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 337اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 29(هـ 1442 ذو القعدة 18الثال
شار السيد: الرئاسة س اخلامس، اخلليفة عبد امحليد الصوري املس   .لرئ

ت قة اخلامسة  :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ثالث عرشة دق
  .عرشة مساء

ٔعامل ىل: دول ا راسة والتصويت    :ا
لمياه  52.20مرشوع قانون رمق  - 1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 

ت  لس من جملس النواب(والغا ىل ا   ؛)حمال 
سويق املبارش  37.21مرشوع قانون  - 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 

ة يف ٕاطار التجميع الفال ىل ( لفواكه واخلرضوات املنت حمال 
لس من جملس النواب   ؛)ا

ٔعضاء جملس مقرت  - 3 ة نظام معاشات  لغاء وتصف ٕ ح قانون يقيض 
شارن  لس من جملس النواب، يف ٕاطار قراءة (املس ىل ا حمال 

 .)نية

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

س  شار السيد عبد امحليد الصوري، رئ   :اجللسةاملس
﷽  

ىل موال رسول هللا   .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

رة احملرتمة،   السيدة الوز
شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس

ىل  راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال خيصص ا
  :النصوص التالية

داث الواك الو  52.20مرشوع قانون رمق  - 1 ٕ لمياه يتعلق  طنية 
شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس ت احملال    والغا

سويق املبارش  37.21مرشوع قانون  - 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ىل  ، احملال  ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرضوات املنت

شارن من جملس النواب؛   جملس املس
ة نظام - 3 لغاء وتصف ٕ ٔعضاء جملس  مقرتح قانون يقيض  معاشات 

شارن شارن من جملس النواب، يف  ،املس ىل جملس املس احملال 
نية بعد تعدي ورفضه   .ٕاطار قراءة 

ىل مرشوع قانون  راسة والتصويت   52.20سهتل هذه اجللسة 
ت لمياه والغا داث الواك الوطنية  ٕ   .يتعلق 

لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 
  

ز  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن السيدة  رة ٕا هة بوشارب، وز
  :وسياسة املدينة

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

داث الواك الوطنية  ٕ ٔماممك مرشوع قانون يتعلق  ٔقدم  ٔن  سعدين 
ي وكام تعلمون  رية لهذا القطاع ا ٔمهية الك ت، ل حيظى لمياه والغا

ٔنظار صاحب اجلال نرصه هللا، بتارخي  ٔمام  ديدة مت تقدميها  سرتاتيجية  ٕ
ر  13 سميهتا 2020فربا اللته ب ت املغرب "، واليت تفضل  -2020ا

2030."  
ٔكرث تنافسية  هذه إالسرتاجتية اجلديدة تطمح ٕاىل جعل القطاع الغابوي 

دمج ومستدام وم  الل منوذج تدبريي م لرثوة، وهو واستدامة من  تج 
ال الغابوي ببالد   .مهما سميكن من مصاحلة املغاربة مبختلف رشاحئهم مع ا

شلك فعيل ٕاىل تغيري نظرة  الل هذه إالسرتاتيجية  ونطمح من 
ة من التدابري وإالجراءات  رب مجمو ت لهذا الفضاء احليوي،  مستعميل الغا

شهدها القطاع من ق  ٔوىل من نوعها، واليت مل    .لا
ادة هيلكة حاكمة ٕادارة  ذ هذه إالسرتاتيجية، اكن الزما ٕا وبغية تنف
ت ورشاكت  لمياه والغا داث الواك الوطنية  الل ٕا ت، من  املياه والغا

  .لتدبري املنزتهات الوطنية
ىل مستوى دول شامل  ه  ٔول من نو هذا التحول املؤسسايت ا

دايث و  ام بتدبري  ا، ميكن من الق ىل ٕافريق ركز  ث  لقطاع، ح يك  دينام
ام مبثل  ت من الق ول اليت متك ىل مستوى العديد من ا ولية  ارب ا الت
اصة املرونة يف صنع القرار  ٔساسية و ز  ىل راك ين  هذا التدبري، وين
االت الغابوية يف ظل اجلهوية  والتدبري املايل ودمع الالمتركز يف تدبري ا

ٔيض ذ  ٔ عتبار البعد الزمين والقرب امليداين يف تدبري املتقدمة، وا ا بعني 
ت   .الغا

ذ ىل تنف ت، ستكون مسؤو  لمياه والغا مس  ،هذه الواك الوطنية 
و وحلساهبا لرثوة  ،ا لتدبري املستدام  التوجهيات إالسرتاجتية املتعلقة 

داث الوطنية الغابوية، يف جمال احملافظة والتمنية والتمثني و  حماربة التصحر وٕا
ص  اصة املنزتهات الوطنية وتدبري موارد الق وٕادارة املناطق احملمية، و

ت ت واحليوا ىل النبا اء املائية القارية واحملافظة  ٔح ربية ا   .والصيد و
ٔود هبذه املناسبة  اكنت تلمك اخلطوط العريضة ملرشوع هذا القانون، و

ا ٔنوه بعمل جلنة القطا ٔشكر و ٔعضاء، لتعاطهيم ٔن  سا و ة، رئ ت إالنتاج
لجنة ل ا ٔن دا ليه الش مك، كام اكن  ٔن حيظى مبوافق ٔمتىن    .إالجيايب معه، و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز

لجنة حول  ة لتقدمي تقرر ا ات إالنتاج اللكمة ملقرر جلنة القطا
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  :املرشوع
  .وزع) التقرر(

سبني  ري املن لس  ٔعضاء ا ة و مو لمناقشة، فللفرق وا سبة  ل
ا يف احملرض،  وبة قصد ٕادرا الت مك ٔو تقدمي املدا ل  احلرية يف التد

  .والقرار لمك السادة الرؤساء
لتصويت   ؟ندوزو 

ىل مواد املرشوع قل ٕاىل التصويت    .ن

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويتٔعرض مرش  ه  رم   :وع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يتعلق  52.20مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
ت لمياه والغا داث الواك الوطنية  ٕ".  

ىل  راسة والتصويت  قل  سن  37.21 رمق مرشوع قانون"ون
لفواكه واخلرضوات ا سويق املبارش  ل اصة تتعلق  ة يف ٕاطار تدابري  ملنت

  ."التجميع الفال
لحكومة لتقدمي املرشوع   .اللكمة 
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داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة رة ٕا   :السيدة وز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة م ٔنظارمك اليوم، يعترب لبنة ٕاضاف ٔمام  ٔقدمه  ي  ن مرشوع القانون ا

منية سالسل  لقطاع الفال و ل دمع وتعزز الرتسانة القانونية املؤطرة  ٔ
سويق ا يف مسا ال   .إالنتاج واندما

ٔخرض"مفنذ انطالق  د التجميع الفال "خمطط املغرب ا ، مت اع
لني خواص ذات قدرات تدبريية  ني حول فا تكر لتنظمي الفال كمنوذج م

منوذج  نية قوية، هذا ا لهم من صغار و ن  معني ا متكني ا سمح 
معني، خصوصا يف جمال  ٔطري من طرف ا ستفادة من الت ني من  الفال

ٔسواق متويل والولوج ٕاىل ا يات احلديثة لٕالنتاج وا   .التق
الل  ي عرفه ٕانتاج اخلرضوات والفواكه  ورمغ التطور الهام ا

هودات املبذو رية، بفضل ا ٔ ت  السنوات ا و والتنظ من طرف ا
لق مشاريع التجميع يف هذه السالسل ضعيفة  بني املهنيني، تبقى وترية 
ٔتية  ات املت سويق املنتو ت يف  لصعو ٔمهية إالنتاج احلايل، نظرا  مقارنة ب
ىل طول  هودات  مثني هذه ا من هذه املشاريع، وهو ما حيول دون 

  .سالسل القمي
لون   ارش وقد طالب الفا سويق م هنم من إالستفادة من ٕاماكنية  متك

ٔتية من مشاريع التجميع الفال  اهتم من اخلرضوات والفواكه املت ملنتو
سويق  وات ال ، وذ قصد تنويع ق ٔسواق امجل رب  ة املرور  دون ٕالزام

