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    767767767767    حمرض اجللسة رمقحمرض اجللسة رمقحمرض اجللسة رمقحمرض اجللسة رمق

  .)2011 زيو ل يو  5( 1432شعبان  3الثال6ء  ::::التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس جملس املستشارين ا=كتور املستشار ::::الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .مساءا وعرش دقائقساعة واحدة، ابتداء من السادسة  ::::التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  :ا=راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يقيض بإحداث وتنظمي املؤسسة  39.09قانون رمق  مرشوع ::::والوالوالوالأأأأ
  ؛ل iجgعية لقضاة وموظفي العدلاحملمدية لألعام

، 63، 39، 38، 37، 32مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصول  ::::6نيا6نيا6نيا6نيا
يف سـنا من جملس النواب من قانون املسطرة املدنية واحملال عىل جمل  431

  ؛قراءة 6نيةإطار 
لوطنية حملاربة يقيض بإحداث الواكs ا 38.09قانون رمق  مرشوع ::::6لثا6لثا6لثا6لثا

  ؛.لس النواب يف إطار قراءة 6نية جملسـنا من جمعىلاألمية واحملال 
 املهنية للفالحة يتعلق xلهيئات بني 38.10مرشوع قانون رمق  ::::رابعارابعارابعارابعا

  ؛والصيد البحري
  .الفال� عييتعلق xلتجم  39.10مرشوع قانون رمق  ::::خامساخامساخامساخامسا

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

        ::::لسلسلسلسرئيس ا�رئيس ا�رئيس ا�رئيس ا�    ،،،،الشـيخ بيد هللالشـيخ بيد هللالشـيخ بيد هللالشـيخ بيد هللامحمد محمد محمد محمد     كتوركتوركتوركتورا=ا=ا=ا=ر ر ر ر املستشااملستشااملستشااملستشا
  .ن الرحميبسم هللا الرمح

  ن،ان احملرتمان الوزير االسـيد
  ،السـيدة املستشارة احملرتمة

  ن،ون احملرتموإخواين املستشار 
خنصص هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية 

  : التالية

وتنظمي املؤسسة يقيض بإحداث  39.09قانون رمق  مرشوع: أوال -
 ؛ل iجgعية لقضاة وموظفي العدلاحملمدية لألعام

 63، 39، 38، 37، 32مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصول : 6نيا -
ال عىل جملسـنا من جملس من قانون املسطرة املدنية واحمل 431،

 ؛راءة 6نيةيف إطار قالنواب 

وطنية حملاربة اليقيض بإحداث الواكs  38.09مرشوع قانون رمق : 6لثا -
 ؛لس النواب يف إطار قراءة 6نيةىل جملسـنا من جمعاألمية واحملال 

 املهنية للفالحة يتعلق xلهيئات بني 38.10مرشوع قانون رمق : رابعا -
 ؛والصيد البحري

  .ع الفال�ييتعلق xلتجم  39.10وأخريا مرشوع قانون رمق  -
قانون رمق  تصويت عىل مرشوعنسـهتل إذن هذه اجللسة x=راسة وال 

احملمدية لألعامل iجgعية لقضاة  ةيقيض بإحداث وتنظمي املؤسس 39.09
  .اللكمة للحكومة املوقرة لتقدمي هذا املرشوع ،وموظفي العدل

        ::::وزير العدلوزير العدلوزير العدلوزير العدل    ،،،،النارصيالنارصيالنارصيالنارصيالطيب الطيب الطيب الطيب     محمدمحمدمحمدمحمد    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  ،ونستشارون احملرتمالسادة امل 

  زمييل السـيد الوزير،
يقيض بإحداث  39.09يرشفين أن أقدم أماممك مرشوع قانون رمق 

ا�ي  ،وتنظمي املؤسسة احملمدية لألعامل iجgعية لقضاة وموظفي العدل
s امل¥ محمد يندرج يف سـياق العناية الشام¢ اليت يولهيا صاحب اجلال

ة العدل، حيث تفضل جاللته مبناسـبة حوال أرس السادس نرصه هللا أل
بإصدار أمره  2003يناير  29مبدينة أاكدير يوم  القضائيةافتتاح السـنة 

السايم القايض بإحداث املؤسسة احملمدية لألعامل iجgعية لقضاة 
ا�ي أمر جاللته بتفعي° يف خطابه  يوموظفي العدل، وهو القرار التارخي

تأهيل املوارد تأهيل املوارد تأهيل املوارد تأهيل املوارد "ث حث جاللته عىل حي ،2009غشت  20السايم ليوم 
قضاة قضاة قضاة قضاة للللعمل عىل حتسني األوضاع املادية عمل عىل حتسني األوضاع املادية عمل عىل حتسني األوضاع املادية عمل عىل حتسني األوضاع املادية مع المع المع المع ال    ،،،،البرشية تكوينا وأداء وتقومياالبرشية تكوينا وأداء وتقومياالبرشية تكوينا وأداء وتقومياالبرشية تكوينا وأداء وتقوميا

