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اﻟسيدة زﻫﺔ بوشارب ،وز رة ٕا داد اﻟﱰاب اﻟوطﲏ واﻟﺘﻌمﲑ واﻻٕﺳﲀن
وﺳياﺳﺔ اﳌدينﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سﻌدﱐ ٔن ٔقدم ٔمامﲂ مﴩوع قانون يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ
لمياه واﻟغا ت ،ﻟ ٔ ﳘيﺔ اﻟك ﲑة ﻟهذا اﻟﻘطاع ا ي وكﲈ تﻌلمون ﳛظﻰ
ٕﺳﱰاتيجيﺔ ديدة ﰎ تﻘدﳝها ٔمام ٔنظار صاحب اﳉﻼ نﴫه ﷲ ،بﺘارﱗ
 13فﱪا ر  ،2020واﻟﱵ تفضل ﻼﻟﺘه ب سميﳤا " ا ت اﳌغرب -2020
."2030
ٔ
ﻫذه اﻻٕﺳﱰاﲡيﺔ اﳉديدة تطمح إﱃ جﻌل اﻟﻘطاع اﻟغابوي كﱶ تنافسيﺔ
واﺳﺘدامﺔ من ﻼل ﳕوذج تدبﲑي م دمج ومسﺘدام وم ﺘج لﱶوة ،وﻫو
ما ﺳ ﳰكن من مصاﳊﺔ اﳌغاربﺔ ﲟخﺘلف ﴍاﲘهم مع ا ال اﻟغابوي ببﻼدﱒ.
ونطمح من ﻼل ﻫذه اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ شﲁ فﻌﲇ إﱃ تغيﲑ نظرة
مسﺘﻌمﲇ اﻟغا ت ﻟهذا اﻟفضاء اﳊيوي ،ﱪ ﶍو ﺔ من اﻟﺘدابﲑ واﻻٕجراءات
ا ٔوﱃ من نوعها ،واﻟﱵ ﱂ شهدﻫا اﻟﻘطاع من ق ل.
وبغيﺔ تنف ذ ﻫذه اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ ،ﰷن ﻻزما ٕا ادة ﻫيﳫﺔ حﲀمﺔ إدارة
اﳌياه واﻟغا ت ،من ﻼل ٕا داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت وﴍﰷت
ﻟﺘدبﲑ اﳌنﱱﻫات اﻟوطنيﺔ.
ﻫذا اﻟﺘحول اﳌؤﺳساﰐ ا ٔول من نو ه ﲆ مسﺘوى دول شﲈل
إفريﻘ ا ،ﳝكن من اﻟﻘ ام بﺘدبﲑ داﰔ ودينام ﲄ لﻘطاع ،ح ث ركز ﲆ
اﻟﺘ ارب ا وﻟيﺔ ﲆ مسﺘوى اﻟﻌديد من ا ول اﻟﱵ ﲤك ت من اﻟﻘ ام ﲟثل
ﻫذا اﻟﺘدبﲑ ،وين ﲏ ﲆ رﰷ ز ٔﺳاﺳيﺔ و اصﺔ اﳌرونﺔ ﰲ صنع اﻟﻘرار
واﻟﺘدبﲑ اﳌاﱄ ودﰪ اﻟﻼﲤركز ﰲ تدبﲑ ا اﻻت اﻟغابويﺔ ﰲ ظل اﳉهويﺔ
اﳌﺘﻘدمﺔ ،وا ٔ ذ ٔيضا بﻌﲔ عﺘبار اﻟبﻌد اﻟزمﲏ واﻟﻘرب اﳌيداﱐ ﰲ تدبﲑ
اﻟغا ت.
ﻫذه اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت ،ﺳﺘكون مسؤو ﲆ تنف ذ ،ﰟ
ا و وﳊساﲠا ،اﻟﺘوجﳱات اﻻٕﺳﱰاﲡيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﺘدبﲑ اﳌسﺘدام لﱶوة
اﻟوطنيﺔ اﻟغابويﺔ ،ﰲ ﳎال اﶈافظﺔ واﻟﺘﳮيﺔ واﻟﺘﳥﲔ وﳏاربﺔ اﻟﺘصحر وٕا داث
وٕادارة اﳌناطق اﶈميﺔ ،و اصﺔ اﳌنﱱﻫات اﻟوطنيﺔ وتدبﲑ موارد اﻟﻘ ص
واﻟصيد و ربيﺔ ا ٔح اء اﳌاﺋيﺔ اﻟﻘاريﺔ واﶈافظﺔ ﲆ اﻟنبا ت واﳊيوا ت.
ﰷنت تلﲂ اﳋطوط اﻟﻌريضﺔ ﳌﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون ،و ٔود ﲠذه اﳌناﺳبﺔ
ٔن ٔشكر و ٔنوه بﻌمل ﳉنﺔ اﻟﻘطا ات اﻻٕنﺘاج ﺔ ،رﺋ سا و ٔعضاء ،ﻟﺘﻌاطﳱم
اﻻٕﳚاﰊ مﻌه ،و ٔﲤﲎ ٔن ﳛظﻰ ﲟوافﻘ ﲂ ،كﲈ ﰷن ليه اﻟش ٔن دا ل الجنﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيدة اﻟوز رة.
اﻟﳫمﺔ ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﻟﻘطا ات اﻻٕنﺘاج ﺔ ﻟﺘﻘدﱘ تﻘرر الجنﺔ حول

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 373
اﻟﺘارﱗ :اﻟثﻼ ء  18ذو اﻟﻘﻌدة 1442ﻫـ ) 29يونيو 2021م(.
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد عبد اﶵيد اﻟصوري ،اﳋليفﺔ اﳋامس لرﺋ س.
اﻟﺘوق ت :ثﻼث عﴩة دق ﻘﺔ ،ابﺘداء من اﻟسا ﺔ اﳋامسﺔ وا ق ﻘﺔ اﳋامسﺔ
عﴩة مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ:
 -1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت )ﳏال ﲆ ا لس من ﳎلس اﻟنواب(؛
 -2مﴩوع قانون  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ )ﳏال ﲆ
ا لس من ﳎلس اﻟنواب(؛
 -3مﻘﱰح قانون يﻘﴤ ٕﻟغاء وتصف ﺔ نظام مﻌاشات ٔعضاء ﳎلس
اﳌس شارن )ﳏال ﲆ ا لس من ﳎلس اﻟنواب ،ﰲ إطار قراءة
نيﺔ(.
---------------------------------------------------------------------اﳌس شار اﻟسيد عبد اﶵيد اﻟصوري ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ موﻻ رﺳول ﷲ.
ٔ لن عن اف ﺘاح اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ.
اﻟسيدة اﻟوز رة اﶈﱰمﺔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳜصص ا لس ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ
اﻟنصوص اﻟﺘاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -2مﴩوع قانون  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ  ،اﶈال ﲆ
ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -3مﻘﱰح قانون يﻘﴤ ٕﻟغاء وتصف ﺔ نظام مﻌاشات ٔعضاء ﳎلس
اﳌس شارن ،اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب ،ﰲ
إطار قراءة نيﺔ بﻌد تﻌدي ورفضه.
سﳤل ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون 52.20
يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟﺘﻘدﱘ اﳌﴩوع.
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اﳌادة :14

اﳌﴩوع:
)اﻟﺘﻘرر( وزع.
ﻟ سبﺔ لمناقشﺔ ،فللفرق وا مو ﺔ و ٔعضاء ا لس ﲑ اﳌن سبﲔ
اﳊريﺔ ﰲ اﻟﺘد ل ٔو تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ قصد إدرا ا ﰲ اﶈﴬ،
واﻟﻘرار ﻟﲂ اﻟسادة اﻟرؤﺳاء.
ندوزو لﺘصويت؟
ن ﻘل إﱃ اﻟﺘصويت ﲆ مواد اﳌﴩوع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :15
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :16
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :17

اﳌادة :1

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :18

اﳌادة :2

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :19

اﳌادة :3

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :20

اﳌادة :4

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :21

اﳌادة :5

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :22

اﳌادة :6

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :23

اﳌادة :7

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :24

اﳌادة :8

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :25

اﳌادة :9

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

ٔعرض مﴩوع اﻟﻘانون رم ه لﺘصويت:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق
ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت".

اﳌادة :10
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

ون ﻘل راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن
تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ".
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟﺘﻘدﱘ اﳌﴩوع.

