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 206 رمق اجللسة  حمرض  

ء : التارخي ٔول 28  الثال  .م)2202ٔكتور  25ه (4144 ربيع ا
السيد    الرئاسة:  شار  عمتوناملس اخلليفة  املهدي  جملس   الرابع،  س  لرئ

شارن  . املس
ت ة    ،ومثانية دقائقساعتان    : التوق قة  اخلامسة  ابتداء من السا ق نية  وا ال

ٔربعني مساء  . وا
ٔعامل:دول   ىل:ا ا   راسة والتصويت 
ملنظومة الصحية الوطنية    06.22ٕاطار رمق    -قانون ال مرشوع   . 1 يتعلق 

س احلكومة( ن السيد رئ ة من  ٔسبق   ؛ )مودع 
اء املائية البحرية    21.84مرشوع قانون رمق   . 2 ٔح حمال  ( يتعلق برتبية ا

شارن من جملس    ؛ )النواب ىل جملس املس
متمي القانون رمق    21.85مرشوع قانون رمق   . 3 املتعلق    52.09بتغيري و

اء املائية البحرية ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ىل  (   ٕ حمال 
شارن من جملس النواب   ).جملس املس

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

شار السيد املهدي ع  س اجللسة: مت املس   ون، رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
رشيعية.  تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ  

  السادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

ىل:  راسة والتصويت  رشيعية ل لس هذه اجللسة ال   خيصص ا
ملنظومة الصحية الوطنية   06.22ٕاطار رمق    -قانون ال مرشوع   . 1 يتعلق 

س احلكومة؛  ن السيد رئ ة من  ٔسبق   واملودع 
اء املائية البحرية واحملال    21.84مرشوع قانون رمق  . 2 ٔح يتعلق برتبية ا

شارن من جملس النواب؛    ىل جملس املس
قانون رمق   . 3 القانون رمق    21.85مرشوع  متمي  املتعلق    52.09بتغيري و

واحملال   البحرية،  املائية  اء  ٔح ا ربية  لتمنية  الوطنية  الواك  داث  ٕ
شارن من جملس النواب.   ىل جملس املس

ٔعامل،   ا دول  ة يف  اقشة مشاريع القوانني املدر ل الرشوع يف م وق
لشكر اجلزيل ٕاىل لك  لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔعضاء جلنة   ٔود  س و من رئ

ات  ٔعضاء جلنة القطا س و عية، وكذ رئ ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
ر  السيد وز عية وٕاىل  ج ة وامحلاية و الص ر  السيد وز ة وٕاىل  إالنتاج
هودات اليت   ىل ا ت  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا الفال

راس ل ا ٔعامل بذلوها يف س دول  ة املعمقة ملشاريع القوانني املس يف 
  هذه اجللسة. 

ىل مرشوع   راسة والتصويت  سهتل هذه اجللسة  ركة هللا،  ىل 
ملنظومة الصحية الوطنية.  06.22ٕاطار رمق - القانون   يتعلق 

لحكومة لتقدمي املرشوع.  لكمة    ا
ر.    تفضلوا السيد الوز

ر  ٓيت طالب وز ا  عية: السيد  ة وامحلاية إالج   الص
س.    شكرا السيد الرئ

  مس هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 
شارن احملرتم،  س جملس املس   السيد رئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
القانون مك مرشوع  ٔيد بني  ٔقدم  ٔن  رمق  -رشفين  يتعلق    06.22ٕاطار 

ل  لبية من ق ٔ ليه  ملصادقة  ي حظي  ملنظومة الصحية الوطنية، وا
ع املنعقد   ج لسمك املوقر يف  عية مب ج ة و جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

ء     . 2022ٔكتور  11يوم الثال

س،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

سطر    06.22ٕان هذا املرشوع قانون إالطار   ياز،  م هو مرشوع مليك 
ادة هيلكهتا، وهو  ٔساسية ٕالصالح املنظومة الصحية الوطنية وٕا ٔهداف ا ا
ذري  ادة النظر شلك  اعية ٕاىل ٕا ة ا ة السام تزنيل كذ لتوجهيات امللك

  يف املنظومة الصحية. 
ليه القانون إالطار رمق   محل  09.21كام يعترب جتسيدا ملا نص  اية املتعلق 

ٔهيلها ومراجعة  عية من رضورة ٕاصالح املنظومة الصحية الوطنية وت ج
رشيعية املتعلقة هبا.    النصوص ال

ٔلف مرشوع القانون  ا  -ويت داده وفق مقاربة شارية قوا ي مت ٕا إالطار ا
من   املعنيني  لني  الفا ر  وسا و  ل واملسؤول  امجلاعي  مادة   34خنراط 

ٔساسية التالية: ومتحور حول ا   امات ا
ٔوىل:   - ا امة  الل ا من  الصحية  لمنظومة  ديدة  حاكمة  ٕارساء 

داث هيئات التدبري واحلاكمة املمتث يف:    ٕا
   ٔطري التقين ىل اخلصوص الت وىل  ة، واليت س ٔوال، الهيئة العليا لص

جودة   مي  تق ىل  والسهر  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  لت
ني العام واخلاص وٕابداء الرٔي يف  دمات امل لقطا ؤسسات الصحية 

ة؛ دان الص ة يف م   السياسات العموم
   و ذ سياسة ا وىل تنف ات الصحية الرتابية، اليت س مو نيا، ا

ىل الصعيد اجلهوي؛  ة    يف جمال الص
   التوجهيات ذ  تنف تتوىل  الصحية،  ات  واملنت ٔدوية  ل واك  لثا، 

وائية    سرتاتيجية  ا السيادة  ضامن  ٕاىل  ة  الرام و  ا لسياسة 
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ات الصحية وسالمهتا وجودهتا؛   واملنت
   منية خمزون ىل  م ومشتقاته، يناط هبا إالرشاف  ل ورابعا، واك 

رشي ومشتقاته.  م ال   ا

امة الثانية: - ٔهيل العرض الصحي وذ عن طريق:  ا   تتعلق بت
  :ٔولية اية الصحية ا  ٔوال، ٕاصالح مؤسسات الر

o  ات؛ شف ٔهيل املس  ت
o   ات؛ رتام مس العال  ا
o   د املؤسسات الصحية؛ داث نظام الع   وٕا

امة الثالثة:  - داث   ا الل ٕا رشية، وذ من  مثني املوارد ال وختص 
د روم اع ٔعامل    قانون وظيفة حصية  ىل ٕاجناز ا ركز  ٔجري  نظام 

الكفاءات  وحتفزي  بية  ٔج ا الطبية  الكفاءات  ىل  اح  نف و املهنية 
خلارج، وٕاصالح كذ نظام التكون، وذ   الطبية املغربية املقمية 
االت  ا خمتلف  يف  خصص  م ين  و طور  م ٔسايس  كون  قرار  ٕ

ىل بة الطلب املزتايد    اخلدمات الصحية.  الصحية مؤه ملوا

الرابعة: -  امة  طريق    وا عن  وذ  الصحية،  املنظومة  رمقنة  هتم  اليت 
دجمة، متكن من مجع ومعاجلة واستغالل   ظومة معلوماتية م داث م ٕا
شطهتا   ٔ وب واخلاصة  العامة  الصحية  ملؤسسات  املتعلقة  املعطيات 

مت بواسطته ي س داث امللف الطيب املشرتك ا ع    ومبواردها، وٕا الت
ات اخلاص به.  مي مسار العال لك مريض وحتديد وتق ق  ق   ا

س،    السيد الرئ
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔمه مضامني مرشوع القانون  ليمك. -تلمك يه    إالطار املعروض 

لسيدات والسادة   الشكر  ٔتقدم خبالص  ٔن  ري ٕاال  ٔ ا سعين يف  وال 
التعلمي   جلنة  لجنة ٔعضاء  ا س  رئ والسيد  عية  ج و ة  الثقاف والشؤون 

اقشهتم ملرشوع  ىل م لهم البناء و ىل تفا ات الربملانية  مو ورؤساء الفرق وا
ال من اجلدية واملسؤولية. - القانون   إالطار حبس 

ول   هنم، ٕاذ مت ق لت احلكومة ٕاجيا مع التعديالت املقدمة من  وقد تفا
س   العديد من التعديالت، ٔس دة يه الت ا وا اي ٔن  مللموس  وهو ما يؤكد 

كون يف مستوى تطلعات املواطنات  اكم وقوية  ملنظومة حصية وطنية م
ال امل  اه  ر ي  عية ا ج بة ورش امحلاية  ىل موا واملواطنني وقادرة 

ٔيده.    محمد السادس نرصه هللا و
اكفة السيدات والسادة شارن احلارضن    والشكر موصول كذ  املس

  يف اجللسة العامة. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

  

س    : اجللسةالسيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لتقدمي التقرر   عية  ج ة و الثقاف التعلمي والشؤون  لكمة ملقررة جلنة  ا
ا وٕالكرتو لو ورق ليل التقرر مت التوزيع د نيا، حول املرشوع، ولكن كنظن 

فقني.    م
التقرر   لنا  ا ميد  بغا ميدو ورق اليل  الرؤساء،  دوة  إالخوان كام دوز ف

ا.  ل مرح لو، اليل بغا يتد ٔو املدا د لو    د
شوف، تفضل يف ٕاطار الوقت..  ا، ك متديد ورق   ا

ٔو  الفرق  هزما  قلت شكون  لكمة،  ا اعطيت  ٔ ميل  ىل حقاش   ..
ل  غيني يتد ات اليل  مو ٔخ اليل ا د ما هز يديه ٕاال ا وا؟ شفت حىت 

ب، اليل بغيتو.  لرتت رجعو  ا،  لو مرح   هز يديه، ٕاذا بغاو إالخوان يد
ا.. شكون إالخوان؟   ستقالل مرح   حزب 

  التجمع. 
ب، ٕاذن فريق التجمع  لرتت ادي نبداو  ب، دا  لرتت ادي نبدو  ٕاذن 

ٔحرار، تفضلوا.   الوطين ل

شار السيد احلسني     : ودمني املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

حملرتم،  را   السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔحرار   ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ديد  من  ل  ٔتد ٔن  دا  سعيد 
القانون  مرشوع  رمق  -ملناقشة  الص   06.22ٕاطار  ملنظومة  يتعلق  ي  حية ا

ل  ي الوطنية  لعمل ا وهون  لقطاع الصحي، يف اجللسة العامة، م هنوض 
بري   132قامت به جلنة التعلمي واليت قدمت   دد  لت احلكومة  تعديال، ق

شارية اليت اعمتدهتا   11مهنا، مهت   ملقاربة ال وهني  ة، م مادة ومادة ٕاضاف
ث سامه جملسنا املوقر يف جتويد هذا ا ي هيدف ٕاىل احلكومة، ح ملرشوع ا

الوطنية   الصحية  لمنظومة  العميق  إالصالح  ٔصبح  ث  ٔدائه،ح من  الرفع 
ة ٕاىل  و الرام ت السياسة العامة ل ٔولو ٔولوية وطنية مضن  ة و رضورة مل
ٔسايس وجوهري  رشط  ة املواطنني  عتناء بص رشي، و مثني الرٔسامل ال

شود.  منوذج التمنوي امل اح ا   لن
ٔمري    وهنا ملوال  ة  السام ة  امللك والتوجهيات  ملبادرات  ٔنوه  ٔن  البد 

ها ٕاىل احلكومة الستكامل املشاريع   اللته يو ني حفظه هللا اليت ما ف  املؤم
حتظى  اليت  عية  ج امحلاية  تعممي  مقدمهتا  ٕاطالقها، ويف  مت  اليت  الكربى 

ٔيده، لتعبئة لك الوسائل امل  ايته نرصه هللا و ٔسباب استفادة ر سري  ة لت تا
والعناية   العالج  يف  احلق  من  املساواة،  قدم  ىل  واملواطنني  املواطنات 
سان  إال حقوق  من  حقا  يعد  ة  الص يف  احلق  لكون  اعتبارا  الصحية، 
اخلاص  ويل  ا العهد  والس  ولية،  ا املواثيق  ليه  نصت  كام  ٔساسية،  ا
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عية والثق ج صادية و ق ة العاملية،  حلقوق  ظمة الص ة، ودستور م اف
لتمنية املستدامة.  دة  ٔمم املت ثاق ا ة، وم ٔلف ٔهداف ا   و

اللها   ومن  إالطار  هذا  يف  احلكومة  بعمل  ٔشيد  ٔن  كذ  ٔود  كام 
ل ٕاصالح املنظومة  ٔ ي تقوم به من  ؤوب ا ىل العمل ا بوزارمك املوقرة 

ادة هيلكهتا وفق مقا  ة الصحية الوطنية وٕا رشاف شارية، ووفق رؤية اس ربة 
صف  م وعرض  جعة،  وقائية  حصية  سياسة  د  اع ا  قوا املدى،  بعيدة 
ات  وتو معطيات  ىل  بناء  اململكة،  ات  مبختلف  ات  لعال اك  وم
دور   وتفعيل  املعمتدة،  اجلهوية  الصحية  واخلرائط  الوطنية  الصحية  اخلريطة 

ٔولية،  اية الصحية ا بة من  مؤسسات الر وٕاقرار سياسة دوائية عقالنية موا
ٔساسية،  ا ٔهداف  ل قانوين  ٕاطار  لوضع  إالطار  القانون  تقدمي هذا  الل 

لفصل  ٔحاكم الفقرة الثانية  ستور.  71معال ب   من ا

س،    السيد الرئ
لس الوزاري  -ٕان مرشوع القانون  ليه يف ا ي اكن قد صودق  إالطار ا

ٔيده، يوليوز    13ليوم   ال امل محمد السادس نرصه هللا و رئاسة  اجلاري 
العنارص  ومن  ديدة،  ظومة حصية  لبناء م ٔساسية  ا املركزات  د  ٔ يعد 
ٔحرار   ايب حلزب التجمع الوطين ل نت مج  لهيا الرب ٔساسية اليت بين  ا
لتفصيل   إالصالح  لعنارص  ي تطرق  مج احلكويم ا الرب كذ  وتضمهنا 

ت.ووف ٔولو   ق 
ٔكرث  رخيية لبناء نظام حصي  ممك فرصة  اء يف معرض  وشلك كام 
ل لك يشء   ر، وق س ث  لتطبيق من ح ٔكرث قابلية  صاد و ة اق جنا
مي اجلهود اليت يبذلها   ادة تق شلك إالطار املناسب ٕال ساين، كام س مظهر ٕا

ىل الرتاب الوطين،   ٔيت لتزنيل مجيع املهنيني يف لك ماكن  ٔنه سي ٕاضافة ٕاىل 
ال   ا هذا  السادس يف  امل محمد  اجلال  ٔطلقه صاحب  ي  ا إالصالح 

ي  احليوي   الل السنوات وا سبة لمغرب  ل مة  ٔولوية  ة  جعل من الص
ة.  ته السام اللته وتعل ، كام هو واحض يف خطب    املق

س احملرتم،    السيد الرئ
ع  ج امحلاية  ورش  حتول  ٕان  ونقطة  ة  ق حق عية  اج ثورة  ميثل  ية 

، وذ  عية ببالد ج سية يف مسار إالصالح الشامل لنظام امحلاية  رئ
ىل املواطنني، مبا ميكن من التقليص من الفقر   ٔثريه املبارش  هبدف الرفع من ت
مسبوقة  ري  خطوة  ويه  ٔرس،  ل الرشائية  القدرة  ودمع  الهشاشة  وحماربة 

لعدا  خطاها املغ هنوض  روم ا ٔسس مرشوع جممتعي طموح  رب لتجسيد 
ىل حتسني  ارشة وملموسة  را م ٓ الية وستكون  بال شك  عية وا ج
ات الهشة،   رامة مجيع املغاربة، وحتصني الف ش املواطنني، وصيانة  ظروف 

تل اطر الصحية والطوارئ ا صادية وا ق   فة. الس يف وقت التقلبات 
ل   د جماالت التد ٔ عية  ج ٕان حماور هذا إالصالح جتعل من امحلاية 
الهشاشة   ه  ٔو خمتلف  من  والتقليل  لوقاية  ٔولوية،  ا وذات  سرتاتيجية 

لمواطنني.  شية  عية وحتسني الظروف املع  ج

امحلاية   ظومة  م ٕالصالح  ٔساسية  ا ٔهداف  وا املبادئ  ٕادراج  ٔن  كام 
عية من  ل والتزنيل السلمي لهذا إالصالح   ج ٔم ٔن يضمن التطبيق ا ٔنه  ش

ٔن  ي جيب  عية، ا ج ٔن تعممي امحلاية  لام ب ه،  ويؤمن اسمتراريته ودميوم
تطبيق  اسمترار  دون  حيول  ال  سنوات،  مخس  ٔقصاه  ل  ٔ مضن  يمت 

ال.  و يف هذا ا ٔخرى اليت تعمتدها ا ة ا  السياسات العموم
رسيع ومن دون ش رب ال رشيعية،  لمؤسسة ال خنراط القوي  ك، فٕان 

النصوص  ىل  واملصادقة  املراجعة  وكذا  إالطار  القانون  ىل  ملصادقة 
ملنظومة الصحية الوطنية، ومن مضهنا   عية و ج محلاية  رشيعية املتعلقة  ال

ام حىت يمت تزنيل هذا إالصالح ا  ٔمرا  ري  هذا القانون إالطار يظل  متعي الك
ري املسبوق.   و

ات الرتابية والقطاع اخلاص وخمتلف الهيئات   ىل امجلا ٔيضا  كام يتعني 
يف  خنراط  و ٔهداف  ا هذه  ق  حتق يف  إالسهام  خيصه،  ف  لك  املهنية، 

ل بلوغها.  ٔ مع من  ٔشاكل ا ذها وتقدمي خمتلف    مسلسل تنف

س احملرتم،    السيد الرئ
م   اله ٔشيد  ٔن  وامحلاية  البد  ة  الص وزارة  توليه  ي  ا اخلاص 

واحلر،  العام  ني  القطا بني  والرشاكة  والتعاون  التاكمل  لتعزز  عية  ج
ندماج   و والتعاون  الثقة  ادئ  م ىل  القامئة  إالرادة  هذه  ٔن  ٕاىل  مشريا 
الصحية  السياسات  داد  ٕا يف  سمترار  عكس  س والتوافق،  واملشاركة 

ذها و    دمعها. وختطيطها وتنف
بريا   رشية يطرح ٕاشاكال  ٔن اخلصاص يف املوارد ال ، نؤكد  ويف مقابل ذ
ملسا  الولوج  سهيل  يتطلب  ٔلف، وهذا  مبائة  يقدر  اخلصاص  ٔن هذا 
ة  نيي الص ٔمام بعض  ح الباب  ىل ف الوة  ة  التكون اخلاصة مبهن الص

رشية الوطنية.  ىل املوارد ال انب مع احلفاظ  ٔ   ا
إالطار  وحبمك   القانون  هذا  مرشوع  ىل  سنصوت  لبية  ٔ ل ئنا  ان

القوانني  ٕاخراج  يف  إالرساع  برضورة  ر،  الوز السيد  مك،  مطالب ٕالجياب، 
املغاربة يف  مل  حنقق  التنظميية حىت  القوانني  املرشوع ولك  لهذا  ة  املصاح

ق التغطية الصحية الشام هلم.    حتق
ليمك ورمحة هللا.    والسالم 

س اجللسة:   السيد   رئ
شار.    شكرا السيد املس

صا واملعارصة.  لكمة لفريق    ا

شار     امخلار املرابط:  السيد املس
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السادة والسيدات املس
شارن يف   لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

القانون مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ا رمق  -ٕاطار  املتعلق    06.22ٕاطار 
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  ملنظومة الصحية. 
سرتاتيجيات اليت مت   ٔنه رمغ لك اجلهود املبذو و يد  ٔ غي الت بداية ي

ٔهيل القطاع الصحي والرف ذ سنوات لت ٔزمة وضعها م ٔن ا ٔدائه، ٕاال  ع من 
د وف املرتبطة جباحئة " ٔفرزته من وعي جامعي برضورة 19-الصحية  وما   "

الالزمة  رشية  وال املادية  املوارد  اكفة  ومده  القطاع  هذا  يف  ر  س
ىل  الصحية  الطوارئ  االت  الل  الساكن  ات  يا الح ابة  لالست

ملقار ة  مل ٔحضت  ة  احلا ٔن  ٔكدت  فعالية  اخلصوص،  ٔكرث  و تكرة  م ت 
ظومة حصية قوية رسيع ٕارساء م   .ل

ة  اس ٔس ة ا ة الصح اي ات الـرع دم ا خ سهي ك ـي  ة ال الغ ة ال ٔمه فا
ة  ابع ه اخلصـوص، ن ىل وج ة ع ة الصح ار املنظـوم ة، وفـي ٕاط ام ة ع بصف

ع،   مت ات ا ل مكـون ل ك شم ا  ا هنج ات مـن كـوهن اج متحـور حـول اح و
ة  دن ال ا  هب م، جبـوا م بصحهت ات، وهي متع ٔسـر وا وا ٔفـراد  ا ات  ٔولـوي و
ا،  الج ة وع اي ادا ووق ة، ٕارش ـرابط ة وامل امل ة، الش اع جمت ة و والنفس

ل ٔه ادة ت   .وٕاع
ا ب ـزام  ل ىل  ع ة،  ٔول ا ة  الصح ة  اي الـرع تـركـز  ا  ة  مك دال لع

ىل  وع ة،  الصح ات  دم اخل ٕالـى  الـولـوج  فـي  اواة  واملس ة،  اع جمت
ة،   ـوى ممكـن مـن الصح لـى مس ٔ ع ب مت اسـي فـي ا ٔس احلـق ا ـراف ب ع

ادة   ا ورد فـي امل ىل  25مك ان، ونـص ع س املـي حلقـوق إال الن الع مـن إالع
ة  امل ة الع ـور املنظم ك دس ادر فـي ذل ة الص   .1948لصح

ا   ة، ضـروري المئ ة امل ة الصح شـري ة وال ال ـر املـوارد امل ان تـوف وٕاذا ك
ع   ة م ل مبهنج ام ب التع ٕان مـن الـواج ة، ف ٔول ة ا ة الصح اي ـر الـرع ـوف ل
ة  اع جمت ل  العـوام ك  ذل فـي  ا  مب ة،  لصح ع  ٔوس ا ددات  احمل

ادي ص ق ةو ة والسلـو   .ة، والبي
ذ   ٔخ ت ة،  اع قط وٕاجـراءات  ات  اس س وٕاقـرار  بلـورة  ضـي  يق ذا  وه
ـن  ة ب ة املشرتك ار املسؤول ة، فـي ٕاط ل جممتع ذه العـوام ار ه عت ـن  بع
تضافـر  ا  مجيع م  لهي متلـي  ـي  وال الصحـي،  ٔن  الش فـي  ـن  ل املتد ة  اكف

