ا عن معق وعينا ب مس فريق ويه فرصة لنعرب 
ت  لول ومقار الخنراط اجلدي واملسؤول يف اجتاه ٕاجياد  ا مجيعا  تلزم

ش م  هتم رب الرضر جراء سنوات من ا ق الكرامة و ىل حتق نية 
ف ة الك ة ن زرا ي حلق املناطق املعنية  ستغالل ا   .و

ته  ٔمهية هذا املرشوع وتوق ٕاهنا فرصة مواتية كذ لنعرب عن مدى 
ادرات  لول وم ل ٕاجياد  ٔ ولية من  اخنراطا من ب يف املساعي ا

رشيع املهموبدائل تضمن التزنيل ال    .سلمي ملضامني هذا ال

ل  ٔ ىل رضورة العمل امجلاعي من  ومن هذا املنطلق، فٕاننا نؤكد 
ٔبعادها  ة يف  ات املل اج ل ابة  الست ق مطالب الساكنة وذ  حتق
ثاث مظاهر الفقر، وإالقصاء  ج ٓنية، املتوسطة والبعيدة املدى  ا

عي ولك مظاهر الهشاشة، والقطع مع ا ٔمعى لتوصيات ج لتطبيق ا
ف ة الك ٔممية ذات الص مبنع زار   .ومقررات الهيئات ا

ٔكرب  ش يه من  هتم ٔن الفقر والبؤس وا عني  ىل املت فغري خفي 
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عية، وهذا ما  ج ٓيس والكوارث  لب امل ٔ سانية ويه املؤدية  ٓفات إال ا
ا الفقر وال  ٔولوية ٕالهناء  و ٕاعطاء ا ىل ا بؤس ومظاهر يفرض 

ىل املطالبة  ٔولوية سابقة  ش الكرمي  عي وتوفري رشوط الع ج إالقصاء 
كون ٕافرازا موضوعيا لواقعه ٔنه  ي نعرف  ضيات القانون ا   .السياق ملق

س،   السيد الرئ

ىل  ٕان املطلوب كذ ولك ٕاحلاح ٕادراج هذه املناطق، والقروية مهنا 
ه اخلصوص ت واو ٔولو ٔوىل ، مضن ا عتبارها املناطق ا ات،  ٔسبق

صادي ق ة ٕالنتاج الرثوة، -ٕالقالع  ٔمس احلا التمنوي، واليت يه يف 
اصب الشغل داث م سان وٕا ٔهيل إال اري، وت صادي والت ق ، والرواج 

ال ش ... وا هتم وذ لتدارك اخلصاص املهول الناجت عن عقود من ا
  .واحلصار

ان الوقت يف اعت ا ٕاجياد البديل لقد  ست قاد ليك نعرتف مجيعا 
ه  ف، ومن مث فٕان هذا املرشوع هو صيغة مالمئة لتوج ة الك الزراعي لن

سيج ة، ال ، الصنا ل هذه ... إالنتاج ٕاىل الطب، الصيد ٔن م ٕاخل، ومن ش
ديد،  صادي  ف ٕاىل نظام سوسيو اق ة الك ٔن تنقل جماالت زرا اخلطوة 

غري معه خمتلف ىل زي املياكن س لتمنية احمللية املستدامة سواء  مات احملددة 
ٔو اخلار يل  ا   .املستوى ا

شرتايك يف التعاطي مع هذا امللف  حتاد  ا يف حزب  ٔن مقارب كام 
ة  زار ام مبصاحلة شام مع املناطق املعنية  ٔساس ٕاىل وجوب الق ه  تتو

هتم  ف، وذ جبرب الرضر عن ا ة الك ي حلقها لعدة ن ستغالل ا ش و
طقة الشامل، وذ  ي مه م ستفد من مسلسل التمنية ا ث مل  عقود، ح
زويد هذه  ٔساسية، و ات حتتية  عن طريق ٕاجناز مشاريع هيلكية وب
ق استقرار  ة التحتية لتحق لرشب وحتسني الب ملاء الصاحل  املناطق 

ٔرس   .ا
ة ل  وٕالغاء البند اخلاص  1974تعديل ظهري كام تربز اليوم الرضورة املل

يل  دادها الق ابعهتم يف املناطق التارخيية وام ف وم ة مزارعي الك مبعاق
يق املناطق ىل  اور وفقط دون تعممي ذ    .ا

ٔدت  ٔسباب اليت  ق يف ا مي والبحث والتحق لتق ا  كام نطالب يف فريق
اطق رمغ إالماكنيات اليت رصدت لها ٕاىل تعرث ٕاجناز املشاريع التمنوية هبذه املن

ة   .يف الربامج والسياسات احلكوم

ديدة يف التعامل مع حضا عقود  ويف هذا السياق، البد من مقاربة 
عية  ٓيس اج ٔنتجته من م ىل املتابعات والتجرمي وما  ة  من املقاربة املب

الف املواطنني ؤرسمه ىل  رت  ٔ.  
لتايل، ندعو ٕاىل مقاربة ت  عتبارمه مواطنني و تعامل مع الساكن 

اء يف دستور  عتبارمه مدانني 2011متتعون حبقوقهم وفق ما  س  ، ول
ٓن راءهتم كام هو معمول به ا ني ثبوت    .ٕاىل 

عتبار طموح املغرب يف ٕاجناح جتربة اجلهوية املتقدمة،  ومن هنا، و
زداد احل ويل،  ٔمام املنتظم ا ح هذا وسعيه ٕاىل حتسني صورته  ة ٕاىل ف ا