وموظفي العدل وإيالء iهgم الالزم للجانب iجgعي بتفعيل املؤسسة وموظفي العدل وإيالء iهgم الالزم للجانب iجgعي بتفعيل املؤسسة وموظفي العدل وإيالء iهgم الالزم للجانب iجgعي بتفعيل املؤسسة وموظفي العدل وإيالء iهgم الالزم للجانب iجgعي بتفعيل املؤسسة 
  .النطق املليك الكرمي انهتـى ،"احملمدية جتسـيدا لرعايتنا ا=امئة ألرسة القضاءاحملمدية جتسـيدا لرعايتنا ا=امئة ألرسة القضاءاحملمدية جتسـيدا لرعايتنا ا=امئة ألرسة القضاءاحملمدية جتسـيدا لرعايتنا ا=امئة ألرسة القضاء

أعدت وزارة العدل مرشوع قانون حيدث وينظم  ،اريف هذا اإلط
اليت  ،"املؤسسة احملمدية لألعامل iجgعية لقضاة وموظفي العدل"

هبدف  "ل iجgعية لقضاة وموظفي العدلمجعية األعام"سـتحل حمل 
من خالل الريق xخلدمات iجgعية  ،الهنوض مبهنجية العمل iجgعي

  . مسـتوى تطلعات أرسة العدلعلها يفع واجلودة وج و من حيث الن
وهتمت هذه املؤسسة بلك ا�االت اليت تسامه يف حتسني األوضاع 

املندوبية العامة إلدارة السجون iجgعية لقضاة وموظفي العدل وموظفي 
وذÒ من خالل حتسني  ،وترفع من مسـتوامه املعييش ماجدإعادة اإلو

م بوضع برامج لتشجيع احلصول iهg ،وبشلك خاص ،اخلدمات وتنويعها
عىل السكن وiسـتفادة من أنظمة التغطية الطبية وحتفزي ودمع التفوق 

 ات اجgعية أخرى متنوعة من قبيل تيسري النقلمإضافة إىل خد ،املدريس
ولتكون أخرى ذات صبغة ترفهيية وثقافية،  واإلعاÛت املادية وأنشطة

لقضاة وموظفي العدل من أÞزة املؤسسة احملمدية لألعامل iجgعية 
  .فق تنظمي مايل ورقايب حممكوطنية وأخرى Þوية تعمل و 

احملاور  ،السـيد الرئيس والسـيدة والسادة املستشارون احملرتمون ،تلمك
األساسـية لهذا املرشوع ا�ي جيعل املكون iجgعي مضن املكوÛت 

   .االرئيسـية يف منظومة اإلصالح القضايئ ا�ي ننشده مجيع
  .وشكرا
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        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 ،أو الرئيس مقرر اللجنةلسـيد ل اللكمة  ،شكرا السـيد الوزير احملرتم

املستشارين عن فرق األغلبية  كن هناك أي مهنام فأبدأ بلكمة أحدوإذا مل ي
   .دقائقئق، مث الفريق الفيدرايل يف إطار مخس دقا عرشيف إطار 
   .شكرا

  .اللكمة لألسـتاذ األنصاري

        ::::األنصارياألنصارياألنصارياألنصاري    محمدمحمدمحمدمحمد    ستشار السـيدستشار السـيدستشار السـيدستشار السـيدامل امل امل امل 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  الزمالء األعزاء،
  زميليت العزيزة،

اقشة مرشوع قانون من اليوم ملن اسأكون سعيد ،xمس فرق األغلبية
اكن، وذÒ نيابة عن فرق األغلبية، وهو املتعلق بإحداث وتنظمي األمهية مب

دون و ، "قضاة وموظفي العدللمدية لألعامل iجgعية املؤسسة احمل"
  .للمندوبية العامة إلدارة السجون ملوظفني التابعنيأكذÒ ل إغفا

اليت سـبق �لسـنا هذه املؤسسة اليت تمتزي عن غريها من املؤسسات 
املوقر أن Ûقش مشاريع القوانني املتعلقة هبا وصادق علهيا، لها مزية خاصة، 

لرئاسة الرشفية جلالs امل¥ محمد السادس نرصه هللا، وحتمل إذ يه حتت ا
هذا معطى أسايس، وذÒ تكرميا للسادة  ، إذن"املؤسسة احملمدية"امس 

القضاة ولقطاع العدل والعاملني به بصفة عامة، وللقضاة بصفة خاصة، 
 Òا�ين اكنوا يعملون يف نطاق وزارة واحدة وموحدة، ومه  شقاهئمألوكذ

  .ن للمندوبية العامة إلدارة السجون اليت حتظى اآلن بإدارة مسـتق¢التابعو
هاذ املرشوع جاء بناءا عىل تعلóت ملكية سامية يف  ،بطبيعة احلال

عدة مناسـبات من أجل iهgم xلشؤون iجgعية للعاملني يف هذا 
   .أو املوظفني ةتعلق األمر xلقضاالقطاع، سواء 

اللجنة، واكن السـيد الوزير أعطى عدة  واملرشوع ا�ي نوقش يف
بياÛت وأعطى كذÒ عدة توضيحات لالنتقال من مجعية لألعامل 

ة اليت أنشأت مبقتىض إىل هذه املؤسس i1958جgعية يف نطاق ظهري 
وكذÒ قد زود اللجنة بعدة بياÛت وكذÒ عدة و6ئق، ، هاذ القانون

ملستشارين، أي املنمتني إىل اكفة نشكره علهيا، xإلضافة إىل مسامهة مجيع ا
الفرق يف النقاش ا�ي اكن هادفا واكن يذهب إىل معق األشـياء، ليتبني يف 