د امل  .ـوارداجلهـود، وتـرش

ر احملرتم،    السيد الوز
لفرتة   ملغرب  مج احلكويم  ٕاىل تزنيل القانون    2026- 2021هيدف الرب

عية،  ج و  ز ا د راك ٔ ٔنه يعترب  عية،  ج محلاية  إالطار املتعلق 
لسنة املالية    5500مليار درمه و  17,3ختصيص    2022وعرف قانون املالية 

صب مايل لقطاع الص  ل تزنيل ورش   4,2ة، ٕاضافة ٕاىل  م ٔ مليار درمه من 
عية.  ج   امحلاية 

إالطار   لقانون  طبقًا  عية  ج امحلاية  ق    21-09وتعترب  لتحق لية 
ٔهنا هتدف ٕاىل  املستدامة،  ٔهداف التمنية  التغطية الصحية الشام وبلوغ 

الفرتة   الل  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت ، 2022- 2021تعممي 
دة  ات املعوزة املستف شمل الف ٔمني ل ستفادة من هذا الت رب توسيع  وذ 

ري   اص  ٔش ات املهنيني والعامل املستقلني وا دة الطبية وف من نظام املسا
متكن   س ث  اصًا، ح شاطًا  زاولون  ن  ا ٔجراء  د    22ا مستف مليون 

اكليف العالج  ي يغطي  ٔمني ا شفاء ٕاضايف من هذا الت س ٔدوية و   .وا
خصص   ي  ا السنة  لهذه  املالية  قانون  مبضامني  ريا  رش  ست وٕاذ 
قة  احلق إالرادة  يعكس  ي  ا اليشء  ة  الص لقطاع  ة  ٕاضاف مالية  دات  اع
شلك لكي، متاشيا مع الزتام احلكومة  ة  ظومة الص لحكومة يف ٕاصالح م

ة العموم  دمة الص ة بتعزز  ة وضامن وتطور العرض الل الوالية احلكوم
ب القرب وتعممي  ٔطباء واملمرضني وتطور الوصول ٕاىل طب كون ا الصحي و
رشية،   ل لتجويد اخلدمات الصحية وتدبري املوارد ال ٔنه املد ٔرسة  طب ا
ىل احلاالت املستع   ل الرتكزي  ٔ ات من  شف ام يف املس زد ف  وختف

الص  اية  الر العاملني يف  دد  الوطين  ورفع  لرتاب  ٔفضل  تغطية  لبلوغ  حية 
وائية واخلريطة الصحية وتعزز   ات املرىض، ومراجعة السياسة ا اج وتلبية 
داث بطاقة حصية  ات اجلهوية، وٕا شف ٔولية واملس شباكت املراكز الصحية ا
ح  املنجزة وم ة  اجلراح العمليات  دد  والرفع من  مقمية  ية ونظام حراسة  ذ

ملهنيي   وتقدميحتفزيات  الوقائية  السياسة  وتعزز  ة  الص حفوصات  قطاع 
ع امحلل واملواليد اجلدد ارية لت ات جمانية وٕاج   .وتلق

ث هتدف احلكومة ة    ح ٕاىل ٕاصالح املنظومة الصحية وتعزز مزيانية الص
ٔهيل التجهزيات يف املؤسسات الصحية، وتوفري سيارات ٕاسعاف   ة وت العموم

دمة لنقل املرىض و الية وتعزز كذ املوارد   جمهزة  دة طبية استع مسا
العام واخلاص  ني  القطا ة وتطور رشاكت بني  العموم ات  شف لمس املالية 
جبودة  رتقاء  و ٔمن  وا والنظافة  واحلراسة  ال  ستق شطة  ٔ ملناو 
العمويم،   شفى  املس يف  املواطن  ثقة  واستعادة  شفائية،  س ات  العال

 ٕ احلكومة  الصحية وستقوم  والطوارئ  ٔزمات  ا لتدبري  اسرتاتيجية  داد 
دة  ة عن بُعد واملسا ر يف الطب عن بُعد واخلربة عن بُعد واملراق س و
ٔو  شارة الزمالء  ٔو اس ل  ٔطر الصحية من التد متكني ا الطبية عن بُعد، 
سيق بني املؤسسات الصحية  ة املرىض، وشجيع كذ التاكمل والت مراق

ق املساواة يف الولوج ٕاىل العالجاملتق  ًا لتحق  .اربة جغراف

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ملنظومة الصحية   اء مرشوع قانون إالطار اخلاص  الل املنطلق  من 
ركز  ي  عية ا ج لحامية  متعي  ل املرشوع ا ي يعترب خطوة دا وا

شامل ومعيق   ٕاصالح  نعتربه ىل  ي  ا املرشوع  وهو  الصحية،  لمنظومة 
مستوى  ىل  نوعية  نق  داث  ٕا ٔهنا  ش من  ة  ق حق عية  اج ثورة  مبثابة 
لك   لتطلعات  ابة  ست ىل  قادرة  لتصبح  الوطنية  الصحية  املنظومة 
ة الئقة دمة حصية معوم ستفادة من   .املواطنني، وتضمن هلم املساواة يف 

ٔصا وسعيا لتزنيل هذا االٕ  ل يف فريق ا س ال،  ٓ ٔرسع ا صالح يف 
ذا   تنف احلكومة  به  قامت  ما  برية  جيابية  ٕ شارن  املس لس  مب واملعارصة 
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ادة النظر يف املنظومة الصحية لتكون  ٕا ة يف جمال  ة السام ت امللك لتعل
داد مرشوع قانون الل ٕا عية، من  ج -يف مستوى ورش تعممي امحلاية 

يتعلق الوزاري   ٕاطار  لس  ليه ا ي صادق  ، وا إالصال الورش  هبذا 
 .يوليوز اجلاري  13املنعقد بتارخي 

ٔوىل يف   متثل ا ٔساسية  امات  ٔربع د ىل  وركز هذا املرشوع املهيلك 
لني وتعزز  ني وضبط معل الفا ليات التق دة تتو تقوية  د حاكمة ج اع

شفائية والتخطيط الرتايب س مثني احلاكمة  لعرض الصحي، والثانية هتم   
اخلصاص  وتقليص  العام  لقطاع  رشي  ال الرٔسامل  لتحفزي  رشية  ال املوارد 
ىل  اح  نف رشية وٕاصالح كذ نظام التكون، وكذا  احلايل يف املوارد ال
خلارج وحهثا   ٔطر الطبية املغربية املقمية  بية، وحتفزي ا ٔج الكفاءات الطبية ا

ٔرض الوطنىل العو   .دة ٕاىل 
ستجيب النتظارات   ٔهيل العرض الصحي مبا  تعلق بت امة الثالثة ف ٔما ا
دمات الطبية والرفع من جودهتا، والتوزيع العادل  ل سري الولوج  املغاربة يف ت
امة الرابعة رمقنة   ني هتم ا رب الرتاب الوطين، يف  شفائية  س دمات  ل

رمت ذ كام  الصحية،  ظومة  املنظومة  م داث  ٕا رب  احملرتم،  ر  الوز السيد   
ٔساسية اخلاصة  دجمة لتجميع ومعاجلة واستغالل اكفة املعلومات ا معلوماتية م

 .ملنظومة الصحية
ة حول رؤية  ويتطلب هذا إالصالح الشمويل تعبئة لك الطاقات املمك

الالز  الصحية  اية  الر توفري  يف  ٔمسى  ا هدفها  متثل  اكم  وم دجمة  مة م
اصة ساكنة املناطق النائية والصعبة الولوج، هبدف احلد من   لمواطنني، و
عية، وتقريب اخلدمات الصحية املتخصصة والنوعية  ج الية و الفوارق ا

  .من املواطنات واملواطنني

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

اليا ا  مثن  صا واملعارصة وٕاذ  ي تقوم به احلكومة  ٕاننا بفريق  هود ا
واليقظة  امجلاعية  التعبئة  من  مزيد  ٕاىل  ندعو  فٕاننا  ت،  املستو اكفة  ىل 
املية  ٔزمات  ظل  يف  املواطنني  تطلعات  بة  وموا ق  حتق قصد  املستدامة 
التفكري   ٕاىل  يدعو  مما  يل،  شلك  يظهر  مل  مازال  بعضها  ر  ٓ ة،  سار م

داد النصوص الق  ايق وٕا املتعلقة بورش شلك اس اصة  ا،  انونية وٕاخرا
عية.  ج   امحلاية 

لس   ٔصا واملعارصة مب ر احملرتم، وٕاميا من فريق ا ليه السيد الوز و
ىل مرشوع القانون ٕالجياب  ت فٕاننا نصوت  د شارن لك هذه الت -املس

خراج نصوصه التنظميية.  ٕ ٕالرساع    ٕاطار املنظومة الصحية مع التوصية 
 شكرا.و 

س    : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

 
1 Régime d'Assistance Médicale 

دة والتعادلية.  لو ستقاليل  لفريق  لكمة    ا

داد:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ر،    السيد الوز

دة والتعادلية ملناقشة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ي   06.22مرشوع قانون إالطار رمق   ملنظومة الصحية الوطنية وا املتعلق 

ادل.  رخيية لبناء نظام حصي قوي و   يعترب طفرة 

ر،    السيد الوز
ة   ملنظومة الصحية الوطنية جتسيدا لٕالرادة امللك يعترب املرشوع املتعلق 

لمن  ذري  صالح  ٕ ام  الق ٕاىل  حمطة  من  ٔكرث  يف  اعية  ا ة  ظومة السام
ة من املبادرات املستع اليت   الصحية الوطنية وجعل إالصالح لقطاع الص
رب  احلكومة  لفعل  رمجته  ما  وهذا  ووطنية،  دية  لك  ارشهتا  م جيب 
وحيقق  ملغرب  ة  الص قطاع  ثورة يف  شلك  يلك س ٕاصال  مرشوع 

رشيعية   لنصوص ال بته  ٔهداف املنتظرة مىت مت إالرساع يف موا والتنظميية ا
لتطبيق.  ذة    املت

إالصالح   ق  لتحق وفعاال  اكمال  م ٕاطارا  القانون  هذا  مرشوع  شلك 
اية   لمنظومة الصحية الوطنية مبا يضمن الرفع من مستوى نظام الر شود  امل
عية  ج صادية و ق ق التمنية  ٔساسية لتحق ة رافعة  الصحية وجيعل الص

ٔساسية يف ٕاجنا ة وركزية  عية. والبي ج   ح ورش امحلاية 
ه   د تو ي و شاريك ا هنج ال لمسؤولية املشرتكة وا كرس  ٔنه  كام 
لالخنراط   عيني،  ج والرشاكء  لني  الفا يق  و الرتابية  ات  وامجلا و  ا
ىل حنو  ستجيب  الوطنية  الصحية  املنظومة  امجلاعي واملسؤول يف جعل 

ت هبدف ضامن إ  د تلف الت ل  ٔوراش الكربى اليت اخنرط فهيا  ٔم جناح ا
  املغرب.

ر، سيكون ال حما خطوة سرتفع  ٕاصالح املنظومة الصحية، السيد الوز
تعممي  الل  من  الصحية  الوطنية  املنظومة  يف  ة  واملصداق الثقة  سوب  م
اليت   والفقرية  الهشة  ات  الف لفائدة  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت

ن  من  اليا  د  د"  ستف "رام الطبية  دة  املسا ن RAMED)1(ظام  ا  ،
ٔفق هذه السنة، وكذ  اري عن املرض يف  ٔمني إالج الت شملهم نظام  س
ىل  هتا والرفع من جودهتا وكذ  س ٔ رب توفري وتقريب اخلدمات الصحية و
سباهتا وحتسني  هيا بصيانة مك عتبار ٕا الل رد  ٔطقم الصحية العام من  ا

عية. ٔوضاعها  ج   املهنية و

ر،    السيد الوز
ٔهداف   ل قانوين  ٕاطار  وضع  ٕاىل  هيدف  ٔيدينا  بني  ي  ا املرشوع 
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ىل  د  الع ادة هيلكهتا  ٔساسية ٕالصالح املنظومة الصحية الوطنية، وٕا ا
ٔساسية هتم: امات    ٔربع د

  ديدة؛   ٕارساء حاكمة 
  رشية؛   مثني املوارد ال
  ٔهيل العرض الصحي؛   ت
  .ورمقنة املنظومة الصحية  

ر،    السيد الوز
الصحية   8ددت    4املادة   املنظومة  لهيا  كتقوم  اليل  املبادئ  ل  د

اخلدمات  من  ستفادة  و العالج  ٕاىل  الولوج  يف  املساواة  هام:  الوطنية، 
يف  والتوازن  إالنصاف  الصحية،  اخلدمات  ٔداء  يف  سمترارية  الصحية، 

لموارد وا ايل  ات اململكة،  التوزيع ا ر  ات واخلدمات الصحية بني سا لب
داد  ٔساسية يف ٕا  ٔ د مقاربة النوع، هاذي مس ادئ احلاكمة اجليدة واع م
النتاجئ  ىل  القامئ  والتدبري  الصحية  وإالسرتاتيجيات  والربامج  السياسات، 

حملاسبة والتعاضد كذ ف خيص استعامل الوسائل.    وربط املسؤولية 
مجيع املواطنني واملواطنات واملؤسسات والهيئات يف القاطع العام  وتعبئة

املتعلقة  و  ا سياسة  ذ  تنف يف  هم  وٕارشا املدين  متع  ا واخلاص ومجعيات 
املتعلقة   وكذا  الصحية  ٔخطار  ا من  ريها  و ٔمراض  ا ٔوبئة،  ا من  لوقاية 

لساكن وتوفري   ة ٕاىل حتسني الوضعية الصحية  اية الصحية لربامج الرام الر
ٔساسية لها.    ا

ام   الق لينا  حتمت  املبادئ  هذه  ٔن  نؤكد  ستقاليل،  الفريق  يف  حنن 
د خريطة حصية  ة يف مشوليهتا، واع صالح وتقوية املنظومة الصحية العموم ٕ
ٔمام   ال  ا ح  ف من  متكن  سواء،  د  ىل  واخلاص  العام  ني  القطا شمل 

ا ت  من  لالستفادة  بني املواطنني  ما  اكمل  م ٕاطار  يف  الصحية  خلدمات 
ىل الصعيد الوطين.  لجميع  ل ضامن إالنصاف الصحي  ٔ ني من    القطا

ر،    السيد الوز
ات املواطنني من   يا ىل مستوى تغطية اح بري  راجع  املغرب جسل 

راجع إالنتاج الوطين من   ٔدوية،  ٔنه هيبط    %53ٕاىل    %80ا من املرتقب 
ادي تعمل الل هذه الس   %50ٕاىل   ٔن احلكومة  ا عند اليقني ب نة، اح

لتقوية   شارية،  وائية وفق مقاربة  ة ا لصنا ىل تطور املنظومة اخلاصة 
رات  س رابط وتقوية  وايئ والصحي وضامن  ال ا سلس إالنتاج يف ا

  يف هذا القطاع. 
ج  ٔن تعممي امحلاية  ىل  ستقاليل نؤكد  عية وتوفري ٕاننا يف الفريق 

تقوية   ٔن  كام  الصحي،  القطاع  ٕالصالح  ٔسايس  ل  مد الصحية  اخلدمات 
اكمل  اذبية القطاع الصحي العام يف ٕاطار  ال وحتسني  قدراتنا يف هذا ا
ٔمن الصحي  مع القطاع اخلاص ال حميد عنه لتعزز السيادة الوطنية وضامن ا

ة، مع ستوري يف الص ىل املوارد   ومتتيع املواطنني حبقهم ا ضامن التوفر 

القطاع  اذبية  لتحسني  ٔولوية  هبا  الالزمة  العناية  ووضع  ة  اكف ا رشية  ال
  العمويم. 

الصحية   التاكليف  من  سيقلص  عية  ج امحلاية  تعممي  ٔن  العمل  مع 
الفقر،  العديد من املواطنني واملواطنات من  وحيسن القدرة الرشائية وينقذ 

ال   ن  ا ٔوالئك  نفقات اصة  من  ويعانون  حصية  تغطية  ىل  يتوفرون 
ة وامللكفة.  ٔمراض املزم   ا

ستقاليل   الفريق  يف  فٕاننا  املرشوع،  هذا  ٔمهية  نظرا  ري،  ٔ ا يف 
ٕالجياب.  ليه    سنصوت 

ر.    وشكرا لمك السيد الوز
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

لفريق   لكمة    . احلريك ا

ارك السباعي:  شار السيد م   املس
س احملرتم،    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

اقشة مرشوع   م لمسامهة يف  احلريك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رمق  - القانون ي سميكن   06.22ٕاطار  الوطنية، ا الصحية  ملنظومة  يتعلق 

رافعة  عية  ج ة وامحلاية  بالد من ٕاطار مرجعي ٕاصال ملنظومة الص
عية واملهين.  ج صادي و ق لمنو  ة  ق   حق

التعلمي   جلنة  ه  عرف ي  ا والهادئ  إالجيايب  لنقاش  ننوه  البداية  ويف 
والشكر  املرشوع،  هذا  دراسة  مبناسبة  عية  ج و ة  الثقاف والشؤون 

ىل التفضل بتقدمي هذا  موصول ٕاىل السي عية  ج ة وامحلاية  ر الص د وز
ة  ة السام لتوجهيات امللك ذا  داده تنف ي مت ٕا ٔمام الربملان، وا املرشوع الهام 
يف  اللته  ليه  ٔحل  ما  وهو  الصحية،  لمنظومة  ذري  ٕاصالح  ٔن  ش يف 

وخطاب    2021يوليوز    31خطايب   يد  ا العرش  عيد  ٔكتور    8مبناسبة 
ٔوىل،    2021 رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة الربملانية ا تاح ا مبناسبة اف

ة ودور ومسؤولية   كرس دامئا احلق يف الص ي  ستور ا ٔحاكم ا وتطبيقا 
الصحية  املرافق  ٕاىل  املواطنني  ولوج  سري  وت ب  التطب توفري  يف  و  ا

ىل تفا مع مالحظات  ستفادة من اخلدمات الطبية، و واستفسارات و
ىل جتويد   ت مجيعها  انص اليت  شارن  املس السيدات والسادة  وتعديالت 

. رشيعي ش ومضمو   هذا النص ال

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

رخيية ومفصلية لبناء   ٔن هذا املرشوع فرصة  ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب 
اء ل  ة، ٕاذ  ٔكرث قوة وجنا ٔهيل املنظومة نظام حصي  ٔساسيا لت شلك مركزا 
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ىل شخيصها ببالد  متع املغريب  ت وفعاليات ا الصحية اليت جتمع اكفة مكو
ىل مجيع   املرتامكة  الالت  خ ٔعطاب و ا من  ة  تعرف مجمو واليت  اليوم، 
املنظومة   تدبري  يف  املطلوبة  ة  ا الن ق  حتق دون  حتول  واليت  ت،  املستو

رشية، والتوزيع  الصحية الوطنية ، ٕاذ تعاين من اخلصاص املهول يف املوارد ال
القروي واحلرضي،  العامل  وبني  ٔقالمي  ا وبني  اجلهات  بني  العادل  ري  ايل  ا
ستجيب لتطلعات وانتظارات  اك وال  ري م ٕاضافة ٕاىل وجود عرض حصي 

عية.  ج   خمتلف الرشاحئ 

س احملرتم،    السيد الرئ
ا هذا  نناقش  ات وحنن  قرتا و املالحظات  ل  س الهام،  ملرشوع 

  التالية: 
   هنوض ا احلكومة جلعل  ى  ة  ق سياسية حق ٕارادة  توفري  رضورة 

الل   التعلمي، من  انب  ٕاىل  هتا  ٔولو ىل رٔس  الصحي  لقطاع 
لقطاع الصحي؛  صصة   الرفع من املزيانية ا

   الية ا العدا  الصحية، واحلد من  معاجلة ٕاشاكلية غياب  واجلهوية 
رشية   ٔقالمي يف املوارد ال االت واجلهات وا ة بني ا ت الصار التفاو

ة واخلصوصية والتجهزيات؛  شفائية العموم س ات   والب
  سرتاتيجية والربامج  السياسات  داد  ٕا يف  النوع  مقاربة  د  اع

 الصحية؛ 
 ف لتخف إالقلميية  شفائية  س ات  الب ٔهيل  ىل   ت الضغط 

الالزمة وتوفري   ملعدات  ات اجلهوية، عن طريق جتهزيها  شف املس
رشية؛   املوارد ال

   دة املتوا الصحية  ملراكز  الصحية  املنظومة  ٔهيل  لت خمطط  بلورة 
ٔهيل   بت احلكومة  الزتام  ظل  يف  اصة  واجلبلية،  القروية  ملناطق 

 مركز حصي؛   14000
  ليات احلاكمة وربط داث وتفعيل  حملاسبة. ٕا  املسؤولية 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ابة   ا لٕال اء شاف ي  ، وا ٔهدافه الن ٔمهية هذا املرشوع و انطالقا من 
القطاع  لني يف  والفا ت املواطنني واملهنيني  عن انتظارات وتطلعات ورها

جياب.  ٕ ليه    الصحي، فٕاننا يف الفريق احلريك سنصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته. والس   الم 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ملغرب. لشغالني  حتاد العام  لكمة لفريق    ا
  

شارة السيدة   ة املس ي ل:   ف   خور
س.    شكرا السيد الرئ

ر احملرتم،    السيد الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔتناول   ٔن  ملغرب سعدين  لشغالني  العام  حتاد  فريق  مس  لكمة  ا
اقشة مرشوع قانون ملنظومة    06.22إالطار رمق  -وذ يف ٕاطار م يتعلق 

  الصحية الوطنية. 
ل اليت عرفهتا املنظومة الصحية الوطنية  ٔمل يف املرا يف البداية وبعد الت

ستقالل   ذ  املغرب م ٔن  ب ٔن نعرتف  سيطة استطاع البد  ماكنياته ال ٕ و
ٔهنا  ساطهتا، ٕاال  لية رمغ  رمس معامل سياسية حصية وطنية ذات نظرة مستق
صادية  ق عية و ج ئية و لنظر ٕاىل احملددات الو اكنت سياسة واقعية 
بذل جمهودات  ٕاذ  ملدة طوي  هنج  ىل نفس ا املغرب  ة، وظل  ميوغراف وا

الل تطور برية يف القطاع الصحي حق  دة ظهرت من  اللها نتاجئ ج ق من 
دون  ٔطفال  وا ات  ٔ ا ات  وف معدل  حبفظ  املتعلقة  الصحية  مؤرشاته 

لمواطنني.  وسط العمر املتوقع    اخلامسة، ورفع م
ي طال حمددات   ري ا الك والتغيري  ي شهدته بالد  لتطور ا ونظرا 

مل املنظومة  ٔن  امجليع  الحظ  ة،  الص قطاع  مستوى   ومؤرشات  يف  تعد 
فقط   اعمتدت  اوزة  م ظومة حصية  م ٔمام  ٔصبحنا  و املواطنني،  انتظارات 
ٔساسا. ال  ىل ما هو  رص فقط  ىل سياسة تق ناقض  رخيي وم   شلك 

ت   د الت ٔمام  تعد مالمئة  مل  فٕاهنا  السابقة  املر  فا يف  فٕان اكنت 
رية ٔ الل العرش سنوات ا ٔسف فٕانه  ادرة   الراهنة، مع ا ٔي م مل يمت اختاذ 

ة  امللك التوجهيات  رمغ  صلبة  حصية  ملنظومة  س  ٔس الت ٔهنا  ش من  قة  حق
لمنظومة  ات جوهرية  ٔكرث من حمطة ٕاىل ٕاجراء ٕاصال اعية يف  ة ا السام
املبادرات  من  ة  الص قطاع  ٕاصالح  ٔن  ىل  واحلث  الوطنية،  الصحية 

ال  ل  ارشهتا واليت ال تق اليت جيب م اللته يف املستع  ٔكد  فقد  ري،  ٔ ت
ادة النظر يف املنظومة الصحية الوطنية  ىل رضورة ٕا العديد من املناسبات 
من  العديد  املنظومة  هذه  رامكت  بعدما  جوهرية  ات  صال ٕ ام  والق
ىل مستوى السياسات  هودات املبذو  لرمغ من ا وية  الالت الب خ

سرتاتيجي  ٔو  ططات  ٔو ا   ات.املعمتدة 
ة   هتا يف موا نا الصحية وحمدود ظوم ورو هشاشة م احئة  ٔكدت  لقد 
نت   ٔ هتا شغي القطاع اليت  رية واجلسمية اليت بذ ٔزمات رمغ التضحيات الك ا
عز   ويف  اجلاحئة  ٔثناء  ىس  ت ال  وتضحية  برية  ة  رتاف وا الية  وطنية  عن 

لني من سلطات يق املتد انب  ية يف حامية   ذروهتا، سامهت ٕاىل  ٔم رابية و
  حق املواطنني يف احلياة. 