اﳌادة :12
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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اﻟسيدة وز رة ٕا داد اﻟﱰاب اﻟوطﲏ واﻟﺘﻌمﲑ واﻻٕﺳﲀن وﺳياﺳﺔ اﳌدينﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
مﴩوع اﻟﻘانون ا ي ٔقدمه ٔمام ٔنظارﰼ اﻟيوم ،يﻌﺘﱪ ﻟبنﺔ إضاف ﺔ من
ٔ ل دﰪ وتﻌزز اﻟﱰﺳانﺔ اﻟﻘانونيﺔ اﳌؤطرة لﻘطاع اﻟفﻼ و ﳮيﺔ ﺳﻼﺳل
اﻻٕنﺘاج واندما ا ﰲ مسا اﻟ سويق.
ﳁنذ انطﻼق "ﳐطط اﳌغرب ا ٔخﴬ" ،ﰎ اع د اﻟﺘجميع اﻟفﻼ
كﳮوذج م ﺘكر ﻟﺘنظﲓ اﻟفﻼ ﲔ حول فا لﲔ خواص ذات قدرات تدبﲑيﺔ
و نيﺔ قويﺔ ،ﻫذا ا ﳮوذج سمح ﳣكﲔ ا مﻌﲔ ا ن لهم من صغار
اﻟفﻼ ﲔ من ﺳﺘفادة من اﻟﺘ ٔطﲑ من طرف ا مﻌﲔ ،خصوصا ﰲ ﳎال
اﻟﺘﻘ يات اﳊديثﺔ ﻟ ٕﻼنﺘاج وا ﳣويل واﻟوﻟوج إﱃ ا ٔﺳواق.
ورﰬ اﻟﺘطور اﻟهام ا ي عرفه إنﺘاج اﳋﴬوات واﻟفواكه ﻼل
اﻟسنوات ا ٔ ﲑة ،بفضل ا هودات اﳌبذو من طرف ا و واﻟﺘنظ ت
بﲔ اﳌهنيﲔ ،تبﻘﻰ وتﲑة لق مشاريع اﻟﺘجميع ﰲ ﻫذه اﻟسﻼﺳل ضﻌيفﺔ
مﻘارنﺔ ب ٔﳘيﺔ اﻻٕنﺘاج اﳊاﱄ ،نظرا لصﻌو ت ﰲ سويق اﳌنﺘو ات اﳌﺘ ٔتيﺔ
من ﻫذه اﳌشاريع ،وﻫو ما ﳛول دون ﳥﲔ ﻫذه ا هودات ﲆ طول
ﺳﻼﺳل اﻟﻘﲓ.
وقد طاﻟب اﻟفا لون ﳣك ﳯم من اﻻٕﺳﺘفادة من إمﲀنيﺔ سويق م اﴍ
ﳌنﺘو اﲥم من اﳋﴬوات واﻟفواكه اﳌﺘ ٔتيﺔ من مشاريع اﻟﺘجميع اﻟفﻼ
دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ  ،وذ قصد تنويع ق وات اﻟ سويق
ﰷﳌسا ات اﻟكﱪى واﳌﺘوﺳطﺔ واﶈﻼت اﻟﻌﴫيﺔ اﳌﺘخصصﺔ ،ﲆ غرار ما
تﻌﳣده دول ٔخرى ﰲ ﻫذا ا ال.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،ﰎ ٕا داد مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون ،ﳣكﲔ اﻟفﻼ ﲔ
ا مﻌﲔ اﳌﺘوفرن ﲆ و دات ﳥﲔ اﳋﴬوات واﻟفواكه ،اﳊاصلﲔ ﲆ
رخ ص ﲤن ه اﻻٕدارة اﳌﻌنيﺔ من سويق م ﺘو اﲥم دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ
ٔﺳواق اﶺ .
وك ﴘ اع د مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون ا ي حظي ﲟوافﻘﺔ وزارة ا ا ليﺔ
و ﰶ اﻟﻘطا ات اﳊكوم ﺔ ا ٔخرى ،ب ٔﳘيﺔ اصﺔ ﻟكونه يندرج ﰲ إطار
ﳎهودات ا و ﻻٕصﻼح وت ٔﻫيل ٔﺳواق اﶺ لخﴬ واﻟفواكه.
كﲈ ﺳ ﳰكن من تﻌزز عوامل ﳒاح مشاريع اﻟﺘجميع اﻟفﻼ  ،من ح ث
تﻌزز اﻟﺘﲀمل بﲔ اﻟﻌاﻟيﺔ اﻟفﻼح ﺔ واﻟساف اﻟ سويﻘ ﺔ وﲢسﲔ تنافسيﺔ
ﳫفﺔ اﳋدمات الوجس ك ﺔ وتوفﲑ م ﺘ ات ذات جودة اﻟيﺔ ،سﺘجيب
ﳌﻌايﲑ اﻟسﻼمﺔ اﻟصحيﺔ ،وكذ ت ٔمﲔ مداخ ل اﻟفﻼ ﲔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
اﳌﻌنيﺔ.
خ اما ،اﲰحوا ﱄ ،اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم ،اﻟسيدات واﻟسادة
اﳌس شارون اﶈﱰمونٔ ،ن ٔتﻘدم شكري اﳋاﻟص إﱃ ﳉنﺔ اﻟﻘطا ات
اﻻٕنﺘاج ﺔ ،رﺋ سا و ٔعضاء ،ﲆ ﲡاوﲠم مع مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون وتصوﳤم
ﻻٕجﲈع ليه ،و ٔﲤﲎ ﲆ غرار ذ ٔن ﳛظﻰ ﲟوافﻘ ﲂ.

واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
اﻟﳫمﺔ ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﻟﻘطا ات اﻻٕنﺘاج ﺔ ﻟﺘﻘدﱘ تﻘرر الجنﺔ حول
اﳌﴩوع.
وزع.
ن ﻘل لﺘصويت ﲆ مواد اﳌﴩوع.
اﳌادة :1
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :3
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :4
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
ٔعرض مﴩوع اﻟﻘانون رم ه لﺘصويت:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن
تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ".
وﳕر راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ "مﻘﱰح قانون يﻘﴤ ٕﻟغاء وتصف ﺔ نظام
مﻌاشات ٔعضاء ﳎلس اﳌس شارن" ،اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من
ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار قراءة نيﺔ بﻌد تﻌدي ورفضه.
اﻟﳫمﺔ ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻟﺘخطيط واﻟﺘﳮيﺔ ق صاديﺔ ﻟﺘﻘدﱘ تﻘرر
الجنﺔ:
اﻟﺘﻘرر وزع ..وزع.
ن ﻘل لﺘصويت:
اﳌادة :1
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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اﳌادة :2

اﳌلحـق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبﺔ اﳌسلمﺔ ﻟرﺋاﺳﺔ اﳉلسﺔ.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

 -Iفريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة:

اﳌادة :3

 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﻟوزراء،
إخواﱐ اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إطار م اقشﺔ
"مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت" ،ا ي ﳞدف إﱃ ﻫيﳫﺔ اﻻٕدارة اﳊاﻟيﺔ لمياه واﻟغا ت ،وذ
ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ و ﳫيفها بﺘدبﲑ اﳌنﱱﻫات اﻟطبيﻌيﺔ إﺳوة ببﻌض
اﻟﺘ ارب ا وﻟيﺔ ﰲ ﻫذا ا ال.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﰲ اﻟبدايﺔ ،ﻻبد من اﻟﺘ ٔ يد ﲆ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون ا ي نود
اﻟﺘصويت ليه اﻟيوم ،ي ﳽ مع ﳐر ات ا ﳮوذج اﻟﺘﳮوي اﳉديد ا ي ﰎ
عرض ٔﱒ ﳏاوره ٔمام ﻼ اﳌ حفظه ﷲ ،وا ي يف ح اﻟباب ٔمام
عﻘد مصاﳊﺔ ا ال اﻟغابوي ببﻼد مع ﳏيطه ج عي و ق صادي.
كﲈ ﳚب اﻟﺘ ٔ يد ٔيضا ،ﲆ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون ،يندرج ﲷن ﳏاور
اﺳﱰاتيجيﺔ اﳌغرب  2030-2020اﻟﱵ ٔعطﻰ ﻼﻟﺘه ،حفظه ﷲ،
انطﻼقﳤا بﺘارﱗ  13فﱪا ر  2020ﲟنطﻘﺔ اشﺘوكﺔ ٓيﺔ ﻫا ،واﻟﱵ تطمح
ﳉﻌل اﻟﻘطاع اﻟغابوي ٔكﱶ تنافسيﺔ واﺳﺘدامﺔ ،وا ي ﺳيخول لوﰷ
صﻼح ﺔ مﺔ تﻌﲎ ﲟسا دة ا و ﲆ ﳏاربﺔ ﻫدر واند ر اﻟفضاءات
اﻟغابويﺔ و ﳥيﳯا وﳏاربﺔ اﻟﺘصحر ،وﲢديث إدارة اﳌناطق اﶈميﺔ ،وكذ
اﻟﺘدبﲑ اﳉيد ﻟﻌمليﺔ اﻟﻘ ص واﻟصيد ﰲ اﳌياه اﻟﱪيﺔ ،واﳊفاظ ﲆ ا ٔح اء
اﳌاﺋيﺔ واﳊيوا ت اﳌﺘوحشﺔ وا ٔح اء اﳌهددة ﻻنﻘراض.
ومن ﲨ ا ٔﻫداف ا ٔخرى اﻟﱵ رﱊ إﱃ ﻫذا اﳌﴩوع قانون اﻟهام،
ﲢديد ﻫياﰻ تدبﲑ اﻟوﰷ ونظا ا اﳌاﱄ واﳌوارد اﳌوضو ﺔ رﻫن إشارﲥا،
وكذا نظام اﳌسﺘ دمﲔ اﻟﻌاملﲔ ﲠذه اﻟوﰷ اﻟﱵ ركز ﲻلها ﲆ ٕا داد
وتنف ذ ا ططات واﻟو ﺋق ا ٔ خرى اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﳤيئﺔ ا اﻻت اﻟغابويﺔ
ومواردﻫا ،وضﲈن ت ﻌها وتﻘ ﳰها ،طبﻘا لنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ واﻟﺘنظﳰيﺔ
اﳉاري ﲠا اﻟﻌمل.
ﻟﲁ ﻫذه عﺘبارات ،فﻘد كونت ينا اﻟﻘ ا ﺔ ،ﰲ فريق ا ٔصا
واﳌﻌاﴏةٔ ،ﳘيﺔ اﻟﻘصوى لمضامﲔ اﻟﱵ اء ﲠا اﳌﴩوع و دورﻫا
اﻟك ﲑ ﰲ إعطاء دفﻌﺔ قويﺔ ﻟﻘطاع ﻻزال يﻌرف اﻟﻌديد من اﻟﺘ د ت اﻟﱵ
تﻘف ٔمامه ﰲ ﲢﻘ ق اﻟﺘﳮيﺔ ق صاديﺔ و ج عيﺔ ﳌناطق اﻟغا ت.
 ،فإننا نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  4كﲈ دﻟت:
اﳌوافﻘون= 23؛
اﳌﻌارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنﻌون= .4
اﳌادة :5
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :9
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
ٔعرض مﻘﱰح اﻟﻘانون رم ه لﺘصويت:
اﳌوافﻘون= 23؛
اﳌﻌارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنﻌون= .4
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﻘﱰح قانون يﻘﴤ ٕﻟغاء وتصف ﺔ
نظام مﻌاشات ٔعضاء ﳎلس اﳌس شارن.
شكرا لجميع.
ورفﻌت اﳉلسﺔ.
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 (2مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬاوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ :
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﻟوزراء،
إخواﱐ اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔﺳاﱒ ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬاوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ .
واﲰحوا ﱄ بدايﺔ ٔن ٔتﻘدم ﻟشكر اﳉزيل لسيد اﻟوز ر اﶈﱰم ﲆ
اﻟﻌرض ا ي قدمه وا ي مك نا من طﻼع ﲆ مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع
اﻟهام ،ا ي نﻌﺘﱪ ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ٔنه ت ٔخر كثﲑا ﻟنظر ﳊجم
اﻟصﻌو ت اﻟﱵ اﱏ وﻻزال يﻌاﱐ مﳯا اﻟفﻼح اﳌغرﰊ ،س ب دم ضبط
مسا اﻟﺘوزيع ،وتﻌدد ق واﲥا ،ﳑا جﻌل اﻟوﺳطاء واﳌضاربﲔ ﳝﻌنون ﰲ
اﺳﺘغﻼل اﻟفﻼ ﲔ وساﳘون شﲁ شع ﰲ ا ٕﻻﴐار ﳌنﺘج واﳌسﳤ
ﲆ د ﺳواء.
وﻫذه م اﺳبﺔ ﻟﺘ ديد مطاﻟبنا بضبط وﲢسﲔ مسا اﻟﺘوزيع ،ﻟيﳣكن
اﻟفﻼحون من سويق م ﺘو م اﻟفﻼ بصورة تضمن ﳍم ﻫامشا من اﻟرﰆ
بﻌد اﳉهد واﻟوقت وا ٔموال اﻟﱵ ﰎ ﴏفها طي اﳌوﰟ اﻟفﻼ .
كﲈ ندعو اﳊكومﺔ كذ إﱃ إبداع صيغ ديدة ﰪ اﻟفﻼ ﲔ اﻟصغار
ﰲ سويق م ﺘو اﲥم ،إما ﰲ ﳎال اﻟنﻘل ٔو اﻟﻌرض ،و سهيل ﴍوط
اﻟﻌرض واﻟﺘوزيع.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﻟﻘد اءت مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع ﻟﻌديد من اﳌﻘ ضيات اﻟﱵ تصب
ﰲ اﲡاه ﲤكﲔ اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ اﳌﺘوفرن ﲆ و دات ﳥﲔ اﳋﴬ
واﻟفواكه من سويق م ﺘو اﲥم ،دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ ،
وكذا اﳊد من تد ل اﻟوﺳطاء ،كﲈ ﺳ ساﱒ ﰲ ﲤكﲔ اﳌواطن اﳌغرﰊ من
اﻟﺘوفر ﲆ خﴬ وفواكه م ﺘ ﺔ وموضبﺔ ومسوقﺔ وفق مﻌايﲑ اﻟسﻼمﺔ
اﻟصحيﺔ واﳉودة ،كﲈ ﻫو اﻟش ٔن ﻟ سبﺔ لمنﺘ ات اﳌو ﺔ لﺘصد ر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن تﻌاطينا اﻻٕﳚاﰊ مع ﻫذا اﳌﴩوع قانون اء بﻌد ٔن كونت ينا
اﻟﻘ ا ﺔ ٔنه ﺳ ساﱒ شﲁ بﲑ ﰲ شجيع اﻟفﻼ ﲔ ﲆ نضﲈم ﰲ إطار
ﲡمﻌات فﻼح ﺔ وٕاﳒاح مﴩوع اﻟﺘجميع اﻟفﻼ من ﻼل ك يف ا لجوء
إﱃ ﻫذا ا ﳮوذج من اﻟﺘنظﲓ اﻟفﻼ ا ي من ش ٔنه دﰪ صغار اﻟفﻼ ﲔ،
اصﺔ و ٔنه يﻘدم دة مزا  ،ﲷﳯا اﻟوﻟوج إﱃ ا ﳣويل وا ٔﺳواق ا ا ليﺔ
واﳋارج ﺔ.
ومن ﻫذا اﳌنطلق فإننا نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون.