اع العدل األخري أن هذه املؤسسة سرتفع من معنو÷ت العاملني بقط
خبصوص iعتناء مبشالكهم iجgعية  والعاملني بقطاع السجون

ون حملالم، سواء العاملون أو اوبأوضاعهم iجgعية وكذÒ بأوضاع ذوهي
  .ئك األرامل للعاملني يف هذا القطاعالتقاعد، أو كذÒ أول  ىلع

وقد أعطيت عدة، ال أقول وعود، ولكن انطالقا من القانون، أن هناك 

دمع كبري من طرف ا=وs وكذÒ املنخرطني واكفة املهمتني xلقطاع من 
إن شاء هللا، نتاجئ ýمة جدا أجل ا=فع هبذه املؤسسة إىل األمام لتعطي، 

يف الرفع من مسـتوى عطاء ت¥ الرشحية اليت نكن لها لك تقدير من قضاة 
 2011وكذÒ من موظفني، وخاصة يف املغرب اجلديد، مغرب دسـتور 

  .ا�ي صوت عليه املغاربة بكثافة
إال أن ننوه هبذا املرشوع  ،xمس فرق األغلبية، ال ميكن وهبذه املناسـبة

�ي أتت به احلكومة، وأن ننوه مبا يقوم به السـيد وزير العدل من الهام ا
جمهودات جبارة ملواكبة معل السادة القضاة واملوظفني وحتفزيمه عىل العطاء 

 Òيف إطار املقتضيات ا=سـتورية اجلديدة  - إن شاء هللا-والعمل، وكذ
تقدير حيظى ب  ،من أجل أن ننعم بقضاء مسـتقلوالقوانني اليت سـتحال علينا 

ال ميكن إال أن نصوت  ،ا�متع عن طريق هذه املؤسسة، وبطبيعة احلال
  .إجيابيا عىل هذا املرشوع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
للكمة اآلن ألحد مستشاري فرق ا ،شكرا السـيد املستشار احملرتم

  . دقائق عرشاملعارضة يف إطار 

    ::::عبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بومنمنمنمنرررر    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .الرحمي بسم هللا الرمحن

  السـيد الرئيس احملرتم،
  ن،والسادة الوزراء احملرتم

  ن،ون احملرتمو املستشار ينخواإ ،يتخواأ
يف مناقشة مرشوع أترشف بأن أتدخل xمس فريق األصاs واملعارصة، 

سة احملمدية لألعامل املؤس "يقيض بإحداث وتنظمي  39.09قانون رمق 
وع ا�ي جاء يف سـياق ، هذا املرش "لقضاة وموظفي العدلiجgعية 

تفعيل القرار املليك السايم لصاحب اجلالs امل¥ محمد السادس نرصه هللا، 
قضاة لوذÒ بتحسني األوضاع املادية  ،القايض بتأهيل املوارد البرشية

وموظفي العدل وiهgم اخلاص xجلانب iجgعي لهذه الفئات من 
قضاة لمدية لألعامل iجgعية موظفي ا=وs، وذÒ بتفعيل املؤسسة احمل

   .وموظفي العدل
دورا هاما فó يتعلق  - بدون شك-هذه املؤسسة اليت سـتلعب 

 بتوسـيع دائرة اخلدمات iجgعية للقضاة وموظفي العدل، األمر ا�ي
جعلها يف طليعة املؤسسات iجgعية ي سـيعطي لها دفعة وانطالقة قوية سـ 

  .لبايق القطاعات األخرى
  يد الرئيس، السـ 

 ظفي اإلدارات واملؤسسات العموميةإن iهgم xجلانب iجgعي ملو 
الرتسانة القانونية املتعلقة هبذا ا�ال احليوي، تعترب مدخال رئيسـيا  وتعزيز

وإمياÛ منا ، من أجل تأهيل املوارد البرشية وإصالح أوضاع اإلدارة املغربية
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رشي يعترب أساس لك لعنرص الب بكون ا ،يف فريق األصاs واملعارصة
لك هذا يدفعنا إىل إ6رة iنتباه إىل أن األمر يسـتوجب ، إصالح منشود

وضع إطار قانوين مرجعي لتنظمي مجعيات األعامل iجgعية التابعة 
ريع قوانني خاصة بلك فئة لإلدارات واملؤسسات العمومية بدل تقدمي مشا

  .عىل حدة
لفاعلني iجgعيني للوزارة يف إعداد مثل كام نشري إىل رضورة إرشاك ا

وجع° يساير  هاليشء ا�ي من شأنه تقوية مضامين وانني،قشاريع امل هذه 
i نفتاح عىل الرشاكءiعيني يف األوراش اليت هتمهمgومعاجلة نقط  ج

ملطالب iجgعية واليت غالبا ما تكون موضوع عدة  االضعف العالقة يف
  .احتجاجات

   ،الرئيسالسـيد 
لن ندخل يف مناقشة تفاصيل اخلدمات iجgعية اليت تقدýا هذه 

خلدمة اجلانب iجgعي لهذه  ةأساسـي تااملؤسسة، واليت تشلك مرتكز 
ؤكد عىل رضورة التوفر عىل أرضية صلبة نظفني، بقدر ما الفئة من املو 