وإالشاكالت   إالماكنيات  ق  رمغ   ، ببالد الصحية  ٔطر  ا ت  متك فقد 
ٔمر  ء، وهو  ة هذا الو وية، من الصمود رمغ جسامة املسؤولية يف موا الب
ٔقوى املنظومات الصحية املشهود  ه  زتاز به يف وقت جعزت ف ال ميكن ٕاال 

ٔزمة.لها    خلربة والكفاءة وإالماكنيات املادية ومراكز البحث عن ٕادارة هذه ا
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ة مفادها حمدودية   ا لقد وصلنا اليوم مجيعا بعد حتليل هذا الوضع ٕاىل ق
سب لبالد  ٔ س لمنوذج الصحي ا ٔس ة ٕاىل ت نا الصحية احلالية واحلا ظوم م

ىل تطلعات اكفة املغاربة.    القادر 
رتي ملغرب تدشني  ولقد جسلنا  لشغالني  حتاد العام  بري يف فريق  اح 

قانون إالطار  ىل  رب املصادقة  الصحية  لمنظومة  الشام  املراجعة  مر 
ة يف هذا   لرؤية امللك ذا  ، تنف عية وٕاطالق معلية تزني ج محلاية  املتعلق 

الصحية املنظومة  ٕالصالح  ٔساسية  ا لبنة  ا شلك  ي  ا ال،  الوطنية    ا
ٔهيلها.    وت

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ملنظومة الصحية الوطنية    06.22ٕاطار رمق  - ٕان مرشوع القانون املتعلق 
س نظام حصي قوي  ٔس لت ا مجيعا  لينا اغتنا رخيية يتوجب  يعترب فرصة 

ددة ومشولية تضع املواطن املغريب يف قلب هذه   د نظرة م ات،  ع إالصال
ٕاطار  بدون شك ٕاىل وضع  فهو هيدف  املرشوع  ٕاىل مواد هذا  نظر  فٕاذا 
رشاك  ٕ ادة هيلكهتا  نا الصحية وٕا ظوم ٔساسية ٕالصالح م ٔهداف ا قانوين ل
رشي   لعنرص ال عتبار  ادة  ٕا الل  ال، من  لني يف ا و ومجيع الفا ا

معلوماتية ظومة  م داث  وٕا الطبية  الكفاءات  لب  د    و اع نظام  ووضع 
فهو بذ  القطاع،  ديدة لتدبري  داث هيئات  ٕا الصحية مع  لمؤسسات 
ت املنظومة الصحية كام عرفهتا املادة الثالثة من   اط جبميع مكو ٔ كون قد 

  مرشوع القانون نفسه. 
يلك، لكن ال ميكن  النظر ٕاىل هذه املواد، فٕانه فعال مرشوع ٕاصال  ف

ة النظر ٕاليه مبعزل عن   رشيعية والتنظميية املؤطرة لقطاع الص يق القوانني ال
دة ال تتجزٔ.  ي و ال فه   اليت ستصدر يف هذا ا

وضع   ٕاىل  ه  ٕالجنا حيتاج  املنظومة  ٕاصالح  فٕان  نفسه،  السياق  ويف 
ٕاقرار  رب  إالصالح  قلب هذا  رشية يف  املوارد ال اسرتاتيجية واحضة جتعل 

لوظيفة الصحية  اص  ٔسايس  قة مع  نظام  شارية حق ٔساس مقاربة  ىل 
رشية   ع شلكية وتعزز جحم املوارد ال لسات اس س انطالقا من  ت ول النقا
ح  ىل الشغي مع ف ف العبء  العام يف القطاع شلك يضمن اجلودة وختف
حملاسبة، وشجيع   املسؤولية  وربط  نقاش حول رشوط حتمل املسؤولية 

موض معايري  وضبط  انب  الكفاءات  ٕاىل  هذا  املسؤوليات،  ٕالسناد  وعية 
ده،  ة لو صاص قطاع الص استحضار املقاربة الوقائية اليت ال تعترب من اخ
حملددات  ة مرتبط  ٔخرى، فاحلق يف الص ات  ه حمددات قطا ل ف بل تتد

ة اكلتعلمي والتغذية السلمية والسكن السلمي.  لص عية    ج
  وشكرا لمك.

س    : اجللسةالسيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب. لكمة لفريق    ا

شار    محمد معوري:  السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمني، 
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
لمناقشة والتصويت مرشوع القانون  صصة  رشيعية ا إالطار رمق -اجللسة ال

ملنظومة الصحية الوطنية.   06.22   ويتعلق 
ٔشغال جلنة   اليت طبعت  ٔجواء إالجيابية  ٔشيد  ٔن  ٔود يف البداية،  و

الث  والشؤون  املسطرة التعلمي  ل  مرا خمتلف  الل  عية  ج و ة  قاف
القانون  هذا  رشيعية ملرشوع  اكنت موسومة -ال اليت  ٔجواء  ا إالطار، ويه 

ٔمهية وقمية مرشوع القانون إالطار، وروح املسؤولية والتعاطي -ستحضار 
زي النفاذ. ه ٕاىل    إالجيايب مع مضامني النص، والرغبة يف إالرساع يف ٕاخرا

  ر احملرتم، السيد الوز 
ث القمية   -ٕان مرشوع هذا القانون   لغة، مفن ح ٔمهية  إالطار حيظى ب

املرشع  خول  اليت  القوانني  من  ٔخر  صنفا  إالطار  القوانني  تعترب  القانونية، 
ث نص الفصل   دها، ح ة اع لربملان صالح ستوري  ستور   71ا من ا

ٕاط تضع  قوانني  ىل  التصويت  ة  صالح لربملان  ٔن  ٔهداف  ىل  ل ارا 
ة  والبي عية  ج و صادية  ق ن  املياد يف  و  ا شاط  ل السياسية 

ة.    والثقاف
رشيعية  ٔداة  وهنا  من  تربز  ٔمهية  ا هذه  فٕان  املضمون،  ث  ح ومن 
ٔيضا من   الل املدى البعيد واملتوسط، و ديد السياسة العامة القطاعية  لت

ىل اعت  رشيعية،  د املبادرات ال ٔن املبادئ اليت تتضمهنا جتعل وهنا تق بار 
ٔحاكم اليت تتضمهنا.   ٔو مقرتح قانون يتعارض مع ا ٔي مرشوع    من تعذر تقدمي 

لتايل فٕان مرشوع هذا القانون   إالطار يعترب ٕاطارا مرجعيا ومؤطرا    -و
ة.  رشيعية الالحقة املرتبطة بقطاع الص   لنصوص ال

القانون مرشوع  هذا  ٔن  س - كام  يف  ٔيت  ي مؤطر  ٕاطار  ٕاصال  ياق 
الوطنية،   الصحية  املنظومة  ٔهيل  ت ٕاىل  ة  الرام ة  السام ة  امللك لتوجهيات 
لمواطنات  املقدمة  الصحية  اخلدمات  وتعزز  عية،  ج امحلاية  وتعممي 

  واملواطنني. 

ر احملرتم،    السيد الوز
ني هيدف ٕاىل:   -ٕان مرشوع هذا القانون    إالطار، وفق ما هو م

   سري الصحية وحتسني  ت ٕاىل اخلدمات  املواطنات واملواطنني  ولوج 
  جودهتا؛ 

  ىل مجموع الرتاب ات  صف لعرض العال اك وم وضامن توزيع م
  الوطين؛ 
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   وسالمة الصحية  ات  واملنت ٔدوية  ا وتوافر  دوائية  سيادة  ضامن 
  وجودهتا؛ 

  .ات ورمقنة املنظومة الصحية الوطنية ادة تنظمي مسار العال   وٕا

لني، ٕان لك ه يض مشاركة خمتلف الفا سائل امجليع، وتق ٔهداف  ذه ا
ٔهداف،  ا ق هذه  ل حتق ٔ روح وطنية ومسؤولية، من  لك من موقعه، 
عتناء   لمنظومة الصحية، واليت جعلت من  ة  ة السام لرؤية امللك والوفاء 
منوذج التمنوي  اح ا ٔسايس وجوهري لن ة املواطنات واملواطنني رشط  بص

  شود. امل 

ر احملرتم،    السيد الوز
سع  حتاد العام ملقاوالت املغرب ب انطالقا من حق التعديل تقدم فريق 

الل 09( ضياته من  ق مق روم يف مجملها ٕاىل جتويد النص وتدق ) تعديالت 
ىل:     اقرتاح التنصيص 

   يف اكم  ٔدواره  ب ضطالع  يف  الصحي  اخلاص  القطاع  بة  موا
 طنية؛ املنظومة الصحية الو 

  ة؛ ر يف قطاع الص س ىل   حتفزي القطاع اخلاص 
  .ة لص ريبة الهيئة العليا   ٕارشاك القطاع اخلاص يف 

الل   ات هذه التعديالت، من  ر، مع مقرت لمت، السيد الوز وقد تفا
لتطبيق مرشوع  اليت ستصدر  التنظميية  النصوص  ىل تضميهنا يف  يد  ٔ الت

  هذا القانون إالطار. 
ذ ل  ٔ نصوت  و املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  يف  فٕاننا   ،

قانون مرشوع  ىل  رمق  -ٕالجياب  ملنظومة   06.22إالطار  يتعلق  ي  ا
  الصحية الوطنية. 

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لشغل.  حتاد املغريب  لكمة لفريق    ا

ن سليك:  شار السيد نور ا   املس
س، السيد     الرئ

ر،    السيد الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

رية  هودات الك ٔن شيد  حتاد املغريب لشغل ٕاال  سعنا يف  بداية، ال 
العاملني بوزارة   الصحية ولك  ٔطر  ا ر، وجبانبمك  السيد الوز هبا،  اليت مقمت 

و  هيم  وتفا مبجهوداهتم  ن  ا لية  ا ا وزارة  وكذا  ة  اجلسام الص تضحياهتم 
ٔقل  ئية املميتة وتداعياهتا اخلطرية ب ٔزمة الو استطاعت بالد اخلروج من ا

ٔرضار والتاكليف الصحية واملادية واملعنوية.    ا
من   ٔساسيا  حقا  شلك  ر،  الوز السيد  تعلمون  كام  اجليدة،  ة  فالص

ساين وحام ويل إال القانون ا د  قوا كرسه مبوجب  سان مت  يته حقوق إال
الكرمي  ش  الع اة حصية وتعزز  ولية والوطنية، فضامن ح ا ت  الضام لك 
و جتاه مواطنهيا،   ق الزتامات ا س فقط هبدف حتق ٔساسيا ل ٔمرا  لجميع 
ىل  املستدامة، كام تؤكد  التمنية  ق  ٔسايس من رشوط حتق بل هو رشط 

الع ة  الص ظمة  م مج  لرب ٔولوية  ا ذات  سرتاتيجيات  وكذا  ذ  املية 
دة   ٔج   . 2030ٔهداف التمنية املستدامة 

ىل قدم املساواة من الولوج العادل   متكني امجليع  ٔىت ٕاال  وهو ما لن يت
د من الفوارق  ل ات واخلدمات الصحية ذات اجلودة  واملنصف ٕاىل العال
ي سطرته  جتاه ا اية الصحية، وهو  لر عية ومتتيع امجليع  ج الية و ا

ل  ا ٔ ات من  ديد من إالصال ل  رب ٕاطالق ج ة  ة السام ات امللك لتو
ىل  راهن  ي  ا عية  ج امحلاية  ورش  وتزنيل  عية  ج و  ا تعزز 

ة.  رب ضامن فعالية الولوج ٕاىل الص سان  ر يف إال   س
لقطاع الصحي،   انب الرتاكامت القانونية واملؤسساتية املنظمة  ث ٕاىل  ح

دة يف املوارد املالية وإالرادة املعرب عهنا لضامن حاكمة مف ٔن الز ن املالحظ 
عتباره العمود الفقري ٕالصالح واقع   رشي  لعنرص ال ٔكرث  م  ه تدبريها و
ة من املبادرات الهادفة ٕاىل تعزز حاكمة  الل مجمو املنظومة الصحية من 

  القطاع. 
لمنظومة الصحية الوطنية  ٕان رغبتمك اليوم يف تزنيل إالصالح ا لشامل 

لشغل  حتاد املغريب  دينا هبا يف  ٔساسية اليت لطاملا  اكن من املطالب ا
عية   يف لك املناسبات برضورة إالصالح الشمويل واخلروج من احللول الرتق
ا   ق ا جوهر وحق وي، ٕاصال ت احملاسباتية لقطاع اسرتاتيجي وح واملقار

ظوم  ٔهيل م ل ت ٔ ٔو ف  من  ات  لعال نا الصحية سواء يف شقها املتعلق 
ىل  ىل مستوى حاكمة املنظومة، جلعلها قادرة  ٔو  وائية  لسياسة ا يتعلق 
ولية  ا ت  د والت التطورات  عية ولك  ج امحلاية  تعممي  رة ورش  مسا

ال.    والوطنية يف هذا ا
مثن هذه املبادرة يف وضع مرشوع القانون  املتعلق   06.22إالطار  -واليوم، 

ادئ  جياب ما تضمنه املرشوع من م ٕ ل  ملنظومة الصحية الوطنية، وس
يل:    من ق

ستفادة من اخلدمات الصحية؛  -   املساواة يف الولوج ٕاىل العالج ويف 
ٔداء اخلدمات الصحية؛ -   سمترار يف 
واخل  - ات  والب لموارد  ايل  ا التوزيع  يف  والتوازن  دمات  إالنصاف 

ات اململكة؛  ر    الصحية بني سا
ادئ احلاكمة اجليدة؛  -   م
داد    - د مقاربة النوع يف ٕا الل اع ساء من  ل ٕاعطاء العناية اخلاصة 

سرتاتيجيات الصحية؛    السياسات والربامج و
من    - دده  وما  حملاسبة  املسؤولية  وربط  نتاجئ  ىل  القامئة  التدابري 

امات؛    د
ج   - حاكمة  املستوى ٕارساء  ىل  مؤسسات  لق  الل  من  دة 
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ىل املستوى الرتايب؛  ىل املستوى املركزي و   إالسرتاتيجي و
داث قانون الوظيفة الصحية جيسد    - الل ٕا رشية من  مثني املوارد ال

ة  لص الوطنية  اجلامعة   ٔ من  ضلت  ي  ا القطاع  خصوصية 
رشي ال رٔسامل  حتفزي  روم  لشغل،  املغريب  العام    لالحتاد  لقطاع 

ىل الكفاءات الطبية؛  اح  نف   و
ه؛  - اذب ات لتعزز  شف ٔهيل املس الل ت ٔهيل العرض الصحي من    ت
سيري التطور القامئ وسهيل معلية اخلدمات    - رمقنة املنظومة الصحية ب

دده من رشوط تعترب جحر  ليه من الزتامات وما  ة، وما نص  العالج
لمنظومة الصحية. الزاوية يف وضع إالطار    العام 

لشغل،  حتاد املغريب  ٔينا يف  ٕان هناك العديد من املالحظات اليت ارت
من الواجب واملسؤولية رضورة ٕابداءها حول هذا املرشوع، ويه بعض ما  

لجنة.  ا به يف ا   تقدم
دم  ٔت من  اء بديل عن مرشوع قانون   ،ٕان مرشوع القانون مل ي بل 

ات الصادرة يف   34.09إالطار رمق   ملنظومة الصحية وبعرض العال املتعلق 
يوليوز   4الصادر يف    2.14.562، وكذا املرسوم التطبيقي رمق  2011يوليوز    2

ططات 2015 ات وحيدد اخلريطة الصحية وا ظمي عرض العال ، اخلاص ب
ٔن ات دون  ٔن هذه النصوص   اجلهوية لعرض العال لام   ، تمت إالشارة ٕاىل ذ

االت الصحية.  و يف ا ٔساسية لعمل ا ٔهداف ا   القانونية حتدد ا
ٔهداف املنتظرة من   ٔن لك ا ٕان هذا املرشوع يف مادته اخلامسة يعترب 

لهيا املادة  ات   2هذا القانون اليت تنص  و وامجلا مسؤولية مشرتكة بني ا
املدين  متع  وا اخلاص  والقطاع  ة،  من  ة  العموم واملؤسسات  الرتابية 
متلص  ٔخرى، وهو ما قد يفرس يف رٔينا  ة  والهيئات املدنية والساكنة من 
و  ة مسؤولية ا اس نفس در ٔساسية، فال ميكن ق و من مسؤوليهتا ا ا

لمواطنني، ة  لني يف ضامن الص يق الفا ة مسؤوليات  ة   بدر مو خيضع 
كون املسؤولية  ٔن  ٔساسا، وجيب  و  اتق ا ىل  من املبادئ يقع ٕاعاملها 

و هنا واحضة.  ٔساسية ل   ا
ٕالجياب. ال فٕاننا نصوت  ىل لك    و

س اجللسة:    السيد رئ
ليك، شكرا.   تبارك هللا 

ميقراطي  ستوري ا ة ا مو لكمة  عي.  ا   ج
  وزعت. 

ة الك لمجمو لكمة  لشغل. ا ميقراطية    ونفدرالية ا
ا   . تفضلوا، مرح

شار     لهين الكرش:   السيد املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ر،    السيد الوز
شارن،    السيدات والسادة املس

ٔمام  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
القانون مرشوع  لنقاش  املوقر  رمق  -جملسنا  ملنظومة    06.22ٕاطار  يتعلق 

  الصحية الوطنية. 
الكونفدرالية   تناضل  اليت  املطالب  ٔمه  من  عية  ج امحلاية  تعترب 
عية   ج امحلاية  تعممي  الل  قها، مفن  لها وحتق ٔ لشغل من  ميقراطية  ا
القدرة  ودمع  الهشاشة  ٔشاكل  لك  وحماربة  الفقر  تقليص  ٕالماكن  يصبح 

ٔمني ال  ىل مجيع املواطنني واملواطنات،  الرشائية وتعممي الت اري  صحي إالج
ا اليت   ال امل مرجعي ولية ودستور اململكة وتوجهيات  وتعترب املواثيق ا
ٔيت يف صدارة  ي ي  فاع عن هذا احلق ا ل ظمتنا مرافعهتا  لهيا م تؤسس 

سان.    حقوق إال
ٔهداف   ا حيدد  قانوين  ٕاطار  وضع  ٕاىل  إالطار  قانون  مرشوع  وهيدف 
ادة هيلكهتا لهذه الغاية، فقد   الل ٕا سية ٕالصالح املنظومة الصحية من  الرئ

ٔهدافا اكلتايل:    ددت 
دمات الصحية وحتسني جودهتا؛  - ل   ولوج املواطنني واملواطنات 
ىل مجموع    - صف لعرض الصحي  اك لعرض الصحي وم ضامن توزيع م

  الرتاب الوطين؛ 
الصحي   - لعرض  الرتايب  من  التوطني  ه  وحتسني حاكم العام  لقطاع 

رابية؛  ات حصية  داث مجمو   الل ٕا
وسالمهتا    - الصحية  ات  واملنت ٔدوية  وتوفري  دوائية  سيادة  ضامن 

  وجودهتا؛ 
ات ورمقنة املنظومة الصحية؛  - ادة تنظمي مسار العال   ٕا
ظمة    - م ن  من  املعمتدة  املعايري  بلوغ  ٔفق  يف  الصحي  ٔطري  الت تعزز 

ة ا   ولية. الص

ٔصيل  ة ذات الص بت ة املرشوع ٕاىل املرجعيات احلقوق ٔشارت ديبا وقد 
صادية  ق حلقوق  اخلاص  ويل  ا العهد  اصة  و ة،  الص يف  احلق 

ٔكدت املادة   ة، اليت  عية والثقاف ج ٔطراف   12و ول ا ىل ٕاقرار ا ه  م
ىل   ٔ متتع ب سان يف ا ة يف هذا العهد حبق لك ٕا ة من الص ت الص مستو

ول يف هتيئة ظروف  ىل مسؤولية هذه ا ه  اجلسمية والعقلية، ميكن بلو
ري   ا املرض،  لجميع يف  ٔمني اخلدمة الطبية والعناية الطبية  ٔهنا ت من ش
القانون  مواد مرشوع هذا  ة وكذا  يبا اليت وردت  العبارات  بعض  ٔن 

رة وخم ٔخرى مغا ة  عية اليت  إالطار اختذت و ج و  الفة لروح شعار ا
نطالقة الفعلية  ٔعطى  ي  رفعه احلكومة، بل لتوجهيات صاحب اجلال ا

عية.  ج   لورش إالصالح الشامل لنظام امحلاية 

ر،    السيد الوز
ه من ٕاجيابيات  اء ف مثن لك ما  ي  ٕان مرشوع هذا القانون إالطار ا

ة لتعدي و  ٔمس احلا ٔعطاب اليت تعرفها هو يف  سهم يف معاجلة ا جتويده ل
ة ويف العالج وحتديث مسؤولية  املنظومة الصحية، ولضامن احلق يف الص
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حنرافات واملامرسات  و لك وضوح يف ضامن هذه احلق، ولتفادي لك  ا
ة ملنطق السوق وسليع اخلدمات الصحية.    الهادفة، ٕاخضاع الص