ت العقمية  اوز املقار ف وفق رؤية تت ة الك الورش املهم حول زرا
ارب التمنوية  مي نقدي للك الت ٔعام تق دول  السابقة، وكون من مضن 

ٔقالمي الشاملية، السياسات القطاعية (السابقة  منية ا رو، واك  ا
ىل التمنية املستدامة ، ودراسة مدى ٕاماكنية ٕاجياد بدائل قا...)لحكومة مئة 

سان ة وحقوق إال   .والص

س،   السيد الرئ

ٔزيد من ثالثة عقود من إالجراءات الزجرية  ٔن  ٔصبح من الواحض  لقد 
منوية فعا لن تغري من واقع احلال ٔورويب قوي وسياسة  . يف غياب دمع 

لرمغ من إالماكنيات ال  ٔنه  ارب العاملية يف هذا املضامر، تؤكد  رشية فالت
لو  درات، فٕان استرياد  واملالية وا ة الهائ املرصودة حملاربة ا ك س

ٔدى هذا الفشل ٕاىل ارتفاع  ، وقد  درات الزال قو روجي واسهتالك ا و
ٔصوات ملراجعة سياسات املنع والتجرمي   .العديد من ا

ٔكرث من  ٔن  لصات  23كام  دم مست ستعمل وست رب العامل  دو 
ة ال  دن ت املت ٔغراض الطبية، فقد رشعت لك من الوال ف يف ا  ةك

ة  ٔمرك ٔسرتاليا، وٕاسبانيا، وهولندا، وفرسا، )والية 20يف (ا ، وكندا، و
ٔملانيا، وبلجياك، والبارغواي، واملكسيك يف ٕاجراء  وٕايطاليا، وريطانيا، و

لصات  ة ملست لبحث يف املزا العالج ربية والعلمية  ارب ا ة الت ن
ف  ب الهندي(الك ٔغراض )الق ني استعاملها ل ٔن تق لتايل فٕاننا نعترب  ، و

قذ هذه املناطق... الطبية والصناعية والغذائية ي س ه السلمي ا   .هو التو

ب الهندي العديد من املزا وإالجيابيات، ميكن  ة الق ٔن لن والظاهر 
ول يف شلك ٕاجيايب ومق ستغاللها  سمح لنا  ٕاطار من الرشعية  ٔن 

دة  ستعامالت املف لق وٕابداع العديد من  ل  القانونية، وذ يف س
ة  ة بدي مبناطق زرا صاد بديل بدون زرا لق اق رها يف  والنافعة، واس

ىل مستوى الشامل املغريب ب الهندي    .الق

ل الرتفع عن  ٔ ود مجيعا من  ٔن تتضافر  متىن صادقني  ري،  ٔ ويف ا
ي يعد  ه العاملي ا خنراط يف هذا التو املزايدات السياسوية الضيقة و
ا الشاملية، لالستفادة من املزا الطبية والصناعية اليت  ة ملناطق ق فرصة حق
ىل املنطقة  ىل مزارعهيا و ٔن تتحول من نقمة  ة اليت ميكهنا  توفرها هذه الن

منية اجلهة وتعود د يف  ة تف ق ىل اكفة املغاربة من  ٕاىل نعمة حق لنفع 
صادية والتمنوية ق ة الصحية و   .الناح

VII - حتاد العام ملقاوالت املغرب   :فريق 
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

لية احملرتم، ا ر ا  السيد وز
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه ي  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  طيب يل 
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راسة واملناقشة العامة ملرشوع قانون رمق  صصة   13.21اجللسة ا
ب الهندي لق ة  الستعامالت املرشو   .اخلاص 

ر  ي قدممتوه، السيد الوز لعرض القمي ا ٔنوه  ٔن  والبد يف البداية 
ي اكن غنيا الل هذا  احملرتم، وا قها من  ٔهداف املراد حتق ملعطيات وا

ٔن حمطة  حتاد العام ملقاوالت املغرب  املرشوع، كام نعترب يف فريق 
بري يف احلياة  رخيية، وحمطة حتول  اقشة هذا املرشوع تعترب حلظة  م
ة هذه  زرا عية والنفسية لساكنة املناطق املعنية  ج صادية و ق

ة  .الن

ر احملرتم، السيد   الوز
ري  شاط وٕانتاج واستعامل وجتارة  ة لعقود حمل  لقد ظلت هذه الن
لرمغ من  ة،  الق ٔ ة ا ٔو من الناح ة القانونية  ة، سواء من الناح مرشو
ة معينة وتنعكس  ه ف د م ستف ث  ٔرض الواقع، ح ىل  شاط موجود  ٔنه 

متع املغريب حبمك ىل رشاحئ واسعة من ا ه وما  ٔرضاره  دم رشعيته وقانون
عية وحصية خطرية ٓيس اج  .خيلفه من م

ٔن احلكومة اكنت موفقة  ،وهبذه املناسبة ٔن نقول ولك مسؤولية ب البد 
ستعامالت  رية يف  ٔمهيهتا الك اصة  ة  ني هذه الزرا يف التفكري يف تق

رحب لك  ي جيعلنا  ٔمر ا مسؤولية الطبية والصيدالنية والتجميلية وهو ا
جتاه  ة يف  ه استعامل هذه الن ادة توج هبذا املرشوع الرايم ٕاىل ٕا
و طبية وصناعية  ٔغراض صاحلة ومق ستفادة مهنا  الصحيح، و
اليًا  ة املتداو  ري املرشو ستعامالت  عية وقانونية، بدال من  واج