تمتتع لالنتقال جبمعية األعامل iجgعية احلالية إىل مؤسسة معومية 

xلشخصية املعنوية وiسـتقالل املايل، من قبيل تدقيق احلساxت وجرد 
املمتلاكت املوضوعة رهن إشارهتا، مما سـيجعل اجلانب القانوين للمؤسسة 
 امبنيا عىل أساس حصيح من حيث اجلانب املادي بصفة خاصة، اعتبار 

سلمي جيايب عىل الطابع ال اإل نطباعشفافية احلساxت، مما سـيعطي iل 
وذÒ ترسـيخا للحاكمة العمومية اجليدة، وانسجاما مع  ،وا=ميقراطي لعملها

   .األوراش اإلصالحية اليت تعيشها بالدÛ عىل لك املسـتو÷ت
   .والسالم عليمك

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل  ،شكرا املستشار احملرتم

  .دقائق مخس يف إطار
  .شكرا

        ::::محمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكر    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  ن،والسـيدة والسادة املستشار 
يرشفين أن أتناول اللكمة xمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا=ميقراطية، 

يتعلق بإحداث وتنظمي املؤسسة  39.09مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 
gجi العدل عية لقضاة وموظفياحملمدية لألعامل.   

وحدة وا=ميقراطية ال ننكر أمهية هذا املرشوع لل درايليننا يف الفريق الف إ
فó خيص تلبية احلاجيات امللحة واملزتايدة للسادة القضاة واملوظفني من 

متكني املنخرطني يف  سكن وحصة ونقل وغريها، من خالل العمل عىل

من  مل امجلعية لنسـبةيلية، مع حتامتالك سكن برشوط تفض  امجلعية من
دة xلنسـبة فروضة عىل القروض، إضافة إىل مراجعة نسب الفائاملفائدة ال

من األبناك بنسـبة فائدة  أن حصلوا عىل قروضللمنخرطني ا�ين سـبق 
دخار لفائدة القضاة واملوظفني من أجل احلصول عىل وضع نظام اإلو  مرتفعة

تعاونيات السكنية يف خمتلف احملامك السكن، إضافة إىل تشجيع إنشاء ال 
 .وا=وائر القضائية لتعممي iسـتفادة من السكن

متكني املنخرطني من iسـتفادة جماÛ من التغطية : ويف اجلانب الصحي
صحات وإبرام اتفاقيات مع بعض امل التمكيلية xملغرب واخلارجالصحية 

 القضاة واملوظفني دمات الصحية منلتقريب اخل وا�تربات مبختلف اجلهات
وتيسري النقل الطيب مع القيام حبمالت الفحص والتشخيص لفائدة العاملني 

 ،يف القطاع، xإلضافة إىل مراجعة خدمة النقل يف اجتاه تطويرها وحتسيهنا
وكذا القروض iسـهتالكية والرحالت والسفر العائيل واخلدمات األخرى 

  .خدمة القضاة واملوظفنيقانون يف الاملتنوعة اليت جيعلها مرشوع 
عامل وإذا اكن املرشوع يف معومه هيدف إىل وضع هيلكة جيدة لأل

وضاع iجgعية للقضاة واملوظفني عىل xألiجgعية، وإىل الهنوض 
السواء، من خالل الرتكزي عىل مج¢ من اخلدمات iجgعية احليوية 

د دخول القانون حزي واألساسـية، فإنه جيب العمل عىل تفعيلها واقعيا بع
 .التنفيذ

  السـيد الرئيس،
لقضاة وموظفي العدل والهنوض xألعامل إن iهgم xجلانب iجgعي 

iجgعية ال يتوقف فقط عىل صدور هذا القانون، وإمنا عرب iهgم 
بتحسني أوضاعهم املادية واملعنوية، حتسني الوضعية املادية للقضاة xلشلك 

يف  يالر÷د هبهتم، ومتكني القضاء من لعب دوري مهتم وه ا�ي حيفظ كرا
تكريس العداs وحامية احلر÷ت العامة واخلاصة وحقوق املواطنني وسـيادة 

  .دميقراطيبناء جممتع الثقة يف القانون واملؤسسات و 
أما وضعية كتابة الضبط فليست بأحسن حال من وضعية القضاة، إذ 

  .مغ العمل اجلبار ا�ي يضطلعون بهاشوا عىل مر عقود من الهتميش، رع
ننبه إىل الوضعية املقلقة اليت عرفها قطاع العدل ملدة  ،ويف هذا السـياق

بة شهور جراء متاطل احلكومة يف iسـتجابة للمطلب املرشوع للنقا
  .حمفزا=ميقراطية للعدل يف إخراج قانون أسايس 

بني وزارة  2011يونيو  21ويف هذا السـياق، ننوه مبضمون اتفاق يوم 
من خالل عرض  مضامينهيلزم احلكومة بترسيع أجرأة العدل والنقابة، 

مرشوع النظام األسايس اجلديد عىل مسطرة املصادقة عليه ونرشه xجلريدة 
الرمسية، كام الزتمت النقابة بوقف لك أشاكل اإلرضاxت وiحتجاجات 

  .ار iجgعيوiلتجاء إىل حل مجيع املشالك املطروحة عن طريق احلو 
Þاز  رضورة ترسيع تسوية وضعية عىل دالسـيد الوزير، نؤك ،يف اخلتام