ة الكونفد ميقراطية لشغل بتعديالت جوهرية  ، تقدمت مجمو رالية ا
 ٔ د ٔن م ىل  يد  ٔ لت اصة  ريم  ل إالجيايب من طرف احلكومة،  مل تلقى التفا
و   اكم ل لمسؤولية ا ٔساس خيضع  ال الصحي  ا ة يف  العموم اخلدمة 
العدا   ق  حتق وكذا  ة  لص العاملية  املنظمة  هبا  تويص  اليت  املعايري  ووضع 

الي شفائية. ا س ستفادة من اخلدمات الصحية و   ة يف 

ر،    السيد الوز
عية" وتنصلها   ج و  ٕاننا اليوم نؤكد تنصل احلكومة من شعارها "ا
احلكومة   وحنمل  والتعلمي،  ة  الص عيني:  اج اسرتاتيجيني  ني  قطا من 

ٔمام   ٔهنا مسؤو  ة  ىل الص اكم يف إالرشاف املبارش  املواطن  املسؤولية ا
ة.  ىل حصته العموم   املغريب 

عن   سمنتنع  ٔننا  ٔسف  ونت ر  الوز السيد  لمك  نؤكد  إالطار،  هذا  ويف 
اكنت   اليت  لتعديالتنا  ابتمك  است لعدم  إالطار  القانون  هذا  ىل  التصويت 

  ستجود القانون. 
س.    شكرا السيد الرئ
ر.    وشكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

  ليك. تبارك هللا 
عية.  ج ة العدا  مو لكمة    ا

شار   حامين:  السيد املس   املصطفى ا
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار   يف  عية،  ج العدا  ة  مجمو مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون ملنظومة الصحية الوطنية    06.22إالطار رمق  - م يتعلق 
طلبات ٕاجناح  عتباره من م ا ورشا رضور ومطلو  يعترب ٕاصال واليت 
عية،   ج و  ز ا ال امل نرصه هللا، ٕالرساء راك ٔطلقه  ي  الورش ا

  اصة ما يتعلق بتعممي التغطية الصحية. 
داد مرشوع القان اد يف ٕا س ىل  ومثن يف هذا إالطار،  ون إالطار 

ولية اليت صادق  ىل املواثق ا ستور املغريب، و املرجعية الوطنية املمتث يف ا
شلك الفصل  ال، ٕاذ  اح   31لهيا املغرب يف هذا ا من دستور اململكة مف

ات الرتابية   ة وامجلا و واملؤسسات العموم املسؤولية السياسية املشاركة ل
ٔسباب استفادة املواطنات واملواطنني يف تعبئة مجيع الوسائل امل  سري  ة لت تا

عية  ج ىل قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية الصحية ومن امحلاية 
، وهو تعبري  و ن ا ٔو املنظم من  والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي 

ظومة السياسات  ٔ الصحية يف م لمس  دستوري رصحي عن املاكنة املركزية 
ة.    العموم

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

قانون  مرشوع  ٔمهية  ب العدا  -ٕاميا  ة  مكجمو اخنرطنا  فقد  إالطار، 
التعلمي   جلنة  مستوى  ىل  اقشته  م يف  وبناء  ٕاجيايب  شلك  عية  ج
ٔمن الصحي  ق ا ظور السعي حنو حتق عية، من م ج ة و والشؤون الثقاف
السياسات  متنح   ٔن  ي جيب  ا ٔمة،  ل العام  ٔمن  ا يف  مركزي  مكفهوم 
فراد،  ٔ ة ل دمات معوم ة مل تعد جمرد قطاع سعى ٕاىل تقدمي  ة، فالص العموم
ستدعي نقل  لك، مما  ٔمة  ٔمن امجلاعي ل ق ا سعى لتحق ا  بل صارت قطا

عية اخلالصة وامل  ج لاملية السياسة الصحية من رتبة السياسات  ستزنفة 
ٔمة، واليت   ة السمترارية ا ة ٕاىل صف السياسات إالسرتاتيجية الضام العموم

ات.  ل خمتلف القطا يض تد   تق
دد معترب ل مهنا  ة من التعديالت، ق ا هبذا اخلصوص مبجمو ، وقد تقدم

ساؤالت السيدات والسادة  ر مع  ومثن يف هذا إالطار جتاوب السيد الوز
ل إالجيايب مع التعديالت املقدمة.  لجنة والتفا شارن    املس

ىل   ٔمهية هذا الورش إالصال الهام، سنصوت  ة ب مو ا من ا نا واق
ال امل يف - مرشوع قانون ليه  ٔكد  ٕالجياب، مستحرضن ما  إالطار 

د خبصوص  يد، م ا العرش  لعيد  الرابعة عرش  رى  ا مبناسبة  خطابه 
ث قال حفظه هللا:"ٕاصال ، ح ٔمهية هذا إالصالح  ح ورش العدا كن  ام  و

الضمري املسؤول   ، فسيظل  فعا ليات  تنظميية و ٔ  من نصوص  عب وما 
ه رم ه، بل وقوام جناح هذا القطاع  قي ٕالصال ه هو احملك احلق لني ف   ". لفا

ني اخلوض يف النقاش ا  ظومة العدا  ٔن ٕاصالح م ش ل  متعي  مفا ق
ىل ورش ٕاصالح  ٔو  ظومة  ىل م حول هذا الورش ينطبق متام املطابقة 
املنظومة  يف  لني  املتد لك  املسؤول  فالضمري   ، ببالد ة  الص ظومة  م
. ل ٕاجناح هذا ورش إالصالح ببالد ٔ د من  ل الوح   الصحية يبقى هو الس

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة   : السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

لوي  شارة لبىن  ٔو املس ا السطي  لسيد  لكمة    ا
  تفضل السيد السطي. 

ا السطي:  شار السيد    املس
  سم هللا الرمحن الرحمي 

اء واملرسلني.  ٔن امت ا ىل    والصالة والسالم 
س،    السيد الرئ

ران،    السيدان الوز
شارن احملرتمني،    السادة املس
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ٔتنا ٔن  ملغرب يف ٕاطار رشفين  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ول ا
ىل مرشوع القانون راسة والتصويت  صصة ل رشيعية ا -هذه اجللسة ال

رمق   القانون  21.16ٕاطار  رمق  -(املقصود:  ملنظومة  06.22ٕاطار  املتعلق   (
  الصحية الوطنية. 

ٔمهية هذا   ىل  اللها  ر، نؤكد من  اسبة، السيد الوز القانون ويه م
ببالد وحتسني  الصحي  لقطاع  لهنوض  ارطة طريق  مبثابة  إالطار، هو 

سري الولوج خلدماته.    وت
ات   ىل جتاومك مع مقرت ر،  الوز السيد  لمك،  لشكر  ه  ٔتو ٔن  البد 
ٔمه   من  احلال،  بطبيعة  واليت  ملغرب،  لشغل  الوطين  حتاد  وتعديالت 

تعممي   ٕالينا، وهو  سبة  ل من تعديل  الساكنة، وذ  ىل معوم  اخلدمات 
اية  الر من  املواطنة  حبقوق  متتعون  ال  ن  ا بعض  استفادة  ضامن  ل  ٔ
يف   الوارد  املواطنني  مفهوم  من  ٔوسع  و ٔمشل  الساكنة  مفهوم  ٔن  الصحية، 

لنص.  ٔصلية  ة ا س   ال
تلف  ٔوسع  ٕارشاك  ٕاىل  روم  ٔخرى،  تعديالت  هناك  اكنت  ٔيضا، 

لني يف مع  العمويم احلديث  املتد ٔساليب التدبري  لية إالصالح، متاشيا مع 
محلاية اجلسدية واملعنوية   ٔمور اليت تتعلق  ٕالضافة ٕاىل بعض ا ٓخره،  ٕاىل 
ٔكرث عرضة  ا ة  الف عتبار هذه  ٔو هشاشة،  اقة  ٕا اص يف وضعية  ٔش ل

ٔرضار اجلسدية…   ٕاخل.  ل

ر،    السيد الوز
حتاد ال ىل بطبيعة احلال، حنن يف  ئنا نؤكد  ملغرب ما ف لشغل  وطين 

ل تعبئة خمتلف  ٔ شارية من  ملنظومة الصحية، وفق مقاربة  هنوض  ٔمهية ا
رشية واملادية.    املوارد ال

ىل ما ييل:  يد  ٔ   ويف هذا إالطار جندد الت
الرفع من   رشية وحتفزيمه والبد من  دة يف املوارد ال الز ٔوال، البد من 

ي يقارب حوايل  مزيانية قطاع الص  ويل ا ٔقل لنقرتب من املعدل ا ىل ا ة 
  من املزيانية العامة.  12%

ستجيب   مبا  الصحية  الوظيفة  بتزنيل مضامني  رسيع  ال الثانية،  النقطة 
ة ويقر خصوصية القطاع.  نيي الص   لتطلعات 

عي   ج ٔسسة احلوار  ٔساسية ويه املزيد من م ٔخرى نعتربها  نقطة 
ان املشرتكة القطاعي بوز ل ي تقوم به ا لعمل ا ٔنوه  ٔن  ارمك، وهنا البد 

ملغرب  ة التابعة لالحتاد الوطين لشغل  وحنن يف اجلامعة الوطنية لقطاع الص
ة العامة.  ٔمر يف املصل   بطبيعة احلال من املسامهني وسيكون هذا ا

عية  ج ٔعامل  البد كذ من الرفع من مزيانية مؤسسة احلسن الثاين ل
رشية  ل يف ٕاطار دمع املوارد ال ة، وهذا من طبيعة احلال يد الص ملهنيي 
سنة  الصادرة  ات  لعال الوطنية  التعريفة  مراجعة   ، ذ ٕاىل  وما  وحتفزيها 

راجعوها،  2005 ش نعاودو  ر  ٔوان السيد الوز ٓن ا يعين كرث فهيا  ، هذه 
ة الصحية وتعزز   مع لمؤسسات العموم راجعت وتقدمي ا ن ٕاال  احلديث مز

ريمه. لمرتفقني ال  هتا    اذب
ىل هذا القانون.  ٕالجياب  ٔننا سنصوت    ويف اخلتام، 

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لامدة   مك    217طبقا  يل ميك ا ر ٕاذا رغبمت يف  من النظام ا السيد الوز
..   ذ

لتصويت.    ٕاذن ندوزو 

قانون مرشوع  مواد  ىل  لتصويت  قل  مرشوع -ن ة  ديبا إالطار، 
الكونفدرالية  - القانون ة  مجمو طرف  من  مقدم  تعديل  ٔهنا  ش ورد  إالطار 

لشغل (التعديل رمق  ميقراطية    ). 1ا
د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شارة السيدة فاطمة     زاكغ: املس
س.    شكرا السيد الرئ

هو  لشغل  ميقراطية  ا الكونفدرالية  ة  مجمو طرف  من  املقدم  التعديل 
ٔوىل:"  ة، الفقرة ا يبا ىل تغيري يف ا لقطاع الصحي والعمل  هنوض  ٕان ا

ه اخلصوص ىل و و  ٔدائه يعترب مسؤولية ا ذف تطوره والرفع من  "، و
  ما تبقى من هذه الفقرة. 

ث ال هيدف هذا ا ة ح و يف جمال الص لتعديل ٕاىل حتديد مسؤولية ا
لني واملواطنني يف حتمل هذه املسؤولية.  ساوي بني خمتلف املتد ٔن    ميكن 

  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
  شكرا.

ر لسيد الوز لكمة    . ا

عية: السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   وز
ول.  ري مق   التعديل 

س اجللسة:   السيد رئ
لتصويت:    ٔعرض التعديل 

  ؛ 03املوافقون= 
  ؛ 25املعارضون= 
  ؛ 10املمتنعون= 

لتصويت  ة  يبا لجنة ( ٔعرض ا هتا ا د   : )كام 
  ؛ 32املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ٔوىل: ا الكونفدرالية   املادة  ة  مجمو طرف  من  مقدم  تعديل  ٔهنا  ش ورد 
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لشغل (التعديل رمق  ميقراطية    ). 2ا
لكمة د مقديم التعديل.  ا ٔ  

  

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ٔن  الزتامات" بـ "شاطالتعديل هيدف ٕاىل تغيري مصطلح " ىل اعتبار   "
ٔن حيدد الزتامات دان    قانون إالطار جيب  و يف م س فقط  ا ة ول الص

ذ الزتاماهتا.  شطة اليت ستقوم هبا لتنف ٔ   ا
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة..  لكمة    ا

عية: السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   وز
  التعديل مرفوض. 

س اجللسة:    السيد رئ
ر.  لتصويت السيد الوز   ندوزو 

ىل التعديل:    املوافقون 
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 32املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لجنة):  هتا ا د لتصويت (كام  ٔوىل    ٔعرض املادة ا
  ؛ 34املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

الكونفدرالية   :2املادة   ة  مجمو طرف  من  مقدمان  تعديالن  ٔهنا  ش ورد 
لشغل (التعديالن رمق  ميقراطية    ). 4ورمق  3ا
د مقديم التعديل  ٔ لكمة  لشغل. ا ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   لمجمو

  . 3التعديل رمق 

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
شاط" بـ  3التعديل رمق   : هو هيدف هذا التعديل ٕاىل تغيري مصطلح "

الساكن يف  مكن يف ضامن حق  الصحي اليت  ال  " يف ا و ا "مسؤولية 
ولية ذات الص اليت صادق ة طبقا ملواثيق ا لهيا املغرب، التعديل   الص

وهو "هتدف   الساكن يف   مسؤولية ا الصحي ٕاىل ضامن حق  ال  ا يف 
ة".    الص

املادة    4التعديل   "  2يف  لكمة  تغيري  سريهو  املواطنات    "ت ولوج 
  ولوج املواطنات واملواطنني".  "ضامن"  واملواطنني" ٕاىل

و يف "ضامن" ولوج  ىل مسؤولية ا هيدف هذا التعديل ٕاىل التنصيص 

الولوج   سري"  "ت فقط  س  ول الصحية  دمات  ل واملواطنني  املواطنات 
ولية.  لمواثيق ا دمات، وذ طبقا    ل

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة..  لكمة    ا

عية: السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   وز
  مرفوض. التعديل  

س السيد     اجللسة:  رئ
  شكرا.

لتصويت.    ندوزو 

لتصويت:  3ٔعرض التعديل (التعديل رمق    (  
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

لتصويت: 4ٔعرض التعديل (التعديل رمق    (  
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

لجنة( لتصويت   2ٔعرض املادة   هتا ا د   : ) كام 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون: 

  : 3املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لجنة: 4املادة   هتا ا د   : كام 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ٔهنا تعديل مقدم من  :  5املادة   ميوقراطية ورد ش ة الكونفدرالية ا مو طرف ا
  ). 5لشغل (التعديل رمق 

د ٔ لكمة    مقديم التعديل.   ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ال الصحي" ٕاىل املادة   لني يف ا يق الفا التعديل اخلامس هو ٕاضافة "
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ة يف   اخلامسة، هيدف هذا التعديل ٕاىل ٕارشاف لني يف جمال الص لك الفا
ذ    ٔهداف قانون إالطار. تنف

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
  التعديل مرفوض. 

س اجللسة:    السيد رئ
لتصويت:    ٔعرض التعديل 

  ؛ 03املوافقون= 
  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

لجنة(  لتصويت   5ٔعرض املادة   هتا ا د   : ) كام 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ميوقراطية   :6املادة   ة الكونفدرالية ا مو ٔهنا تعديل مقدم من طرف ا ورد ش
  ). 6لشغل (التعديل رمق 

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ة والولوج ٕاىل    6التعديل رمق   الص املتوفرة "حامية  لكامت  ذف ا هو 

ذف "املتوفرة". اخلدمات الصحية    املالمئة" فقط، و
اخلدمات  توفري  يف  و  ا مسؤولية  حتديد  ٕاىل  التعديل  هذا  هيدف 
ة حق دستوري  س فقط املتوفرة، ولكون احلق يف الص الصحية املالمئة ول

يل عنه.    ال ميكن الت

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
ول.  التعديل   ري مق

س اجللسة:    السيد رئ
لتصويت:    ٔعرض التعديل 

  ؛ 03املوافقون= 
  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

لجنة:   6ٔعرض املادة   هتا ا د   لتصويت كام 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  : 7املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 8املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 9املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 10املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 03املمتنعون= 

ميقراطية  11املادة   ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل مقدم من طرف مجمو ش : ورد 
  ). 7لشغل (التعديل رمق 

د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
و ال  و التدابري الالزمة لضامن" بـ "تلزتم ا ذ ا تعديل هو تغيري "تت

الوطين   الرتاب  ىل مجموع  ات  العال لعرض  صف  اك وم توزيع م بضامن 
اهتا".  اج ة و   حسب خصوصية لك 

العادل  التوزيع  ف خيص  و  ا الزتام  ٕاىل حتديد  التعديل  هذا  هيدف 
ىل الص  ات    عيد الوطين. واملنصف لعرض العال

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
  التعديل مرفوض. 

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 05املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 08املمتنعون= 

  لتصويت:   11ٔعرض املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
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  . 00املمتنعون= 

لجنة(  12املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة(  13املادة   هتا ا د   : ) كام 

  ؛ 35املوافقون= 
  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ميقراطية  14املادة   ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل مقدم من طرف مجمو ش : ورد 
  ): 8لشغل (التعديل رمق 

شارة. تفضيل     السيدة املس

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
رمق   قطاع  8التعديل  راهتا يف  اس من جحم  و  ا رفع  " ٕاضافة  هو   ،

ل استقطاب الكفاءات املغربية   ٔ إالجراءات الرضورية من  ذ  ة وتت الص
ول  رام رشاكت مع ا بية وٕا ٔج رات الوطنية وا س لب  بية و ٔج وا

ىل طورة". اليت تتوفر  ظومة حصية م    م
و يف  رات ا وهيدف هذا التعديل ٕاىل ٕاضافة رضورة الرفع من اس
ذف عبارة  بية و ٔج رات اخلاصة ا س ىل  ة بدل الرتكزي  قطاع الص
ٔطر الوطنية،   و استقطاب وحتفزي لك ا ىل ا ٔن  ىل اعتبار  خلارج"  "

الصحي ٔطر  ا من  برية  ة  مجمو هناك  نظرا ٔن  سنو  هتاجر  ل  ا ة 
ل الوطن.    لظروف املزرية اليت تعمل هبا دا

ٔنظمة  ىل  ول اليت تتوفر  رام رشاكت مع ا ٔخرى، يعترب ٕا ة  ومن 
جودة  من  والرفع  اخلربات  نقل  جمال  يف  ٔمهية  ا يف  اية  طورة  م حصية 

ري غنية.  ٔمر بدول  اصة عندما يتعلق ا   اخلدمات، 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
  التعديل مرفوض. 

س اجللسة:   السيد رئ
ر.  شكرا السيد   الوز

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

  لتصويت:   14ٔعرض املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

ميقراطية  15املادة   ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل مقدم من طرف مجمو ش : ورد 
  ): 9لشغل (التعديل رمق 

د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ل املادة   ه ٕاضافات وتغيري يف الفقرة د "تلزتم لك مؤسسة   15التعديل ف

ٔقىص رشوط   راعي بتوفري  ال  ة لمرىض، توفري استق السالمة الصحية املمك
اة  مرا دة،  شفاء يف ظروف ج اس توفري  الصحية،  هتم  ا و املرىض  رامة 
ات املهنة  الق ٔ رسية املعطيات الشخصية املضمنة يف ملفات املرىض طبقا 

 ."   والقوانني ذات الص
ة يف   ال  هيدف هذا التعديل ٕاىل ٕاضافة حتديث املؤسسات الص استق

  املرىض وتقدمي اخلدمات الصحية هلم.

س اجللسة:   السيد رئ
لحكومة.  لكمة    ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
ول.  ري مق   التعديل 

س اجللسة:   السيد رئ

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

  لتصويت:   15ٔعرض املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

لجنة(  16املادة   هتا ا د   : ) كام 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 03املمتنعون =  

  : 17املادة  
  املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

16 

ٔول 28  ) 2022 ٔكتور 25( 1444 ربيع ا

  :18املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة(  19املادة   هتا ا د   : ) كام 
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 20املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

 

  : 21املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 22املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لشغل  23املادة   ة الكونفدرالية  مو ٔهنا تعديل مقدم من طرف ا ش : ورد 
  ). 10(التعديل رمق  

د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شارة     السيدة فاطمة زاكغ: املس
ةهو ٕاضافة " 10التعديل رمق  ة حصية  معوم " ٕاىل "ٕارساء لوظيفة معوم

ٔهيلها".  لقطاع العام وت رشية العام  مثني املوارد ال   تتو 
ة حصية.  ىل ٕارساء وظيفة معوم يد  ٔ   هيدف هذا التعديل ٕاىل الت

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
  التعديل مرفوض. 

س اجللسة:    السيد رئ
  .شكرا

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 03املوافقون= 

  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

  لتصويت:   23ٔعرض املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون =  

  : 24املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة: 25املادة   هتا ا د   : كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 26املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 27املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 28  املادة 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 29املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 30املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 31املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

ميقراطية  32املادة   ة الكونفدرالية ا ٔهنا تعديل مقدم من طرف مجمو ش : ورد 
  ). 11لشغل (التعديل رمق 

د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شارة السيدة فاطمة زاكغ:    املس
ذف عبارة يف ".. ةشلك  التعديل هو  ات  مؤسسات معوم مجمو

رابية و يف جمال  حصية  ذ سياسة ا ىل الصعيد اجلهوي، تنف تتوىل، 
هنوض مبختربات الوطنية  لمختربات ملكفة  ة" مع ٕاضافة "شبكة  الص

هنا".  سيق ف ب   والت
ٔن  ىل اعتبار  ة"  ذف عبارة"مؤسسات معوم هيدف هذا التعديل ٕاىل 

لوضعية الق القة  ست هلم  انونية لمؤسسات التدبري اجليد واحلاكمة اجليدة ل
ل  دا واحملسوبية  والزبونية  الفساد  حملاربة  السياسية  ٕالرادة  القة  هلم  بل 
ة  الص يف  احلق  ضامن  يف  دوره  ليلعب  العام  لقطاع  هنوض  و القطاع 

  لمواطنني واملواطنات. 