 -IIاﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت؛
 (2مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬ اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ .
﷽
سﻌدﱐ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت ،ومﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق
اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬ اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ .
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﲞصوص "مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ
لمياه واﻟغا ت" ،ﻫذا اﳌﴩوع ذو ٔﳘيﺔ قصوى ﻟنظر ٔﳘيﺔ اﻟغا ت
ببﻼد  ،ح ث تﻘدر قﳰﳤا بـ  %1.5من اﻟناﰋ ا ا ﲇ اﳋام ،ح ث
ﺳ ساﱒ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ اﳊد من اﻟﺘﻘلص ا ي تﻌرفه اﻟغا ت ن ﺔ
ﻟ ٕﻼﻫﲈل و عﺘداء واﳊراﺋق ...إﻻ ٔن اﻟﺘدﻫور اﻟك ﲑ يﻌرفه اﻟغطاء اﻟغابوي
وا ي يﻘدر بـ  17.000ﻫﮑ ار ﺳنو  ،وﻫو ما شﲁ خطرا ﲆ مسﺘﻘ ل
اﻟبﻼد ﻟرﰬ من ﲻليات اﻟ ش ﲑ اﻟﱵ ﻻ تﺘﻌدى سبﺔ .%48
و  ،وضﻌت ا و اﺳﱰاتيجيﺔ بﻌيدة اﳌدى ركز ﲆ ﳕوذج تدبﲑ
ﴰوﱄ ومسﺘدام وم ﺘج لﱶوة وا ي ﳞدف إﱃ مصاﳊﺔ اﻟساكنﺔ مع ا ال
اﻟغابوي ،وذ من ﻼل د اﰂ وﳏرﰷت تﺘ ﲆ ﰲ:
 -1إﳒاح ﲻليات اﻟ ش ﲑ ،وذ ﺳﺘدراك  30ﺳنﺔ من اﻟﺘدﻫور
ﺳﺘ ات  133.000ﻫﮑ ار ﰲ ٔفق 2030؛
ٕ -2اﴍاك فﻌال لساكنﺔ وذ ٕ داث  27.500م صب شغل إضاﰲ
ﻟغا ت اﻟ شاريﺔ وﺳﻼﺳل ﻟ ٕﻼنﺘاج وﺳﻼﺳل اﻟسيا ﺔ اﻟبي ﺔ؛
 -3تدبﲑ ٔفضل ﲆ اﳌسﺘوى اﶈﲇ وذ ﲟضاعفﺔ اﻟﻘﳰﺔ اﻟﺘ اريﺔ من 2
إﱃ  5مﻼيﲑ درﱒ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة ٔعضاء ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
بﻌد اﳌناقشات اﳌسﺘف ضﺔ ﻟهذا اﳌﴩوع بلجنﺔ اﻟﻘطا ات اﻻٕنﺘاج ﺔ
واﻟﱵ صوتت ليه ٕجﲈع اﳊاﴐن.
وبﻌد ﻫذا اﻟﺘﻌاطي اﻻٕﳚاﰊ مع ﻫذا اﳌﴩوع ا ي من ش ٔنه ﲢﻘ ق
تدبﲑ لموروث اﻟغابوي ،فإن اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ يصوت
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يﻌﺘﱪ قطاع اﳌياه واﻟغا ت من اﻻٕدارات اﻟﻌريﻘﺔ اﻟﱵ ﰎ ٕا دا ا م ذ
ٔزيد من  100ﺳنﺔ ،وقد ﲤكن ﻼل ﻫذا اﻟﻘرن من اﻟزمن من ٔن راﰼ
ﱪات اﻟيﺔ وﳛﻘق نﺘاﰀ بﲑة لحفاظ ﲆ اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ ﻟﺘ ﻘل من ج ل
إﱃ ٓخر حﱴ وصوﻟها إﻟينا اﻟيوم.
 ،ف ﻘاش مﴩوع قانون ﳞم اﻟغابﺔ اﳌغربيﺔ يﺘطلب إجراء شاور
ﲻوﱊ ﲻيق وحوار حﻘ ﻘي سﺘحﴬ اﳌصل ﺔ اﻟﻌليا لوطن وحﲈيﺔ حﻘوق
ا ٔج ال اﻟﻘادمﺔ ﰲ ا ﳣﺘع ﻟغابﺔ كفضاء وم نفس طبيﻌي لجميع ،ﲆ اعﺘبار
ٔن مﴩوع اﻟﻘانون ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه اﻟيوم من ش ٔنه ٕا داث تغيﲑ
ﻫيﳫي و ذري ﰲ قطاع اﳌياه واﻟغا ت ،و بﻌد اﺳﱰاتيجي ﻟﻘطاع ح وي
ما ف شهد دة تطورات م ذ ٕا شاﺋه.
ويﻌرف اﻟيوم إطﻼق اﺳﱰاتيجيﺔ ديدة " ا ت اﳌغرب -2020
 ،"2030واﻟﱵ ﲢمل تصورا ديدا ﻟﺘدبﲑ اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ و ﳥيﳯا وجﻌل
اﻻٕدارة واﻟﻘطاع اﳋاص واﻟساكنﺔ ا اورة ٔﱒ اﻟفا لﲔ واﳌسﺘف د ن من
اﻟﻌرض ق صادي ،ح ث ﺳ ﳰنح لﻘطاع اﳋاص تدبﲑ دد مﻌﺘﱪ من
اﳌشاتل اﳌوز ﺔ ﲆ ام داد اﻟﱰاب اﻟوطﲏ ،ؤ 120ﻟف ﻫك ار من ٔجود
اﻟغا ت ذات اﳌردوديﺔ اﻟﻌاﻟيﺔ ،كﲈ ﺳﺘوضع ﲢت تﴫف اﳋواص 720
ٔﻟف ﻫك ار ﻌﻘارات ابويﺔ ﳋلق م ﺘجﻌات ﺳياح ﺔ ﻟ شجيع اﻟسيا ﺔ
اﻟغابويﺔ.
كﲈ ﲥدف ﻫذه ﺳﱰاتيجيﺔ إﱃ جﲏ  5مﻼيﲔ درﱒ ﺳنو ﻟفاﺋدة
اﳋزينﺔ اﻟﻌامﺔ ﲝلول  ،2030كﲈ سﻌﻰ كذ إﱃ ﲢﻘ ق مصاﳊﺔ بﲔ اﻟغابﺔ
وﳏيطها اﻟسوﺳيواق صادي واﻟسوﺳيوثﻘاﰲ ﱪ إدماج اﻟساكنﺔ اﶈيطﺔ ﰲ
ﺳﺘفادة من اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ وضﲈن ﺳﺘغﻼل اﳌسﺘدام لموارد اﻟغابويﺔ،
ﱪ دد من اﳌدا ل ﰲ إطار ا ﰪ اﳌباﴍ وﲷن ق صاد اﻟﺘضامﲏ.
إن رﰆ ﻫذه اﻟرﻫا ت اﻟﱵ ﳛيط ﲠا دد من اﻟفرص وا اطر،
خصوصا ع دﻫا اﳌك ف ﲆ قطاع اص ابوي ﱂ ﳛﻘق اﻟفاﺋدة اﳌطلوبﺔ
ف يﺘﻌلق ٔوراش اﻟﱵ ٔطلﻘﳤا اﻟوزارة ،ونﻌﺘﻘد ب ٔن ﻫذه اﻟرﻫا ت
واﻟفرص وا ٔخطار تﻘ ﴤ وق ا ﰷف ا ﻻٕﳒاز ﻫذا اﻟﺘحول ﺳﱰاتيجي ،وﻫو
ما ﻻ ﳝكن ٔن يﺘوفر ﻼل ﻫذه اﳌدة اﻟﱵ عرض فﳱا مﴩوع اﻟﻘانون ﲆ
اﻟﱪﳌان.
وﻻبد ٔن نثﲑ ٔيضا ٔن ﶍو ﺔ من ا ٔ م ا راﺳيﺔ اﻟﱵ اح ضﳯا اﻟﱪﳌان
واﻟﱵ خصصت لوقوف ﲆ اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ يﻌ شها اﻟﻘطاع ﰷن من بﲔ
ٔﱒ ما تطرقت إﻟيه ﴐورة ﲢديد وﲢف ظ ا ال اﻟغابوي رم ه ،وٕاطﻼق
مشاريع ﲤكن اﻟساكنﺔ من اﺳ ر اﳌؤﻫﻼت ق صاديﺔ اﻟﱵ توفرﻫا شﲁ
مﻌﻘلن ومسﺘدام.
ٔما ف ﳜص اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ ،فإننا نﻌﺘﻘد ٔن إﳒاح اﳌهام اﻟﱵ ٔ دثت
اﻟوﰷ ﻟﺘحﻘ ﻘها رﻫﲔ كفاءﲥا و ﺳﺘفادة من اﳋﱪات اﻟﱵ راﳈﳤا ،و ﳥن
ﰲ ﻫذا اﻻٕطار اﻟنص ﰲ مﴩوع اﻟﻘانون ﲆ ٔن ﻻ كون اﻟوضﻌيﺔ
اﻟنظام ﺔ اﻟﱵ ﳜوﻟها اﻟنظام ا ٔﺳاﳼ ﳌسﺘ دﱊ اﻟوﰷ إﱃ اﳌوظفﲔ ا ن