  .شلك مرض
بري يف تغ  شلك  سامه  ٔن هذا املرشوع سوف  منطية كام  يري الصورة ا

د لهذه السلبيات وامحلالت اليت تُعرض  ال، وكذا وضع  لبالد يف هذا ا
ني استعامالت  ه دويل لتق شويه خصوصًا بعد ظهور تو ل مسعة بالد 
ة  ٔغراض مرشو ستعامالت  ه هذه  ادة توج ب الهندي وٕا ة الق ن

ع  ٔرضار اج ٔبعاد صناعية وحصية ومدنية بدون   .يةب

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔن هذا املرشوع  حتاد العام ملقاوالت املغرب نعترب  ٕاننا يف فريق 
لنظر  عي لساكنة املنطقة،  صادي واج ا لبديل اق ق ال حق شلك مد

ٓفاق  دةل ول  املتعددة الوا ىل غرار العديد من ا ة،  ة لهذه الن واملتنو
ٔسيوية، ة وا ٔمرك ٔوربية وا س فقط  ا شلك مادة ٕاسرتاتيجية، ل حىت 

رسيع و  ث  ٔساسا تمن ح ٔيضا و عية، ولكن  ج صادية و ق رية التمنية 
، ومصدر ٕاشعاع دويل،  ذا صاد  تصبح معها املناطق املعنية قطبا اق

ش وإالقصاء هتم  .بعدما ظلت لسنوات طوي تعاين من سياسة ا
ة  رية املتا س لفرص  ني ونظرا  ة بفضل تق اصب الشغل املرتق وم

ملغرب، فٕاننا مدعوون  ب الهندي  لق ستعامالت الطبية والصناعية 
مجيعا لالخنراط الفعيل والفعال يف تزنيل هذا املرشوع التزنيل السلمي، 
ة والتمنوية اليت  عية واحلقوق ج صادية و ق لفرص  ل  ٔم ر ا س و

حها، يف ٕاطار مقار  لبعد التمنوي ي ، تعطي  اكم ناسقة وم شارية م بة 
منوي حميل قي يف ٕاطار منوذج  روم  ،طموح لهذا املرشوع مدلو احلق

ة  ٔبناهئا، وتعزز الب ملناطق املعنية وشغيل  دات الصناعية  توطني الو
مثرن  لمس ٔعامل يضمن  اخ  لق م التحتية وفك العز عن الساكنة، و

يبالتحفزيات ا ٔج   .لالزمة الستقطاب الرٔسامل الوطين وا
عية  ج صادية و ق ٔمهيته  ويف اخلتام، جندد تنوهينا هبذا املرشوع 

ٕالجياب ليه  ا    .ونؤكد تصوي
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

VIII - لشغل حتاد املغريب    :فريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،السيدات وال    سادة املس
اقشة مرشوع قانون رمق  الستعامالت  13.21يف ٕاطار م املتعلق 

مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين  جللسة العامة،  ب الهندي  لق ة  املرشو
لشغل، لٕالسهام يف هته املناقشة حتاد املغريب    .فريق 

ر والسيد ويف البداية، البد من تقدمي الشكر اجلزيل ٕاىل السيد ا لوز
ان تطرقا فهيام ٕاىل  ان تفضال بتقدميهام، وا ىل العرضني ا لجنة  مقرر ا
ث متت  اء هبا املرشوع قانون، ح ٔساسية اليت  ة من النقط ا مجمو
ي  رة التدرج ا ٔن مرشوع هذا القانون يندرج يف ٕاطار مسا إالشارة ٕاىل 

ة الق ع استعامل ن ويل من م ص عرفه القانون ا ب الهندي ٕاىل الرتخ
دة  ة الوح اءت به االتفاق ٔغراض طبية وصناعية، يف ظل ما  ستعاملها 

درات بصيغهتا املعد بربوتوول  لتوصيات اجلديدة 1972لم ، وتفعيال 
ة، وذ  ادة تصنيف هذه الن ٔن ٕا ش ة العاملية  ظمة الص اليت قدمهتا م

دات الع  ي يتالءم مع املست ىل لشلك ا ٔهنا تتوفر  ٔظهرت  لمية اليت 
ن  تلفة املرتبطة مبياد ستعامالت ا ىل  الوة  ة،  الج مزا طبية و

ة ة والفال  .التجميل والصنا
درات املنعقدة  لم لجنة الوطنية  ه العاملي، اعمتدت ا اما مع التو س وا

ر  11يف  ة العاملية، الس ت امل 2020فربا ظمة الص تعلقة ، توصيات م
درة ذات اخلصائص  لمواد ا ب الهندي من اجلدول الرابع  زا الق ٕ

برية ة  الج ست لها قمية    .الشديدة اخلطورة واليت ل
ب الهندي وطنيا  دوى تطور الق كام مت ٕاجناز دراسات حول 

ات ،ٔغراض طبية وجتميلية وصناعية ا ست ة من    …لصت ٕاىل مجمو
ث ٕان بلورة مرشوع قا ب الهندي ح لق ة  ستعامالت املرشو نون 

ىل ٔساسا  لمملكة، وركز  ولية   :مطابق لاللزتامات ا

  ة وٕانتاج وتصنيع ونقل وسويق زرا شطة املتعلقة  ٔ ٕاخضاع اكفة ا
ص؛ اته لنظام الرتخ ت ب الهندي وم ر واسترياد الق  وتصد