كتابة الضبط عرب إخراج نظام أسايس خاص هبذه الهيئة، منصف وحمفز، 
  .كام ننبه إىل رضورة iهgم بوضعية القضاة املادية واملعنوية
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  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
واد اليت املننتقل اآلن للتصويت عىل  ،ار احملرتمشكرا للسـيد املستش

  .مادة 26ويه  ،املرشوع مهنا تكوني 
  :إذا مسحمت سأمر عىل مجيع املواد

  اإلجامع؛= : 1 املادة
  اإلجامع؛= : 2 املادة

  ؛اإلجامع= : 3املادة 
  اإلجامع؛= : 4املادة 
  ؛اإلجامع= : 5املادة 
   اإلجامع؛= : 6املادة 
  ؛عاإلجام= : 7املادة 
  ؛اإلجامع= : 8املادة 
  ؛اإلجامع= : 9املادة 
  اإلجامع؛= : 10املادة 
  ؛اإلجامع= : 11املادة 
  اإلجامع؛= : 12 املادة

  اإلجامع؛=  :13املادة 
  اإلجامع؛=  :14 املادة
  اإلجامع؛=  :15 املادة
  اإلجامع؛=  :16 املادة
  اإلجامع؛=  :17 املادة
  اإلجامع؛=  :18 املادة
  اإلجامع؛ = :19 املادة
  اإلجامع؛=  :20 املادة
  اإلجامع؛=  :21 املادة
  اإلجامع؛= : 22 املادة
  اإلجامع؛= : 23 املادة
  اإلجامع؛= : 24 املادة
  اإلجامع؛= : 25 املادة
  .اإلجامع= : 26 املادة

  :أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
  .اإلجامع=  :املوافقون

يقيض  39.09قانون رمق الع إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشو
لقضاة وموظفي سة احملمدية لألعامل iجgعية بإحداث وتنظمي املؤس 

   .العدل
  .تفضل أسـيدي

        ::::محمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكر    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .عن التصويت منتنع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .هنينا التصويت ÷ أ"احنا أ

خشصني إال  علهيا، احلارضينإذن مجيع املواد مت إجامع  ..إذن سأعيد
  .فريق الفيدرايل للوحدة وا=ميقراطيةالمستشارين حمرتمني من 

عاود احلساب، امتناع عضوين من الفريق الفيدرايل للوحدة 
  .وا=ميقراطية

  .أÛ ما قلتش إجامع أسـيدي. شوية د÷ل الهدوء، احرتم ا�لس عافاك
 27ب 39.09قانون رمق الإذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع 

  . وامتناع صوتنيصو& 
  .شكرا
ر اآلن إىل ا=راسة والتصويت عىل مقرتح قانون يقيض بتعديل من

  .، من قانون املسطرة املدنية431 ،63، 39، 38، 37 ،32الفصول 
لتقدمي  أو الرئيس اللكمة ملقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان

  .املرشوع، إذن وزع
 .ا أراد تقدمي الفصول امخلساللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم، إذ

  .عفوال ،قرتحامل
  :إذن أفتح اآلن xب املناقشة

  ؟تدخل اكينشا م ،اللكمة لفرق األغلبية
  .يس عمثونالتفضل  ..املعارضة

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  ن،ة املستشارون احملرتموالسـيدات والساد

يرشفين أن أتدخل xمس فريق األصاs واملعارصة ألعرب عن موقف 
، 37 ،32فريقنا خبصوص دراسة مقرتح القانون الرايم إىل تعديل الفصول 

تريم بدورها إىل ليت من قانون املسطرة املدنية وا 431، 63، 39، 38
 وتكريس مبادئ امكة العادsإضفاء املزيد من رشوط الشفافية واحمل

ومات دوs القانون واملؤسسات وكذا تدعمي عنرص املساواة xلنسـبة ومق
  .تقاضنيامل لاكفة 

  سـيدي الرئيس،
كام ال خيفى عىل علممك أن الواقع املعيش يفرض عىل ا�متعات اجلادة 

تأقمل مع املسـتجدات واإلكراهات اليت تفرزها ال واملتطلعة إىل املسـتقبل 
ترشيعات واليت تسـبق يف أحيان كثرية رسعة تطور ال  ،ةلياملامرسة العم 

   .املنظمة �تلف القطاعات
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قانون املعروض المقرتح مفن هذه الزاوية �xات تمكن أمهية  ،وعليه
 ،37 ،32 :وا�ي جاء لسد الفراغ ا�ي يشمل املواد ،اليوم Ûعىل أنظار

تت التجربة بعد أن أثب  ،من قانون املسطرة املدنية 431 ،63 ،39 ،38
عدم جدوى هذه املقتضيات عىل املسـتوى العميل وصعوبة حتقيق مقاصدها 

مرة أخرى لتصحيح املرشع أن يتدخل عىل  امااإلجرائية، ومن مت اكن لز 
ص ا�ي تشلكه عىل املسـتوى املسار الترشيعي لهذه ملواد وتغطية النق

 .خاصة xلنسـبة للامدة املدنية ي،املسطر 
  سـيدي الرئيس،

  : قع أن أمهية املقرتح ا�ي بني أيدينا تربز من Ûحيتنيالوا

مما حيقق  ،املتقاضني انونية متس يف العمق وبشلك مبارشÛحية ق -
 ؛عداs ورسعة أكرب

ت مافتئت يف وق برملاين-وذÒ أنه منتوج برملاين ،Ûحية ترشيعية -
إىل إعطاء املزيد من األمهية ملقرتحات  امجموعة من األصوات تدعو 