بـ"نﻌم" ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع.
وﲞصوص "مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق
ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬ اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ":
تﺘوفر بﻼد ﲆ مؤﻫﻼت ﻫامﺔ ﻟﺘﳮيﺔ ﺳﻼﺳل اﻻٕنﺘاج اﻟفﻼ ،
و ك ﴘ ﺳﻼﺳل إنﺘاج اﳋﴬ واﻟفواكه ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﰲ اﻟﻘطاع اﻟفﻼ
اﻟوطﲏ ،ح ث ٔصبح من اﻟﴬوري ﳮيﺔ ق وات اﻟ سويق اﻟﻌﴫيﺔ لخﴬ
واﻟفواكه ،ﳌوازاة مع إصﻼح ٔﺳواق اﶺ وٕاطﻼق ٔﺳواق ﲨ من اﳉيل
اﳉديد ،إضافﺔ إﱃ ا ٕﻻﴎاع ٕرﺳاء مشاريع اﻟﺘجميع ﰲ ﺳﻼﺳل اﳋﴬ
واﻟفواكه مﻘارنﺔ ب ٔﳘيﺔ اﻻٕنﺘاج اﳊاﱄ ،مع تنويع ق وات اﻟ سويق.
وقد اء ﻫذا اﳌﴩوع ﳣكﲔ ا ﳣﻌﲔ اﳊاصلﲔ ﲆ اﻟﱰخ ص من
اﻟسلطات ا ﺘصﺔ من سويق لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار مشاريع
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ م اﴍة دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ  ،وﲤكﲔ
صغار اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ من ﲢيﲔ إنﺘا م ﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ  ،وﲤكﲔ
صغار اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ من ﲢيﲔ إنﺘا م واﻟوﻟوج ﰲ مسا اﻟ سوق
اﳊديثﺔ.
وقد دد اﳌﴩوع ﴍوطا ﳌنح اﻟﱰخ ص ووضع دفﱰ لﺘحمﻼت،
وﺳي دد بنص تنظﳰي يف ات م ح وﲮب اﻟﱰخ ص لمجﳣﻌﲔ من سويق
م ﺘ اﲥم دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ب ٔﺳواق اﶺ اﳌوجودة ﲟدﳖم.
ومن اﳌنﺘظر ٔن يﻌمل ﻫذا اﻟﻘانون ﲆ تطور ق وات اﻟﺘوزيع واﻟﱱويد
اﳊديثﺔ ﻟبيع اﳋﴬ واﻟفواكه ﻟﺘﻘسيط ،و اصﺔ اﳌسا ات اﻟﺘ اريﺔ اﻟكﱪى
واﻟف ادق واﳌطاﰪ ونﻘط اﻟبيع ا ﺘصﺔ ،و ﴪيع وتﲑة إرﺳاء مشاريع اﻟﺘجميع
اﻟفﻼ  ،واﳊفاظ ﲆ مداخ ل اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﻟﱵ تﺘوفر ﲆ ٔﺳواق
اﶺ وضﲈﳖا وتﻌززﻫا.
وبذ  ،ونظرا ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ،فإن اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ يصوت
بـ"نﻌم".
 -IIIفريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ و ﲆ وﲱبه ٔﲨﻌﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
"مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت".
6

 18ذو اﻟﻘﻌدة  29) 1442يونيو (2021

مداوﻻت ﳎلس اﳌس شارن – دورة ٔ ريل 2021

ﰎ إدما م ٔقل فاﺋدة من ت اﻟﱵ ﰷن سﺘف د مﳯا اﳌﻌنيون ٔمر ﰲ
إطارﱒ ا ٔصﲇ ﰲ رﱗ إدما م.
وندعو إﱃ جﻌل ٔمر ﻟﺘ اق لﻌمل ﻟوﰷ اخ ياري ﻟ سبﺔ
لموظفﲔ ﲆ اعﺘبار ٔن مسطرة اﻻٕﳊاق كون رغبﺔ وطلب لمﻌﲏ
ٔمر.
كﲈ ندعو ،ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ،إﱃ اﻟﺘﻘ ﲓ اﳌنﺘظم واﳌس ﳣر ﻟﻌمل
ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ واﺳﺘحضار ما د ا إﻟيه ﻼ اﳌ ﰲ خطابه ﲟناﺳبﺔ
اف ﺘاح ا ورة ا ٔوﱃ من اﻟسنﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ اﳋامسﺔ من اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ
اﻟﻌاﴍة من إصﻼح لﻘطاع اﻟﻌام وٕا ادة ﻫيﳫﺔ اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت
اﻟﻌموم ﺔ ،ﳑا يﻘ ﴤ وضع ٔﺳس ﳕوذج ديد ﳊﲀمﺔ وتدبﲑ ومراق ﺔ ﻫذه
اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت اﻟﻌموم ﺔ.
اعﺘبارا ﻟﲁ ما ﺳبق ،ﺳنصوت ،ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ،ﻻٕﳚاب
ﲆ "مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت".
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.

 وجود ا من اﻟفوﴇ ﰲ دد من ٔﺳواق اﶺ اﻟﱵ تﻌمل دون
اﻟﺘﻘ د ﻟﻘوا د واﻟﴩوط اﻟصحيﺔ واﻟﺘدبﲑيﺔ ﻟ سويق اﳌنﺘ ات
اﻟفﻼح ﺔ واﻟناﲡﺔ ٔﺳاﺳا عن ضﻌف اﻟرقابﺔ اﻟﱵ من اﳌفﱰض ٔن يﱲ
تطبيﻘها ،ﺳواء من طرف اﶺا ات اﻟﱰابيﺔٔ ،و اﳉهات اﳌفوض ﻟها
تدبﲑ اﻟسوق.
ونﻌﺘﻘد ،ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔٔ ،ن إﳒاح ﻫذا اﻻٕصﻼح رﻫﲔ
ﳊرص ﲆ حسن اﻟﺘﲋيل واﳔراط ﲨيع اﳌﺘد لﲔ من نﲖ اﻟسﻼﺳل
اﻟفﻼح ﺔ وفا ﲇ اﻟ سويق اﻟﻌﴫي واﻟﻘاﲚﲔ ﲆ تدبﲑ ٔﺳواق اﶺ ،
و ﲑﱒ من اﳌﺘد لﲔ اﳌباﴍن و ﲑ اﳌباﴍن.
ﻟﺘ
اعﺘبارا ﻟﲁ ما ﺳبق ،ﺳنصوت ،ﰲ فريق اﻟﻌدا وا ﳮيﺔ ،ﻻٕﳚاب
ﲆ مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.
 -IVاﻟفريق اﳊرﰾ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت:

 (2مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه
واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ :

﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳌناقشﺔ "مﴩوع قانون رﰴ
 52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت".
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻻ سﻌنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ إﻻ ٔن ﳥن ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام ،ﻟكونه اء
ﰲ إطار تفﻌيل اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﻟوطنيﺔ اﳉديدة " ا ت اﳌغرب -2020
 "2030واﻟهادفﺔ إﱃ جﻌل اﻟﻘطاع اﻟغابوي ٔكﱶ تنافسيﺔ واﺳﺘدامﺔ ،من
ﻼل ابﺘﲀر ﳕوذج تدبﲑي م دمج وم شئ لﱶوة.
كﲈ نؤكد ﰲ ﻫذا اﻟسياق ٔيضا ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟنص اﻟ ﴩيﻌي ا ي
يﺘو ﳋصوص وضع ﻟبنﺔ ٔﺳاﺳيﺔ ﻻٕصﻼح ﴰوﱄ لمنظومﺔ اﻟﻘانونيﺔ
واﳌؤﺳساتيﺔ واﻻٕداريﺔ اﻟﱵ تؤطر تدبﲑ اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ ﳌغرب.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﲠذه اﳌناﺳبﺔ ،فإننا نؤكد ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ رغب ا ﰲ إخراج ﻫذا اﻟنص
اﻟهام وﲡويده ،اصﺔ ﰲ ظل وجود اﻟﻌديد من اﻻٕشﲀﻻت واﳌﻌيﻘات اﻟﱵ
اﻟت دون اﺳﺘفادة اﻟساكنﺔ اﻟﻘرويﺔ واﳌواطنﲔ من اﻟﱶوات اﻟغابويﺔ ﲟا
ي اﺳب مع تطلﻌاﲥم ومع اﻟﺘ د ت اﻟﱵ رفﻌها اﳌغرب.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،فإن اﻟﻘصد من ٕا داث ﻫذه اﻟوﰷ  ،ﻫو اﳌساﳘﺔ
شﲁ قوي ﰲ مر انطﻼق ا ﳮوذج اﻟﺘﳮوي اﳉديد ،نظرا ٔﳘيﺔ اﳌهام

﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ و ﲆ وﲱبه ٔﲨﻌﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
"مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه
واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ " ،وﱔ م اﺳبﺔ ﳥن ﻼﻟها
ٕا داد مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون ا ي يندرج ﰲ إطار " ﺳﱰاتيجيﺔ اﻟوطنيﺔ
لجيل ا ٔخﴬ  ،"2030-2020وﳞدف ٔﺳاس إﱃ اﺳ ر اﳌؤﻫﻼت
اﻟهامﺔ اﻟﱵ توفرﻫا ﺳﻼﺳل إنﺘاج اﳋﴬ واﻟفواكه واع د ق وات عﴫيﺔ
ل سويق ﳌوازاة مع إصﻼح ٔﺳواق اﶺ وٕاطﻼق ٔﺳواق ﲨ من اﳉيل
اﳉديد ،وﲡاوز اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ تﻌرفها ﲻليﺔ اﻟ سويق ،من ب ﳯا:
 دم قدرة اﻟفﻼح ﲆ سويق اﻟفاﺋض من م ﺘ اته ﻼل اﳌواﰟ
اﻟفﻼح ﺔ اﳉيدة ،ﳑا س ب خسارة مﺔ ،كﲈ ٔن اﻟﻘ وات اﳌﻌﳣدة
ت سم ﻟبطء؛
 تﻌدد اﻟوﺳطاء واﻟسﲈﴎة ﳑا يؤدي إﱃ ارتفاع ا ٔﲦنﺔ ،ح ث يصل
اﻟفرق بﲔ ﲦن اﻟبيع ى اﻟفﻼح وﲦن اﻟبيع لمسﳤ ا ﳯاﰄ ٔضﻌافا
مضاعفﺔ .وندعو ﰲ ﻫذا اﻻٕطار إﱃ ضبط ﲻل اﻟوﺳطاء واﳊرص
ﲆ تﻘ دﱒ ﻟضوابط واﻟﻘوا د اﻟﻘانونيﺔ اﳌؤطرة؛
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اﳌسندة ٕا ﳱا رافﻌﺔ لمغرب اﳌسﺘدام ،انطﻼقا من اﻟصﻼح ات
و خ صاصات اﳌنوطﺔ ﲠا ،واﻟﱵ ﳬن ﰲ ﺳهرﻫا ﲆ تنف ذ اﻟﺘو ات
اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ ﻟسياﺳﺔ ا و اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﺘدبﲑ اﳌسﺘدام لﱶوة اﻟوطنيﺔ
اﻟغابويﺔ ﰲ ﳎال اﶈافظﺔ واﻟﺘﳮيﺔ وﳏاربﺔ اﻟﺘصحر ،كﲈ ٔن اﻟغايﺔ اﳌثﲆ من
ﻫذا اﳌﴩوع ٔيضا ﻫو وضع إطار ٕاداري وم ظومﺔ تدبﲑيﺔ ﻟﺘ اوز اﳌﻌيﻘات
اﻟﱵ اﻟت دون ﳮيﺔ واقع اﻟغا ت ببﻼد .
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إننا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ،ﳥن ٔﻫداف ومﻘاصد ﻫذا اﻟنص ا ي اء
ﻟﺘﻘ ﲔ م ح اﻟرخص و راء حق اﻟﻘ ص واﺳ ار حق اﻟصيد ﰲ اﳌياه
اﻟﱪيﺔ ،وكذا ع دات وﰻ وثيﻘﺔ ٔخرى من اﻟو ﺋق اﳌنصوص لﳱا ﰲ
اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ واﻟﺘنظﳰيﺔ اﳌﻌمول ﲠا ،إضافﺔ إﱃ مراق ﺔ ﴍوط
اﺳﺘﻌﲈﻟها من ق ل اﳌسﺘف د ن مﳯا ،واﲣاذ ﰻ إجراء ﳞدف إﱃ ردع
ا اﻟفات اﳌرك ﺔ ﰲ ﻫذا اﻟش ٔن.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﰲ ا ٔ ﲑ ،وانطﻼقا من ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع و ٔﻫدافه اﻟباﻟغﺔ ا ٔﳘيﺔ،
فإننا ﺳنصوت ليه ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.