  ات احلكو سيق بني القطا لت ة لق واك وطنية يعهد لها  م
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منية  ل  ٔ وليني من  ة والرشاكء الوطنيني وا واملؤسسات العموم
ىل تقوية  ب الهندي مع احلرص  لق ة وصناعية تعىن  سلس فالح

ة؛  ليات املراق
  ارية ة، مع ٕاج ني لالخنراط يف التعاونيات الفالح لمزار ح جمال  ف

ر؛  استالم احملاصيل من طرف رشاكت التصنيع والتصد
 ضيات هذا القانونسن عقو الفني ملق  .ت لردع ا

س،   السيد الرئ
لشغل، ومن حتاد املغريب  ٔولية  ٕاننا يف فريق  الل قراءتنا ا

ب الهندي،  21.13ملرشوع قانون رمق  لق ة  الستعامالت املرشو املتعلق 
لجنة، وميكن  اقشة نص املرشوع  الل م ة املالحظات  فٕاننا رصد مجمو

 :ف ييل حتديدها

ٔوىلاملالحظة  ، هناك مغوض وضبابية، هل )4املادة (ف خيص : ا
صف مرسوم قانون  ف ويه  13.21س ة الك ة ن املناطق التارخيية لزرا

ا"و" كتامة" ٔقالمي واملناطق "بين سداد"و" بين  شمل ا ٔم س ؟ 
ث تتوفر ف مؤخرا، ح ة الك ة ن شارا لزرا ٔخرى اليت عرفت ان ىل  ا

ات شاسعة؟  ٔرايض ومسا
ٔرايض  ىل ا قالمي واملناطق اليت تتوفر  ٔ ح الرخص ل ا م يف 
ٔم  ف  سع رقعة الك ة هل ست اه وسدود، رصا د هبا م الشاسعة وتو

  ستضيق؟
ٔن  ىل  ب الهندي  ة الق لساكنة التارخيية لزرا متنح ال من سيضمن 

س هذا ٔل ٔخرى،  لمناطق ا ال رخصا  ظمل وٕاقصاء جتاه  الواك مستق
  ! الساكنة؟

ف وخمتلف الهيئات  ة الك ة ن ٔصلية لزرا ٔبناء الساكنة ا جيب ٕارشاك 
لول وبدائل وٕارضاء الساكنة ل ٕاجياد  ٔ متع املدين من   .وا

اء : املالحظة الثانية ملادة اخلامسة من هذا املرشوع واليت  تتعلق 
ب اله ": فهيا ة وٕانتاج الق دود المكيات ال متنح رخصة زرا ندي ٕاال يف 

ٔغراض طبية وصيدلية  شطة ٕانتاج مواد  ٔ ات  اج الرضورية لتلبية 
 ."وصناعية

ٔي قرار ستعمتد؟ هل  ىل  و هبذا الشلك،  ذت ا ٔ ا ٕاذا  يف 
ف بتقدمي المكية املسموح هبا؟ ىل لك مزارعي الك   ستلتجئ ٕاىل فرض 

ست هذه ما هو مصري فائض ا: ٕاذن هنا إالشاكل املطروح ٔل ٕالنتاج؟ 
ب الهندي؟ شري ٕاىل اخنفاض سومة الق  املادة 

اء فهيا: املالحظة الثالثة ملادة التاسعة من هذا املرشوع واليت  : تتعلق 
ٔو " ب الهندي، لكيا  سلمي حماصيل الق ني  ني واملنت ىل املزار ٕاذا تعذر 

ادث ٔو  دوث قوة قاهرة  ة  ها ن ٔو هال ب ترضرها  س  جزئيا، 
ل ثالثة  ٔ ل  لواك دا م ابتداء من ) 3(جفايئ، وجب الترصحي بذ  ٔ

ة  ت واملراق لتحر ام  هنا من الق ورة، قصد متك ٔرضار املذ رخي وقوع ا

كد من ذ ٔ لت  ."الرضوريتني 
ني  الل هذه املادة فقط واجب الترصحي من طرف املزار يالحظ من 

ٔو ٕاتالف ا ه  س من حق  جتاه الواك يف  ٔل ٔو جزئيا،  احملصول لكيا 
ا ه لتعويض يف  ني املطالبة  ٔسباب املزار د ا ٔ ب  س اهتم  تو  م

ٔسايس   ٔ د ٔنه م ٔمر،  ه املرشع املغريب لهذا ا ر؟ ملاذا مل يت السالفة ا
ني  ٔن املزار عتبار  ا ل ورضوري  هيم بديال عهنا يف  س  ف ل ة الك ن

 .ه

ملادة : ة الرابعةاملالحظ ة من  37تتعلق  ىل مجمو اليت تنص 
صاصات جملس إالدارة  ة من ) الواك(اخ صاصاهتا مجمو شمل اخ ومل 

هنا ٔساسية من ب ٔمور ا   :ا
ا  ب الهندي يف  ح التعويضات ملزارعي الق ىل م مل يمت التنصيص 

ني ، و م بعملهم الفال ا ٔثناء ق امئ  ٔو ا دث عن العجز املؤقت   نت
ٔوالد، لك يذهب من  ساء وا ال وال شمل لك من الر ٔمر  ني فا املزار

ل العمل يف احلقول الزراعية ٔ. 