س اجللسة:    السيد رئ
لحكومة لكمة    . ا

عية السيد   ة وامحلاية إالج ر الص   : وز
ولالتعديل    . ري مق

س السيد     اجللسة:  رئ

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
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  ؛ 03املوافقون= 
  ؛ 25املعارضون= 
  . 10املمتنعون= 

  لتصويت:   32ٔعرض املادة  
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 03املعارضون= 
  . 00املمتنعون =  

  : 33املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة). 34املادة   ٔضافهتا ا ) :  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لتصويت: -ٔعرض مرشوع القانون  ه  رم   ٕاطار 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون=  
  . 03املمتنعون=  

ىل مرشوع القانون  شارن    06.22ٕاطار رمق  -ٕاذن، وافق جملس املس
ملنظومة الصحية الوطنية.    يتعلق 

ىل مرشوع قانون رمق   راسة والتصويت  قل ل برتبية    يتعلق  84.21ن
اء املائية البحرية، ومرشوع قانون رمق   ٔح متمي القانون رمق    85.21ا بتغيري و

اء املائية البحرية.   52.09 ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ   املتعلق 

دة.  ني دفعة وا لحكومة لتقدمي املرشو لكمة    ا

امللك  احلكومة  س  رئ ى  املنتدب  ر  الوز يتاس  مصطفى  ف  السيد 
مس احلكومة، نيابة عن السيد محمد   لعالقات مع الربملان، الناطق الرمسي 

ت:  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال   صديقي وز
  سم هللا الرمحن الرحمي 

ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل سيد محمد و   والصالة والسالم 
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني، حرضات السيدات والسادة ا    ملس
السيد  نيابة عن  ن  ور املذ القانونني  بعرض حول  ٔتقدم  ٔن  يل  يطيب 

ة والصيد البحري والتمنية القروية.  ر الفال   وز
ٔعضاء لتعاطهيم  سا و ة رئ ات إالنتاج ٔشكر جلنة القطا ٔن  ٔود  بداية، 

حيظيان   ان  ال القانونني،  ن  هذ مرشوعي  مع  والبناء  برية إالجيايب  ٔمهية  ب
ديد.  ه الت ىل و اء املائية البحرية  ٔح ربية ا منية    كقطاع الصيد البحري و

 
2 Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. 

ىل جملسمك املوقر  ٔستعرض  ٔن  ني  ن املرشو ل تقدمي هذ وامسحوا يل ق
ات  ت ىل الصعيد العاملي، ما يقرب النصف من م بعض املعطيات، اليوم 

اء املائية، ومن ا ٔح ربية ا ٔيت من  سبة ٕاىل البحر ت ٔن تصل هذه ال ملنتظر 
سنة   ٔفق  يف  لتغذية    2030الثلثني  دة  املت ٔمم  ا ظمة  م توقعات  حسب 

ة     .FAO)2(والزرا
ات إالنتاج الغذايئ منوا، فضال   ٔرسع قطا اء املائية هو  ٔح ربية ا قطاع 
ل الساكنة احمللية وضامن  صاص البطا وحتسني د عن ٕاسهامه الفعال يف ام

الغ ٔمن  لتدبري ا رافعة  ٔزرق  ا صاد  لالق ٔسايس  مكون  ويل،  ا ذايئ 
لق   الل  هبا، من  املرتبطة  ة البحرية واملوارد  كولوج إال لنظم  املستدام 

لية.  لمحيطات واملناطق السا ة  ستدامة البي ارشة وضامن    الرثوة م
الل   من  السميك  لرصيد  املفرط  ستغالل  من  د  ل ال  شلك 

الض  ف  ادة ختف وٕا البحرية  ٔوساط  ا ىل  الصيد  شطة  ٔ متارسه  ي  ا غط 
 . ل التنوع البيولو شك ل  ٔ   التوطني من 

زخر  واعي التمنية املستدامة واعتبارا لكون بالد  ٔسباب، و لهذه ا
ىل طول   ل ميتد  ٔعطت ٕاسرتاتيجية   3500سا دة، فقد  اه ج يلومرت وم

س"   ٔليوت "(Halieutis)   اء البحرية، جلعلها قاطرة  ٔولوية لتمن ٔح ربية ا ية 
املتعلقة  ٔهداف  ا ق  حتق يف  املسامهة  الل  من  ٔزرق،  ا صاد  ق لتمنية 
لق   ة، فضال عن  ة والرثوات السمك لسيادة الغذائية الوطنية وحامية الب

  فرص الشغل.
القطاع هذا  ٔمهية  اجلديد    ،و التمنوي  منوذج  ا يف  ٕاليه  التطرق  مت  فقد 

ٔهد   اف التمنية املستدامة. و
ٓن    84.21مرشوع قانون رمق   اء املائية البحرية حلد ا ٔح يتعلق برتبية ا

ٔساس قانون الصيد البحري لعدم وجود ٕاطار   ىل  يعمتد تدبري هذه السلس 
اص هبا وهناك فراغ قانوين لتزنيل إالسرتاتيجية املسطرة.    قانوين 

ال، مفرشوع هذا القانون مستلهم من املامرسا ولية اجليدة يف هذا ا ت ا
ة،   ٔبعاد احلكامتية والتدبريية والتمنوية واجلهوية والبي عتبار ا ذ بعني  ٔ وي

  ٕاىل: 84.21وهيدف مرشوع قانون رمق 
ديث    ٔوال،  - اص و اء البحرية من ٕاطار قانوين  ٔح ربية ا متكني قطاع 

اك رتاف هبويته اخلاصة ووضعه القانوين ا مل واملمتزي عن الصيد  بغرض 
  البحري؛ 

ة الالزمة وٕاعطاء رؤية    نيا،  - ستقرار القانوين وتوفري الشفاف ضامن 
مثرن يف هذا امليدان؛  لمس   واحضة 

ل   لثا،  - ٔ اء املائية البحرية من  ٔح ربية ا ضامن التدبري الفعال لقطاع 
ت الالزمة لتطوره، بدءا من تدبري ال  ٔنظمة املطبقة تقدمي اكفة الضام فضاء وا

ٔحواض السمك؛  دات    ىل رخص املزارع واع
سان    رابعا،  - تطور وتنويع سالسل إالنتاج املبتكرة املتعلقة بتغذية إال
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الكمييائية،   ة  والصنا والصيدالنية  التجميلية  املستحرضات  واحليوان، 
ة، ٕانتاج اجليل الث كولوج ت  ة املكو الت الزراعية، صنا الث من  املد

ٔحواض السمك؛  شطة املرتبطة ب ٔ الب، ا   الوقود احليوي من مصادر الط
املنافسة   امسا،  - د  وقوا املستدامة  لتمنية  العاملية  ٔهداف  ا ق  حتق

سزتراع البحري.  شطة  ٔ ة ملامرسة    والشفاف

شارية يف   ة مرشوع هذا القانون وفق مقاربة  ٔقسام    6لقد متت صيا
ة  10و خلصوص ٕاىل التعريف خباصيات  94ىل ٔبواب موز مادة تطرقت 

ٔو  سويق  اء املائية البحرية، اكل ٔح ٔ فهيا لرتبية ا االت اليت يل القطاع وا
ٔحواض  ني  ي بتق ال الرتفهي ٔو ا ة التحويلية والبحث العلمي والتكون  الصنا

و  القطاع  لهذا  مستدامة  منية  ل  ٔ املتبعة  احلاكمة  ليات  تدبريه السمك، 
ادئ  ين م اء املائية البحرية وت ٔح داث جملس وطين لرتبية ا العقالين، ٕاك
ربية   لتمنية  اجلهوية  ططات  ا ص،  الرتاخ ح  م عند  والتنافسية  ة  الشفاف

اء املائية البحرية.  ٔح   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
شارون احملرتمون،    حرضات السيدات والسادة املس

القانون رمق    85.21القانون رمق  خبصوص مرشوع   متمي    52.09بتغيري و
اء املائية البحرية، تعترب هذه  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

نعاش   52.09مبوجب القانون رمق    2011الواك احملدثة سنة   ٕ املؤسسة امللكفة 
اء البحرية.  ٔح   ربية ا

ٔيت مرشوع هذا القانون بعدما تب  ذ  وي ني بعد مرور عقد من املامرسة م
ود وثغرات  دة ق ٔن هناك  اء البحرية  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕا
ٔدت ٕاىل التقليص من ٕاماكنيات  ود  شاهئا، هذه الق ضيات قانون ٕا مرتبطة مبق
د حمدودة  صاصاهتا  لتايل اخ ٔصبحت  ٔ التخصص، و اكمل ملبد التطبيق ا

لطمو ٔهداف املنتظرة. مقارنة  اة مهنا وا   ات الوطنية املتو
الواك مع   داث  ٕ املتعلق  القانون  ضيات  نالمئ مق ٔن  لزاما  ٔصبح  كام 

ضيات مرشوع القانون رمق  ح الواك   84.21مق لتايل م ٔماممك، و املعروض 
ا التمنوية والتدبريية لهذا القطاع.  ام مبها لق ة  اكف ات الالزمة وا   الصالح

  دف مرشوع هذا القانون ٕاىل: وهي
اء البحرية وكفاءهتا؛  ٔوال،  ٔح ربية ا ام الواك الوطنية لتمنية    تعزز 
ة استقاللها املايل؛  نيا،  لواك بغية تعزز جنا   تنويع املوارد املالية 

ت الالزمة  ضامن التدبري الفعال واملعقلن لثا،  لقطاع وتقدمي اكفة الضام
  لتطوره. 

ل:  ٔ اءت من  لواك  صاصات اجلديدة    خ
مع القانوين وإالداري والتقين ملشاريع    -1 بة وا تعزز دور الواك يف املوا

اء البحرية؛  ٔح ربية ا منية  شاط  ر يف   س
اء    -2 ٔح ا ربية  لتمنية  ططات اجلهوية  داد ا ٕا الواك يف  حتديد دور 

ذ مق   ضياهتا؛ البحرية وتنف

ربية    -3 يف  ر  س لب  و وشجيع  التحفزي  تدابري  ذ  وتنف اقرتاح 
ٔن تولك ٕاىل الواك هبذا   ٔموال اليت ميكن  اء البحرية وتدبري ا ٔح ا

 اخلصوص. 
 شكرا لمك.

س السيد     اجللسة:  رئ
ر.    شكرا السيد الوز

ئبة  ٔو السيدة  ة  ات إالنتاج لكمة ملقرر جلنة القطا   املقرر. ا
  وزع التقرر. 

  ٕاذن ملخص التقرر توزع. 
ني جبوج.  ل املرشو   ب املناقشة د

 ٔ ونبد دة،  ىل  قانون  مرشوع  لك  مواد  ىل  التصويت  ٕاىل  قل  ن
اء املائية البحرية.  84.21مبرشوع قانون  ٔح   يتعلق برتبية ا

  : 1املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 2املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 3املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 4املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 5املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 6املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 7املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 8املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

ٔهنا تعديالن. ورد : 9املادة     ش
ون   اخلدمة  ليتوين مكلت  ون  الرؤساء  السادة  لكمة، دا  نعطيمك ا
س قال العدد،   لكمة قا ٕاجامع، السيد الرئ ذا ا ني، ا مكلهتا دا اليس ح
رو دا  كون العدد، د دد؟ خصو  ٔمشن  ني؟  ٔ ٕاىل امسحتو ليا ٕاجامع م

ٔش فهيا ما خر  ة  ة، القا ل القا ش ٕاجامع د اد د، دا ما  ل  د ما د ج 
يف العدد،   يف إالجامع  ٔمور هانية،  رو، دا هللا يعطيمك السرت ا نبقاو ند
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شارون.    هللا خيليمك السادة املس
لينا ندوزو  ة تنطرزوها راه يه هاذي، هللا خيليمك  ا ٕاىل اكينة يش 

 ، ٔسيدي. 38دا   ، نعم 

شار   ن سليك:   السيد املس   نور ا
اتنا   حىت  رتام  و ة  الق ٔ ا ة  الناح من  ولكن  ن،  اك إالجامع 
راه  مبعىن  ٕاجامع  ري  قلنا  ٕاىل  ة  القا يف  ارضن  اليل  لٕالخوان  رتام  و

د، ما حرضاش  120ارضة  ارض 120وا ادي نقولو العدد اليل  ، يعين 
ٕالجامع، هذا هو القانون.  50وال   40   ادي نقولو 

س اجللسة:    السيد رئ
ٔمورية هللا خيليمك،  نا الثقة مسيرين هاذ اجللسة، رسو معنا امل رن ف دا

ل  اطرو.38إالجامع د ىل  اص لكيش يبقى  فقني راه يه هاذي،   ، م
د   ري يش وا شرتايك،  37قص  حتاد  ل  قص هو د د اليل  ، وا

ك   غي تعاود احلساب،  نا  يقش ف ا ينقص واش ما  ن إالجامع، وا اك
هيش فداك  ٔنت راه ماش ت،  ٔ يل ليه فذاك الق ن  ٔربعة، راه  ا  جوج ح

ت.    الق

  : 9املادة  
لبية، التعديل رمق  ٔ ٔول مقدم من طرف فرق ا ٔهنا تعديالن: ا ش ورد 

د.    وا
لشغل.   ميوقراطية  ة الكونفدرالية ا   والثاين من طرف مجمو

د مقديم التع  ٔ لكمة  ٓخرن   1ديل رمق  ا لبية، وإالخوان ا ٔ من فرق ا
ن.  ا السطي، ٕاذن مز حامين و ن اليس ا   اك

شار   حامين:  السيد املس   املصطفى ا
س،     السيد الرئ

ل املادة   زة    9هاذ التعديل د ٔ اب ا روم تعديل انت  ، ٔرشت  يفام 
ىل غرار ما هو معمول به يف مجيع   ٔعضاهئا  دد  املؤطرة  وحتديد  القوانني 

شئات العامة احملدثة مبوجب   ة وامل ٔو لك املؤسسات العموم لهيئات احلاكمة 
صاص السلطة التنظميية.  س من اخ ي من جمال القانون ول   قانون، فه

س السيد     اجللسة:  رئ
لبية، ٕاذن  ٔ لحكومةا لكمة    . ا

ر   السيد  الربملان    الوز مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  املنتدب 
مس احلكومة، نيابة عن السيد  ة والصيد البحري    الناطق الرمسي  ر الفال وز

ت:    والتمنية القروية واملياه والغا
س.    شكرا السيد الرئ

ه جيب   لفعل هذا تعديل وج ٔن  س،  ول، السيد الرئ طبعا التعديل مق
  نص. ٔن جيود هذا ال 

  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا معايل الوز

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 35املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 02املمتنعون= 

ة الكونفدرالية  مو د مقديم التعديل، ا ٔ لكمة  لتعديل الثاين وا ومنر 
لشغل.  ميوقراطية    ا

شارة     فاطمة زاكغ:   السيدة املس
فاملادة   البحري"  التعديل  الصيد  غرف  درالية  "ف ذف  هو  التاسعة 

ربية  لكيات التابعة لها شعبة  دى اجلامعات اليت تضم ا وتعويضها بـ "رئاسة ٕا
ال"،  كتوراه يف هذا ا ٔو ا ٔو املاسرت  ازة  اء املائية وتوفر مسا إال ٔح ا

رب  متثيل هيئة البحث العلمي عن طريق اجلامعة اليت تضم شعبة  ية  ٕاضافة 
كتوراه، وذ اعتبارا   ٔو ا ٔو املاسرت  ازة  اء املائية وتوفر مسا إال ٔح ا
الصيد   درالية غرف  ف ال، وون  ا العلمي يف هذا  لبحث  الهامة  ٔدوار  ل

ٔيضا ممث يف غرف الصيد البحري.    البحري 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شارة.   شكرا السيدة املس

لسيد   لكمة  ر، احلكومة تفضلوا. ا   الوز

الربملان   السيد  مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  املنتدب  ر    الوز
ة والصيد البحري   ر الفال مس احلكومة، نيابة عن السيد وز الناطق الرمسي 

ت:    والتمنية القروية واملياه والغا
س.    شكرا السيد الرئ

املادة  هذه  ٔن  كام  شاري،  اس طابع  لس   ا ٔن  ول  مق ري  تعديل 
خشص  لك  اته  اج حضور  عوة  لس  لم ة  الصالح مشهود  تعطي 

  لتجربة. لكفاءة وا

س اجللسة:    السيد رئ
ر.    شكرا السيد الوز

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
  ؛ 02املوافقون= 

  ؛ 26املعارضون= 
  . 09املمتنعون= 

دلت:   9ٔعرض املادة     لتصويت كام 
  ؛ 35املوافقون= 
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  ؛ 02املعارضون= 
  . 00املمتنعون= 

  : 10املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

هتا  (  11املادة   د لجنةكام    : ) ا
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 12املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 13املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 14املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 15املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 16املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 17املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 18املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 19املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 20املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 21املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 22املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 23املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة ( :  24ملادة  ا  هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 25املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 26املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 27املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 28املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 29املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة ( :  30املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 31املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 32املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 33املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 34املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 35املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 36املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 37املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 38املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 39املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 40املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

21 

ٔول 28  ) 2022 ٔكتور 25( 1444 ربيع ا

  : 41املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 42املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

 : 43املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 44املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة ( :  45املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 46املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 47املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 48املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة ( :  49املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 50املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة ( :  51املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لبية (التعديل رمق  52املادة   ٔ ٔهنا تعديل مقدم من طرف فرق ا ش : ورد 
ا السطي. 3 شار  حامين والسيد املس شار ا   )، السيد املس

د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شار السيد كامل صربي:    املس
س.    شكرا السيد الرئ

ملادة  ربر التعديل هو اكلتايل:  52ف خيص التعديل اخلاص    ف
ىل جملس  ا هتا  ا ٕا متت  كام  تغيري  بدون  املادة  هذه  ىل صيغة  ٕالبقاء 

ٔحواض  ٔحصاب املزارع و ضياهتا تلزم  ٔن مق شارن من جملس النواب،  املس
ة  ع والتعقب واملراق سهيل معليات الت السمك والقاضية مبسك جسل وريق ل

  اليت ختصهام. 
لجنة، حبيث ٔ  ل ا ي مت دا اقشة هذه  ، فٕان التصويت ا نه متت م

ل  ي مت دا لجنة،  فٕان التصويت ا ل ا لهيا دا املادة ومت التصويت 

ي اخنرط فهيا   ٔن الرمقنة ا ىل اعتبار  ل إاللكرتوين  د الس لجنة يلزم اع ا
ة التحتية   مثرون بصدد وضع الب هتا واملس زال يف بدا قطاع الصيد البحري ال

ح    فاظ بصيغة "ميكن" بدل "يمت". املالمئة،  وجب 
 وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

  تفضل اليس السطي. 

شار    ا السطي:   السيد   املس
س.    شكرا السيد الرئ

لبية رشحوه وكذ  ٔ ل هاذ التعديل إالخوان فا بطبيعة احلال القصة د
به يف   ا  تقدم كنا  تعديل  ر، هذا  الوز السيد  لشغل حىت  الوطين  حتاد 

و بطبيعة احلال.  لجنة ومت ق   ملغرب يف ا
ري  لك الوزارة  ٔو هي ٔن هذا التعديل رمبا الوزارة  ىل  لكن نعتقد تبني 
ملغرب البد   لشغل  حتاد الوطين  ، وبطبيعة احلال حنن يف  مستعدة لتزني

ة   ا ة العامة وٕاىل اكنت يش  ب املصل كون يف ج ادي تعرقل ٔن  اليل 
ىل املواطنني،  امة و مثرن بصفة  ىل املس شلك سليب  ر  ٔ ٔو ال اليل غت

ق.  ازل عن هذا التعديل ومتناو التوف ضية ن لك روح ر طبيعة احلال    ف
ر.   شكرا السيد الوز

س اجللسة:    السيد رئ
  شكرا.

حامين.    اليس ا

شار   حامين:  السيد املس   املصطفى ا
س    ، السيد الرئ

لبية.  ٔ ىن نفس التعديل املقدم من طرف فرق ا   نت

س اجللسة:    السيد رئ
ول التعديل؟ ر مق   احلكومة، السيد الوز

ر   السيد  الربملان    الوز مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  املنتدب 
مس احلكومة، نيابة عن السيد  ة والصيد البحري    الناطق الرمسي  ر الفال وز

ت    : والتمنية القروية واملياه والغا
ول.    التعديل مق

س اجللسة:    السيد رئ

لتصويت:    ٔعرض التعديل 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

دلت:   52ٔعرض املادة     لتصويت كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 
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  : 53املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 54املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

لجنة(  55املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 56املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 57املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 58املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لبية: :  59املادة   ٔ ٔهنا تعديل مقدم من طرف فرق ا ش   ورد 
دي مقديم ا ٔ لكمة    لتعديل. ا

شار     كامل صربي: السيد  املس
س   . شكرا السيد الرئ

ر   ، السيد الوز
ذف التعديل اليل صادقت   مت  ل املالءمة، فس ٔ ري من  فعال هذا 

فع به يف التعديل رمق  ي مت ا لمالءمة مع التربر ا لجنة    . 3ليه ا
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
ر  ول؟ نفس اليشء إالخوان، السيد الوز   التعديل مق

ر   السيد  الربملان    الوز مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  املنتدب 
مس احلكومة، نيابة عن السيد  ة والصيد البحري    الناطق الرمسي  ر الفال وز

ت    : والتمنية القروية واملياه والغا
ول.    التعديل مق

س اجللسة:    السيد رئ
لتصويت:    ٔعرض التعديل 

 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

دلت:   59ٔعرض املادة     كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 60املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 61املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 62املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 63املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 64املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 65املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 66املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 67املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 68املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 69املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 70املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 71املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 72املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 73املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 74املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 75املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 76املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 
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  : 77املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 78املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لبية (التعديل رمق  :  79املادة   ٔ ٔهنا تعديل مقدم من طرف فرق ا   . )4ورد ش
س؟  ك السيد الرئ ل،  ل ق   نفس التعديالت د

  تفضل. 

شار    السيد كامل صربي:   املس
  شكرا.

د املصطلح اليل مت   ري وا لجنة وهو لكمة  هناك  ل ا لو دا التداول د
ل  د نبقاو يف لكمة  ٔننا  ٔينا  فارت لص"،  "الت ل  بدل مصطلح د "ٕاتالف" 

ل املهنيني.  ىش مع العمل د ٔن ت لص"    "الت
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد    رئ
  لكيش هو هذاك؟  ،احلكومة

ر   السيد  الربملان    الوز مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  املنتدب 
مس احلكومة، نيابة عن السيد  ة والصيد البحري    الناطق الرمسي  ر الفال وز

ت    : والتمنية القروية واملياه والغا
ول.    التعديل مق

س اجللسة:   السيد    رئ
لتصويت:    ٔعرض التعديل 

 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

دلت:   79املادة  ٔعرض     كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 80املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لبية (التعديل رمق  81املادة   ٔ ٔهنا تعديل مقدم من طرف ا ش   ). 5: ورد 
د مقديم التعديل.  ٔ لكمة    ا

شار    السيد كامل صربي:   املس
س،   شكرا السيد الرئ

ىل التعامل   ٔنه متت املصادقة  ل املالمئة حبيث  ٔ ري من  هاذي 
فس اليشء فهاذ املادة  لص" خصنا  لكامت "اتالف"، ف اءت لكمة "الت

  حنيدوها ونعوضوها بـ "ٕاتالف". 
  وشكرا.