واﻟفواكه من سويق م ﺘو اﲥم دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ .
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻻبد من اﻟﺘ ٔ يد مرة ٔخرى ﲆ ون اﻟﻘطاع اﻟفﻼ يﻌد من اﻟﻘطا ات
ذات ا ٔﳘيﺔ ق صاديﺔ و ج عيﺔ اﻟﱵ ﲢظﻰ ﻫ م بﲑ من طرف
ﻼ اﳌ نﴫه ﷲ ،ا ي ما فﱴء يذ رﻫا ﰲ دة خطا ت رﲰيﺔ،
عﺘباره رافﻌﺔ ٔﺳاﺳيﺔ لﺘﳮيﺔ اﻻٕج عيﺔ و ق صاديﺔ لمملكﺔ.
إذ نﻼحظ ٔن مس ٔ اﻟ سويق مازاﻟت شﲁ اﺋﻘا حﻘ ﻘ ا ٔمام ﳮيﺔ
اﻟصادرات اﻟزراعيﺔ ببﻼد وا ﳯوض ﲠا ،ﲝيث تبﻘﻰ ﻫذه اﻟﻌمليﺔ ﳏدودة،
وﰲ ﻫذا اﻟصدد ﻻبد ٔيضا من تضافر اﳉهود من طرف اﳌك ب اﻟوطﲏ
لسﻼمﺔ اﻟصحيﺔ ﲞصوص ﲻليﺔ اﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻻبد ٔن شيد ب ٔﳘيﺔ ما اء به ﻫذا اﳌﴩوع قانون ،ﲝيث ﺳ ﳣكن
ا مﻌون اﳊاصلون ﲆ اﻟﱰخ ص من اﻟسلطﺔ ا ﺘصﺔ من سويق اﻟفواكه
واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار مشاريع اﻟﺘجميع اﻟفﻼ م اﴍة دون إﻟزام ﺔ
اﳌرور ﱪ ٔﺳواق اﶺ  ،و ٔيضا ﲤكﲔ صغار اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ من ﲢسﲔ
إنﺘا م واﻟوﻟوج إﱃ مسا اﻟ سويق اﳊديثﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟﲁ ﻫذه عﺘبارات ،ﺳنصوت ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﲟ لسنا اﳌوقر ،ﳌناقشﺔ
"مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬ اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ " ،وﱔ م اﺳبﺔ ﺳاﳓﺔ ﻟنا
ٕﻻ راز موقف ا حول ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﰲ اﻟبدايﺔٔ ،تﻘدم ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﻟﺘحيﺔ واﻟﺘﻘد ر لسيد وز ر
اﻟفﻼ ﺔ واﻟصيد اﻟبحري واﻟﺘﳮيﺔ اﻟﻘرويﺔ واﳌياه واﻟغا ت ،ﲆ عرضه اﻟﻘﲓ
واﳌفصل ،ا ي ٔفاد ٔثناء تﻘدﳝه ٔن ﺳﻼﺳل اﳋﴬ واﻟفواكه ﲢظﻰ ب ٔﳘيﺔ
ﻟغﺔ ﲝسب اﻻٕﺳﱰاتيجيات اﻟفﻼح ﺔ اﻟوطنيﺔ "ﳐطط اﳌغرب ا ٔخﴬ،
و"اﺳﱰاتيجيﺔ اﳉيل ا ٔخﴬ" وذ نظرا ﻻٕمﲀنياﲥا اﻟﺘﳮويﺔ اﳌهمﺔ ،من
ﺔ ٔخرى اع د اﳌغرب م ذ انطﻼق "ﳐطط اﳌغرب ا ٔخﴬ" ﲆ
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ا ي يﻌد ﳕوذ ا م ﺘكرة ﻟﺘنظﲓ اﻟفﻼ ﲔ ،واﻟهدف
ا ٔﺳاﳼ ﻫو ﲤكﲔ اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ اﳌﺘوفرن ﲆ و دات ﳥﲔ اﳋﴬ

اﳌس شار اﻟسيد ﷴ اﻟبكوري ﰟ فريق اﻟﺘجمع اﻟوطﲏ

 (2مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬ اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ :

 -Vمدا
ﻟ ٔحرار:

 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20اﻟﻘاﴈ ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔ ﴩف ٔن ٔتد ل ﰟ فريق اﻟﺘجمع اﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار ﳌناقشﺔ مﴩوع
اﻟﻘانون رﰴ  52.20اﻟﻘاﴈ ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت ،ا ي
ي ٔﰐ ا س اما مع اﻟﺘو ات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟرام ﺔ إﱃ تﲋيل اﺳﱰاتيجيﺔ
ا ت اﳌغرب اﻟﱵ ٔعطﻰ ﻼﻟﺘه انطﻼقﳤا اﻟسنﺔ اﳌاضيﺔ ،واﻟرام ﺔ إﱃ
إصﻼح ﻫذا اﳌرفق اﻟﻌموﱊ اﳌنﺘج وجﻌ ساﱒ ﰲ دﰪ اﻻٕنﺘاج اﻟوطﲏ
ورفع قﳰﺔ مساﳘﺘه ﰲ اﻟناﰋ ا ا ﲇ اﻟوطﲏ ا ي يبﻘﻰ دون اﳌسﺘوى،
م وﻫا ﻟﺘ اوب اﳌوضوعي ا ي ﱪ عنه اﻟسادة واﻟسيدات ٔعضاء الجنﺔ
اﶈﱰمﲔ مع ﻫذا اﳌﴩوع اﳌهم واﻟﺘارﳜي وا ن صوتوا ليه ﻻٕجﲈع.
كﲈ اء ﻫذا اﳌﴩوع ﻟيﻌاﰿ ﳐﺘلف اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ يﻌرفها قطاع
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اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
وﰲ ا ٔ ﲑ ،ومن موقع ان ﺋنا ﻟ ٔ لبيﺔ اﻟﱵ ندﲻها ،واس اما مع
ق اعﺘنا ﰲ م اركﺔ ﰻ اﳌشاريع اﻻٕصﻼح ﺔ ﺘلف اﳌؤﺳسات اﻟﻌموم ﺔ
وبﻌث اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ اﻟراكدة اﻟﱵ ﻻ توا ب وتﲑة اﻻٕصﻼح اﻟسا رة ف ه
بﻼد ﲁ ثﻘﺔ ،ﺳنصوت ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

اﻟغا ت ن ﺔ ﺳﺘغﻼل اﳌفرط وغياب ﳥﲔ اﳌوارد اﻟغابويﺔ اﻟﱵ توفر ما
قﳰﺘه  %1.5من اﻟناﰋ ا ا ﲇ اﳋام ن ﺔ لوظاﺋف اﳌهمﺔ لغا ت ،ﺳواء
ﰲ شﻘها اﻟب ﱩ ٔو ق صادي ٔو ج عي.
ﻫذه اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﻟبﻌيدة اﳌدى ركز ﲆ ﳕوذج تدبﲑ ﴰوﱄ
ومسﺘدام وم ﺘج لﱶوة ،وا ي ﳞدف إﱃ مصاﳊﺔ اﻟساكنﺔ مع ا ال
اﻟغابوي وفق نظام تدبﲑ شارﰾ ،ايﺘه ا ٔﺳاﺳيﺔ اﳊفاظ ﲆ اﳌوروث
اﻟطبيﻌي واﳊفاظ ليه و ﳮيﺘه من ﻼل ثﻼث مركزات ٔﺳاﺳيﺔ:
 إﳒاح ﲻليات اﻟ ش ﲑ؛ ٕاﴍاك فﻌال لساكنﺔ؛ وتدبﲑ ﳏﲇ ﰕ.وﻫو ما ﺳ ﳰكن من لق فرصا لشغل و ﺳ ر وﺳ ساﱒ ﰲ
اﳯوض ٔوضاع ج عيﺔ مو ﺔ من ا ٔﴎ.
كﲈ ركز ﻫذه اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ ﲆ رامج ﲻل مﺔ ﻟرفع رﻫا ت تطور
اﻟﻘطاع ،وذ من ﻼل ٔﺳس مﺔ ﳬن ٔﺳاﺳا ﰲ:
 تدبﲑ وتطور اﻟفضاءات اﻟغابويﺔ حسب مؤﻫﻼﲥا؛ تطور وﲢديث اﳌهن اﻟغابويﺔ ﱪ رﳃنﳤا؛ لق ﳕوذج ديد ﲟﻘاربﺔ شاريﺔ؛ واﻻٕصﻼح اﳌؤﺳساﰐ لﻘطاع من ﻼل لق وﰷ وطنيﺔتضمن اﻟﺘدبﲑ اﻟسيادي و ومﻼءمﺔ اﻻٕطار اﻟﻘانوﱐ ﱪ قانون
ديد لغا ت وت ٔﻫيل اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ وٕا شاء قطب لﺘكون
واﻟبحث.