 . الوجودانني نظرا ألمهيهتا وجدواها ورسعة خروÞا إىل حزيالقو 
التعاطي اإلجيايب مع مرة أخرى احلكومة إىل املزيد من  مفن هنا ندعو

مقرتحات القوانني واليت غالبا ما تضل بني رفوف اللجان الربملانية أو يمت 
ن وهو األمر ا�ي يفقد الربملا ،حتويلها وبلورهتا يف شلك مشاريع قوانني

لترشيعي ا�ي يشلك جوهر وجوده والغاية من مبجلسـيه أمهيته ودوره ا
  .إحداثه

فإننا يف فريق األصاs  ،سـيدي الرئيس ،للك هذه iعتبارات
سنتفاعل معه  ،ووعيا منا بأمهية الغاية من هذا املقرتح قانون ،املعارصةو 

Ûة نا معه عىل مسـتوى اللجنن تفاعل أكام سـبق و  ،إجيابيا ش1 ومضو
  .املعنية

  .وشكرا

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يدرايل حد مستشاري الفريق الف أل اللكمة اآلن ،شكرا للمستشار احملرتم

  تدخل؟  ما اكينش. للوحدة وا=ميقراطية
  :ن للتصويت عىل فصول هذا املقرتحر اآلمن

  ؛جامعاإل=  :32الفصل 
  ؛جامعاإل= : 37الفصل
  ؛جامعاإل= : 38 الفصل
  ؛امعجاإل= : 39 الفصل

  ؛جامعاإل= : 63الفصل 
  .جامعاإل= : 431الفصل 

  :ننتقل اآلن إىل التصويت عىل مقرتح قانون برمته
  .جامعاإل= : املوافقون

 إذن وافق جملس املستشارين عىل مقرتح قانون يقيض بتعديل الفصول
من قانون املسطرة املدنية بإجامع  431، 63، 39، 38، 37، 32

  .احلارضين
  .زير احملرتم عىل مسامهته القمية يف هذا النقاششكرا للسـيد الو 

يقيض  38.09قانون رمق ر اآلن إىل ا=راسة والتصويت عىل مرشوع منو 
   .اربة األمية يف إطار قراءة 6نيةبإحداث الواكs الوطنية حمل

حماربة  ..السـيد الوزير. اللكمة للسـيد الوزير احملرتم لتقدمي املرشوع
  .األمية

والتعلمي العايل وتكوين األطر والتعلمي العايل وتكوين األطر والتعلمي العايل وتكوين األطر والتعلمي العايل وتكوين األطر     وزير الرتبية الوطنيةوزير الرتبية الوطنيةوزير الرتبية الوطنيةوزير الرتبية الوطنية    ،،،،يشنيشنيشنيشنالسـيد أمحد أخش السـيد أمحد أخش السـيد أمحد أخش السـيد أمحد أخش 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي

  .شكرا السـيد الرئيس
 .يأيت هذا املرشوع يف إطار قراءة 6نية أمام جملسمك املوقر ،كام تفضلمت

  :xلطبع أسـباب الزنول د÷ل هاذ املرشوع اللك كيسـتحرضها
ساسا اسـتعصاء التغلب ألمية يف ا�متع د÷لنا وأا اسـتفحال آفة ،أوال

سات خالل العقود عىل هاذ الظاهرة من خالل لك ما مت القيام به من سـيا
   .القلي¢ املاضية

مكنت فعال من ذل منذ سـنوات بدون شك أن ا�هودات اليت تب
حيث اآلن مجمل املسـتفيدين من الربامج املؤطرة من  ،التقليص من حدهتا

ألف  800ألف إىل  700بني  خمتلف املتدخلني تسـتقطب ما يناهز ما
  .مسـتفيد
من  %38ازالت آخر ا=راسات تبني بأن حوايل رمغ ذÒ م لكن

 وxلتايل إذا ،تعاين من هذه اآلفة ،سـنوات مفا فوق 10الساكنة البالغة سن 
الرهان املرتبط xلتغلب علهيا أحد الرهاÛت األساسـية يف أفق تطوير  اكن

Ûمفن الرضوري اآلن هنج  ،وترية تمنية خمتلف منا� احلياة يف بالد
ا�االت املمكن  ، وأحديف السابق اسـياسـيات مغايرة عىل ما اكن متبع

ليوم اقتحاýا يف هذا األفق وهو إجياد إطار مؤسسايت مغاير ملا هو قامئ ا
  .اجلهود املبذوs يف هذا ا�ال من أجل تدبري خمتلف

  :تضطلع هبذه املهام هو ةطبعا الغرض من إنشاء واكs وطني
إعطاؤها صبغة للتدخل تسمح فعال xلقيام مبهام تنسـيقية أكرب مما  ،أوال

  ؛يقوم به اليوم املرفق العام
 ،أوال ،وم من أجلإجياد صيغ للتدبري أكرث جناعة مما هو قامئ الي ،و6نيا

من أجل توفري متويالت غري المتويالت  ،ابتداع أساليب تدخل جديدة
وأساسا من أجل إعطاء دينامية جديدة �تلف اجلهود اليت  ،املتوفرة اآلن