ات الكربى واملتوسطة واحملالت العرصية املتخصصة ىل غرار ما  ،اكملسا
ٔخ التعمتده دول    .رى يف هذا ا

ني  متكني الفال داد مرشوع هذا القانون،  ويف هذا إالطار، مت ٕا
ىل  مثني اخلرضوات والفواكه، احلاصلني  دات  ىل و معني املتوفرن  ا
رب  ة املرور  اهتم دون ٕالزام تو سويق م ه إالدارة املعنية من  ص متن رخ

  .ٔسواق امجل
د مرشوع هذا الق يس اع لية وك ا ي حظي مبوافقة وزارة ا انون ا

اصة لكونه يندرج يف ٕاطار  ٔمهية  ٔخرى، ب ة ا ات احلكوم يق القطا و
لخرض والفواكه ٔسواق امجل  ٔهيل  و ٕالصالح وت   .جمهودات ا

ث  ، من ح كام سميكن من تعزز عوامل جناح مشاريع التجميع الفال
ة و  ة وحتسني تنافسية تعزز التاكمل بني العالية الفالح سويق الساف ال

ستجيب  الية،  ات ذات جودة  ت ة وتوفري م ك لوجس لكفة اخلدمات ا
ات الرتابية  ،ملعايري السالمة الصحية ني وامجلا ل الفال ٔمني مداخ وكذ ت

  .املعنية
س احملرتم، السيدات والسادة  اما، امسحوا يل، السيد الرئ خ

ٔن شارون احملرتمون،  ات  املس شكري اخلالص ٕاىل جلنة القطا ٔتقدم 
ىل جتاوهبم مع مرشوع هذا القانون وتصوهتم  ٔعضاء،  سا و ة، رئ إالنتاج

مك ٔن حيظى مبوافق ىل غرار ذ  ٔمتىن  ليه، و   .ٕالجامع 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ة ل  ات إالنتاج لجنة حول اللكمة ملقرر جلنة القطا تقدمي تقرر ا

  .املرشوع
  .وزع

ىل مواد املرشوع لتصويت  قل    .ن

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويتٔ  ه  رم   :عرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  شارن  سن  37.21 رمق مرشوع قانون"ٕاذن، وافق جملس املس
ة يف ٕاطار  لفواكه واخلرضوات املنت سويق املبارش  ل اصة تتعلق  تدابري 

 ."التجميع الفال

ىل  راسة والتصويت  ة "ومنر  لغاء وتصف ٕ نظام مقرتح قانون يقيض 
شارن ٔعضاء جملس املس شارن من "معاشات  ىل جملس املس ، احملال 

نية بعد تعدي ورفضه   .جملس النواب يف ٕاطار قراءة 
صادية لتقدمي تقرر  ق اللكمة ملقرر جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

لجنة   :ا
  .وزع ..وزع التقرر

لتصويت قل    :ن

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

دلت 4املادة    :كام 
  ؛23= املوافقون

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

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .عٕالجام: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم   :ٔعرض مقرتح القانون 
  ؛23= املوافقون

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

ة ٕاذن، و  لغاء وتصف ٕ ىل مقرتح قانون يقيض  شارن  افق جملس املس
شارن ٔعضاء جملس املس   .نظام معاشات 

لجميع   .شكرا 
  .ورفعت اجللسة

وبة املسلمة لرئاسة: قـامللح الت املك   .اجللسة املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت  .والغا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق " داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت ت، وذ "والغا لمياه والغا ي هيدف ٕاىل هيلكة إالدارة احلالية  ، ا

داث الو لكيفها بتدبري املنزتهات الطبيعية ٕاسوة ببعض ٕ اك الوطنية و
ال ولية يف هذا ا ارب ا   .الت

س،   السيد الرئ
ي نود  ٔن هذا املرشوع قانون ا ىل  يد  ٔ يف البداية، البد من الت
ي مت  منوذج التمنوي اجلديد ا ات ا ىش مع خمر ليه اليوم، ي التصويت 

ال ٔمام  ٔمه حماوره  ٔمام عرض  ح الباب  ي يف  امل حفظه هللا، وا
صادي ق عي و ج ال الغابوي ببالد مع حميطه    .عقد مصاحلة ا

ٔن هذا املرشوع قانون، يندرج مضن حماور  ىل  ٔيضا،  يد  ٔ كام جيب الت
اللته، حفظه هللا،  2030- 2020اسرتاتيجية املغرب  ٔعطى  اليت 

ر  13انطالقهتا بتارخي  ها، واليت تطمح  2020فربا ٓية  مبنطقة اشتوكة 
لواك  ي سيخول  ٔكرث تنافسية واستدامة، وا جلعل القطاع الغابوي 
ر الفضاءات  ىل حماربة هدر واند و  دة ا مة تعىن مبسا ة  صالح
مثيهنا وحماربة التصحر، وحتديث ٕادارة املناطق احملمية، وكذ  الغابوية و

اء  التدبري اجليد لعملية ٔح ىل ا ص والصيد يف املياه الربية، واحلفاظ  الق
النقراض اء املهددة  ٔح ت املتوحشة وا   .املائية واحليوا

ريم ٕاىل هذا املرشوع قانون الهام،  ٔخرى اليت  ٔهداف ا ومن مج ا
ة رهن ٕاشارهتا،  ا املايل واملوارد املوضو حتديد هيالك تدبري الواك ونظا

داد وكذا نظام امل  ىل ٕا ركز معلها  دمني العاملني هبذه الواك اليت  ست
االت الغابوية  هتيئة ا ٔخرى املتعلقة  ئق ا ططات والو ذ ا وتنف
رشيعية والتنظميية  لنصوص ال ميها، طبقا  عها وتق ومواردها، وضامن ت

  .اجلاري هبا العمل
ة، يف ف ا ينا الق كونت  عتبارات، فقد  ٔصا للك هذه  ريق ا

اء هبا املرشوع و دورها  لمضامني اليت  ٔمهية القصوى  واملعارصة، 
ت اليت  د ري يف ٕاعطاء دفعة قوية لقطاع الزال يعرف العديد من الت الك

ت عية ملناطق الغا ج صادية و ق ق التمنية  ٔمامه يف حتق   .تقف 
ىل هذا املرشوع قانو ٕالجياب    .ن، فٕاننا نصوت 
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سويق املبارش  37.21مرشوع قانون رمق ) 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال   :لفواكه واخلرضاوات املنت

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔسامه  ٔن  رشفين 

سويق املبارش سن تدا 37.21مرشوع قانون رمق  ل اصة تتعلق  بري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال   .لفواكه واخلرضاوات املنت

ىل  ر احملرتم  لسيد الوز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  وامسحوا يل بداية 
ىل مضامني هذا املرشوع  طالع  نا من  ي مك ي قدمه وا العرض ا

ٔصا واملعارصة ٔ  ي نعترب يف فريق ا لنظر حلجم الهام، ا ٔخر كثريا  نه ت
دم ضبط  ب  س اىن والزال يعاين مهنا الفالح املغريب،  ت اليت  الصعو
واهتا، مما جعل الوسطاء واملضاربني ميعنون يف  مسا التوزيع، وتعدد ق
ملنتج واملسهت  شع يف إالرضار  شلك  ني وسامهون  استغالل الفال

د سواء   .ىل 
ديد م اسبة لت طالبنا بضبط وحتسني مسا التوزيع، ليمتكن وهذه م

م الفال بصورة تضمن هلم هامشا من الرحب  تو سويق م الفالحون من 
ٔموال اليت مت رصفها طي املومس الفال   .بعد اجلهد والوقت وا

ني الصغار  مع الفال ديدة  كام ندعو احلكومة كذ ٕاىل ٕابداع صيغ 
اهتم، ٕاما يف  تو سويق م ٔو العرض، وسهيل رشوط يف  جمال النقل 