ملادة : املالحظة اخلامسة ٔنه 50تتعلق  ىل  يعاقب ": اليت نصت 
لهيا يف الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  ت املنصوص   1.73.282لعقو

ر، لك من) 1974مايو  21( 1394ربيع الثاين  28املؤرخ يف   :السالف ا
هتا ما مل يمت  - هتاء مدة صالح اسمتر يف استعامل هذه الرخصة بعد ا

ب الهندي صاحلة  ؛"جتديدها ة الق ٔن رخصة زرا ىل  ث نص املرشع  ح
ته طبقا  10ملدة  ل معاق ٔ س مربرا من  ديد، هذا ل لت سنوات، وقاب 

ر  .لظهري السالف ا

ملادة : حظة السادسةاملال ٔنه 51تتعلق  ىل  دون ": اليت نصت 
س من ثالثة  حل ٔشد، يعاقب  ت اجلنائية ا لعقو الل  ٔشهر ٕاىل ) 3(إال

ني وبغرامة من   :درمه لك من 100.000ٕاىل  5000سن
ل  - ٔ ل ا ب الهندي دا ٔو هالك حماصيل الق مل يرصح بترضر 

ليه يف املادة   ."قانونمن هذا ال 9املنصوص 

ل حمدد يف  9ٕاذا رجعنا ٕاىل املادة  ٔ ٔن ا من مرشوع هذا القانون 
ٔو ه ) 3(ثالثة  ل الترصحي بترضر  ٔ ة من  م اكف ٔ م، هل ثالثة  ٔ

ش  ل الساكنة تع ٔن  ط و لر د مركزها  ي يو احملاصيل ٕاىل الواك ا
  لعامل القروي؟

ة م ره، ميكن اخلروج مبجمو الل ما سبق ذ ن اخلالصات من 
ىل الشلك التايل  :والتوصيات، يه 

داد مرشوع القانون رمق  - الستعامالت  13.21لقد مت ٕا املتعلق 
ح نقاش معويم وٕارشاك  ٔن يمت ف ب الهندي، دون  لق ة  املرشو

ف ويه  ة الك ٔصلية لن " بين سداد"و" كتامة"ٔبناء الساكنة ا
ا"و متع املدين، ه  ،"بين  ن يه وغياب هيئات ا ٔ ساءل  نا ن

ٔمسى  لهيا يف  لمواطنني واملواطنات املنصوص  شارية  ميقراطية ال ا
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عتباره  ستور؟  ٔول من ا الل الفصل ا قانون يف البالد، من 
ت  ؛دستور احلقوق واحلر

ب الهندي  - ة الق ٔن حيدد املناطق التارخيية لزرا ىل املرشع  جيب 
لساكنة " ابين "و" بين سداد"و" كتامة"ويه  رخيي  ٔنه حق 

ني؛ ل التق لول بدي ق  وٕاجياد 
ٔو ٕاتالف  - ا هالك  ف، يف  ة الك ح التعويضات ملزارعي ن جيب م

ادث جفايئ؛ ٔو   حماصيلهم بقوة قاهرة 
لعجز  - ٔثناء العمل  ن قد يتعرضوا  ني ا لمزار ح التعويضات  جيب م

امئ؛ ٔو ا  املؤقت 
ىل الواك - ٔن ختصص جيب  عي الوطنية  ج ملزارعي  الضامن 

ٔنه حق  ٔوالد،  ب الهندي والتعويضات عن املرض وعن ا الق
ستور املغريب؛ ولية ويف ا ليه يف املواثيق ا صوص   دستوري م

ب الهندي؛ - ة الق ىل مجيع املعتقلني لزرا ٔن يمت العفو الشامل   جيب 
-  ٔ لساكنة ا ت  ٔن متنح الضام ب الهندي ويه جيب  ة الق صلية لزرا

ا"و" كتامة" ٔخرى، ليك " بين سداد"و" بين  وبعض املناطق ا
كون عبارة عن عقد بني الواك  ٔن  ف و ة الك سع بقعة ن ال ت

ة من الرشوط؛ ٔصليني، حيرتم مجمو ني ا  واملزار

شلك رضايئ،  - ني والتعاونيات  كون عقد البيع بني املزار ٔن  جيب 
راه؛بدون   استعامل وسائل إال

الل اكرتاء  - هتا من  ٔال ختصص مزيان ىل الواك الوطنية  جيب 
ب الهندي ة الق ناهئا واستغاللها يف زرا ٔو اق ٔرايض    .ا

ني  ا برضورة تنظمي وتق ا من فريق نا للك ما سبق إالشارة ٕاليه، واق
ىل نص املرشوع ٕالجياب  ال، فٕاننا نصوت    .هذا ا

IX -  ٔمعو و لطيف  شار السيد عبد ا شار املس دي جشرياملس   :السيد 
س،   السيد الرئ

رن، ن الوز   السيد
شارن   ،السيدات والسادة املس

رشيعية هامة وحتوال نوعيا يف  شلك حمطة  ٕان هذه اجللسة العامة 
ٔن هذا النقاش  ب الهندي، ولو  لق ة  ستعامالت املرشو النقاش حول 

س جبديد ببالد ف ل ة الك ني ن   .املمتحور حول تق

ستعداد احلكومة لطرح قضا جممتعية، ولو وهو ما يعترب مؤرشا عن ا
ٔفق معاجلهتا، وفقا لتطور  لنقاش العمويم، انطالقا من الربملان، يف  معقدة، 

متع والتحوالت اليت خترتقه ديدة تتطلب املعاجلة اجليدة ؛ ا ويه قضا 
  .واجلريئة الصائبة