ويم أو مجعيات عامة أو سواء من قطاع مع ،يبذلها املتدخلون اآلخرون
  .قطاع خاص

راء تقدمي هذا املرشوع، هذه األسـباب الاكمنة و  ،السـيد الرئيس ،تلمك
أعتقد يف آخر حمطاته أمام جملسمك  ،مناسـبة كذÒ مادام املرشوع يقدم
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خمتلف هبا معه من طرف اجلدية اليت مت التعاطي  ، أوال،املوقر للتأكيد عىل
املتدخلني داخل هاته القبة املوقرة وأساسا مهنم السـيدات والسادة أعضاء 

سواء يف القراءة األولية أو القراءة  ،نقاشاهتماكنت  - فعال –اليل  ،اللجنة
إسهامات حقيقية يف إغنائه ويف توضيح البعض من اجلوانب املتعلقة  ،الثانية

سواء  ،وxلتايل هذه الروح يه اليت أفضت خالل القراءة األوىل ،مبقتضياته
ذا وأمتىن أن يكون ه ،الغرفة الثانية أو الغرفة األوىل للمصادقة عليه xإلجامع

  .موقف ا�لس اليوم يف إطار هاته القراءة الثانية
 .شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا

   .، ما اكينشال ؟هل مقرر اللجنة يريد أن يتدخل
فرق األغلبية إذا اكنت هلم رغبة يف ذÒ، ألحد مستشاري اآلن اللكمة 
  .تفضل .اكين األسـتاذ اللبار ؟املعارضة .ما اكينش

        ::::تشار السـيد عزيز اللبارتشار السـيد عزيز اللبارتشار السـيد عزيز اللبارتشار السـيد عزيز اللباراملس املس املس املس 
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  ن،السادة الوزراء احملرتمو
  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  ن،إخواين املستشارون احملرتمو

يرشفين أن أتدخل xمس فريق األصاs واملعارصة ألعرب عن موقف 
الواكs "املتعلق بإحداث  38.09قانون الفريقنا خبصوص دراسة مرشوع 

  .يف إطار قراءة 6نية "ربة األميةوطنية حملاال
  السـيد الرئيس،

تعترب معض¢ األمية من األعطاب املزمنة اليت أثرت عىل املسرية 
التطورية للمغرب وعطلت الكثري من األوراش اليت اخنرطت فهيا البالد 

فرمغ إطالق العديد من امحلالت  .منذ جفر iسـتقالل إىل يومنا هذا
مجملها معزوs أو يعوزها التنسـيق والتتبع نظرا يف ال أهنا ظلت إ ،واملبادرات

  .ربامج واملقارxت املعمتدةاللتعدد املتدخلني أو تضارب 
إن هذا القطاع ظل يتأرحج  ،فكام ذكرÛ بذÒ يف إطار املناقشة العامة

مث وزارة وصية ابتداء من وزارة التشغيل بني العديد من الوزارات ال
مرورا بوزارة الرتبية  ،ن اإلسالمية مث التعاون الوطيناألوقاف والشؤو

  .الوطنية
xلرمغ  ،كام أن الطابع التطوعي للعديد من املتدخلني والفاعلني امجلعويني

من أمهيته يف وقت ما، إال أنه سامه بشلك أو بآخر يف إفشال العديد من 
األحيان، املبادرات، سواء لضعف اإلماكنيات أو ملزاجية الفاعلني يف بعض 

 .أو حىت بسبب التوظيف السـيايس وiنتخايب يف أحيان أخرى
  سـيدي الرئيس،

إن األمية مكفهوم ال ينبغي النظر إليه بشلك جتزييئ، ألهنا ختزتل العديد 

من املقارxت السوسـيو اقتصادية وiجgعية وحىت النفسـية، فهـي مؤرش 
ل األطفال وخادمات تشغي :حقيقي عن وضعية املرأة يف ا�متع املغريب

البيوت، خاصة القارصات، اسـمترار بعض أمناط نظام السخرة يف البادية 
  .نظام الرتبية والتكوين إىل آخره املغربية، زواج القارصات، هشاشة

لك هذه احلقائق واملعطيات وغريها مما تفعلها أو تتجاهلها األرقام 
  .جلة هذه الظاهرةوالبالغات الرمسية ينبغي اسـتحضارها يف مراقبة ومعا

  سـيدي الرئيس،
انطالقا من قناعتنا الراخسة مكعارضة وطنية بناءة يف تمثني لك املبادرات 
الهادف إىل الريق بوطننا والمنوذج احلدايث ا�ي نرتضيه H، وانطالقا من 
تعامل السـيد الوزير مشكورا بإجيابية وبروح منفتحة مع تعديالت فريقنا 

يف املرة  ،لرتقيع املرشوع وتطويره يف إطار قراءتهولك التعديالت الرامية 
فريق األصاs ا، يف ن، فإن األوىل عند إحاs املرشوع عىل جملس املستشارين

واملعارصة، ال جند أدىن حرج يف التصويت اإلجيايب عىل هذا املرشوع مرة 
6نية داخل اجللسة العامة بعد أن مت تنقيحه وحتسني صياغته، خاصة عىل 

  .ا=يباجة يف جملس النوابمسـتوى 
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن ألحد املستشارين من الفريق الفيدرايل، إذا رغب . شكرا