  .العرض والتوزيع

س احملرتم،   السيد الرئ
ضيات اليت تصب  لعديد من املق اءت مضامني هذا املرشوع  لقد 
مثني اخلرض  دات  ىل و معني املتوفرن  ني ا يف اجتاه متكني الفال

ٔسواق امجل رب  ة املرور  اهتم، دون ٕالزام تو سويق م ، والفواكه من 
سامه يف متكني املواطن املغريب من  ل الوسطاء، كام س وكذا احلد من تد
ة وموضبة ومسوقة وفق معايري السالمة  ت ىل خرض وفواكه م التوفر 

ر لتصد ة  ات املو لمنت سبة  ل ٔن    .الصحية واجلودة، كام هو الش

س احملرتم،   السيد الرئ
ينا  ٕان تعاطينا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون كونت  ٔن  اء بعد 

نضامم يف ٕاطار  ىل  ني  شجيع الفال بري يف  شلك  سامه  ٔنه س ة  ا الق
لجوء  يف ا ك الل  ة وٕاجناح مرشوع التجميع الفال من  جتمعات فالح
ني،  ٔنه دمع صغار الفال ي من ش منوذج من التنظمي الفال ا ٕاىل هذا ا

، مضهنا ا دة مزا ٔنه يقدم  لية اصة و ا ٔسواق ا متويل وا لولوج ٕاىل ا
ة   .واخلارج

ىل هذا املرشوع قانون ٕالجياب    .ومن هذا املنطلق فٕاننا نصوت 

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق  )1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت؛   والغا

ا 37.21مرشوع قانون رمق  )2 سويق املبارش سن تدابري  ل صة تتعلق 
ة يف ٕاطار التجميع الفال   .لفواكه واخلرض املنت

﷽ 
دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  سعدين 

اقشة مرشوع قانون رمق  لمياه  52.20م داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت، ومرشوع قانون رمق  سويق   37.21والغا ل اصة تتعلق  سن تدابري 

ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرض املنت   .املبارش 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
داث الواك الوطنية  52.20مرشوع قانون رمق "خبصوص  ٕ يتعلق 
ت ت ، هذا املرشوع "لمياه والغا ٔمهية الغا لنظر  ٔمهية قصوى  ذو 

ث تقدر قميهتا بـ  ، ح ث % 1.5ببالد يل اخلام، ح ا من الناجت ا
ة  ت ن ي تعرفه الغا سامه هذا املرشوع يف احلد من التقلص ا س

عتداء واحلرائق ري يعرفه الغطاء الغابوي ... لٕالهامل و ٔن التدهور الك ٕاال 
ي يقدر بـ  ل هک  17.000وا ىل مستق شلك خطرا  ، وهو ما  ار سنو

سبة  ري اليت ال تتعدى  ش لرمغ من معليات ال   %.48البالد 
ىل منوذج تدبري  ركز  و اسرتاتيجية بعيدة املدى  ، وضعت ا و
ال  ي هيدف ٕاىل مصاحلة الساكنة مع ا لرثوة وا تج  مشويل ومستدام وم

امئ وحم الل د ىل يفالغابوي، وذ من    :راكت تت
ستدراك  - 1 ري، وذ  ش سنة من التدهور  30ٕاجناح معليات ال

ات  ٔفق  133.000ست ار يف    ؛2030هک
داث  - 2 ٕ لساكنة وذ  صب شغل ٕاضايف  27.500ٕارشاك فعال  م

ة؛ ة البي شارية وسالسل لٕالنتاج وسالسل السيا ت ال   لغا
ىل املستوى احمليل  - 3 ٔفضل  ارية من تدبري   2وذ مبضاعفة القمية الت

  .ماليري درمه 5ٕاىل 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني، ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
ة  ات إالنتاج ضة لهذا املرشوع بلجنة القطا بعد املناقشات املستف

جامع احلارضن ٕ ليه    .واليت صوتت 
ق وبعد هذا التعاط ٔنه حتق ي من ش ي إالجيايب مع هذا املرشوع ا

دة والتعادلية يصوت  لو ستقاليل  لموروث الغابوي، فٕان الفريق  تدبري 
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  .ىل هذا املرشوع" نعم"بـ

اصة تتعلق  37.21مرشوع قانون رمق "وخبصوص  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرض املنت سويق املبارش    ":ل

 ، ىل مؤهالت هامة لتمنية سالسل إالنتاج الفال تتوفر بالد 
لغة يف القطاع الفال  ٔمهية  يس سالسل ٕانتاج اخلرض والفواكه  ك و
لخرض  سويق العرصية  وات ال منية ق ٔصبح من الرضوري  ث  الوطين، ح
ٔسواق مج من اجليل  ٔسواق امجل وٕاطالق  ملوازاة مع ٕاصالح  والفواكه، 

رساء مشاريع التجميع يف سالسل اخلرض اجل ٕ ديد، ٕاضافة ٕاىل إالرساع 
سويق وات ال ٔمهية إالنتاج احلايل، مع تنويع ق   .والفواكه مقارنة ب

ص من  ىل الرتخ متعني احلاصلني  متكني ا اء هذا املرشوع  وقد 
ة يف ٕاطار مشاريع  لفواكه واخلرضوات املنت سويق  تصة من  السلطات ا

، ومتكني التجم  ٔسواق امجل رب  ة املرور  ارشة دون ٕالزام يع الفال م
، ومتكني  ٔسواق امجل رب  م ملرور  معني من حتيني ٕانتا ني ا صغار الفال
سوق  م والولوج يف مسا ال معني من حتيني ٕانتا ني ا صغار الفال

  .احلديثة
لتحم ص ووضع دفرت  دد املرشوع رشوطا ملنح الرتخ الت، وقد 

سويق  لمجمتعني من  ص  ح وحسب الرتخ ات م يف دد بنص تنظميي  وسي
ٔسواق امجل املوجودة مبدهنم ة املرور ب اهتم دون ٕالزام ت   .م

وات التوزيع والزتويد  ىل تطور ق ٔن يعمل هذا القانون  ومن املنتظر 
ارية الكرب  ات الت اصة املسا لتقسيط، و ى احلديثة لبيع اخلرض والفواكه 

تصة، ورسيع وترية ٕارساء مشاريع التجميع  ادق واملطامع ونقط البيع ا والف
ٔسواق  ىل  ات الرتابية اليت تتوفر  ل امجلا ىل مداخ ، واحلفاظ  الفال

  .امجل وضامهنا وتعززها
ستقاليل يصوت  ٔمهية هذا املرشوع، فٕان الفريق  ، ونظرا  وبذ

  ".نعم"بـ

III - لتمنيةفريق العدا وا:  

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت   :والغا

﷽  
ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول ا ٔن  اقشة رشفين  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م للكمة 

لمياه  52.20مرشوع القانون رمق " داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت   ".والغا

ذ  ا م دا ت من إالدارات العريقة اليت مت ٕا يعترب قطاع املياه والغا
رامك  100ٔزيد من  ٔن  الل هذا القرن من الزمن من  سنة، وقد متكن 
ل ربات  قل من ج ىل الرثوة الغابوية لت لحفاظ  برية  الية وحيقق نتاجئ 

ٓخر حىت وصولها ٕالينا اليوم   .ٕاىل 
شاور  قاش مرشوع قانون هيم الغابة املغربية يتطلب ٕاجراء  ، ف
لوطن وحامية حقوق  ة العليا  ستحرض املصل قي  معويم معيق وحوار حق

لغابة ك متتع  ال القادمة يف ا ٔج ىل اعتبار ا لجميع،  نفس طبيعي  فضاء وم
داث تغيري  ٔنه ٕا اقشته اليوم من ش ي حنن بصدد م ٔن مرشوع القانون ا
وي  ت، و بعد اسرتاتيجي لقطاع ح ذري يف قطاع املياه والغا هيلكي و

شائه ذ ٕا دة تطورات م شهد    .ما ف 
ديدة  ت املغرب "ويعرف اليوم ٕاطالق اسرتاتيجية  -2020ا