ٔن هذه القضية يه قضية ية نعترب  شرتا  وحنن يف حزب التقدم و
ٔسئ  ددا من ا هبا  متع املغريب، وتطرح يف كثري من جوا جممتعية خترتق ا

ساؤالت املرتبطة بفحوى هذه املبادرة   .وال

ات الرتابية  لية وامجلا ا ل جلنة ا ر دا ا ٔشفى النقاش ا فهل 
ٔن  طلق  ليلنا يف التعبري عن ختوفاتنا، من م ٔساسية  ات ا هاجسها والب

ٔول شهم، وامل دمة مصا ا ني وحتسني ظروف  ات واملزار سامهة حل املزار
منية املنطقة؟   يف 

رشيعي  رسع يف احلسم يف املوضوع، وضيق الزمن ال ٔن ال يد ال،  ٔ لت
ٔن  عتبار  ٔدق،  ٔمعق و شلك  ا مبناقشة مرشوع القانون هذا  سم مل 
ٔوسع  شارية  ستدعي مقاربة  ب الهندي قد  حساسية موضوع الق

رشيعؤ  ة يف ال   .مشل، لتجنب هفوات الرس

عد قرابة شهر  ريل  19(ف لس النواب، ) 2021ماي  21 -ٔ مب
ىل  ساؤالتنا وختوفاتنا  شارن، ظلت  لس املس ني مب ٔسبو وحوايل 

  .الها

ة  دة الصفة اجلرم ٔمم املت درات يف ا ٔن رفع جلنة ماكحفة ا يد،  ٔ لت
اسبة  شلك م ب الهندي  دامه عن الق ني زراعته واست فع يف اجتاه تق

نا يف هذا املسار قرابة عرشن . يف املغرب ، يف ) 20(وقد سبق دو
ب الهندي املرشوع،  لق حها السوق العاملية  ر الفرص اليت ت اس
ات الطبية  لصنا ولية  د يف السوق ا شلك ج ول  ومتوقعت العديد من ا

ري  رتفع  ،هاوشبه الطبية والتجميلية، و ٔن  دة من املتوقع  ويه سوق وا
ٔفق سنة  55.8 منوها ٕاىل   .2025مليار دوالر يف 
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ٔحضان، ٕاذا مل نبادر  لنا  ستق ول الرائدة س ٔن لك هذه ا وال نظن 
ام بقفزة نوعية تندر  ي عرفه القانون  جٕاىل الق رة التدرج ا يف ٕاطار مسا

ب الهندي  ة الق ع استعامل ن ويل من م ستعاملها ا ص  ٕاىل الرتخ
ٔن اجلانب الطيب والتقين لهذا املرشوع  ٔغراض طبية وصناعية، خصوصا و
وية، واليت تتطلب معايري  جيعلنا ٕازاء احلديث عن توظيف مواد طبيعية و
ٔكد من الضبط واحلرص  قة وصارمة الستعاملها، مع توفر ٕاماكنية الت دولية دق

  .هاوالتحمك يف رشوط وظروف استعامل 

رة عيا ونفسيا قو ملسا يا واج لميا وتق ٔهيال  ستدعي ت لك  وهو ما 
ة  منية سلس فالح ل  ٔ ة لهذا املرشوع، من  التحوالت املصاح

ب الهندي لق ة  ،وصناعية تعىن  ليات املراق ىل تقوية  مع احلرص 
  .واملتابعة والضبط

رامج التكون املهين و  يض كذ تعزز وتقوية  التكون املسمتر وتق
ف التقليدية، لضامن حتول  ،لفائدة فال املنطقة حتديدا ة الك ومزارعي ن

سويق، مع  ستغالل وال ة و لزرا ديثة  ديدة و ظومة  سلس ٕاىل م
ٔساس ٔطري الساكنة احمللية    .ت

ة  خنراط القوي ملراكز البحث العلمي الوطنية وملهنيي صنا يض  كام يق
واء، هبدف  ديد ا د قانون  حها اع استغالل الفرص اجلديدة اليت سي

ٔدوية اليت تعمتد يف ة ا ب الهندي، لتطور صنا ة الق ىل  خيص زرا ا  ٕانتا
ٔنه قد مت ٕاحصاء حوايل ة،  40.000 هذه املادة، خصوصا و لن استعامل 

لبذور  ٔمر  ٔلياف  (graines)سواء تعلق ا ٔو املادة  (fibres)ٔو ا
ىل تعزز التعاضد والتعاون والرشاكة )... (résineغية الصم  والعمل 

وب ة اليت - ج ينام ستغالل ا ىل املستوى القاري،  وب، وخصوصا  ج
ىل هذا املستوى   .ٔطلقهتا واخنرط فهيا املغرب 

س،   السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارون،   السيدات والسادة املس

ٔقالمي ش  اطق الريف، وخصوصا  فشاون واحلسمية، تتوفر اليوم هل م
ات  دات الصناعية والب ال الو ىل استق ات حتتية مؤه وقادرة  ىل ب
ل  ىل توظيف الرسام ىل مؤسسات قادرة  صادية اجلديدة، و ق

ة الكربى؟ س لو   الضخمة وإالماكنيات ا

ٔهيل، ٕاذا مل يمت  ىل الرفع من رشوط الت هيا اليوم القدرات  وهل 
شارية جتعل من موا  دي، ومبهنجية  شلك  بة التمنية احمللية ودمعها 

داث  ٕ سمح  ملنطقة، وشلك  لتمنية  ال  ب الهندي مد ة الق زرا
ديدة صادية  ات اق ولية ،ٔقطاب صناعية وب ارب ا  واستحضار الت