س اجللسة:   السيد رئ
لحكومة.  لكمة    ا

ر   السيد  الربمل   الوز مع  لعالقات  امللكف  س احلكومة  رئ ى  ان  املنتدب 
مس احلكومة، نيابة عن السيد  ة والصيد البحري    الناطق الرمسي  ر الفال وز

ت    : والتمنية القروية واملياه والغا
ول.    التعديل مق

س اجللسة:   السيد    رئ
ىل التصويت:    ٔعرض التعديل 

 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

دلت:   81املادة     لتصويت كام 
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

لجنة(  82املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 83املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 84املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لجنة(  85املادة   هتا ا د   : ) كام 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 86املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 87املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 88املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 89املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 90املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 91املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 92املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 
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  : 93املادة  
 احلارضن. املوافقون: ٕاجامع 

  : 94املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لتصويت:   ه  رم   ٔعرض مرشوع القانون 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

قانون رمق   ىل مرشوع  شارن  يتعلق    21.84ٕاذن، وافق جملس املس
اء املائية البحرية.  ٔح   برتبية ا

رمق   قانون  مرشوع  مواد  ىل  لتصويت  قل  متمي    21.85ون و بتغيري 
اء املائية    52.09القانون رمق   ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

  البحرية. 

  : 1املادة 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 2املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  : 3املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

  :  4املادة  
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

لتصويت: ٔعرض مرش  ه  رم   وع القانون 
 املوافقون: ٕاجامع احلارضن. 

ىل مرشوع قانون الرمق   شارن  بتغيري    21.85ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق   اء   52.09و ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

  املائية البحرية. 
لجميع.    شكرا 

  .ورفعت اجللسة 

--------------------------------------- ----------------------------  
  امللحق: 

وبة لرئاسة اجللسة  الت املسلمة مك   املدا

I -    الوطين التجمع  فريق  مس  ك  م ٓيت  كامل  السيد  شار  املس مدا 
ٔحرار:    ل

اء املائية البحرية؛   84.21مرشوع قانون رمق  . 1 ٔح  يتعلق برتبية ا
رمق   . 2 قانون  رمق    85.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    52.09بتغيري 

اء املائية البحرية.  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
التجمع   فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  مبناسبة رشفين  ٔحرار  ل الوطين 

رمق   قانون  مرشوع  ىل  والتصويت  اء    84.21املناقشة  ٔح ا برتبية  يتعلق 
متمي القانون رمق    85.21املائية البحرية، ومرشوع قانون رمق    52.09بتغيري و

ل  دا البحرية  املائية  اء  ٔح ا ربية  لتمنية  الوطنية  الواك  داث  ٕ املتعلق 
  اجللسة العامة. 
اس  م لتطور  ويه  احلكومة  املبذو من طرف  هودات  فهيا  ننوه  بة 

شلك  البحرية  اء  ٔح ا ربية  مج  ر مع  املؤطرة  القانونية  وجتويد املنظومة 
، وحتسني  ه توسيع هامش حرية املبادرة واملقاو ي اكن الغرض م ام وا

ٔعامل، وتعزز السيادة الوطنية الغذائية، وتوطيد عنرص ال  اخ ا ثقة مبا يُمكن م
ي طبع النقاش  جلو العام ا ن  صادي الوطين، مشيد ق منو  من رفع وثرية ا
ة  ر الفال لت احلكومة يف خشص السيد وز ث تفا تصة ح لجنة ا ل ا دا
شلك ٕاجيايب مع مجموع التعديالت املقدمة واليت وصلت لـ  والصيد البحري 

ل   64 ٔد مة  تعديالت  مهنا  لت  ق ىل  تعديال،  نص   11ت  من  مادة 
لهيام.  ٕالجامع  ة مت التصويت  ني ومادة ٕاضاف   املرشو

هودات املقدرة  شيد  ٔن  سعنا هبذه املناسبة ٕاالّ  يف هذا إالطار، ال 
ر لتعزز القدرة التنافسية لقطاع الصيد البحري يف  اليت يبذلها السيد الوز

ٔليو  " اليت عرفها خمطط  جيابية  الرتاكامت  ات ظل  لقطا ٕالضافة  س"،  ت
ىل تدبريها لك تفان  سهرون  ت اليت  ة والتمنية القروية واملياه والغا الفال

  ومسؤولية.  
قها يف   اليا إالجنازات اليت مت حتق مثن  ٔحرار  ٕان فريق التجمع الوطين ل
ىل مستوى خمتلف  املائية البحرية والتقدم احملرز  اء  ٔح ا ربية  منية  جمال 

ٔة اجلها ش ة اجلديدة امل ينام ىل ا سلط الضوء  لمملكة، مما  لية  ت السا
ىل ٕاماكنيات مالمئة لرتبية  ملناطق اليت تتوفر  شاط اجلديد  حول هذا ال
سياسة   وهني  ، م ببالد والتمنية  لمنو  دة  وا ٓفاق  لق  و البحرية  اء  ٔح ا

ا مثرن  ولمس لقطاع  الوصية  الوزارة  حته  م اليت  مع  ه ا و ىل  لشباب 
ف من الضغط اجلبايئ يف ظل  مبا فهيا التخف التقليدي،  اخلصوص ولصيد 
ٔفق  ث اكنت مسامهة الربملان واحضة وملموسة يف  قوانني املالية السابقة ح

ق إالنتاج املطلوب.    حتق
د وحقق نتاجئ ٕاجيابية  ٔن هذا القطاع وا ا ب ل فريق وٕاذ كنا بدور نؤمن، دا

لرمغ من  سعى ٕاىل    داً  القانونية  ٔن هذه املنظومة  رى  يا،  ونه الزال ف
صاد   ق ٔداء  ٔكرث يف تطور  سامه  ٓفاق قطاع الصيد البحري ليك  توسيع 
ٔمن الغذايئ   ل ضامن ا ٔ ينة ومستدامة من  ٔسس م ىل  منيته  الوطين وبناء 

ٔكرث يف الناجت ىل املواطنني واملسامهة  شة  ٔعباء املع ف من  يل والتخف ا  ا
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  الوطين.  

س احملرتم،    السيد الرئ
اء   دات اليت  ٔمهية املست ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ل دا س

اء املائية البحرية ومرشوع   84.21هبا مرشوع قانون رمق   ٔح يتعلق برتبية ا
القانون رمق    85.21قانون رمق   متمي  الواك    52.09بتغيري و داث  ٕ املتعلق 
دات الوطنية لتمن  ٔن هذه املست اء املائية البحرية، فٕاننا نؤكد  ٔح ربية ا ية 

هنا واليت تبقى   شاط، ممثنني مضام بة التحوالت اليت يعرفها هذا ال روم موا
نتظارية ٕالجناح معلية التحول  ل  ت مستع ال تق ت وحتد يف نظر رها

د وف احئة " ، خصوصا ما بعد  صادي ببالد ستحرضن يف  "، م 19- ق
ي يبقى ٕاقرار رؤية   ه، ا سيه هذا التو ك ي  هذا إالطار التحول النوعي ا
ٔقدمت   مة  ٔرضية  اء املائية البحرية  ٔح ربية ا منية  لية واحضة لقطاع  مستق
الوطنية،   القانونية  النصوص  ام بني  س لق  ٔهنا  احلكومة، من ش لهيا 

ب ف  تناقض  ٔو  تعارض  لك  د  دة ووضع  نوعية ووا ٕاضافة  هنا، وتعطي 
ٔكرث يف هذا   ر  س ىل  ل تعزز قدراهتم وشجيعهم  ٔ مثرن من  لمس

  القطاع. 
اء هبا مرشوع القانون رمق  دات اليت  ٔمه املست ر: 84.21ومن    ، نذ

   اء املائية البحرية وتعزز حاكمهتا ٔح ٔسس والضوابط لرتبية ا تقوية ا
الل حتسني ٕاطارها ا  لقانوين والتنظميي؛ من 

   متتع شارية  هيئة اس اء البحرية  ٔح لس الوطين لرتبية ا داث ا ٕا
اء املائية البحرية؛  ٔح ربية ا شاط  لهنوض ب مة  ات    بصالح

   الل اء املائية البحرية من  ٔح ايل لرتبية ا د مقاربة التخطيط ا اع
هتا،   رب وتدبري  هتيئة  اجلهوية  ططات  ا داد  تصاممي  ٕا ىل  الوة 

ة؛  لب رتام  ستدامة ويف ا ات الرتبية، وذ هبدف ضامن   ب
   املائية اء  ٔح ا ربية  مزارع  ٕاىل  سبة  ل الرخص  ح  م  ٔ د م ٕاقرار 

داث واستغالل ت   ٔحواض السمك، ووضع رشوط ٕا ٔو  البحرية 
ٔحواض؛    املزارع وا

 اء املائي ٔح ربية ا شطة  ٔ ٔطري القانوين لبعض  ة البحرية مفا خيص الت
ادة التوطني، والتكون.  ارب، وٕا ٔحباث، والت  الشق املتعلق 

س احملرتم،    السيد الرئ
رمق  قانون  ضيات مرشوع  مق ٔمهية  ىل  يد  ٔ الت دون  الفرصة  تفوتنا  ال 

متمي القانون رمق    85.21 داث الواك الوطنية لتمنية   52.09بتغيري و ٕ املتعلق 
اء املا ٔح لرفع من  ربية ا ٔفضل ممارسات احلاكمة  كرس  ئية البحرية هبدف 

مع   لواك  املؤطر  القانون  مضمون  مالءمة  ٕاىل  ٕالضافة  وفعاليهتا،  جناعهتا 
ن يف هذا السياق  اء البحرية، مربز ٔح ٔحاكم مرشوع القانون املنظم لرتبية ا

اء املائ  ٔح ربية ا لواك الوطنية لتمنية  سرتاتيجي  ور  ية البحرية كقاطرة  ا
اء املائية، مطالبني  ٔح ربية ا سرتاتيجية الوطنية لتمنية  منوية لتزنيل هذه 

رشية الالزمة ليك  ملوارد ال مع وتعززها  عطاهئا املزيد من ا ٕ يف هذا الباب 
ل توفري املناخ   ٔ لية من  املستق ٔكرب يف ٕاجناز مجيع مشاريعها  تلعب دورا 

شجيع  رات يف هذا القطاع. املناسب ل   س
نؤكد يف  فٕاننا   ، الواك بعمل هذه  لالرتقاء  قوية  دفعة  ٕاعطاء  ل  ٔ ومن 
التحتية   ات  الب املزيد من  توفري   ٔ ىل مس ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق 
ىل ٕاجناز   شتغل  ٔن هذه الواك  اصة و ة،  منوذج لق املشاريع ا بة و ملوا

ىل مستوى لك  راهتا  ىل البحر، وٕالجناح تزنيل اس ات اململكة املط 
املالحظات  من  ة  مجمو ين  ت رضورة  ىل  نؤكد  ني،  املرشو ن  هذ

ات التالية:  قرتا  و
   ن ضيات ومضامني هذ لتعريف مبق ام حبمالت تواصلية  رضورة الق

رشهام يف اجلريدة الرمسية؛  ني بعد   املرشو
    وفق الص  ذات  التنظميية  القانونية  ضيات  املق صدار  ٕ التعجيل 

؛  لني يف السلس لني واملتد شارية مع خمتلف الفا  مقاربة 
    من املعلومة  ٕاىل  والولوج  ة  الشفاف لتعزز  إالدارية  املساطر  رمقنة 

مثرن؛   طرف املس
  متويالت املالية يف ٔ ا ضيات قانونية تؤطر مس ىل سن مق   العمل 

من  ة  ف ى  خصوصا  البحرية،  املائية  اء  ٔح ا ربية  شاط  جمال 
ىل بالد يف  رية  اميل املشاريع الصغرية، ليك ال تضيع فرصا اس

 هذا الباب؛ 
   لهيا دوليا يف جمال املتفق  الصحية  املعايري  خنراط وفق  رضورة 

امل اء  ٔح ا برتبية  املتعلقة  وإالشهاد  واملواصفات  اجلودة  ائية تطور 
ديدة؛  املية  ٔسواق   البحرية لالستفادة من ٕاماكنية دخول بالد 

   املائية اء  ٔح ا ربية  مشاريع  لتزنيل  العقار  خصاص   ٔ مس معاجلة 
 البحرية؛ 

   اء املائية ٔح ا ربية  شاط  ر يف  اذبية التحفزيات لالس حتسني 
لهيا وفق نص تنظميي؛   البحرية واليت سوف يمت التنصيص 

 نات يف التعامل مع    العمل ٔم ٔبناك وقطاع الت شجيع وٕارشاك ا ىل 
اء املائية البحرية؛  ٔح ربية ا  شاط 

  اء املائية ٔح ا ربية  الية يف تزنيل مشاريع  اة العدا ا رضورة مرا
 البحرية يف مجموع الرتاب الوطين؛ 

   واخلاص يف العام  ني  القطا بني  الرشاكة  عقود  شجيع  ىل  العمل 
شاط. جمال ه  ذا ال

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمني، 

ن  هذ مع  التعاطي  يف  ٕاجيابيني  سنكون  ٔننا  ب لمك  نؤكد  اخلتام،  يف 
سامه  ٔمهيهتام يف تطور قطاع الصيد البحري، حبيث  ن لمك  ني، مربز املرشو
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ىس   ٔن ن لق فرص الشغل، دون  ايت، و كتفاء ا ق  بري يف حتق شلك 
سامه  ٔن  ٔنه  ر، ما من ش رب التصد يل الوطين  ا ٔمهيته يف الرفع من الناجت ا

صاد الوطين.  ق ٔداء    يف تطور 
رشي   لعنرص ال ٔكرث  ديدة هتمت  داد مقاربة  ىل ٕا ا، وجب العمل 
ٔداء إالدارة ليك  ديد النخب وتطور  ٔكرب لت ل القطاع مع ٕاعطاء فرص  دا

ٔكرث، وح  ٔدوارا  هتام، فٕاننا  تلعب  ني هلام راهن ن املرشو ٔن مضامني هذ ث 
ىل  بناء  التعديالت ٕاىل اجللسة العامة  ٔينا رفع  يف فريق التجمع الوطين ارت
هتا يف جتويد املرشوع والتزنيل  مة ولها راهن ٔهنا  رو  رغبة املهنيني واليت 

 .   السلمي 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

II -   ٔصا واملعارصة: مدا    فريق ا

اء املائية البحرية:   84.21مرشوع قانون رمق  . 1 ٔح  يتعلق برتبية ا

س احملرتم،   السيد الرئ
 السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة ملناقشة مرشوع   مس فريق ا لكمة  ٔتناول ا ٔن  رسين 

القانون رمق    85.21قانون رمق   متمي  الواك    52.09بتغيري و داث  ٕ املتعلق 
اء املائية البحرية.  ٔح ربية ا   الوطنية لتمنية 

سعى ٕاىل التزنيل   ازا مؤسساتيا  شلك  ٔن الواك  يد  ٔ غي الت بداية، ي
هبذا   هنوض  ا ىل  سهر  وقانونيا  تنظمييا  ا  ورص القطاع،  ملشاريع  السلمي 

اصة ارشة   القطاع، و مثرن، وم رات ودمع املس س شجيع  ف يتعلق ب
اء املائية البحرية، وجعل ممارسة   ٔح ربية ا شطة  ٔ راسات املتعلقة ب ٕاجناز ا

ال مساهام يف التمنية املستدامة.  اء البحرية مد ٔح ربية ا  شاط 
اء ا ٔح ربية ا ام الواك الوطنية لتمنية  لبحرية  ٕان هذا املرشوع سيعزز 

ة استقاللها املايل. ساق وجنا   وكفاءاهتا، وتنويع مواردها املالية بغية تعزز ا
عتبار التطورات الراهنة   ذ بعني  ٔ ٔكرث مالءمة، ي كام مينح لواك نظاما 
ويل،   ىل املستوى الوطين وإالقلميي وا شاط  لية اليت يعرفها هذا ال واملستق

ٔهنا تعطيل التزنيل ٕالضافة ٕاىل تصحيح بعض الثغر  ات القانونية اليت من ش
. داث الواك اة من ٕا ٔهداف املتو لمهام وا   السلمي 

س احملرتم،    السيد الرئ
لغرف املهنية يف تزنيل هذا   ٔكرب  ، يتعني ٕاعطاء ماكنة  ملوازاة مع ذ
كون  لنصوص املنظمة لها حىت  رتقاء  ٔدوارا تقررية و حها  القانون، مع م

ة. فا ٔساسيا يف التمنية املستدامة وتزنيل السياسات العموم   ال 
املهنية   لغرف  القانونية  الرتسانة  تقوية  ٔمهية  ىل  نؤكد  املناسبة،  وهبذه 
منوية، كام هو  ة ورامج  ٔوراش ٕاصالح شلك موازي ملا تقوم به الوزارة من 

لتزن  اوز بعض الثغرات املعيقة  اء لت ي  ٔن لهذا إالصالح ا يل السلمي  الش

 . اكمل ملشاريع الواك   وا
قانون  ٔن هذا املرشوع  ب م  ىل وعي  ٔصا واملعارصة  ا فريق  ٕاننا يف 
ٔجرٔة   و ين  السوسيو حميطها  ىل  اح  لٕالنف لواك  ٔكرب  فرصة  سيعطي 
وضع   من  واخلروج   ، بالد هبا  زخر  اليت  املؤهالت  راز  ٕا يف  اهتا  طمو

اشته الواك رية.  احملدودية اليت  ٔ   يف السنوات ا
املائية   اء  ٔح ا منية  لواك  القانوين  النظام  مة ملالءمة  فرصة  ٔمام  ٕاننا 
بقطاع  املرتبطة  القانونية  الرتسانة  ستعرفه  ي  ا التطور  رة  ومسا البحرية 

رمق   القانون  مع وجود  اصة  البحرية،  املائية  اء  ٔح منية   84.21ا ب املتعلق 
اء املائية البحري ٔح مة لتطور القطاع  ا ي حيمل يف طياته ٕاماكنيات  ة ا

امة.  س"  ٔليوت طط " ٔهداف إالسرتاتيجية    وتزنيل ا
رشيعية هامة سمتكن الواك من    ،ٕان هذا املرشوع قانون يعترب ٕاضافة 

ديدة   صاصات  ٔدوارها التمنوية، وذ يف ٕاطار اخ لعب  مة  ٕاماكنيات 
ىل تعزز دورها يف املو  ططات اجلهوية.تقوم  داد ا مع القانوين وٕا بة وا   ا

، يف ٕاطار تقوية   لواك ة من املوارد املالية  دد هذا املرشوع مجمو كام 
  استقاللها املايل والتقين.  

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  ، فٕاننا يف فريق ا انطالقا من لك ذ
  ىل املرشوع قانون هذا. 

اء املائية البحرية:   84.21) رشوع قانون رمق  2 ٔح   املتعلق برتبية ا
لس  مب واملعارصة  ٔصا  ا فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

شارن ملناقشة مرشوع قانون رمق   اء املائية   84.21املس ٔح املتعلق برتبية ا
 البحرية.  

س احملرتم،   السيد الرئ
 السادة الوزراء احملرتمون، 

ش   ارون احملرتمون، السيدات والسادة املس
ٔساسية  ٔن قطاع الصيد البحري ببالد يعترب ركزية  ليمك  بداية ال خيفى 
ٔمهية  ٔولوية و ٔمن الغذايئ، ما جيع ذو  صاد الوطين وتعزز ا ق ٕالنعاش 
ٔن املر اليت مير هبا العامل   اصة  صاد الوطين،  ق تعادل قدر مسامهته يف 

ج ا اجلدية و يض م صاد  ٔمجع تق الق القة  اقشة نص قانوين ذي  هتاد يف م
احلرب   ر  ٓ و  ، ورو احئة  خملفات  جتاوز  يف  سامه  مبا  الغذايئ،  ٔمن  وا

ٔورانية    الروسية. -ا
إالطار   ٔساسية لتحصني  لبنة  يعترب  ٔيدينا  ي بني  ٕان هذا املرشوع ا

رب  ظم لقطاع  ٔول نص قانوين م عتباره  لقطاع،  اء  القانوين املنظم  ٔح ية ا
لرمغ من مرور   داث الواك الوطنية لتمنية   12املائية البحرية  ىل ٕا سنة 

ٔساسيا يف  ونه مساهام  ٔمهيته من  سمتد  ث  اء املائية البحرية، ح ٔح ربية ا
لمغاربة   ٔمن والسيادة الغذائية  ة من الربامج الهادفة لتحصني ا ٕالتقائية مجمو

ٔرضية ٔعامل  ا اخ  م لية    وحتسني  ا ا رات  س واستقطاب  شجيع  ل
وع جماالته، عرف  ي تتعدد وت ٔن قطاع الصيد البحري، ا ة، ٕاذ  واخلارج



شارن     2022  ٔكتور دورة    – مداوالت جملس املس

27 

ٔول 28  ) 2022 ٔكتور 25( 1444 ربيع ا

ي تقوم به وزارمك. رية حتوالت معيقة بفضل العمل اجلاد ا ٔ ٓونة ا  يف ا
ٔمان  ٔن شلك صامم  س"  ٔليوت يف هذا إالطار، استطاعت اسرتاتيجية "

ٔمن ا ويل املتقلب  ف يتعلق  السياق ا اصة يف هذا  لمغاربة،  لغذايئ 
ل  ٔ ٔصبحت يف ض لك دول العامل تصارع من  ث  العاملي، ح صاد  لالق

ايت الوطين.  كتفاء ا  ضامن 

س احملرتم،   السيد الرئ
) م،  يل  رشيط سا تعاىل  اها هللا  قد ح بالد  من    3500ٕان  لكم 

لب   ٔ ىل  متتد  ل)  مة السوا ة  روة مسك ىل  املغربية، وحتتوي  املدن 
ة حتتية   شلك جماال خصبا وب ا غنيا، ولكها ٕاماكنيات  ة وجماال جغراف نو وم
اء املائية  ٔح ربية ا هنوض وتطور قطاع  و يف ا مة لتزنيل ٕاسرتاتيجية ا
كن ينقصها سوى  ٔموال، ٕاذ مل  مة لرؤوس ا اذبية  البحرية، وجع ذو 

تبارشها إ  اليت  الهامة  ات  إالصال بة  موا ىل  قادرة  قانونية  برتسانة  اطهتا 
ٔزرق، ودراسات  ا صاد  الق لهنوض  ارات ٕاسرتاتيجية  ٕاطار خ بالد يف 
طقة، وهذا   لك م ة  عتبار اخلصوصية الرتابية واجلغراف ذ بعني  ٔ لمية ت

املؤسسا لني  املتد لك  شاريك  ال لعمل  ٕاال  ٔىت  يت رٔسهم لن  ىل  و تيني، 
املستدامة  التمنية  يف  ٔساسيني  لني  كفا املهنية  والغرف  الرتابية  ات  امجلا