مثيهنا وجعل "2030 ديدا لتدبري الرثوة الغابوية و ، واليت حتمل تصورا 
ن من  د لني واملستف ٔمه الفا اورة  إالدارة والقطاع اخلاص والساكنة ا
دد معترب من  لقطاع اخلاص تدبري  ث سمينح  صادي، ح ق العرض 

داد الرتاب الوطين، و ىل ام ة  ار من ٔ  120املشاتل املوز جود ٔلف هك
ت ذات املردودية العالية، كام ستوضع حتت ترصف اخلواص   720الغا

ة  شجيع السيا ة ل تجعات سياح ابوية خللق م عقارات  ار  ٔلف هك
  .الغابوية

سرتاتيجية ٕاىل جين  ماليني درمه سنو لفائدة  5كام هتدف هذه 
سعى2030اخلزينة العامة حبلول  ق مصاحلة بني ، كام   الغابة كذ ٕاىل حتق

رب ٕادماج الساكنة احمليطة يف  صادي والسوسيوثقايف  وحميطها السوسيواق
لموارد الغابوية،  ستغالل املستدام  ستفادة من الرثوة الغابوية وضامن 

صاد التضامين ق مع املبارش ومضن  ل يف ٕاطار ا دد من املدا   .رب 
دد من الف ت اليت حييط هبا  اطر، ٕان رحب هذه الرها رص وا

ابوي مل حيقق الفائدة املطلوبة  اص  ىل قطاع  ف  دها املك ع خصوصا 
ت  ٔن هذه الرها ٔطلقهتا الوزارة، ونعتقد ب ٔوراش اليت  ف يتعلق 
سرتاتيجي، وهو  ا ٕالجناز هذا التحول  ا اكف يض وق ٔخطار تق والفرص وا

الل هذه املدة اليت عر  ٔن يتوفر  ىل ما ال ميكن  ض فهيا مرشوع القانون 
  .الربملان

ضهنا الربملان  راسية اليت اح م ا ٔ ة من ا ٔن مجمو ٔيضا  ٔن نثري  والبد 
شها القطاع اكن من بني  ىل إالشاكالت اليت يع لوقوف  واليت خصصت 
ه، وٕاطالق  رم ال الغابوي  ظ ا ٔمه ما تطرقت ٕاليه رضورة حتديد وحتف

شلك مشاريع متكن الساكنة من  صادية اليت توفرها  ق ر املؤهالت  اس
  .معقلن ومستدام

دثت  ٔ ٔن ٕاجناح املهام اليت  رشية، فٕاننا نعتقد  ٔما ف خيص املوارد ال
ستفادة من اخلربات اليت رامكهتا، ومثن  كفاءهتا و قها رهني  الواك لتحق

كون الو  ٔن ال  ىل  ضعية يف هذا إالطار النص يف مرشوع القانون 
ن  ديم الواك ٕاىل املوظفني ا ٔسايس ملست ة اليت خيولها النظام ا النظام
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ٔمر يف  د مهنا املعنيون  ستف ٔقل فائدة من ت اليت اكن  م  مت ٕادما
م رخي ٕادما ٔصيل يف    .ٕاطارمه ا

سبة  ل ياري  لواك اخ لعمل  اق  لت ٔمر  وندعو ٕاىل جعل 
ىل اعتبار ٔ  لمعين لموظفني  رغبة وطلب  كون  ن مسطرة إالحلاق 

  .ٔمر
مي املنتظم واملسمتر لعمل  كام ندعو، يف فريق العدا والتمنية، ٕاىل التق
ال امل يف خطابه مبناسبة  ا ٕاليه  هذه املؤسسة واستحضار ما د
رشيعية  رشيعية اخلامسة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اف

ادة هيلكة املؤسسات واملقاوالت العارشة  لقطاع العام وٕا من ٕاصالح 
ة هذه  ديد حلاكمة وتدبري ومراق ٔسس منوذج  يض وضع  ة، مما يق العموم

ة   .املؤسسات واملقاوالت العموم
ٕالجياب  اعتبارا للك ما سبق، سنصوت، يف فريق العدا والتمنية، 

داث ال 52.20مرشوع القانون رمق "ىل  ٕ لمياه يتعلق  واك الوطنية 
ت   ".والغا

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

لفواكه  37.21مرشوع القانون رمق ) 2 سويق املبارش  ل اصة  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال  :واخلرضوات املنت

﷽  
ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .والصالة والسالم 

س احملرتم،ال    سيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لفواكه  37.21مرشوع القانون رمق " سويق املبارش  ل اصة  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال اللها ، "واخلرضوات املنت مثن  اسبة  ويه م

ي يندرج يف ٕاطار  داد مرشوع هذا القانون ا سرتاتيجية الوطنية "ٕا
ٔخرض  ر املؤهالت "2030-2020لجيل ا ٔساس ٕاىل اس ، وهيدف 

وات عرصية  د ق الهامة اليت توفرها سالسل ٕانتاج اخلرض والفواكه واع
ٔسواق امجل وإ  ملوازاة مع ٕاصالح  سويق  ٔسواق مج من اجليل ل طالق 

هنا سويق، من ب   :اجلديد، وجتاوز إالشاكالت اليت تعرفها معلية ال
  الل املوامس اته  ت سويق الفائض من م ىل  دم قدرة الفالح 

وات املعمتدة  ٔن الق مة، كام  ب خسارة  س ة اجليدة، مما  الفالح
لبطء؛ سم    ت

 ث يصل تعدد الوسطاء والسامرسة مما يؤدي ٕاىل ا ٔمثنة، ح رتفاع ا
ٔضعافا  هنايئ  لمسهت ا ى الفالح ومثن البيع  الفرق بني مثن البيع 

وندعو يف هذا إالطار ٕاىل ضبط معل الوسطاء واحلرص . مضاعفة
د القانونية املؤطرة؛ لضوابط والقوا دمه   ىل تق

  ٔسواق امجل اليت تعمل دون دد من  ا من الفوىض يف  وجود 
د  ات التق سويق املنت د والرشوط الصحية والتدبريية ل لقوا

ٔن يمت  ٔساسا عن ضعف الرقابة اليت من املفرتض  ة والناجتة  الفالح
ٔو اجلهات املفوض لها  ات الرتابية،  تطبيقها، سواء من طرف امجلا

 .تدبري السوق
ٔن ٕاجناح هذا إالصالح رهني  ونعتقد، يف فريق العدا والتمنية، 
نيي السالسل  لني من  ىل حسن التزنيل واخنراط مجيع املتد حلرص 
 ، ٔسواق امجل ىل تدبري  سويق العرصي والقامئني  يل ال ة وفا الفالح

ري املبارشن لني املبارشن و ريمه من املتد  .و
ٕالجياب اعتبارا للك ما سبق، سن صوت، يف فريق العدا والتمنية، 

  .ىل مرشوع هذا القانون
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت  :والغا

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،ال    سيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة  ل  ٔتد ٔن  مرشوع قانون رمق "رشفين 

ت 52.20 لمياه والغا داث الواك الوطنية  ٕ   ".يتعلق 

س،   السيد الرئ
اء  مثن هذا املرشوع الهام، لكونه  ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 

ت املغرب "الوطنية اجلديدة  يف ٕاطار تفعيل إالسرتاتيجية - 2020ا
ٔكرث تنافسية واستدامة، من " 2030 والهادفة ٕاىل جعل القطاع الغابوي 

لرثوة شئ  دمج وم   .الل ابتاكر منوذج تدبريي م
ي  رشيعي ا ٔمهية هذا النص ال ىل  ٔيضا  كام نؤكد يف هذا السياق 

لمنظوم ٔساسية ٕالصالح مشويل  خلصوص وضع لبنة  ة القانونية يتو 
ملغرب   .واملؤسساتية وإالدارية اليت تؤطر تدبري الرثوة الغابوية 