ال؟ لمنطقة،... الناحجة يف هذا ا ىل التمنية الشام   وهو ما سيحفز 
شلك   . قطيعة مع املايضوس

ني يف املناطق  لمزار ٔهيل  كون وت ل الغد، من  ، اليوم ق دد ٔ مفاذا 
ٔدىن من  عي لضامن احلد ا ج ىل املستوى  دد  ٔ املعنية؟ وماذا 

طمئنان،  ا من احلرية و ساهبم نو ني الصغار، وٕا لمزار ش الكرمي  الع
طمئنان  دم  ا اخلوف املسمتر و ٔته بدل  شون حتت وط ي ظلوا يع ا

ب الهندي؟ ة الق   جراء جترمي زرا

ني لالخنراط يف التعاونيات  لمزار ال  ح ا وهنا البد من التنويه بف
شق  ٔهيلها حىت  ىل رضورة مرافقهتا وحسن ت ة، مع إالحلاح  الفالح
ة وإالنتاج  لزرا االت املرتبطة  ديث والعرصنة يف ا طريقها يف مسار الت

ك لوجس ىل اخلارج من  ،والتصنيع والنقل وا اح  نف ويف جماالت 
اته ت ب الهندي وم لق ر واسترياد    .سويق وتصد

ىل املناطق  ٔساس  يض الرتكزي  ات تق ٔن املصاحلة مع ا كام 
متيزي التمنوي إالجيايب يف حقها،  د ا ة، واع ة هذه الن التارخيية لزرا

ة  ا يض كذ الش قة واملؤرقة، مكشالك وتق ق لطرح إالشاكليات ا
ظ  ت والتحف ات مع ٕادارة املياه والغا ني، واملناز لمزار اء العقاري  الو

ح ٔمالك القروية، وطي ملف املتابعات القضائية، وف ة  امجلاعي ل صف
ام لوضع املناطق  اه شلك  ن ، مع  ىل الثقة املتباد نية  ديدة م

ٔطلس وسلس الريف( اجلبلية ببالد ر ) سالسل ا س مثيهنا و و
رب التمنية دون  اجليد واملنتج ملواردها الطبيعية وفك العز عهنا وٕاحلاقها 

ذار ٔ س  ٔو ال ٔو هترب    .تلكؤ 

س   ،السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارن،   السيدات والسادة املس

ٕان العديد من التدابري وإالجراءات رهينة جبودة النصوص التنظميية 
ب الهندي التابعة . واملراسمي املنتظرة والالحقة ديد جماالت ٕانتاج الق ف

دد مبرسوم  هتا ست ٔقالمي من  سبة من )4املادة (لنفوذ ا ٔن حتديد ال ، كام 
ول  ب عي اك دد بنص تنظميي ) THC1(مادة ر درة ست ، )6املادة (ا

ني  ن الواك الوطنية لتق ني نوعية البذور والشتائل املعمتدة من  وحتديد وتق
دد كذ بنص تنظميي  ب الهندي سي لق شطة املتعلقة  ٔ ، )8املادة (ا

ح الرخص  ات م يف دد بنص تنظميي ) 3مادة (وحتديد  ، )25املادة (سي
ري ذ   ...ٕاىل 

جتعل املرشوع ٕاطارا  )نصوص تقريبا 8(ولك هذه النصوص املنتظرة 
ديدة ق يف جوانب  ال يف... اما، ينقصه التدق  مما جيع نصا مو

د نصوص تنظميية  ع ٔمشل  ق  ات، وحيتاج ٕاىل تفصيل وتدق العموم
ت  ا ٔنة الرٔي العام حول  دة، ويف مستوى طم ة ج ومراسمي مصاح

  .املرشع
ح نقاش جممتعي موسع ومسؤول ف"حول موضوع  فرضورة ف ، وما "الك

ين مرشوع قانون رمق  ٔطراف،  ،13.21بعد ت ه خمتلف ا شارك ف
لون و املعنيون ٕاقلمييا والفا   .ووطنيا، ما زالت قامئة و

لول واقعية، واختاذ تدابري  د  ٔفق اع ويف هذا طموح مرشوع يف 

                                                 
1 Tetrahydrocannabinol 
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ٔهن ، وواقعية، من ش عية بدي جعة، وٕاجراءات اج صادية  د  ا وضعاق
ب  ة الق شون من زرا رخييا، يع ٔنفسهم،  دوا  ن و ني ا ة الفال ملعا
عية من  ج هتم النفسية و ا رساح مؤقت جراء معا الهندي، ويف 

  .املتابعة واملالحقة والتضييق

س   ،السيد الرئ

ية، بقدر ما نعترب التعبري عن التخوفات  شرتا ٕاننا يف حزب التقدم و
يد املتع ٔ ٔرض الواقع ظاهرة حصية، جندد ت ىل  ور  لقة ببلورة النص املذ

ب  لق ة  الستعامالت املرشو ٔمهية طرح مرشوع القانون املتعلق  ىل 
ٔهنا لنقاش، ونعترب هذه اخلطوة ٕاجيابية ومقدامة، من ش ٕاخراج هذا  الهندي 

هبني وح، م  يف ذات املوضوع من عمتة الرتدد ٕاىل فضاء النقاش العام املف
ٔبعاد هذا املوضوع احلساس، ووجوب  اة اكفة  الوقت ٕاىل رضورة مرا
ٔوساط السياسية  ٓراء املعرب عهنا خبصوصه من طرف ا تلف ا إالنصات 
د سواء، رمغ حمدودية التعاطي إالجيايب مع  ىل  ٔاكدميية  واملدنية وا