 -VIاﻟفريق شﱰاﰾ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ؛
 (2مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ﰲ
م اقشﺔ مﴩوعي قانون:
 مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويقاﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ﲔ؛
 مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياهواﻟغا ت.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق
اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ تﺘو ا و
من ﻼ إصﻼح وت ٔﻫيل ٔﺳواق اﶺ من ٔ ل تﻌزز قدرات ﳒاح
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ  ،وﲢﻘ ق اﻟﺘﲀمل بﲔ اﻟفﻼ ﺔ واﻟﺘ ارة ،ح ث ٔن مﴩوع
اﻟﻘانون رﰴ  37.21ﺳ ﳰكن ا مﻌﲔ اﳊاصلﲔ ﲆ اﻟﱰخ ص من اﻟسلطﺔ
ا ﺘصﺔ ﻟ سويق م ﺘو اﲥم من اﻟفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار مشاريع
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ واﳌﺘوفرن ﲆ و دات اﻟﺘﳥﲔ ،شﲁ م اﴍ دون اﳌرور
ﱪ ٔﺳواق اﶺ  ،وﺳ ﳰكن صغار اﻟفﻼ ﲔ ا مﻌﲔ من ﲢسﲔ إنﺘا م
واﻟوﻟوج إﱃ مسا اﻟ سويق اﳊديثﺔ ،ل د من تد ل اﻟوﺳطاء واﻟسﲈﴎة
ا ن يﻌمدون إﱃ اﻟز دة ﰲ ا ٔﺳﻌار ﰲ ٔﺳواق اﶺ وا ٔﺳبوعيﺔ ،ﳌوا ﺔ
اﻟصﻌو ت اﻟﱵ يوا ها اﻟفﻼح ﰲ إطار مﴩوع اﻟﺘجميع اﻟفﻼ ﲆ
مسﺘوى سويق اﳌنﺘو ات اﻟﱵ عرفت تطورا ﲈ ﰲ اﻟسنﲔ ا ٔ ﲑة
بفضل اﺳﱰاتيجيﺔ "اﳌغرب ا ٔخﴬ" ،وبفضل اﻟﺘجمﻌات اﻟفﻼح ﺔ اﻟﱵ
مك ت اﳌسﳤ اﳌغرﰊ من اﳊصول ﲆ خﴬ وفواكه م ﺘ ﺔ ومسوقﺔ
وفق مﻌايﲑ اﳉودة واﻟسﻼمﺔ اﻟصحيﺔ ،وﺳيوفر اﳊريﺔ لمهنيﲔ اﻟﻌاملﲔ ﰲ

وارتباطا ﻻٕصﻼح اﳌؤﺳساﰐ ،ﳁﴩوع اﻟﻘانون ق د ا راﺳﺔ يﻌكس
ٕا دى ﻟبنات ﻫذا اﻻٕصﻼح من ﻼل لق "اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت" اﻟﱵ تندرج ا ا ﰲ:
• تنف ذ اﻟﺘو ات ﺳﱰاتيجيﺔ ﻟسياﺳﺔ ا و ؛
• حﲈيﺔ اﻟﱶوة اﻟوطنيﺔ اﻟغابويﺔ ومواردﻫا؛
• اﶈافظﺔ ﲆ اﻟﱶوة اﻟوطنيﺔ اﻟغابويﺔ و ﳥيﳯا و ﳮيﳤا اﳌسﺘدامﺔ؛
• ﳏاربﺔ اﻟﺘصحر؛
• ٕا داث وٕادارة اﳌناطق اﶈميﺔ ،ﻻﺳ اﳌنﱱﻫات اﻟوطنيﺔ؛
• تدبﲑ موارد اﻟﻘ ص وصيد و ربيﺔ ا ٔح اء اﳌاﺋيﺔ ﰲ اﳌياه اﻟﱪيﺔ؛
• اﶈافظﺔ ﲆ اﳊيوا ت اﳌﺘوحشﺔ واﻟنبا ت وا ٔصناف اﳌهددة
ﻻنﻘراض.
ﰻ ﻫاته اﳌهام و خ صاصات واﳌوارد اﳌاﻟيﺔ اﳌمنو ﺔ ﻟهاته اﻟوﰷ ،
ﲢيط ﲁ اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ توا ه اﻟﻘطاع ،وﺳ ساﱒ ﰲ تﲋيل ٔم ل
لخطوط اﻟﻌريضﺔ ﻟﻼﺳﱰاتيجيﺔ اﻟوطنيﺔ " ا ت اﳌغرب".
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
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ف ﺔ اﻟصياد ن واﻟﻘ اصﲔ ،وٕاغفال ﲤثيليﺔ اﳌدرﺳﺔ اﻟوطنيﺔ لمهندﺳﲔ ومﻌهد
اﻟبحث اﻟغابوي وﳑثلﲔ عن اﻟنﻘا ت ،وﱔ ف ات ﳚب ٔن كون ﳑث ﰲ
ا لس اﻻٕداري نظرا لﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻌطﳱا لوﰷ .
وﰲ ا ٔ ﲑ ،ﻻبد من ﻫ م ﻟﻌنﴫ اﻟ ﴩي ،اﻟركﲒة ا ٔﺳاﺳيﺔ
ﻟﺘﲋيل ٔي ﳐطط ٔو اﺳﱰاتيجيﺔ من طرف اﻟوﰷ  ،وا ٕﻻﴎاع ٕ خراج
اﻟنظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲟوظفﳱا ومسﺘ دمﳱا ،ﳛافظ ﲆ مك سباﲥم من
ﺔ ،وﺳن تﻌويضات وﲢفﲒات ماديﺔ شجﻌهم وﲢفزﱒ ﲆ اﻟﻌطاء ٔكﱶ.
واﻟسﻼم ليﲂ.

اﻟﻘطاع اﻟفﻼ ﻟ سويق م ﺘ اﲥم اﻟفﻼح ﺔ دون اﳌضار ت.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟهذا ،ﺳنصوت ﻻٕﳚاب ﻟصاﱀ مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ ٓ ،37.21ملﲔ ٔن
ﳛﻘق إضافﺔ نوعيﺔ ﰲ إطار ﳐطط "اﳉيل ا ٔخﴬ" ،خصوصا ﲆ
مسﺘوى إﳚاد اﳊلول اﻟﻌمليﺔ ﳌشاﰻ سويق اﻻٕنﺘاج اﻟفﻼ ﻟ سبﺔ
ﻟصغار اﻟفﻼ ﲔ ،نظرا ﻟوفرة اﻻٕنﺘاج ﰲ ظل اﺳﱰاتيجيﺔ "اﳌغرب
ا ٔخﴬ" ،واﳊد من اﻟوﺳاطﺔ بﲔ اﳌنﺘج واﳌسﳤ وضبط اﻟسوق اﶈليﺔ
ﲟا فﳱا ا ٔﺳﻌار ،وﲣليص اﻟفﻼ ﲔ من جشع اﻟوﺳطاء واﻟسﲈﴎة ،ﳑا
ﺳي دث تغيﲑات ﲆ مسﺘوى ٔﺳواق اﶺ ﻟ سبﺔ لفواكه
واﳋﴬوات ،ﻟﻼنﺘﻘال من ا ﳮط اﻟﺘﻘليدي إﱃ تدبﲑ عﴫي ﳛﻘق اﻟن ا ﺔ
واﻟفﻌاﻟيﺔ ،وﻫنا نؤكد ﲆ ٔن تدبﲑ ا ٔﺳواق ﳚب ٔن كون اضﻌا
ل سيﲑ اﳉهوي وﻟ س لﺘدبﲑ اﶈﲇ.

 -VIIفريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه
واﻟغا ت:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﻼل ﻫذه
اﳉلسﺔ اﻟﻌامﺔ ﳌناقشﺔ "مﴩوع قانون رﰴ  52.20اﳌﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ
اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت" ،ا ي يد ل ﲷن اخ صاصات ﳉنﺔ اﻟفﻼ ﺔ
واﻟﻘطا ات اﻻٕنﺘاج ﺔ.
و ٔغﺘﳮها فرصﺔ ﻻٕبداء ٓراء ومﻼحظات اﻟفريق حول ﻫذا اﻟﻘانون
وا ٔﳘيﺔ اﻟﱵ يضطلع ﲠا قطاع اﳌياه واﻟغا ت ،و اصﺔ اﳉانب اﳌﺘﻌلق
ﻟرصيد اﻟغابوي واﻟﺘنوع اﻟبيوﻟو واﻟنباﰐ واﳊيواﱐ ا ي زخر به ،وما
ﳝكن ٔن يضطلع به من ٔدوار لمساﳘﺔ ٔكﱶ ﰲ اﻟﺘﳮيﺔ ج عيﺔ
و ق صاديﺔ اﳌسﺘدام ﲔ ﱪ ﳥﲔ اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ ،مع حﲈ ﳤا من ا اطر
اﻟﱵ ﳤددﻫا بفﻌل ﺳﺘغﻼل اﳉا ر ا ي يفﴤ إﱃ تﻘلص وتناقص
مساحﳤا مع مرور اﻟسنﲔ.
ﰲ اﻟبدايﺔٔ ،ود ٔن ٔشكر اﻟسيد اﻟوز ر ﲆ اﻟﻌرض اﳌﺘﲀمل ا ي
تطرق ف ه إﱃ اﳊي ات وا ٔﻫداف اﳌنﺘظرة من ٕا داث ﻫذه اﻟوﰷ اﻟﱵ
تندرج ﰲ إطار اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﳉديدة " ا ت اﳌغرب  ،"2030-2020كﲈ
ﻻ يفوتنا ﲠذه اﳌناﺳبﺔ ٔن ننوه هودات اﳌبذو لحفاظ ﲆ اﳌ
اﻟغابوي ببﻼد  ،و اصﺔ ف يﺘﻌلق ﲟﴩوع اﻟﺘ ديد واﻟﺘحف ظ اﻟغابوي
ا ي نﻌﺘﱪه بدور ﲻليﺔ مﻌﻘدة و اصﺔ ﲟنطﻘﺔ اﻟشﲈل واﳉنوب اﻟغرﰊ
لمملكﺔ.
ﻟ سبﺔ ﳌﴩوع اﻟﻘانون ا ي بﲔ ٔيدينا ،ﻻبد من اﻟﺘذكﲑ ٔن فريق
ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ظل يطاﻟب بﴬورة مراجﻌﺔ اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ
اﳌﺘﻌلﻘﺔ بﺘدبﲑ قطاع اﳌياه واﻟغا ت و اصﺔ ت اﻟﱵ رجع زمﳯا إﱃ عهد
ﺳﺘﻌﲈر ،ﲠدف ومﻼءمﳤا مع اﻟﻌﴫ.

اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ف يﺘﻌلق بـ"مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  52.20يﺘﻌلق ٕ داث اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ
لمياه واﻟغا ت" اﻟﱵ ﺳﺘوﰻ ﻟها مﺔ تنف ذ اﻟسياﺳﺔ اﳊكوم ﺔ ﰲ تدبﲑ
ا ال اﻟغابوي وﳏاربﺔ اﻟﺘصحر ،بدل إدارة اﳌياه واﻟغا ت وتنف ذ اﻟﺘو ات
ﺳﱰاتيجيﺔ اﻟكﱪى اﻟﱵ رﲰها صاحب اﳉﻼ ف ﳜص ﳎاﻻت حﲈيﺔ
اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ اﻟوطنيﺔ واﶈافظﺔ ﲆ مواردﻫا و ﳮيﳤا ،وﳏاربﺔ اﻟﺘصحر،
وتدبﲑ اﶈميات واﻟﻘ ص وصيد و ربيﺔ ا ٔح اء اﳌاﺋيﺔ ﰲ اﳌياه اﻟﱪيﺔ،
واﳊفاظ ﲆ اﻟﺘنوع اﻟبيوﻟو واﳌوروث اﻟطبيﻌي من نبا ت وح وا ت،
اصﺔ ا ٔصناف اﳌهددة ﻻنﻘراض ،وﲢديد قوا د ٕا داث وتدبﲑ اﶈميات
واﳌنﱱﻫات اﻟوطنيﺔ.
ونﻌﺘﱪ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع اء موا با ﻟﺘوصيات ا ﳮوذج اﻟﺘﳮوي اﳉديد
ف ﳜص انﺘظارات اﻟساكنﺔ اﻟﱵ تﻌﳣد ﰲ مصدر شها ﲆ اﻟغابﺔ ،من
ﻼل شجيع ﺳ ر ﰲ اﻟﻘطاع اﻟغابوي ،كفرصﺔ ﳋلق م اصب اﻟشغل
ﻟهذه اﻟساكنﺔ من ﺔ ،واﳊفاظ ﲆ اﳌوروث اﻟغابوي من ﺔ نيﺔ ،كﲈ
ٔنه يندرج ﲷن ﳏاور اﺳﱰاتيجيﺔ " ا ت اﳌغرب  "2030-2020اﻟﱵ
تطمح ﳉﻌل اﻟﻘطاع اﻟغابوي ٔكﱶ تنافسيﺔ واﺳﺘدامﺔ ،كﲈ ٔن اﳌﴩوع
ﳞدف ٕﻻ ادة ﻫيﳫﺔ اﻻٕدارة اﳊاﻟيﺔ لمياه واﻟغا ت وتوﺳيع صﻼح اﲥا ﲆ
مسﺘوى تدبﲑ اﻟفضاءات اﻟغابويﺔ واﳌنﱱﻫات اﻟطبيﻌيﺔ ،كﲈ نطمح لﻘ ام
بدور اﳌراق ﺔ وتنظﲓ اﻟرعي ،ﻟوقف مسلسل اﻟﲋا ات بﲔ اﻟﻘ اﺋل ﰲ بﻌض
اﳌناطق اﻟرعويﺔ ،وﳏاربﺔ اﻟرعي اﳉا ر واﻟﺘن ه ٕاﱃ تداعياته ﲆ اﻟغطاء
اﻟنباﰐ وٕاﴍاك اﻟساكنﺔ ﰲ اﳌراق ﺔ ،وتوعيﺔ اﻟفﻼ ﲔ ب ٔﳘيﺔ اﻟغطاء اﻟنباﰐ
ﰲ دد من اﳌناطق اﻟﻘرويﺔ لﺘﻌامل مﻌه بطرق ﲱيﺔ لحفاظ ليه من
ند ر ،اصﺔ و ٔن اﻟبيﺔ اﻟساكنﺔ تﻌﳣد ﲆ اﻟفﻼ ﺔ اﳌﻌ شيﺔ ،كن ﺔ
"اﻟز ﱰ" م ﻼ ﰲ ق اﺋل ٓيت ﴗ وبوﰷز.
ﲆ مسﺘوى ا ﳣثيليﺔ ﰲ ا لس اﻻٕداري لوﰷ  ،ﻻحظنا غياب ﳑثﲇ
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وكفي ﲠذا اﳋصوص ٔن شﲑ إﱃ ٔن ا اﻟفات اﻟغابويﺔ و اصﺔ قطع
ا ٔﴭار واﻟصيد اﳉا ر تد ل ﰲ انﺔ ا اﻟفات اﳉنحيﺔ ب اﳌفروض ٔن
يﱲ ﲡرﱘ م ل ﻫذه ا اﻟفات ﻟنظر ﳋطورﲥا ﲆ روتنا اﻟغابويﺔ.
 ،ﳁبادرة لق "اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت" خطوة ﰲ ﲡاه
اﻟصحيح ،ن ٔمل ٔن تؤﺳس ﻟﺘصور عﻘﻼﱐ ديد ﰲ تدبﲑ اﻟﱶوة اﻟغابويﺔ
و ﳥيﳯا وﲢﻘ ق اﳌصاﳊﺔ اﳌ ٔمو بﲔ اﻟغابﺔ وﳏيطها ج عي ق صادي
واﻟثﻘاﰲ وﲟا يضمن إدماج اﻟساكنﺔ اﶈيطﺔ ﻟغابﺔ من ﺳﺘفادة من اﻟﱶوة
اﻟغابويﺔ وضﲈن ﺳﺘغﻼل اﳌسﺘدام لموارد اﻟغابويﺔ ،وتدﻟيل اﻟصﻌاب
واﻟﻌواﺋق اﻟﱵ ت س ب ﰲ ﺳﺘﲋاف اﳌﺘواصل لﱶوة اﻟغابويﺔ اﻟﱵ تﻘلصت
مساحﳤا شهادة اﳉهات اﻟرﲰيﺔ نفسها ،ح ث ت ٔكد ضﻌف ﲻليات
اﻟ ش ﲑ و ﺳﺘ ﻼف ﲆ اﺳﺘدراك اﳌسا ات اﻟضاﺋﻌﺔ اﻟﱵ ﲡاوزت
ٔ 17ﻟف ﻫك ار ﺳنو .
و ٔن اﻟﻌنﴫ اﻟ ﴩي ﻫو ٔﺳاس اﻟن اح ،ﻻبد ٔن شﲁ ﻫذه اﻟرؤيﺔ
اﳉديدة فرصﺔ ﻟﺘحفﲒ اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ وتﻌززﻫا كﲈ ويفا حﱴ تضطلع ﳌهام
وا ٔعباء اﳉسام اﻟﱵ ﺳطرﲥا اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﳉديدة.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،ﳣﲎ ٔن كون ﻫذه اﳉلسﺔ م اﺳبﺔ ﻟطم ٔنﺔ اﻟﻌنﴫ
اﻟ ﴩي اﻟﻌامل اﻟيا ﳌندوبيﺔ اﻟسام ﺔ لمياه واﻟغا ت وا ن ﺳ ﱲ إﳊاقهم
ﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لمياه واﻟغا ت ﲞصوص حﲈيﺔ مك سباﲥم ج عيﺔ
واﳌاديﺔ واﳌهنيﺔ و ﺳﺘ ابﺔ ﳌطا ﳢم اﳌل ﺔ ﰲ ﲢسﲔ ظروف ﲻلهم واﻟرفع
من ٔجورﱒ حﱴ كون من مسﺘوى اﳌؤﺳسات اﻟﻌموم ﺔ اﻻٕنﺘاج ﺔ ﲆ
ا ٔقل ،وﲤك ﳯم من ﳑارﺳﺔ حﻘهم ﰲ اﻟﺘنظﲓ اﻟنﻘاﰊ.
و ﻟنظر لم اطر اﶈدقﺔ ببﻌض ف ات اﳌوظفﲔ ٔثناء مزاوﳤم ﻟﻌملهم،
و اصﺔ ﻟ سبﺔ لموظفﲔ اﶈلفﲔ ،كنا ﳣﲎ ٔن يﻌﲑ اﳌﴩوع قانون ﰷمل
ﻫ م ﲠذا اﳉانب ﳣﺘيﻌهم ﲝﲈيﺔ ا و وفﻘا ﳌﻘ ضيات اﻟﻘانون اﳉناﰄ
واﻟﻘوانﲔ اﳋاصﺔ اﳉاري ﲠا اﻟﻌمل ،ﳑا قد يﺘﻌرضون من ﲥديدات،
وﲣصيص تﻌويضا ﳍم عن ا ٔﴐار اﳉسديﺔ اﻟﱵ ﳝكن ٔن يﺘﻌرضوا ﻟها ٔثناء
مزاوﳤم ﻟﻌملهم واﻟﱵ ﻻ شملها اﻟ ﴩيﻌات اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﲟﻌاشات اﻟزمانﺔ ورصيد
اﻟوفاة ،و ٔن ﲢل ا و ﳏل اﻟضحيﺔ ﰲ اﳊﻘوق وا اوى ضد مركب
اﻟﴬر.
وﰲ نفس ﲡاه ،نؤكد ﲆ ٔﳘيﺔ ا ٕﻻﴎاع ٕخراج اﻟنظام ا ٔﺳاﳼ
ﳌوظفي اﻟوﰷ حﱴ ﻻ تطول اﳌر نﺘﻘاﻟيﺔ كﲈ وقع ﲟؤﺳسات ٔخرى من
ق يل اﻟوﰷ اﳌغربيﺔ ﻟﺘﳮيﺔ ﺳ رات واﻟصادرات اﻟﱵ ٔ دثت ﺳنﺔ
 2017وﱂ يﱲ بﻌد إخراج اﻟنظام ا ٔﺳاﳼ ﳌسﺘ دمﳱا.
وف يﺘﻌلق بﱰيبﺔ ا لس اﻻٕداري لوﰷ )اﻟباب اﻟثاﻟث ،اﳌادة  11من
مﴩوع اﻟﻘانون( ،اﺳﱰعت ان اﻫنا صيغﺔ "اﳌهنيﲔ اﻟﻌاملﲔ ال اﻟغابوي
واﳌناطق اﶈميﺔ" ،وصيغﺔ "م ظﲈت مسﺘﻌمﲇ اﻟغابﺔ" ٔعضاء ﰲ ريبﺔ
ا لس اﻻٕداري ،وﻫنا نلﳣس م ﲂ اﻟسيد اﻟوز ر إفادتنا ببﻌض اﻟﺘوضي ات
ﲠذا اﳋصوص.