 .  لبالد
ة من املشاريع   ٔصا واملعارصة لٕالشادة مبجمو اسبة لنا يف فريق ا ويه م
رية،   ٔ الهيلكية وإالسرتاتيجية اليت عرفها قطاع الصيد البحري يف العرشية ا

تعترب نق نوعية يف تدبري وتطور ىل رٔسها ٕاسرتاتيجي س"، اليت  ٔليوت ة "
هنوض  ا يف  ملموس  شلك  سامهت  ث  ، ح ببالد البحري  الصيد  قطاع 

ه ٕاقلمييا ودوليا.   لقطاع وحتسني تنافس

س احملرتم    ، السيد الرئ
امة،   بصفة  البحري  الصيد  بقطاع  لهنوض  قوية  ٕارادة  هيا  ٕان بالد 

اء   ٔح ا ربية  الل ومرشوع  من  وذ  اصة،  بصفة  البحرية  املائية 
دجمة  س لسياسة م ٔس لت ة  س" الرام ٔليوت طط " ٔهداف إالسرتاتيجية  ا
املبادالت  وشجيع  القطاع،  يف  و  ا لسياسة  السلمي  التزنيل  ىل  تقوم 

 . يل واخلار ا ىل املستويني ا ارية   الت
ٔمهية ل اء ٕاذ ندعو الوزارة ٕالعطاء املزيد من ا ٔح ربية ا ربامج ومشاريع 

يعترب   اليت  اجلنوبية  املناطق  اصة  اجلهوي،  املستوى  ىل  البحرية  املائية 
ملنطقة.  ٔول  ٔسايس وا شاط ا   الصيد البحري ال

ٔن   س احملرتم،   املتعلق  84.21  رمق  قانون  مرشوعلنا اليقني، السيد الرئ
اء مة  ٔساسية  لبنة  يعد  البحرية  املائية  ٔح  الرتسانة  رصح  بناء  الستكامل  و

رشيعية شطة  يتعلق  ف   اصة  البحري،  الصيد  لقطاع  ال ٔ  سزتراع   ب
ث   البحري، سامه  ح ة،  كثرية  شغل  فرص  لق  يف  س نو  د  ووضع  وم

ي القانوين  لفراغ اء ربية  جمال عرفه ا ٔح ث   البحرية، املائية ا  سيكون ح
صاد يف رس  شجيع ىل ٕاجيايب وقع لتنظميها ٔزرق.  ق  ا

ٔصا  فريق   فٕان  سبق،  ما  ىل  وبناء  ،  ٕالجياب  يصوت  واملعارصة  ا
  قانون.  املرشوع هذا ىل

III -   :دة والتعادلية لو ستقاليل    مدا الفريق 

اء املائية البحرية:   84.21مرشوع قانون رمق  . 1 ٔح  يتعلق برتبية ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم، السيد     الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ي   ٔزرق ا صاد ا ق ٔسايس من  جزء  اء املائية البحرية  ٔح ربية ا ٕان 
ة البحرية واملوارد املرتبطة هبا،  كولوج لنظم إال لتدبري املستدام  يعد رافعة 

ف   رب ختف لرصيد السميك  ال لالستغالل املفرط  ي شلك  الضغط ا
ت  سجم هذا املرشوع مع رها ٔوساط البحرية وي ىل ا شطة الصيد  ٔ متارسه 
ٔهداف التمنية املستدامة،   ق  منوذج التمنوي اجلديد، وحتق ىل ٕاعامل ا املغرب 
القمية  وحتسني  الرثوة،  لق  يف  سامه  شلك  ٔزرق  ا صاد  ق وٕارساء 

رشي ...  منية الرٔسامل ال   املضافة، و
قط منوا،  ٕان  ة  إالنتاج ات  القطا ٔكرث  يعترب  البحرية  اء  ٔح ا ربية  اع 

صاده، ويعد   ل تنويع اق ٔ ارات بالد لمتوقع يف هذا القطاع من  سجم وخ وي
سامه  ٔمن الغذايئ شلك  ة، واملسامهة يف ا حمراك لمنو يف قطاع الرثوة السمك

س"   ٔليوت ق ق   2030-2020يف ٕاجناح اسرتاتيجية " مية مضافة تناهز يف حتق
حبوايل    2 يقدر  معامالت  ورمق  درمه،  رات   42مليار  واس درمه،  مليار 

لق  5.7اصة تصل ٕاىل    ٔلف فرصة معل.  20مليار درمه، و
عي دويل وطين مالمئ   صادي واج اء هذا املرشوع يف سياق اق وقد 
 ، (املوا مة  حتتية  ة  وب طبيعية  مؤهالت  ىل  بالد  تتوفر  ث  ح

دة ا رشية مؤه وسوق وطنية وا ك) وموارد  س لو ملطارات، الطرق، ا
ٔوربية،   اء البحرية، وقرب املغرب من السوق ا ٔح ربية ا ات  سبة ملنتو ل
ات الوطنية من الولوج التفضييل  د املنت سا ارية اليت  ات الت ٕاضافة لالتفاق

ة.  ٔسواق اخلارج   ٕاىل ا
املرشوع هذا  ىل  ملصادقة  إالطار  و يف  اخنراطه  املغرب  سيعزز   ،

ة (  ذية والزرا ٔ دة ل ٔمم املت ل نظم FAOسرتاتيجي املنظمة ا ٔ ) من 
ستدامة، يف  الصمود و ىل  وقدرة  كفاءة ومشولية  ٔكرث  ذائية  و زراعية 
اء املائية اليت   ٔح ربية ا ٔن الصيد الرشيد و ش م مع مدونة السلوك  ام  س ا

وتن  وضع  ٕاىل  التمنية سعى  تعزز  فعا  قانونية  وٕاطارات  سياسات  ذ  ف
ة البحرية   كولوج اء املائية، وحامية النظم إال ٔح ربية ا املستدامة واملصنفة يف 
الل  من  املناخ  تغري  املستدام، وماكحفة  ا  دا واست وتعززها  ا  وٕاصال

ىل الصمود.  ٔكرث كفاءة ومشوال وقدرة  ربية    نظم 
ٔىت هذا املرشوع اء املائية البحرية    وقد  ٔح ربية ا شاط  لينظم ممارسة 

دم وجود ٕاطار دمع وحوافز  ل العديد من إالدارات، مع  واليت تعرف تدا
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 . ولية ذات الص ت ا ام مع املقار س دم  رية و   اس

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
رؤية سيحق سيعطي  ديث،  و اص  قانوين  ٕاطار  املرشوع  هذا  ق 

لقطاع، تطور وتنويع سالسل   مثرن، سيضمن التدبري الفعال  لمس واحضة 
ت  ٔىت كذ مببادئ ومقار ٔهداف العاملية وقد  ا ق  إالنتاج املبتكرة، حتق

ات والزتامات اململكة.    ديدة تتوافق مع االتفاق
ستقاليل الفريق  ل  تفا مع  وقد  ٕاجيايب  شلك  والتعادلية  دة  لو  

الل تقدمي تعديالت مشرتكة يف  مرشوع هذا القانون وسامه يف جتويده من 
شارن.  لس املس لبية مب ٔ   ٕاطار فرق ا

ىل هذا   دة والتعادلية يصوت بنعم  لو ستقاليل  وبذ فٕان الفريق 
  املرشوع. 

رمق   . 2 قانون  متمي    85.21مرشوع  و رمق  بتغيري  املتعلق    52.09القانون 
اء املائية البحرية.  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ 

القانون رمق    85.21وخبصوص مرشوع قانون رمق   متمي    52.09بتغيري و
اء هذا   اء املائية البحرية،  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

متمي   ضاه الواك الوطنية    52.09قانون رمق  املرشوع لتغيري و دثت مبق ٔ ي  ا
) البحرية  اء  ٔح ا ذ  3ANDAلرتبية  م امللكفة 2011)  املؤسسة  ويه   ،

ربية  ص ملزاو شاط  ع الرتاخ ث تقوم بت اء البحرية، ح ٔح ربية ا نعاش  ٕ
املؤهالت  لتدبري  ٕاضافة  لهيا،  املصادق  ططات  ا مضن  البحرية  اء  ٔح ا

ىل إالن  اء البحرية  ٔح ة إالجاملية وهتيئة وتدبري املناطق الصاحلة لرتبية ا تاج
سة.    اليا

ا، تبني وجود بعض   دا زيد عن عقد من السنني عن ٕا ٔنه وبعد ما  ٕاال 
صاصات  اخ ٔصبحت  ث  ح القانون،  ضيات  مبق املرتبطة  والثغرات  ود  الق

اليت واملؤهالت  ات  لطمو مقارنة  حمدودة  د  ال املؤسسة  ا هبا  زخر   
ارشة  القة م ه الرتسانة القانونية اليت لها  ي عرف ، هذا وٕان التطور ا ببالد
ال  داث مؤسسات هتمت مب اء البحرية، وٕا ٔح ربية ا شاط  ارشة ب ري م ٔو 

ر.  س   تطور 
القانون رمق   تعديل  ٔصبح من الرضوري  ح   52.09،  ل م ٔ من 

ٔكرث م لية الواك نظاما  عتبار التطورات الراهنة واملستق ذا بعني  ٔ الءمة، 
ويل، وهيدف املرشوع  ىل املستوى الوطين وا شاط  يعرفها هذا ال اليت 
البحرية ومواردها  املائية  اء  ٔح ا ربية  لتمنية  الوطنية  الواك  ام  تعزز  ٕاىل 

صا الل اخ ، وذ من  لواك رشية، وتنويع املوارد املالية  ديدة: ال صات 
اء البحرية، وٕاماكنية  ٔح ربية ا ع مشاريع  ة، وت ٕاكجناز مشاريع مزارع منوذج

 
3 Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture 

هتا وتدبريها.  سة وهتي ىل اليا   تعبئة فضاءات 
الل  لواك من  املالية  املوارد  لتعزز  القانون  وقد سعى مرشوع هذا 

، والتاكليف ا  ل الواردة من اخلدمات املقدمة من الواك لواك  املداخ صصة 
اكهتا  ممت من  الواردة  ل  واملداخ والعائدات  هيا،  ٕا املفوض  املرشوع  إالدارة 
دة والتعادلية  لو ستقاليل  املنقو والعقارية، لهذا لكه فقد تعامل الفريق 
لبية   ٔ شلك ٕاجيايب مع هذا املرشوع املهم وقدم تعديالت يف ٕاطار فرق ا

  لس. 
، فٕان الفريق يصوت ىل هذا املرشوع.   و   بنعم 

IV-  :مدا الفريق احلريك  

اء املائية البحرية؛  84.21. مرشوع قانون رمق  1 ح  يتعلق برتبية 
رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    85.21.  القانون  متمي  و املتعلق    52.09بتغيري 

اء املائية البحرية.  ح ربية  داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ  

  سم هللا الرمحن الرحمي  
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمني،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ل  ٔتد ٔن  ٔخرى  رشفين  اقشة    مرة  لمسامهة يف م

 مرشوعي القانون التالية: 
  اء املائية البحرية؛   84.21مرشوع قانون رمق ح  يتعلق برتبية 
  متمي القانون رمق    85.21وع قانون رمق  مرش املتعلق    52.09بتغيري و

اء املائية البحرية.  ربية إالح داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ  

ة   الفال ر  لسيد وز لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ٔن  وامسحوا يل يف البداية 
ىل العرضني القميني ا ت  ن والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا

ة املوقرة. ات إالنتاج ٔعضاء جلنة القطا ٔنظار  ٔمام    تقدم هبام 

س احملرتم،    السيد الرئ
النصني  ن  هذ ٔمهية  ىل  نؤكد  ٔن  ٕاال  احلريك  الفريق  يف  نا  ميك ال 
اء املائية البحرية،  ٔح هنوض برتبية ا روم ا ٔهداف  رشيعيني وما هلام من  ال

  ا. وحتيني الرتسانة القانونية ذات الص هب 
البحري  الصيد  مهنا قطاع  اليت مير  الصعوبة  نعي  الفريق احلريك  اننا يف 
ويل  صادية يف سياقها ا ق ة  امة، وكذا نعي صعوبة املر والظرف بصفة 
ولية،  ريها يف السوق ا ٔولية والبرتول و ٔسعار املواد ا والوطين وكذا ارتفاع 

ىل الوضع  نتاكسات  ٔزمات و صادي، ونتفهم صعوبة  وكذا تداعيات ا ق
نيي   هتا، والبد من اخنراط احلكومة و ىل موا ىل القطاع الويص  ٔمر  ا
مثني املنتوج   ت و ل جتاوز الصعو ٔ مثرن من  لني واملس القطاع ولك املتد
تني حبريتني   اها هللا بوا ، ف ح ٔمثنة معقو لمسهت ب البحري وتوفريه 
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لية  متني، ولكن يف املقا ا ٔصنافها يف السوق ا ٔسامك لك  الء ا بل جند 
ٔن.  ة املواطنني يف هذا الش   مما زاد من معا

ر احملرتم،    السيد الوز
لني   نتطلع اىل رضورة حرص احلكومة ولك الفا الفريق احلريك  ٕاننا يف 
شارية  د مهنجية  ىل اع مثرن يف قطاع الصيد البحري  لني واملس واملتد
يف  مهنا  املتوفر  مي  تق وكذا  القطاع  واسرتاتيجية  وخمططات  رامج  وضع  يف 

ا  السوق  يف  البحرية  ات  املنتو وتوفري  اخلدمات  ل حتسني  مع  س لية  ا
ىل حتسني  ة، مع احلرص  تلف الرثوات السمك ة  ة البيولوج رتام الرا ا
ارة يف الصيد   عية ملهنيي قطاع الصيد البحري، مبا فهيم الب ج الوضعية 
ريها من املهن املرتبطة  التقليدي و ار والصيد  الب ايل  ٔ ب يل والصيد  السا

ىل تعممي التغطي عية هلم. لصيد البحري، واحلرص  ج   ة الصحية وامحلاية 

س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

بة وحتيني الرتسانة القانونية لقطاع  ٔن تمت موا ٔمل  ٕاننا يف الفريق احلريك ن
لصيد البحري، كام نؤكد  ىل رضورة ٕاخراج مدونة  ن  الصيد البحري مؤكد

ال  الصيد  لني يف قطاع  لني واملتد الفا بحري عند  ىل رضورة ٕارشاك لك 
ٔية ٕاسرتاتيجية. ٔي خمطط و مي  ٔو ٕاسرتاتيجية وكذا عند تق مج  ٔي ر   سطري 

ا هللا ة احلكمية   وفق ادة امللك ري الوطن واملواطنني حتت الق ه  مجيعا ملا ف
  جلال امل حفظه هللا. 

V -  :شرتايك   مدا الفريق 

اء املائية البحرية؛ يتعلق برتبية  84.21. مرشوع قانون رمق  1 ٔح  ا
رمق  2 قانون  مرشوع  رمق    85.21.  القانون  متمي  و املتعلق    52.09بتغيري 

اء املائية البحرية.  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ  

س،    السيد الرئ
شارون،    السيدات والسادة املس

  السيدات والسادة الوزراء، 
شرتايك   مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  اقشة مرشوعي قانون  رشفين  يف م

اء املائية البحرية ومرشوع قانون رمق    84.21رمق   ٔح  85.21يتعلق برتبية ا
متمي القانون رمق   ربية    52.09بتغيري و داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

اليت   لٕالماكنيات  اعتبارا  ٕاجيايب،  شلك  معهام  لنا  تفا ي  ا البحرية  اء  ٔح ا
ل ىل مستوى تلبية    زخر هبا السا ٔهداف املسطرة  الوطين، واعتبارا ل

ىل املوارد  شلكه الصيد  ي  ف العبء ا ات السوق الوطنية، وختف اج
ٔقطاب  لق  سامه يف  شاط وهتيئة املصايد مبا  البحرية الوطنية لتمنية هذا ال

عية. ج صادية و ق لتمنية    وية 
رمق   قانون  الوطنية  وامل   85.21خبصوص مرشوع  الواك  داث  ٕ تعلق 

ا   دا ذ ٕا اء املائية البحرية اتضح بعد مرور عقد من املامرسة م ٔح لتمنية ا

ٔدت ٕاىل  ا واليت  دا ضيات قانون ٕا ود مرتبطة مبق دة ثغرات وق ٔن هناك 
صاصاهتا  اخ من  دت  و التخصص   ٔ ملبد اكمل  ا التطبيق  ٕاماكنيات  يد  تق

ٔهداف املن    تظرة مهنا. ملقارنة مع ا
مع   الواك  داث  ٕا قانون  ضيات  مق مالءمة  من  البد  اكن  لتايل  و
ات   الصالح حها  م ل  ٔ من  ا  ٔمام املعروض  القانون  مرشوع  ضيات  مق
لية  صاصاهتا متاشيا مع التطورات املستق الالزمة وتقوية دورها وتطور اخ

بة ودمع امل  شمل موا ا ل ا رية وطنيا وٕاقلمييا ودوليا، وتوسيع  س شاريع 
اصة  قانونية  د  قوا بلورة  ىل  يعمل  مؤسسايت  ٕاكطار  لقطاع  هنوض  وا

اء البحرية.  ٔح   برتبية ا
اء املائية البحرية   84.21وخبصوص مرشوع قانون رمق   ٔح املتعلق برتبية ا

اء املائية البحرية وسد  ٔح ٔسس والضوابط الالزمة لرتبية ا ي سيضع ا ا
رشي  يئ يف ظل الفراغ ال ق توازن ب سامه يف حتق ال، وس عي املتعلق هبذا ا

ة،   السمك لرثوة  املفرط  ستزناف  من  ف  والتخف ة  املناخ املتغريات 
لتايل تعاطينا مع النص شلك ٕاجيايب هو  ديدة، و اصب شغل  لق م وسي

اء املائية البحر  ٔح ربية ا شطة  ٔ سرتاتيجية لتمنية  يارات  ية  جتسيد لالخ
ات الوطنية   لتلبية احلاج ل الوطين من ٕاماكنيات تؤه  السا زخر به  ملا 

لق الرثوة.    و
راعي   اء املائية البحرية  ٔح اص برتبية ا ٔننا مع وضع نظام قانوين  كام 
سامه يف  لصيد البحري، مما س لقانون املتعلق  دم ٕاخضاعها  خصوصياته و

ىل الواك الوطنية ٔ  ن تتحمل مسؤولياهتا جبانب احلكومة  تطور القطاع، و
ىل  اوزات اليت يتعرض لها القطاع والعمل  الالت والت يف التصدي لالخ
ام  ٔرض الواقع شلك فعال وسلس والق ىل  ن القانونني  ضيات هاذ تزنيل مق
مي وتدبري امحلاية  حملاسبة وتعزز التق ة وربط املسؤولية  ع واملراق بعملية الت

ة وٕا ر  البي س ىل  شجيع  لتكون وال ٔوراش  كون مبثابة  داث مزارع 
ال.    يف هذا ا

VI -    حتاد العام ملقاوالت املغرب: مدا  فريق 

  سم هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني.  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون، السيدات     والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه   مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  صصة ل رشيعية العامة ا اجللسة ال

اء املائية البحرية ومرشوع قانون رمق    84.21 ٔح بتغيري   85.21يتعلق برتبية ا
متمي القانون رمق  اء    52.09و ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 

صاد   لالق ة  املتنام ٔمهية  ا ىل  يد  ٔ الت سياق  يف  ٔتيان  ي ان  ال البحرية، 
صاده  اء املائية، وتنويع اق ٔح ربية ا لمتوقع يف قطاع  ه بالد  ٔزرق، وتو ا
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قط يف  لمنو  حمراك  البحرية  املائية  اء  ٔح ا ربية  ة وجعل  السمك الرثوة  اع 
ٔمن الغذايئ.    واملسامهة يف ا

تني   وا ىل  توفرها  بفضل  م،  حبري  رصيد  متتع  بالد  ٔن  و س 
ٔبيض  ا البحر  ىل  مط  ٔخرى  وا ٔطليس  ا احمليط  ىل  داهام  ٕا حبريتني 

ة تبلغ   ىل مسا ل متتّد  صادية   3500املتوسط، تضامن سوا طقة اق لكم، وم
الصة تصل ة حتظى   1.2مساحهتا ٕاىل    حبرية  يلومرت مربع، وروة مسك مليون 

ت  ٕاماك ح  ت ٔحفورية ومستدامة،  ة،  برين، وموارد طاق ال  وٕاق م  ه
لق الرثوة.  ر و دة لالس   وا

اء املائية البحرية:   84.21مرشوع قانون رمق  . 1 ٔح  يتعلق برتبية ا
مس فريق   ٔمثن،  ٔن  ٔود يف البداية  حتاد العام ملقاوالت املغرب، اخليار و

اء   ٔح ا ربية  اص بقطاع  لحكومة املمتثل يف وضع نص قانوين  رشيعي  ال
لصيد   اضع لنظام القانوين اخلاص  ٔن اكن القطاع  املائية البحرية، وذ بعد 

قانون رمق   مبثابة  الرشيف  الظهري  املمتثل يف   27بتارخي    1.73.255البحري 
ٔن 1973نونرب    23(  1393شوال   البحري، حبيث  الصيد  ظمي  يتعلق ب  (

اء   ٔح ربية ا ىل  ت املعقودة  ٔزرق والرها صاد ا ق التطورات اليت عرفها 
ح  رزت رضورة تنظمي القطاع مبوجب قانون مستقل، ي ٔ املائية البحرية قد 

اء املائية البحرية ويوفر الشفاف ٔح ا ربية  ة والوضوح التدبري الفعال لقطاع 
ر.  س ت الالزمة لتطوره وشجيع   ومجيع الضام

ىل رضورة   يد  ٔ ٔيت يف ظل الت ني، فٕان مرشوع هذا القانون ي وكام هو م
ق  حتق يف  ومسامهته  لمملكة،  اجلديدة  ة  ينام ا يف  اء  ٔح ا ربية  اخنراط 

منية ال لق الرثوة وحتسني القمية املضافة و شودة، من  ٔهداف امل رٔس املال ا
ايل، وهو يضع مضن  ا وإالنعاش  عي  ج ندماج  والتاكمل و رشي  ال

  ٔهدافه:
ديث بغرض    . ٔ  اص و طار قانون  ٕ اء املائية  ٔح ربية ا زويد قطاع 

اكمل واملمتزي عن الصيد   رتاف هبويته اخلاصة ووضعه القانوين ا
 البحري؛ 

ة    . ب  الشفاف وتوفري  القانوين،  ستقرار  رؤية  ضامن  وٕاعطاء  الالزمة 
مثرن؛  لمس  واحضة 

اء املائية البحرية لتقدمي اكفة    . ت  ٔح ربية ا ضامن التدبري الفعال لقطاع 
ت الالزمة لتطوره.   الضام

ٔهداف   العام ملقاوالت املغرب، وسعى ٕاىل  ويه  حتاد  نتقامسها، يف 
املضامني   مثن  فٕاننا  ذ  ل  ٔ و قها،  وحتق هبا  بلوغها  اء  اليت  رشيعية  ال