ا تعديالت ، ومن مضهن"البناءة املقدمة من طرف الربملانيني"التعديالت 
ية شرتا   .حزب التقدم و

عية  ج ٔمهية الفرص  صادية والتمنوية وكام ندرك يف ذات الوقت  ق
ب الهندي، ٕاذا ما  لق ستعامل املرشوع  ني  حها تق ٔن ي اليت ميكن 
متع احمليل هبذا اخلصوص، وإالرشاك الواسع  ا إالنصات لنبض ا ٔحس

تلف الهيئات ومكو الوالبناء  ني واملهمتني  متع املدين والباح   .ت ا
ظور ستدعي، من م ت  ،وهو ما  اكفة الضام اطة املوضوع  ٕا

ت إالجيابية من  حنراف عن الغا دم  كفل  القانونية والعملية اليت 
ىل 13.21 مرشوع القانون ضيه ذ من حرص شديد  ، مع ما يق

درات، وحماربة طرة ا ٔ ري  التصدي  شلك  جتار فهيا  ٔو  زراعهتا 
هنوض الفعيل  ني املعنيني، وا الف من املزار بة عرشات ا مرشوع، وموا
ستغالل، وضبط تنظميهم يف ٕاطار  هتم من  عية وحام ج ٔوضاعهم  ب
سويق النافع  ة، وتوفري رشوط ال ق الستقاللية احلق متتع  تعاونيات 

م، ب الهندي يف حقهم،وٕالغاء املتابعات  ملنتو ة الق زرا  القضائية املرتبطة 
لكرامة ة  هنم من فرص شغل ضام   .ومتك

شطة وخمتلف  ٔ ىل ضبط ا و  ٔوىل حرص ا ة ا ر يض  وهو ما يق
مي والتقومي ة واملتابعة والتق ليات املراق ل سالسل إالنتاج وتعزز    .مرا

س،   السيد الرئ

رن ن الوز   ،السيد
شارنالسيدات و    ،السادة املس

ٕالدماج الفعيل والقوي  متون كذ  ية  شرتا  ٕاننا يف حزب التقدم و

لنظر ٕاىل  يئ يف معاجلة املوضوع،  ي  "ستزناف اخلطري"لبعد الب ا
ب الهندي ة الق اطق زرا ىل . تعرضت  املوارد الطبيعية يف م كام نؤكد 

تلف رضورة ضامن رشوط احلاكمة اجليدة لهذه  ل  ٔم املقاربة، والتدبري ا
ذها ل تنف   .مرا

ٔساسية الستدامة  يئ وجع من العنارص ا ٔن يمت ٕادراج البعد الب ومتىن 
لك، انطالقا اته  ت ب الهندي وم لق ة  ستعامالت املرشو ظومة  من  م

سويق  شطة النقل وال ٔ ة وإالنتاج والتصنيع ٕاىل  لزرا شطة املتعلقة  ٔ ا
ستريادوالتص ر و   .د

س،   السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارن   ،السيدات والسادة املس

ان قطافها ٓن و ف الصناعي قد نضجت ا ني الك ٔن فكرة تق ويمت . يبدو 
ديدة مستوردة من اخلارج، مفا  ديدة وعن بذور  ة  احلديث اليوم عن ن

ٔو  ة التقليدية  ة  "يةالب"هو مصري البذور التقليدية والن ف"ٔو ن " الك
  وعن استعامالهتا التقليدية؟

ىل  لبذور احمللية حفاظا  داث بنك  وهنا البد من التذكري برضورة ٕا
ال، خصوصا  ولية يف هذا ا ملواثيق ا لمنطقة، والزتاما  يئ  املوروث الب

ولية، من مضهنا ات ا ة من االتفاق ىل مجمو ٔن املغرب صادق  روتوول : و
ة التنوع غو د ٕاىل اتفاق س ٔن احلصول وتقامس املنافع، واليت  ش  

يئ جبانب  ة حامية الرتاث الثقايف والب ذها، وكذ اتفاق البيولو وتدمع تنف
يف لسنة  ة ج ة من البنود يف  1969اتفاق سمح بتغيري مجمو واليت 

ة  هنا اتفاق ولية، ومن ب ات ا دة حول ا 1961االتفاق ث الوح درات، ح
ة ستعامل الن لساكنة احمللية  يد . التقليدية سمح مبوجهبا  ٔ وهنا البد من الت

ب الهندي،  لق ستعامالت التقليدية  ل ٕادراج  ٔ ىل رضورة الرتافع من 
ة  مثني ن ف"و ٔصلية" الك   .ا

ناسقة  ني هاته يف ٕاطار مقاربة م ومعوما، يتعني ٕادراج معلية التق
، م اكم االت الرتابية وم ش  هتم ىل الفقر وإالقصاء وا ٔهنا القضاء  ن ش

ا  دية وواحضة املعامل، قوا منوية  ة  الل سياسة معوم املعنية، من 
اة البعد  ايل ومرا عية وإالنصاف ا ج صادي والعدا  ق إالقالع 

كولو   .إال

ا  عززا م لحظة ورمغ العديد من املالحظات والتخوفات، ف لهذه ا
دى الطابوهات املعمرة ببالد  رس ٕا سامه يف  ميقراطية املمتزية، اليت س ا

ىل هذا النص ٕالجياب    .لعقود مضت، سنصوت 