س،   السيد الرئ
ا يف ٕاخراج هذا النص  هبذه املناسبة، فٕاننا نؤكد يف الفريق احلريك رغب
اصة يف ظل وجود العديد من إالشاكالت واملعيقات اليت  الهام وجتويده، 

واملواطنني من الرثوات الغابوية مبا الت دون استفادة الساكنة القروية 
ت اليت رفعها املغرب د اسب مع تطلعاهتم ومع الت   .ي

، هو املسامهة  داث هذه الواك ٔساس، فٕان القصد من ٕا ىل هذا ا و
ٔمهية املهام  منوذج التمنوي اجلديد، نظرا  شلك قوي يف مر انطالق ا
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لمغرب املستدام، انط رافعة  هيا  ات املسندة ٕا القا من الصالح
ات  ذ التو ىل تنف مكن يف سهرها  صاصات املنوطة هبا، واليت  خ و
لرثوة الوطنية  لتدبري املستدام  و املتعلقة  إالسرتاتيجية لسياسة ا
ٔن الغاية املثىل من  الغابوية يف جمال احملافظة والتمنية وحماربة التصحر، كام 

ٔيضا هو وضع ٕاطار إ  اوز املعيقات هذا املرشوع  ظومة تدبريية لت داري وم
ت ببالد منية واقع الغا الت دون    .اليت 

س،   السيد الرئ
اء  ي  ٔهداف ومقاصد هذا النص ا مثن  ٕاننا يف الفريق احلريك، 
ار حق الصيد يف املياه  ص واس ح الرخص وراء حق الق ني م لتق

ٔخرى من ال دات ولك وثيقة  ع لهيا يف الربية، وكذا  ئق املنصوص  و
ة رشوط  رشيعية والتنظميية املعمول هبا، ٕاضافة ٕاىل مراق النصوص ال
ن مهنا، واختاذ لك ٕاجراء هيدف ٕاىل ردع  د ل املستف استعاملها من ق

ٔن ة يف هذا الش الفات املرك   .ا

س،   السيد الرئ
 ٔ ٔهدافه البالغة ا ٔمهية هذا املرشوع و ري، وانطالقا من  ٔ مهية، يف ا

ٕالجياب ليه    .فٕاننا سنصوت 
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

سويق املبارش  37.21مرشوع قانون رمق ) 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال   :لفواكه واخلرض املنت

﷽ 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لسنا املوقر، ملناقشة  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

سويق املبارش  37.21مرشوع قانون رمق " ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال اسبة ساحنة لنا ، "لفواكه واخلرض املنت ويه م

ا حول هذا املرشوع الهام راز موقف   .ٕال

س،   السيد الرئ
ر  لسيد وز ر  لتحية والتقد مس الفريق احلريك  ٔتقدم  يف البداية، 
ىل عرضه القمي  ت،  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا الفال

ٔن سالسل اخلرض  ٔثناء تقدميه  ٔفاد  ي  ٔمهية واملفصل، ا والفواكه حتظى ب
ة الوطنية  ٔخرض، "لغة حبسب إالسرتاتيجيات الفالح خمطط املغرب ا

ٔخرض"و وذ نظرا ٕالماكنياهتا التمنوية املهمة، من " اسرتاتيجية اجليل ا
ذ انطالق  د املغرب م ٔخرى اع ٔخرض"ة  ىل " خمطط املغرب ا

تكرة لتنظمي ا م ي يعد منوذ ني، والهدف التجميع الفال ا  الفال
مثني اخلرض  دات  ىل و معني املتوفرن  ني ا ٔسايس هو متكني الفال ا

ٔسواق امجل رب  ة املرور  اهتم دون ٕالزام تو سويق م   .والفواكه من 

س،   السيد الرئ
ات  ون القطاع الفال يعد من القطا ىل  ٔخرى  يد مرة  ٔ البد من الت

صادية و ق ٔمهية  بري من طرف ذات ا م  ه عية اليت حتظى  ج
ت رمسية،  دة خطا رها يف  ي ما فىتء يذ ال امل نرصه هللا، ا

لمملكة صادية  ق عية و لتمنية إالج ٔساسية    .عتباره رافعة 
منية  ٔمام  ا  ق ائقا حق شلك  سويق مازالت  ٔ ال ٔن مس ٕاذ نالحظ 

هن وض هبا، حبيث تبقى هذه العملية حمدودة، الصادرات الزراعية ببالد وا
ب الوطين  ٔيضا من تضافر اجلهود من طرف املك ويف هذا الصدد البد 

لفواكه واخلرضوات سويق املبارش    .لسالمة الصحية خبصوص معلية ال

س،   السيد الرئ
متكن  اء به هذا املرشوع قانون، حبيث س ٔمهية ما  شيد ب ٔن  البد 

معون احلاصلون  سويق الفواكه ا تصة من  ص من السلطة ا ىل الرتخ
ة  ارشة دون ٕالزام ة يف ٕاطار مشاريع التجميع الفال م واخلرضوات املنت
معني من حتسني  ني ا ٔيضا متكني صغار الفال ، و ٔسواق امجل رب  املرور 

سويق احلديثة م والولوج ٕاىل مسا ال   .ٕانتا

س،   السيد الرئ
عتبار  ٕالجيابللك هذه  ىل هذا املرشوع    .ات، سنصوت 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

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

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ القايض 
ت  :والغا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احمل   رتم،السيد الوز

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

ي  52.20القانون رمق  ت، ا لمياه والغا داث الواك الوطنية  ٕ القايض 
ة ٕاىل تزنيل اسرتاتيجية  ة الرام ة السام ات امللك اما مع التو س ٔيت ا ي

ت املغ ة ٕاىل ا اللته انطالقهتا السنة املاضية، والرام ٔعطى  رب اليت 
سامه يف دمع إالنتاج الوطين  ٕاصالح هذا املرفق العمويم املنتج وجع 
ي يبقى دون املستوى،  يل الوطين ا ا ورفع قمية مسامهته يف الناجت ا
لجنة  ٔعضاء ا رب عنه السادة والسيدات  ي  اوب املوضوعي ا لت وها  م

ٕالجامع ليه  ن صوتوا    .احملرتمني مع هذا املرشوع املهم والتارخيي وا
اء هذا املرشوع ليعاجل خمتلف إالشاكالت اليت يعرفها قطاع  كام 
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مثني املوارد الغابوية اليت توفر ما  ستغالل املفرط وغياب  ة  ت ن الغا
لوظائف املهم %1.5قميته  ة  يل اخلام ن ا ت، سواء من الناجت ا لغا ة 

عي ج ٔو  صادي  ق ٔو  يئ    .يف شقها الب
ىل منوذج تدبري مشويل  ركز  هذه إالسرتاتيجية البعيدة املدى 
ال  ي هيدف ٕاىل مصاحلة الساكنة مع ا لرثوة، وا تج  ومستدام وم
ىل املوروث  ٔساسية احلفاظ  ايته ا شاريك،  الغابوي وفق نظام تدبري 

ٔساسيةالطبيعي واحل الل ثالث مركزات  منيته من  ليه و   :فاظ 
ري؛ - ش   ٕاجناح معليات ال
لساكنة؛ -   ٕارشاك فعال 
حج -   .وتدبري حميل 

سامه يف  ر وس س لشغل و لق فرصا  وهو ما سميكن من 
ٔرس ة من ا مو عية  ج ٔوضاع  هنوض    .ا

مة رامج معل  ىل  ركز هذه إالسرتاتيجية  ر  كام  ت تطو لرفع رها
ٔساسا يف مكن  مة  ٔسس  الل    : القطاع، وذ من 

 تدبري وتطور الفضاءات الغابوية حسب مؤهالهتا؛ -
رب رمقنهتا؛ -   تطور وحتديث املهن الغابوية 
شارية؛ - ديد مبقاربة    لق منوذج 
لق واك وطنية  - الل  لقطاع من  وإالصالح املؤسسايت 