ملوافقة.  ليه    مرشوع هذا القانون، وسنصوت 

رمق   . 2 قانون  رمق    85.21مرشوع  القانون  متمي  و املتعلق    52.09بتغيري 
اء البحرية:  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية  ٕ 

ر يف   س صاد الوطين، و ق اعي ٕاىل تنويع  مضن نفس السياق ا

ا اء  ٔح ا ربية  ليات قطاع  ا توفري  ذ  ستوجب  مبا  البحرية،  ملائية 
ات  ىل تدبري وتنظمي القطاع، مبا يف ذ تعزز صالح واملؤسسات الساهرة 
اء هيدف ٕاليه مرشوع  اء املائية، وهو ما  ٔح ربية ا الواك الوطنية لتمنية 

اء املائية البحرية ومرشوع قانون رمق  84.21القانون رمق   ٔح  يتعلق برتبية ا
متمي القانون رمق    85.21 داث الواك الوطنية لتمنية   52.09بتغيري و ٕ املتعلق 

اء البحرية.  ٔح   ربية ا
ىل  سنوات  عرش  مرور  بعد  ٔنه  رزت  ٔ قد  املامرسة  ٔن  و خصوصا 

: داث الواك   ٕا
من    - واليت  القانون،  ضيات  مبق املرتبطة  والثغرات  ود  الق بعض  وجود 

ٔهنا التقليص  ٔ التخصص؛ ش اكمل ملبد ال من ٕاماكنيات التطبيق ا  مستق
ات الوطنية    - لطمو د حمدودة مقارنة  صاصات املؤسسة  ٔصبحت اخ

، ٕاضافة ٕاىل وجوب مالءمهتا مع   ال ببالد زخر هبا هذا ا واملؤهالت اليت 
لقطاع.  ضيات مرشوع القانون اجلديد املنظم   مق

لقطاع إالسرتاتيجية  ٔهداف  ٔن  الرتسانة  كام  ه  عرف ي  ا والتطور   ،
اء البحرية،  ٔح ربية ا شاط  ارشة ب ري م ٔو  ارشة  القة م القانونية اليت لها 
ر جعل من الرضوري تعديل  س ال تطور  داث مؤسسات هتمت مب وٕا

رمق   بعني   52.09القانون  ذا  ٔ مالءمة،  ٔكرث  نظاما  الواك  ح  م ل  ٔ من 
الراه  التطورات  ىل عتبار  شاط  ال هذا  يعرفها  اليت  لية  واملستق نة 

ويل.   املستوى الوطين وإالقلميي وا
جيابية   ٕ ل  س املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فٕاننا، يف  ذ  ل  ٔ و
ام  اء هبا مرشوع هذا القانون، س ت املتعلقة بـ : تعزز  املضامني اليت 

البحرية و  اء  ٔح ا لرتبية  الوطنية  لواك  الواك  املالية  املوارد  كفاءاهتا، وتنويع 
ملوافقة.  ليه  ة استقاللها املايل، وسنصوت  ساق وجنا   بغية ا

ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

VII -   :لشغل حتاد املغريب    مدا فريق 

اء املائية البحرية؛  84.21. مرشوع قانون رمق  1 ٔح  يتعلق برتبية ا
قانون  2 مرشوع  رمق    85.21رمق  .  القانون  متمي  و املتعلق    52.09بتغيري 

اء املائية البحرية.  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ  

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار لكمة يف  ٔتناول ا ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس   رشفين 

ىل مرشوع قانون  راسة والتصويت  رشيعية اليت ختصص ل هذه اجللسة ال
اء املائية البحرية ومرشوع قانون رمق    84.21رمق   ٔح  85.21املتعلق برتبية ا

متمي القانون رمق   ربية    52.09بتغيري و داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 
ٔنظار هبذه   ىل  اء البحرية املعروضني  ٔح ي ا رشيعية العامة، وا اجللسة ال
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ات  ل جلنة القطا نه دا ىل مضام ال بعض التعديالت  اقشته وٕاد متت م
ة.    إالنتاج

ٔشغال   ٔجواء إالجيابية اليت طبعت سري  شيد  ٔن  وهبذه املناسبة نود 
هودات  ٔن شيد  لشغل  حتاد املغريب  لجنة كام ال يفوتنا يف فريق  هذه ا

ىل قطاع الصيد البحري والواك الوطنية  املبذو م ن طرف الوزارة الوصية 
ل مراجعة وتعزز الرتسانة القانونية املنظمة  اء املائية، يف س ٔح ربية ا لتمنية 

رمق   قانون  الل مرشوع  من  اصة  و املائية  اء  ٔح ا ربية   84.21لقطاع 
ن سميكن قط اء املائية البحرية ا ٔح اء املائية املتعلق برتبية ا ٔح ربية ا اع 

رمق  قانون  مرشوع  وكذ  ديث،  و به  اص  قانوين  ٕاطار  من  البحرية 
متمي القانون رمق    85.21 داث الواك الوطنية التمنية   52.09بتغيري و ٕ املتعلق 

صاصات الواك وتعزز  خ رتقاء  ي هيدف ٕاىل  اء البحرية ا ٔح ربية ا
ا وكفاءاهتا وكذا سد   ٔكرث من عقد  ا هتا التجربة بعد مرور  ٔث الثغرات اليت 

 . داث الواك   ىل ٕا
ستغالل   سا لضامن  ال رئ شلك هذا املرشوع قانون مد ٔن  ٔملنا  و
ات السوق  اج ت هائ لتلبية  زخر به بالد من ٕاماك ل والعقالين ملا  ٔم ا

ٔمن الغذ ق ا ات البحر واملسامهة يف حتق تو ٔصبح الوطنية من م ي  ايئ ا
داث اليت طبعت   ٔ اصة عقب ا لعديد من دول العامل، و ل  الشغل الشا
لق فرص الشغل  سامه يف  ٔن  رية، و ٔ الل السنوات ا ولية  ة ا السا

د.  ر يف هذا القطاع الوا س ىل  نيي القطاع    وشجيع الشباب و
ٔمهية القصوى اليت حيىض هبا قطاع   ىس ا ٔن ن اء  هذا، دون  ٔح ربية ا

 ، ة ببالد ي تتعرض  الرثوة السمك ستزناف ا ف من  املائية يف التخف
راجع  اصة يف ظل  يئ و ق التوازن الب شطة املرتبطة به يف حتق ٔ ودور ا
ر واصطياد  ٔو انقراضها ببالد بفعل الصيد اجلا ٔسامك  ٔنواع ا داد بعض  ٔ

ٔسامك تفوق قدرة ال  برية من ا ىل استدامة بقاهئا. مكيات    طبيعة 
صاد   لالق سبة  ل املائية  اء  ٔح ا ربية  لقطاع  ري  الك لوزن  واعتبارا 
صادي املستدام   ق منو  ٔساسية لتحفزي ا ز ا ي يعترب من الراك ٔزرق ا ا
لتمنية املستدامة لعام   دة  ٔمم املت ليه خطة ا ٔكدت  عي كام  ج والرفاه 

  لك ظروف جناح هذا الورش الهام. ، البد من توفري 2030
املوارد  وحتفزي  تعزز  جيب  رشيعي،  وال القانوين  اجلانب  ٕاىل  إالضافة  ف
خمتلف  وتؤطر  ب  ستوا اليت  ندسني،  و يني  وتق ٕاداريني  من  رشية،  ال

اء املائية البحرية.  ٔح شطة املرتبطة برتبية ا ٔ   ا
يض توسيع الهيلكة التنظميية   اء املائية وهذا ما يق ٔح ربية ا منية  لواك 

لها   نضمن  ومعنو حىت  ماد  ة وحتفزيها  اكف ا رشية  ال املوارد  من  هنا  ومتك
  ستقرار املين. 

ي نص  اء املائية البحرية ا ٔح داث جملس وطين لرتبية ا سبة ٕال ل و
ربية  الرٔي يف مشاريع خمططات  ٕابداء  مة  ٕاليه  ٔولك  النص، و ليه هذا 

املتعلقة ا التنظميية  ٔو  رشيعية  ال النصوص  ومشاريع  البحرية،  املائية  اء  ٔح
ٔصناف البحرية وحامية التنوع  سمح حبامية ا اء املائية البحرية ومبا  ٔح برتبية ا

لية  ٔيضا  لس  شلك هذا ا ٔن  متىن  ام،  شلك  منية القطاع  البيولو و
م منيته  وخمططات  القطاع  التقائية  ططات لضامن  وا ات  القطا يق  ع 

الل ٕارشاك  اصة من  سامه يف جتويدها وضامن حاكمهتا و ٔن  ٔخرى، و ا
راسات  عتبار مبختلف ا ذ بعني  ٔ نيي القطاع واملؤسسات املعنية وا
ستورية   ا املؤسسات  عن  الصادرة  ت  اصة  و والتوصيات  والتقارر 

صا ق لس  ت وا لحسا ىل  ٔ لس ا يئ. اك عي والب ج   دي و
ىل  بنعم  التصويت  قرر  النصني  ٔمهية  لنظر  و سبق،  ملا  واعتبارا 

ن.  ور ني املذ   املرشو

VIII -    ميقراطية ة الكونفدرالية ا   : لشغلمدا مجمو

  اء املائية البحرية:   84.21مرشوع قانون رمق ٔح  يتعلق برتبية ا

س،    السيد الرئ
شارن، السيدات والسادة    الوزراء السيدات والسادة املس

لشغل مبناسبة   ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو مس ا ٔتقدم  ٔن  رشفين 
قانون   مرشوع  اقشة  البحرية    21.84م املائية  اء  ٔح ا برتبية  يتعلق  ي  ا

سجم متاما   ٔنه ي شطة. كام  ٔ ٔسس والضوابط القانونية لهذه ا املمتثل يف وضع ا
يا خ ستدعيه  مع  اء املائية وما  ٔح ربية ا شطة  ٔ سرتاتيجية لتمنية  رات 

اصة  ستزناف اليت تعرفه الرثوة البحرية  ف من الضغط و ٔمر من التخف ا
ىل اخلصوص مسك  ر  ر ونذ ند ٔصبحت يف طور  اليت  ٔنواع  ا بعض 
ٔطليس ا واحمليط  املتوسط  ٔبيض  ا لبحر  ٔخرى  ا ٔنواع  ا وبعض    املريو 
ٔسامك   ٔمثان ا ري القانوين وما تالها من ارتفاع يف  ب الصيد العشوايئ و س

لمواطن.    وتدمري القدرة الرشائية 
رخي   ٔول مرة يف  رتياح دخول هذا املرشوع و ل  س ٔن  كام ميكن 

ث اكنت هذه  ٕاطاراملغرب يف  رشيعي القامئ هبذا اخلصوص ح سد الفراغ ال
الرش  الظهري  ينظمها  شطة  ٔ رمق  ا  1973نونرب    23بتارخي    1.73.255يف 

اء املائية   ٔح ث اكنت لك مزارع ا ملغرب ح ظمي الصيد البحري  املتعلق ب
ل العديد من إالدارات  تعترب مؤسسات لصيد البحري، كام اكنت تعرف تدا

ريها...  سويق و ص وال ح الرتاخ   اصة ف خيص م
ل اخلوض يف تفاصيل هذا املرشوع ٕاىل    ٔوال، البد من إالشارة  لكن، ق

اسرتاتيجية  ٔن  ث  ح الزمن  من  بعقد  ٔخرا  م اء  املرشوع  هذا  ٔن 
س"   وقد   2020-2010"هاليوت املائية،  اء  ٔح ا لرتبية  ام  خصصت جماال 

ت  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا ر الفال رصح بل الزتم وز
ٔكتو  ٔمام صاحب اجلال يف  نتاج    2009ر  ٓنذاك  ربية   200ٕ الف طن من 

اء املائية مع هناية   ٔح متكن وطنيا من 2020ا ٔننا مل  ٔن واقع احلال يقول  ، ٕاال 
  طن.  1000ٕانتاج حىت 

ٔكرث من   ٔن  هنا من    14كام  اء املائية واليت مت تدش ٔح ا لرتبية ا مرشو
شامل اململكة مبارتيل سنة   ر الوج  2014طرف صاحب اجلال  ود ٕاىل مل 
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ا هذا.    يوم
س" رمغ   ر، تتلكمون عن اسرتاتيجية "هاليوت نيا، الزلمت، السيد الوز

هتا يف هناية   هتاء صالح سرتاتيجية اجلديدة وما موقع 2020ا ، مفاذا عن 
ٔقطاهبا؛  اء املائية يف  ٔح ربية ا شطة  ٔ  

ي   لثا، ىل التنوع البيولو وا يئ واحلفاظ  اة اجلانب الب جيب مرا
روز بعض  اصة مع  ليه و رتام احلفاظ  اكرثة ٕاذا مل يمت ا ٔن ينذر  ميكن 

البحر   اديل  كق املتوسط  ٔبيض  ا البحر  يف  اصة   les)الظواهر، 
méduses)    ىل البحر  ينفرها  ٔصبح  اليت  امحلراء  الب  الط ٔنواع  وبعض 

ىل مصطادات   الشواطئ  ٔسود وجهومه  لفني ا ر ا اك املتوسطية، وكذ 
ريها؛  ن و ب صيد الرسد   مرا

ٔسامك   رابعا،  ا توليد  حمطات  ٕاىل  التطرق  غياب  كذ  نالحظ 
(ecloseries)   اء املائية ٔح ربية ا ام يف ٕاجناح مشاريع  اليت تلعب دورا 

دات ا ع شجيع البحث العلمي ورصد  ة لهذا الغرض.امسا جيب    اكف
اء املائية   ٔح ر عن مركز ا سائلمك السيد الوز ٔن  ريد  ٔن  ويف هذا الش
ي اكن يلعب   ملضيق وا لبحث يف الصيد البحري  الوطين  لمعهد  التابع 

ٔكرث من   ج  ث اكن ي ال ح ام يف البحث يف هذا ا رقة   300دورا  ٔلف 
 ٔ ربية ا ستعمل يف  ٔصناف  دة  اصة  سنو من  اء املائية و  loup et)ح

dorade) ٕاصدارات دة  عرف  ث  ال، ح ا هذا  ام يف  مرجعا  ، واكن 
ٔمهيته حيض  املية، واكن كذ نظرا  لمية  لمية وحبوث رشت يف جمالت 
ة من   د مجمو ث تو ٔصبح عبارة عن حطام ح رة صاحب اجلال واليوم  ز

ية.  ني يف بطا تق   رية الباح
لمي. ال ميك شاط بدون حبث   ن تطور هذا ال

IX -  عية: مدا ج ة العدا    مجمو
ىل  وحصبه ىل محمد و ده والصالة والسالم    .امحلد  و

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مس   لكمة  ا ٔتناول  ٔن  لس  رشفين  مب عية  ج العدا  ة  مجمو

رمق   القانون  مرشوع  اقشة  م شارن يف  اء    84.21املس ٔح ا برتبية  يتعلق 
متمي القانون رمق    85.21املائية البحرية ومرشوع القانون رمق    52.09بتغيري و

اء املائية البحرية، وهو جمال  ٔح ربية ا داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 
د وم  ات البحرية  وا ٔسامك واملنت ىل ا د  ع سامه يف تقليص  ستدام، س

الل  و ة  البيولوج ة  الرا فرتات  ويف  ٔسامك،  ا اصة  الصيد  من  ٔتية  املت
ة.  ىل الرثوة السمك سامه يف احملافظة  ا الطقس وهو ما س   تقلبات 

ي عرفه   القانوين ا الفراغ  ٔن  عية  ج العدا  ة  هذا  نعتقد يف مجمو
ىل الرمغ من ٕاطالق اسرتاتيجيات هامة يف قطاع الصيد البحري  القطاع 
ري املعقلن،  ا من العشوائية والتدبري  لق نو س) قد  ٔليوت (املمتث يف خمطط 

لهيا   يتوفر  اليت  ت  إالماك ر  الس ة  ق حق فرصا  بالد  ىل  فوت  كام 
ٔساس   لشغل و اصب  ىل اخلصوص خبلق م ق  واملرتبطة  املسامهة يف حتق

ولية  ب التقلبات ا رية س ٔ ٓونة ا ة يف ا رز ٕاىل الوا ي  ٔمن الغذايئ ا ا
ٔعطاها  ات اليت  اليت يعرفها العامل وٕاشاكلية اجلفاف، وستحرض مجيعا التو
لعمل  رشيعية املنرصمة  ورة ال تاح ا اللته يف اخلطاب السايم مبناسبة اف

ق السيادة   ل حتق ٔ ان  من  ني يندر ن املرشو ٔن هذ ال، ونعتقد  يف هذا ا
اء   ٔح ربية ا ٔتية من  ات املت الل الرفع من املنتو يف هذا إالطار وذ من 
سامه  ٔن  ٔمل  ر ون لية وٕاىل التصد ا املائية اليت ميكن توجهيها ٕاىل السوق ا

ه املواطن العادي.  وي م ك ي  ٔسعار ا الء ا ة    ذ يف موا

س احملرتم،   السيد    الرئ
املائية   اء  ٔح ا ربية  ال  هنوض مب القانون وكون ا ٔمهية مرشوع  ب ٕاميا 
واليت   الية  قمية  ذات  اء  ٔح ا من  ة  مجمو ٕانتاج  ٕاماكنية  ح  سي البحرية 
والصيد  الغذائية  ات  اكلصنا خمتلفة،  صناعية  ات  قطا يف  ستعمل 

وب  ٕاجيايب  شلك  اخنرطنا  فقد  ريها،  و مرشوعي والتجميل  اقشة  م يف  ناء 
من   ة  مبجمو ا  وتقدم ة  إالنتاج ات  القطا جلنة  مستوى  ىل  القانونني 
دد معترب، ومثن يف هذا إالطار جتاوب السيد   ه  ل م لهيا ق التعديالت 
ل إالجيايب  لجنة والتفا شارن  ساؤالت السيدات والسادة املس ر مع  الوز

  مع التعديالت املقدمة. 
ا من   نا ر  واق س ىل  شجعان  ني س ن املرشو كون هذ ة  مو ا

ي ميتد طوال  ل ا لسا اورة  ا املناطق  املضافة يف خمتلف  القمية  لق  و
ة، سنصوت   لومرتات مع رضورة ٕاقرار حتفزيات رضي الف الك ىل  وعرضا 

لهيام.    ٕالجياب 
ليمك ورمحة هللا    .والسالم 

X -  شار السيد  مدا   ا السطي: املس

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
مرشوع  ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه 

ٔح  84.21قانون رمق    اء املائية البحرية. يتعلق برتبية ا
سامه يف   ي س ٔمهية هذا القانون ا ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ويه م
املوارد  ىل  واحملافظة  ة  الب وحامية  الطايق  ٔمن  وا الغذايئ  ٔمن  ا ق  حتق

  البحرية. 
التعديالت   ة من  حتاد الوطين مبجمو ا يف  املنطلق، تقدم ومن هذا 

منية اليت هتدف ٕاىل جعل املؤسسات الع  ات الرتابية رشاك يف  ة وامجلا موم
اء   ٔح ربية ا هتيئة  وي  ٔن هناك خمطط  هذا القطاع وتطوره، خصوصا و
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ة وضامن  ىل الب اء املائية  ٔح ربية ا ٔثري  بة ت املائية البحرية وتدبريها وموا
ودمع  فهيا،  ب  س ت اليت  الالت  خ ملعاجلة  املناسب  الوقت  يف  ل  التد

ال. وتعزز    التكون املهين يف هذا ا
ربية   مي خمططات  بتق تصة  ا السلطات  ٕالزام  ٕاىل  تعديالتنا  رمت  كام 
ضاء، ودمع وشجيع اخنراط امجليع   ق اء املائية البحرية ومراجعهتا عند  ٔح ا
لجوء   ا رشوط  يد  وتق ال،  ا هبذا  املرتبطني  والتكون  العلمي  البحث  يف 

ايئ مل  ست ص  بة  لرتخ اء املائية البحرية، وموا ٔح ربية ا ة  نح رخصة مزر
  ٕاسرتاتيجية الرمقنة. 

ر احملرتم،    السيد الوز
ىل املوارد  ة واحملافظة  ٔمن الطايق وحامية الب ٔمن الغذايئ وا ق ا ٕان حتق

ة.  ٔمهية قصوى يف السياسات العموم يس  ك ٔن  غي    ي
واحلرب   ورو  ٔزمة  شفت  وضع  فقد  رضورة  ٔورانية  ا الروسية 

ل ضامن  ٔ رواتنا وضامن استدامهتا من  مثني  ل  ٔ خمططات ورامج من 
  سيادتنا. 

ططات  ل مراجعة ا ٔ ة واملسؤولية من  ا لش يل  غي الت ، ي و
ٔمن الغذايئ.  ق ا ي يؤدي ٕاىل حتق لشلك ا   احلالية 

شفت العديد   ، فقد  ٔوان ملراجعة السياسة الزراعية ببالد ٓن ا   فقد 

ٔن السياسة الزراعية   ة،  ٔو اخلارج لية  ا راسات والتقارر، سواء ا من ا
الفرشة   استزناف  ت مجة يف  سب املاضيني قد  ن  العقد اتباعها يف  اليت مت 

ه   ستورد ف ي  ر، يف الوقت ا لتصد يف   80ٔكرث من  املائية ومت توجهيها 
اتنا من احلبوب والقطاين والزيوت والسكر، ويه مواد نعمتد  اج املائة من 

ٔخرى.  ة  ا الغذايئ من  ٔسايس يف نظام شلك    لهيا 
ٔمن   ل ضامن ا ٔ ملغرب، ومن  لشغل  حتاد الوطين  ، فٕاننا يف  و

 ٔ ني، فا ات ودمع الفال غي  الغذايئ، ندعو ٕاىل رضورة دمع هذه الزرا ولوية ي
مما   ا  ت م تعترب  بالد  ٔن  و خصوصا  ارج،  ل س  ول ل  ا ل كون  ٔن 
ٕالضافة  ٔمن الغذايئ العاملي،  ٔساسية لضامن ا ي يعترب مادة  لفوسفاط ا

دة راحب ىل قا قة والصديقة  ول الشق دد من ا رام رشاكت مع  راحب -ٕاىل ٕا
من وذ  املشرتك،  الغذايئ  ٔمن  ا ق  حتق ل  ٔ بالد   من  تقدمي  الل 

ة.  ٔرايض الفالح ول ل ية مقابل توفري هذه ا   لفوسفاط واخلربة التق
ا   لحكومة مع التعديالت اليت تقدم جيايب  ل  ويف اخلتام، وبعد التفا
لس، فٕاننا   ت ا يق مكو ملغرب وتعديالت  لشغل  حتاد الوطين  هبا يف 

القان ىل مرشوع هذا  ٕالجياب  ني ٕاىل رضورة إالرساع  سنصوت  ون، دا
خراج املراسمي املرتبطة به.  ٕ  

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 