وﰲ اﳋﺘام ،وبناء ﲆ ما ﺳبﻘت اﻻٕشارة إﻟيه فإننا ﰟ فريق ﲢاد
اﳌغرﰊ لشغل نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ نص اﳌﴩوع.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ
لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ :
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﲟ لس اﳌس شارن
من ٔ ل م اقشﺔ "مﴩوع قانون رﰴ  37.21سن تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق
ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار اﻟﺘجميع اﻟفﻼ "،
وا ي يندرج ﰲ إطار ﳎهودات ا و ﻻٕصﻼح وت ٔﻫيل ٔﺳواق اﶺ
لخﴬ واﻟفواكه ،وكذا ﲤك ﳯا من تﻌزز عوامل ﳒاح اﻟﺘجميع اﻟفﻼ من
ح ث كرس اﻟﺘﻌامل بﲔ اﻟفﻼ ﺔ واﻟﺘ ارة ،كﲈ ﺳ ﳰكن اﳌﴩوع كﲈ ورد
ﰲ اﻟنص من ﲢسﲔ تنافسيﺔ ﳫفﺔ اﳋدمات الوجس ك ﺔ بﲔ اﻻٕنﺘاج
اﻟفﻼ وا ٔﺳواق وتوفﲑ م ﺘ ات ذات جودة اﻟيﺔ لمسﳤ  ،وكذا
ت ٔمﲔ مداخ ل اﻟفﻼ ﲔ.
وحسب ما اء ﰲ عرض اﻟسيد اﻟوز ر ،فإن ﺳﻼﺳل اﳋﴬ
واﻟفواكه ﲢﴣ ب ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﲝسب اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﻟفﻼح ﺔ اﻟوطنيﺔ "ﳐطط
اﳌغرب ا ٔخﴬ" وذ نظرا ﻻٕمﲀنياﲥا اﻟﺘﳮويﺔ اﳌهمﺔ ،خصوصا ﲆ
مسﺘوى اﻻٕنﺘاج ٔو اﻟ سويق ،و لق م اصب اﻟشغل واﻟﺘخف ف من
اخ ﻼل اﳌﲒان اﻟﺘ اري ،و لب اﻟﻌم اﻟصﻌبﺔ.
و ٔ يد ٔن تطور ﳎال إنﺘاج وسويق اﳋﴬوات واﻟفواكه ﺳ ﳰكن
اﳌنﺘ ات اﳌغربيﺔ من اﳌنافسﺔ ٔﺳواق اﻟﻌاﳌيﺔ ،وخصوصا دول شﲈل
اﻟبحر ا ٔبيض اﳌﺘوﺳط اﻟﱵ تﻌرف نفس اﳌناخ وشجع ﲆ نفس اﻻٕنﺘاج،
ﻫذا ﻫيك ﲆ ﴐورة تطور اﻟصنا ات اﻟﺘحويليﺔ وف ح اﻟسوق اﻟوطنيﺔ
اﶈليﺔ اﻟﱵ ٔصبحت سﳤ جزءا بﲑا من ﻫذا اﳌنﺘوج.
اﻟسيد اﻟوز ر،
رﰬ اﻟﺘطور اﻟهام ا ي عرفه إنﺘاج اﳋﴬ واﻟفواكه ﻼل اﻟسنوات
ا ٔ ﲑة بفضل ا هودات اﳌبذو من طرف ا و واﻟﺘنظ ت "اﻟبﳰهنيﺔ"
تبﻘﻰ وثﲑة لق مشاريع اﻟﺘجميع ﰲ ﻫذه اﻟسﻼﺳل ضﻌيفﺔ مﻘارنﺔ مع ٔﳘيﺔ
اﻻٕنﺘاج اﳊاﱄ ،ويُﻌزى ﻫذا اﻟضﻌف إﱃ اﻟصﻌو ت اﻟﱵ يوا ها سويق
اﳌنﺘ ات اﳌﺘ ٔتيﺔ من ﻫذه اﳌشاريع ،ﳑا ﳛول دون ﳥﲔ ا هودات اﳌبذو
من طرف ﰻ اﳌﺘد لﲔ.
وحسب ما ورد ﰲ نص اﳌﴩوع وﳇمﺔ اﻟسيد اﻟوز ر ،فإنه ﺳ ﱲ ﺳن
تدابﲑ اصﺔ تﺘﻌلق ﻟ سويق اﳌباﴍ لفواكه واﳋﴬوات اﳌنﺘ ﺔ ﰲ إطار
اﻟﺘجميع اﻟفﻼ من ٔ ل ﲤكﲔ اﻟفﻼ ﲔ اﻟ ُم َج ِّمﻌﲔ اﳌﺘوفرن ﲆ و دات
ﳥﲔ اﳋﴬ واﻟفواكه من سويق م ﺘو اﲥم دون إﻟزام ﺔ اﳌرور ﱪ ٔﺳواق
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اﳌواطنﲔ من اﻟطبﻘﺔ اﻟفﻘﲑة.
إن مس ٔ اﻟوﺳاطﺔ واﻟﻌرض واﻟطلب ﱔ مسلﲈت ﰲ ﳎال اﻟﺘ ارة،
وﻟكن رقابﺔ ا و كذ مطلوبﺔ وشﲁ مس ﳣر حﱴ ﲢمي اﻟفﻼح اﻟصغﲑ
واﳌﺘوﺳط من ﺔ ،وﲢمي اﻟﻘدرة اﻟﴩاﺋيﺔ لمواطنﲔ من ﺔ ٔخرى،
وﳓن م ٔكدون ﲆ ٔن اﻟوزارة اﻟوصيﺔ وﰻ اﳌﺘد لﲔ ﰲ ﻫذا ا ال واعون
ﰻ اﻟوعي بض امﺔ ﻫذا اﻟﺘ دي ،و ٔن بﻼد مﻘ مسﺘﻘ ﻼ ﲆ ﲢد ت
ارج ﺔ مع اﻟﻌديد من اﻟﴩﰷء ا وﻟيﲔ ،و ٔن قوة بﻼد ﳬن ﰲ إﳝاﳖا
اﻟراﰞ بﻌدا اﻟﻘضا اﻟوطنيﺔ وقدرة بﻼد ﲆ رفع اﻟﺘ د ت اﳋارج ﺔ من
ٔ ل ٔن كون اﳌغرب فا ﻼ ٔﺳاﺳيا إن ﲆ اﳌسﺘوى ﺳﱰاتيجي ٔو
ﲆ اﳌسﺘوى ق صادي واﻟﺘ اري ،و ٔن تنويع اﻟﴩﰷت وا ٔﺳواق ﻫو
اﻟكف ل بضﲈن اﺳﺘﻘﻼﻟيﺔ بﻼد ﰲ ﰻ قراراﲥا اﻟسياﺳيﺔ ،ﺳواء ﲆ
اﳌسﺘوى ا بلوماﳼ ٔو ق صادي.
وﻻ ٔدل ﲆ ذ ٔن بﻼد و ﻼل فﱰة اﲘﺔ ورو  ،افظت ﲆ
ﲢﻘ ق كﺘفاء ا اﰐ واﺳﺘﻘرار ا ٔﺳﻌار ﰲ اﻟوقت ا ي شهد ف ه اﻟﻌاﱂ
اضطرا ت كثﲑة وبﲑة ﲆ مسﺘوى ا ﳣويل وا ٔمن اﻟغذاﰄ ،وما وقع ﰲ
بﻌض اﻟب ان ا اورة ﲑ دﻟيل ﲆ حﳬﺔ وتبﴫ بﻼد ﰲ تدبﲑ ا ٔزمﺔ،
ح ث ٔن اﳋصاص ﰲ اﻟﻌديد من اﳌواد اﻟغذاﺋيﺔ ا ٔﺳاﺳيﺔ تضاعف شﲁ
بﲑ بدول اﳉوار وتضاعفت مﻌه مﻌا ة مواطنﳱا ﻼل شهر رمضان اﻟكرﱘ
ا ي ودعنا م ذ بضﻌﺔ ٔشهر.
 ،فإننا ﰲ ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل واعون ﰻ اﻟوعي ﲠذه
اﳌسؤوﻟيﺔ ،وبﻘدرة بﻼد ﲆ تدبﲑ ا ٔزمات من ﻼل تدابﲑ عﻘﻼنيﺔ تضع
مصل ﺔ اﻟوطن واﳌواطنﲔ فوق ﰻ اعﺘبار.

اﶺ .
وﻫنا نطرح ﺳؤ عريضا حول مدى مراق ﺔ ﻫذه اﳌنﺘو ات من ق ل
اﻟسلطات اﶈليﺔ واﳌك ب اﻟوطﲏ لسﻼمﺔ اﻟصحيﺔ لمنﺘ ات اﻟغذاﺋيﺔ،
وكذا مدا ت ٔثﲑه ﲆ مداخ ل اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﻟﱵ تو د ﰲ راﲠا ﻫذه
اﻟو دات.
ﲆ ﰻ ال ،اﻟسيد اﻟوز ر ،فإننا مدرون ٔن اﻟﻘطاع اﻟفﻼ يُﻌد
من اﻟﻘطا ات ذات ا ٔﳘيﺔ ق صاديﺔ و ج عيﺔ اﻟﱵ ﲢﴣ ﻫ م بﲑ
من طرف ا و اﳌغربيﺔ ،و ٔن ﻫذا اﻟﻘطاع يﻌﺘﱪ رافﻌﺔ ٔﺳاﺳيﺔ لﺘﳮيﺔ
ج عيﺔ و ق صاديﺔ لمملكﺔ ،وخصوصا و ٔنه قطاع شغل يد ام
مﺔ ﺳواء اﻟﻘارة ٔو اﳌوﲰيﺔ ،إضافﺔ إﱃ ٔنه ٔصبح ﳎاﻻت ﻟﺘطور و لق
اﳌﻘاوﻻت اﻟشبابيﺔ اﻟصغرى واﳌﺘوﺳطﺔ ،ﻫيك ﲆ ٔن بﻼد ﲢﴣ ﲁ
اﻟظروف اﻟطبيﻌيﺔ واﳌناخ ﺔ اﻟﱵ ﲤكن من اﻻٕنﺘاج اﻟوفﲑ ﻟﲁ اﳌوارد
اﻟفﻼح ﺔ و ﲆ و ه اﳋصوص اﳋﴬ واﻟفواكه ،و ٔ يد ٔن اﻻٕصﻼ ات
اﻟواردة ﰲ ﻫذا اﻟباب ﺳواء مﳯا ما تﻌلق ﲟس ٔ اﻟﻌﻘار ومس ٔ اﻟﺘحف ظ،
و ﲑﻫا من اﻻٕجراءات اﻟﻘانونيﺔ اﻟﱵ اﲣذﲥا بﻼد ﰲ ﻫذا اﻟباب ،ﺳﱰفع من
مسﺘوى اﻟثﻘﺔ ى اﻟفﻼ ﲔ ﲁ ف اﲥم وﺳ شجﻌهم ﲆ اﻟﻌمل ٔكﱶ،
و ﺳﺘﻘرار ﰲ ٔراضﳱم ﰲ انﺘظار تفﻌيل و لق ﳗرة مضادة من اﳌدينﺔ إﱃ
اﻟباديﺔ ،ﻫذه ا ٔ ﲑة اﻟﱵ ﺳﺘصبح ﳎاﻻ بﲑا ﳋلق فرص اﻟشغل
و ﺳ ر.
اﻟسيد اﻟوز ر،
ما نؤكد ليه ﰲ فريﻘ ا ﻫو ٔن مس ٔ اﻟ سويق ﳚب ٔن كون موا بﺔ
ﳊجم اﻻٕنﺘاج ،حﱴ ﻻ تضيع مصل ﺔ اﻟفﻼ ﲔ بﲔ جشع اﳌضاربﲔ
واﶈﺘكرن ،وحﱴ ﻻ ك وي اﳌواطن اﳌغرﰊ بنار ﻼء بﻌض اﳌنﺘو ات
اﳌوﲰيﺔ ،واﻟﱵ اﻟبا ما كون ٔﲦنﳤا فوق مسﺘوى اﻟﻘدرة اﻟﴩاﺋيﺔ ﻟﻌمــــوم

ﻟﲁ ما ﺳبﻘت اﻻٕشارة إﻟيه ،فإننا نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ نص اﳌﴩوع.
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