رب قانون تضمن التدبري ال  و ومالءمة إالطار القانوين  سيادي 
لتكون  شاء قطب  رشية وٕا ٔهيل املوارد ال ت وت لغا ديد 

  .والبحث

راسة يعكس  د ا ٕالصالح املؤسسايت، مفرشوع القانون ق وارتباطا 
لق  الل  دى لبنات هذا إالصالح من  لمياه "ٕا الواك الوطنية 

ت ا" والغا   :ا يفاليت تندرج 
؛•  و سرتاتيجية لسياسة ا ات  ذ التو   تنف
  حامية الرثوة الوطنية الغابوية ومواردها؛• 
منيهتا املستدامة؛•  مثيهنا و ىل الرثوة الوطنية الغابوية و   احملافظة 
  حماربة التصحر؛• 
داث وٕادارة املناطق احملمية، الس املنزتهات الوطنية؛•    ٕا
ص •  اء املائية يف املياه الربية؛تدبري موارد الق ٔح ربية ا   وصيد و

ٔصناف املهددة •  ت وا ت املتوحشة والنبا ىل احليوا احملافظة 
  .النقراض

 ، ة لهاته الواك صاصات واملوارد املالية املمنو خ لك هاته املهام و
ل  ٔم سامه يف تزنيل  ه القطاع، وس لك إالشاكالت اليت توا حتيط 

ت املغرب"ريضة لالسرتاتيجية الوطنية لخطوط الع   ".ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اما مع  س لبية اليت ندمعها، وا ٔ ئنا ل ري، ومن موقع ان ٔ ويف ا
ة  تلف املؤسسات العموم ة  اركة لك املشاريع إالصالح اعتنا يف م ق

ه وبع رة ف ب وترية إالصالح السا ة الراكدة اليت ال توا ث املرافق العموم
ٕالجياب ىل هذا املرشوع  لك ثقة، سنصوت   .بالد 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI - شرتايك  :الفريق 

سويق املبارش  37.21مرشوع قانون رمق  )1 ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفاللفواكه واخلرضو   ؛ات املنت

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق  )2 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت   :والغا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
شارن لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  يف  رشفين 

اقشة مرشوعي قانون   :م
سويق  37.21مرشوع قانون رمق  - ل اصة تتعلق  سن تدابري 

ني؛ ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرضوات املنت   املبارش 
لمياه  52.20مرشوع قانون رمق  - داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 

ت  .والغا

س،   السيد الرئ
سويق سن تدا 37.21ٕان مرشوع قانون رمق  ل اصة تتعلق  بري 

و  ة يف ٕاطار التجميع الفال تتو ا لفواكه واخلرضوات املنت املبارش 
ل تعزز قدرات جناح  ٔ ٔسواق امجل من  ٔهيل  ال ٕاصالح وت من 
ٔن مرشوع  ث  ارة، ح ة والت ق التاكمل بني الفال ، وحتق التجميع الفال

معني احل 37.21القانون رمق  ص من السلطة سميكن ا ىل الرتخ اصلني 
ة يف ٕاطار مشاريع  اهتم من الفواكه واخلرضوات املنت تو سويق م تصة ل ا

دات التجميع الفال واملتوفرن  شلكالتمثنيىل و ارش دون املرور  ،  م
م  معني من حتسني ٕانتا ني ا ، وسميكن صغار الفال ٔسواق امجل رب 

سويق ل الوسطاء والسامرسة  والولوج ٕاىل مسا ال د من تد ل احلديثة، 
ة  ٔسبوعية، ملوا ٔسواق امجل وا ٔسعار يف  دة يف ا ن يعمدون ٕاىل الز ا
ىل  ها الفالح يف ٕاطار مرشوع التجميع الفال  ت اليت يوا الصعو
رية  ٔ ام يف السنني ا ات اليت عرفت تطورا  سويق املنتو مستوى 

ٔخرضامل"بفضل اسرتاتيجية  ة اليت "غرب ا ، وبفضل التجمعات الفالح
ة ومسوقة  ت ىل خرض وفواكه م ت املسهت املغريب من احلصول  مك
لمهنيني العاملني يف  وفق معايري اجلودة والسالمة الصحية، وسيوفر احلرية 
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ت ة دون املضار اهتم الفالح ت سويق م   .القطاع الفال ل

س،   السيد الرئ
ٔن 37.21ٕالجياب لصاحل مرشوع القانون رمق لهذا، سنصوت  ٓملني   ،

ٔخرض"حيقق ٕاضافة نوعية يف ٕاطار خمطط  ىل "اجليل ا ، خصوصا 
سبة  ل سويق إالنتاج الفال  مستوى ٕاجياد احللول العملية ملشالك 

ني، نظرا لوفرة إالنتاج يف ظل اسرتاتيجية  املغرب "لصغار الفال
ٔخرض املنتج واملسهت وضبط السوق احمللية  ، واحلد من الوساطة بني"ا

ني من جشع الوسطاء والسامرسة، مما  ٔسعار، وختليص الفال مبا فهيا ا
لفواكه  سبة  ل ٔسواق امجل  ىل مستوى  دث تغيريات  سي
ة  ا منط التقليدي ٕاىل تدبري عرصي حيقق الن واخلرضوات، لالنتقال من ا

 ٔ ٔن تدبري ا ىل  اضعا والفعالية، وهنا نؤكد  كون  ٔن  سواق جيب 
لتدبري احمليل س  سيري اجلهوي ول   .ل

س،   السيد الرئ
داث الواك الوطنية  52.20مرشوع القانون رمق "ف يتعلق بـ ٕ يتعلق 
ت ة يف تدبري " لمياه والغا ذ السياسة احلكوم مة تنف اليت ستولك لها 

ال الغابوي وحماربة التصحر، بدل ٕادارة امليا ات ا ذ التو ت وتنف ه والغا
سرتاتيجية الكربى اليت رمسها صاحب اجلال ف خيص جماالت حامية 
منيهتا، وحماربة التصحر،  ىل مواردها و الرثوة الغابوية الوطنية واحملافظة 
اء املائية يف املياه الربية،  ٔح ربية ا ص وصيد و وتدبري احملميات والق

ىل التنوع الب  ت، واحلفاظ  وا ت وح يولو واملوروث الطبيعي من نبا
داث وتدبري احملميات  د ٕا النقراض، وحتديد قوا ٔصناف املهددة  اصة ا

  .واملنزتهات الوطنية
منوذج التمنوي اجلديد  ٔن ونعترب با لتوصيات ا اء موا هذا املرشوع 

ىل الغابة شها  ، من ف خيص انتظارات الساكنة اليت تعمتد يف مصدر 
اصب الشغل  ر يف القطاع الغابوي، كفرصة خللق م س شجيع  الل 
نية، كام  ة  ىل املوروث الغابوي من  ة، واحلفاظ  لهذه الساكنة من 

ت "ٔنه يندرج مضن حماور اسرتاتيجية  اليت  "2030-2020املغرب ا
ٔن املرش  ٔكرث تنافسية واستدامة، كام  وع تطمح جلعل القطاع الغابوي 

ىل  اهتا  ت وتوسيع صالح لمياه والغا ادة هيلكة إالدارة احلالية  هيدف ٕال
ام نطمحالطبيعية، كام مستوى تدبري الفضاءات الغابوية واملنزتهات   لق

ائل يف بعض  ات بني الق ة وتنظمي الرعي، لوقف مسلسل الزنا بدور املراق
ه إ  ر والتن ىل الغطاء املناطق الرعوية، وحماربة الرعي اجلا ىل تداعياته 

ٔمهية الغطاء النبايت  ني ب ة، وتوعية الفال النبايت وٕارشاك الساكنة يف املراق
ليه من  لحفاظ  لتعامل معه بطرق حصية  دد من املناطق القروية  يف 

ىل  البية الساكنة تعمتد  ٔن  اصة و ر،  ة ند شية، كن ة املع الفال
رت" ائل " الز ال يف ق   .ىس وبواكزٓيت  م

، الحظنا غياب ممثيل  لواك لس إالداري  متثيلية يف ا ىل مستوى ا

لمهندسني ومعهد  اصني، وٕاغفال متثيلية املدرسة الوطنية  ن والق ة الصياد ف
ت ات، ويه البحث الغابوي وممثلني عن النقا كون ممث يف  جيب ف ٔن 

لقمية املضافة اليت ستع لس إالداري نظرا  لواكا   .طهيا 
ٔساسية  رشي، الركزية ا لعنرص ال م  ه ري، البد من  ٔ ويف ا
خراج  ٕ ، وإالرساع  ٔو اسرتاتيجية من طرف الواك ٔي خمطط  لتزنيل 
سباهتم من  ىل مك دمهيا، حيافظ  ٔسايس اخلاص مبوظفهيا ومست النظام ا

ىل الع شجعهم وحتفزمه  ٔكرثة، وسن تعويضات وحتفزيات مادية    .طاء 
ليمك  .والسالم 

VII - لشغل حتاد املغريب    :فريق 

لمياه  52.20مرشوع قانون رمق ) 1 داث الواك الوطنية  ٕ يتعلق 
ت   :والغا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
حتاد  مس فريق  الل هذه رشفين  ٔتناول اللكمة  ٔن  لشغل  املغريب 

داث الواك  52.20مرشوع قانون رمق "اجللسة العامة ملناقشة  ٕ املتعلق 
ت لمياه والغا ة "الوطنية  صاصات جلنة الفال ل مضن اخ ي يد ، ا

ة ات إالنتاج   .والقطا
ٓراء ومالحظات الفريق حول هذا القانون  ٔغتمنها فرصة ٕالبداء  و

ٔمهي اصة اجلانب املتعلق وا ت، و ة اليت يضطلع هبا قطاع املياه والغا
زخر به، وما  ي  لرصيد الغابوي والتنوع البيولو والنبايت واحليواين ا
عية  ج ٔكرث يف التمنية  لمسامهة  ٔدوار  ٔن يضطلع به من  ميكن 

هتا م مثني الرثوة الغابوية، مع حام رب  ني  صادية املستدام ق اطر و ن ا
ي يفيض ٕاىل تقلص وتناقص  ر ا ستغالل اجلا هتددها بفعل  اليت 

  .مساحهتا مع مرور السنني
ي  ىل العرض املتاكمل ا ر  ٔشكر السيد الوز ٔن  ٔود  يف البداية، 
داث هذه الواك اليت  ٔهداف املنتظرة من ٕا ات وا ه ٕاىل احلي تطرق ف

ت املغرب " تندرج يف ٕاطار إالسرتاتيجية اجلديدة ، كام "2030-2020ا
ىل امل  لحفاظ  هودات املبذو  ٔن ننوه  ال يفوتنا هبذه املناسبة 
ظ الغابوي  ديد والتحف اصة ف يتعلق مبرشوع الت ، و الغابوي ببالد
اصة مبنطقة الشامل واجلنوب الغريب  ي نعتربه بدور معلية معقدة و ا

  .لمملكة
سبة ملرشوع  ٔن فريق ل ٔيدينا، البد من التذكري  ي بني  القانون ا

رشيعية  لشغل ظل يطالب برضورة مراجعة النصوص ال حتاد املغريب 
رجع زمهنا ٕاىل عهد  اصة ت اليت  ت و املتعلقة بتدبري قطاع املياه والغا

  .ستعامر، هبدف ومالءمهتا مع العرص
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ا ٔن ا شري ٕاىل  ٔن  اصة قطع وكفي هبذا اخلصوص  لفات الغابوية و
ٔن  الفات اجلنحية ب املفروض  انة ا ل يف  ر تد ٔجشار والصيد اجلا ا

روتنا الغابوية ىل  لنظر خلطورهتا  الفات  ل هذه ا   .يمت جترمي م
لق  ت"، مفبادرة  لمياه والغا جتاه " الواك الوطنية  خطوة يف 

ٔن تؤسس لتصور عق ٔمل  ديد يف تدبري الرثوة الغابوية الصحيح، ن الين 
صادي  ق عي  ج ٔمو بني الغابة وحميطها  ق املصاحلة امل مثيهنا وحتق و
ستفادة من الرثوة  لغابة من  والثقايف ومبا يضمن ٕادماج الساكنة احمليطة 
لموارد الغابوية، وتدليل الصعاب  ستغالل املستدام  الغابوية وضامن 

لرثوة الغابوية اليت تقلصت والعوائق ا ستزناف املتواصل  ب يف  س ليت ت
ٔكد ضعف معليات  ث ت شهادة اجلهات الرمسية نفسها، ح مساحهتا 
ات الضائعة اليت جتاوزت  ىل استدراك املسا الف  ست ري و ش ال

ار سنو 17   .ٔلف هك
شلك هذه الرؤية  ٔن  اح، البد  ٔساس الن رشي هو  ٔن العنرص ال و

ملهام ا يفا حىت تضطلع  رشية وتعززها كام و جلديدة فرصة لتحفزي املوارد ال
ٔعباء اجلسام اليت سطرهتا إالسرتاتيجية اجلديدة   .وا

ٔنة العنرص  اسبة لطم كون هذه اجللسة م ٔن  متىن  ويف هذا إالطار، 
مت ٕاحلاق  ن س ت وا لمياه والغا ة  ملندوبية السام اليا  رشي العامل  هم ال

عية  ج سباهتم  ت خبصوص حامية مك لمياه والغا لواك الوطنية 
ة يف حتسني ظروف معلهم والرفع  هبم املل ابة ملطا ست واملادية واملهنية و
ىل  ة  ة إالنتاج كون من مستوى املؤسسات العموم ٔجورمه حىت  من 

هنم من ممارسة حقهم يف التنظمي النقايب ٔقل، ومتك   .ا
ل  ٔثناء مزاوهتم لعملهم، و ات املوظفني  اطر احملدقة ببعض ف لم نظر 

ٔن يعري املرشوع قانون اكمل  متىن  لموظفني احمللفني، كنا  سبة  ل اصة  و
متتيعهم  م هبذا اجلانب  و ه ضيات وفقاحبامية ا القانون اجلنايئ  ملق

 من هتديدات، والقوانني اخلاصة اجلاري هبا العمل، مما قد يتعرضون 
ٔثناء  ٔن يتعرضوا لها  ٔرضار اجلسدية اليت ميكن  وختصيص تعويضا هلم عن ا
رشيعات املتعلقة مبعاشات الزمانة ورصيد  شملها ال مزاوهتم لعملهم واليت ال 
اوى ضد مركب  و حمل الضحية يف احلقوق وا ٔن حتل ا الوفاة، و

  .الرضر
ٔمهية ىل  جتاه، نؤكد  ٔسايس  ويف نفس  خراج النظام ا ٕ إالرساع 

ٔخرى من  نتقالية كام وقع مبؤسسات  ملوظفي الواك حىت ال تطول املر 
دثت سنة  ٔ رات والصادرات اليت  س يل الواك املغربية لتمنية  ق

دمهيا 2017 ٔسايس ملست   .ومل يمت بعد ٕاخراج النظام ا
لواك لس إالداري  من  11الباب الثالث، املادة ( وف يتعلق برتيبة ا

اهنا صيغة )مرشوع القانون ال الغابوي "، اسرتعت ان املهنيني العاملني 
ظامت مستعميل الغابة"، وصيغة "واملناطق احملمية ريبة " م ٔعضاء يف 

ات  ر ٕافادتنا ببعض التوضي مك السيد الوز لس إالداري، وهنا نلمتس م ا
  .هبذا اخلصوص

حتاد ويف ا مس فريق  ىل ما سبقت إالشارة ٕاليه فٕاننا  خلتام، وبناء 
ىل نص املرشوع ٕالجياب  لشغل نصوت   .املغريب 

سويق املبارش  37.21مرشوع قانون رمق ) 2 ل اصة تتعلق  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال   :لفواكه واخلرضوات املنت

س احملرتم،   السيد الرئ
ر    احملرتم،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
شارن  لس املس لشغل مب حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة 

اقشة  ل م ٔ اصة تتعلق  37.21مرشوع قانون رمق "من  سن تدابري 
ة يف ٕاطار التجميع الفال لفواكه واخلرضوات املنت سويق املبارش  ، "ل

ي يندرج يف ٕاطا ٔسواق امجل وا ٔهيل  و ٕالصالح وت ر جمهودات ا
هنا من تعزز عوامل جناح التجميع الفال من  لخرض والفواكه، وكذا متك
ارة، كام سميكن املرشوع كام ورد  ة والت كرس التعامل بني الفال ث  ح
ة بني إالنتاج  ك لوجس لكفة اخلدمات ا يف النص من حتسني تنافسية 

ٔسوا ، وكذا الفال وا لمسهت الية  ات ذات جودة  ت ق وتوفري م
ني ل الفال ٔمني مداخ   .ت

ر، فٕان سالسل اخلرض  اء يف عرض السيد الوز وحسب ما 
ة الوطنية  لغة حبسب إالسرتاتيجية الفالح ٔمهية  خمطط "والفواكه حتىض ب

ٔخرض ىل " املغرب ا وذ نظرا ٕالماكنياهتا التمنوية املهمة، خصوصا 
ف من مستوى  اصب الشغل والتخف لق م سويق، و ٔو ال إالنتاج 

لب العم الصعبة اري، و الل املزيان الت   .اخ
ٔن تطور جمال ٕانتاج وسويق اخلرضوات والفواكه سميكن  يد  ٔ و
ٔسواق العاملية، وخصوصا دول شامل  ات املغربية من املنافسة  املنت

ٔبيض املتوسط اليت تعرف نفس املناخ ىل نفس إالنتاج،  البحر ا وشجع 
ح السوق الوطنية  ات التحويلية وف ىل رضورة تطور الصنا هيك  هذا 

بريا من هذا املنتوج سهت جزءا  ٔصبحت    .احمللية اليت 

ر،   السيد الوز
الل السنوات  ي عرفه ٕانتاج اخلرض والفواكه  رمغ التطور الهام ا

هودات املبذو من طرف ا رية بفضل ا ٔ ت ا " البميهنية"و والتنظ
ٔمهية  لق مشاريع التجميع يف هذه السالسل ضعيفة مقارنة مع  تبقى وثرية 
سويق  ها  ت اليت يوا إالنتاج احلايل، ويُعزى هذا الضعف ٕاىل الصعو
هودات املبذو  مثني ا ٔتية من هذه املشاريع، مما حيول دون  ات املت املنت

لني   .من طرف لك املتد
مت سن و  ر، فٕانه س حسب ما ورد يف نص املرشوع ولكمة السيد الوز

ة يف ٕاطار  لفواكه واخلرضوات املنت سويق املبارش  ل اصة تتعلق  تدابري 
دات  ىل و عني املتوفرن  ُمَجّمِ ني ال ل متكني الفال ٔ التجميع الفال من 

ة املرو اهتم دون ٕالزام تو سويق م ٔسواق مثني اخلرض والفواكه من  رب  ر 
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  .امجل
ل  ات من ق ة هذه املنتو وهنا نطرح سؤ عريضا حول مدى مراق
ات الغذائية،  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  السلطات احمللية واملك
راهبا هذه  د يف  ات الرتابية اليت تو ل امجلا ىل مداخ ٔثريه  وكذا مدا ت

دات   .الو
ر، فٕاننا مدر  ال، السيد الوز ٔن القطاع الفال يُعد ىل لك  ون 

بري  م  ه عية اليت حتىض  ج صادية و ق ٔمهية  ات ذات ا من القطا
لتمنية  ٔساسية  ٔن هذا القطاع يعترب رافعة  و املغربية، و من طرف ا
ام  شغل يد  ٔنه قطاع  لمملكة، وخصوصا و صادية  ق عية و ج

ٔو املومسية،  لق مة سواء القارة  ٔصبح جماالت لتطور و ٔنه  ٕاضافة ٕاىل 
لك  ٔن بالد حتىض  ىل  هيك  املقاوالت الشبابية الصغرى واملتوسطة، 
ة اليت متكن من إالنتاج الوفري للك املوارد  الظروف الطبيعية واملناخ
ات  ٔن إالصال يد  ٔ ه اخلصوص اخلرض والفواكه، و ىل و ة و الفالح

ظ، الواردة يف هذا الباب سواء  ٔ التحف ٔ العقار ومس مهنا ما تعلق مبس
ريها من إالجراءات القانونية اليت اختذهتا بالد يف هذا الباب، سرتفع من  و
ٔكرث،  ىل العمل  شجعهم  اهتم وس لك ف ني  ى الفال مستوى الثقة 
لق جهرة مضادة من املدينة ٕاىل  ٔراضهيم يف انتظار تفعيل و ستقرار يف  و

بريا خللق فرص الشغل البادية، ه رية اليت ستصبح جماال  ٔ ذه ا
ر س   .و

ر،   السيد الوز
بة  كون موا ٔن  سويق جيب  ٔ ال ٔن مس ا هو  ليه يف فريق ما نؤكد 
ني بني جشع املضاربني  ة الفال حلجم إالنتاج، حىت ال تضيع مصل

الء بعض املن  وي املواطن املغريب بنار  ك ات واحملتكرن، وحىت ال  تو
ٔمثنهتا فوق مستوى القدرة الرشائية لعم كون  البا ما    وم ــــاملومسية، واليت 

  .املواطنني من الطبقة الفقرية
ارة،  ٔ الوساطة والعرض والطلب يه مسلامت يف جمال الت ٕان مس
و كذ مطلوبة وشلك مسمتر حىت حتمي الفالح الصغري  ولكن رقابة ا

ة، وحتمي القدر  ٔخرى، واملتوسط من  ة  لمواطنني من  ة الرشائية 
ال واعون  لني يف هذا ا ٔن الوزارة الوصية ولك املتد ىل  ٔكدون  وحنن م
ت  ىل حتد ال  ٔن بالد مق مستق دي، و امة هذا الت لك الوعي بض
مكن يف ٕامياهنا  ٔن قوة بالد  وليني، و ة مع العديد من الرشاكء ا ارج

ة من  الوطنية قضابعدا الالراخس  ت اخلارج د ىل رفع الت وقدرة بالد 
ٔو  سرتاتيجي  ىل املستوى  ٔساسيا ٕان  ال  كون املغرب فا ٔن  ل  ٔ
ٔسواق هو  ٔن تنويع الرشاكت وا اري، و صادي والت ق ىل املستوى 
ىل  ل بضامن استقاللية بالد يف لك قراراهتا السياسية، سواء  الكف

بلوما صادياملستوى ا ق ٔو    .يس 
ىل  افظت   ، ورو احئة  الل فرتة  ٔن بالد و ىل ذ  ٔدل  وال 
ه العامل  شهد ف ي  ٔسعار يف الوقت ا ايت واستقرار ا كتفاء ا ق  حتق
ٔمن الغذايئ، وما وقع يف  متويل وا ىل مستوى ا ت كثرية وبرية  اضطرا

ىل حمكة وتب ري دليل  اورة  ان ا ٔزمة، بعض الب رص بالد يف تدبري ا
شلك  ٔساسية تضاعف  ٔن اخلصاص يف العديد من املواد الغذائية ا ث  ح
الل شهر رمضان الكرمي  ة مواطنهيا  بري بدول اجلوار وتضاعفت معه معا

ٔشهر ذ بضعة  ي ودعنا م   .ا
لشغل واعون لك الوعي هبذه  حتاد املغريب  ، فٕاننا يف 

الل تدابري عقالنية تضع املسؤولية، وبقدر  ٔزمات من  ىل تدبري ا ة بالد 
ة الوطن واملواطنني فوق لك اعتبار   .مصل

ىل نص املرشوع ٕالجياب    .للك ما سبقت إالشارة ٕاليه، فٕاننا نصوت 