Òشكرا .يف ذ .  
جملس النواب يف إذن ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد فقط احملاs من 

  :إطار قراءة 6نية
  ؛اإلجامع= : ا=يباجة

  ؛اإلجامع =: 3املادة 
  ؛اإلجامع=  :4ادة امل
  ؛اإلجامع=  :5ادة امل
  ؛اإلجامع=  :6ادة امل
  ؛اإلجامع=  :7ادة امل
  ؛اإلجامع=  :8ادة امل
  ؛اإلجامع=  :9ادة امل
  ؛اإلجامع=  :10ادة امل
  ؛اإلجامع=  :11ادة امل
  ؛اإلجامع=  :17ادة امل
  ؛اإلجامع=  :18ادة امل
  .اإلجامع=  :19ادة امل

  .اإلجامع= : مرشوع القانون برمته للتصويتأعرض اآلن 
يقيض  38.09قانون رمق الإذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع 

  ."الواكs الوطنية حملاربة األمية"بإحداث 
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  .شكرا للسـيد الوزير عىل مسامهته
يتعلق  38.10قانون رمق الننتقل اآلن ل�راسة والتصويت عىل مرشوع 

والصيد البحري، وأظن أن السـيد الوزير لفالحة املهنية لبني ال xلهيئات 
أي مرشوع ، ف° ذÒ ،أن يلقي عرضا حول املرشوعني -إذا مسحمت  - يريد

  . 39.10و 38.10قانون ال
  .تفضلوا السـيد الوزير

        ::::وزير السـياحة والصناعة التقليديةوزير السـياحة والصناعة التقليديةوزير السـياحة والصناعة التقليديةوزير السـياحة والصناعة التقليدية    ،،،،÷رس الزÛ÷رس الزÛ÷رس الزÛ÷رس الزÛيكيكيكيكالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

  مون،السادة املستشارون احملرت 
  . 39.10و 38.10 أن أقدم لمك مرشوعي قانون رمق ينيسعد

وحيث  ،األول يتعلق xلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري
تشلك إطارا  ،بني ýنيةال نظامت امل خمتلف الفاعلني عىل iنضامم يف 

للتشاور بني ýنيي نفس سلس¢ اإلنتاج متكهنم من اختاذ القرارات حول 
لهم مكخاطب وحيد =ى السلطات ات iهgم املشرتك ومتث ضيع ذاملوا

العمومية، ولهذه الغاية تمتحور مقتضيات املرشوع حول التعريف مبفهوم 
الهيئات بني املهنية، حتديد رشوط iعرتاف xلهيئات بني املهنية وحسب 
iعرتاف مهنا، أهداف وميادين اهgم الهيئات بني املهنية، التعريف 

ýنية، ديدها، وضع جلنة استشارية بني ات بني املهنية ورشوط متيق xالتفا
 .املوارد املالية للهيئات بني املهنية

أما املرشوع الثاين فيتعلق xلتجميع الفال� ا�ي يشلك إحدى 
اآلليات اليت اعمتدها خمطط املغرب األخرض للهنوض xالستNر وحتسني 

اإلشاكلية  نظمي يروم احلد من تأثرياإلنتاجية xلقطاع الفال�، فهذا الت 
iسـتغالليات الفالحية يف إطار تعاقد طوعي بني بصغر العقارية املرتبطة 

الفالحني الصغار واملتوسطني وا�معني من أجل تطوير اإلنتاج وتمثني 
  .املنتوجات الفالحية وحتسني ظروف تسويقها

ملتعاقدة، ومن أجل تأطري معليات التجميع وضامن حقوق األطراف ا
  :هيدف مرشوع هذا القانون أساسا إىل

 ؛حتديد مبادئ التجميع الفال� -

 ؛ة لألطراف من خالل عقود التجميعتأمني املعامالت التجاري  -

- s؛  يف معليات التجميع الفال�حتديد اإلطار التنظميي لتدخل ا=و 

وء إرساء إلزامية اللجوء إىل الوساطة التعاقدية حلل الزناعات قبل اللج -
  .إىل أية مسطرة أخرى للتحكمي

ن والسـيدات والسادة واملستشار السـيد الرئيس احملرتم،  ،وامسحوا يل
أن أتقدم xمس احلكومة خبالص شكري ألعضاء جلنة الفالحة  ن،واحملرتم

ýم وجتاوهبم مع هذين عىل اهg ،والشؤون iقتصادية، رئيسا وأعضاء
ام، راجيا أن ينال هئسامهت يف إغنااهتم البناءة اليت واقرتاح املرشوعني

  .كام اكن عليه األمر داخل هذه اللجنة اليت وافقت علهيام xإلجامع ،رضامك
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، مرشوع القانون رمق إذن وزع ..لكمة للسـيد مقرر اللجنة يف إطارال

38.10.  
مة ألحد مستشاري فرق األغلبية إذا رغبمت رشع يف املناقشة، اللكن إذن 

يتعلق  38.10 القانون مرشوعيف إطار  ،يف ذÒ، فريق األصاs واملعارصة
  .xلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري

  .شكرا

        ::::عبد الرحمي ععبد الرحمي ععبد الرحمي ععبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
عارصة يف مناقشة مرشوع أترشف بأن أتدخل xمس فريق األصاs وامل

يتعلق xلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري،  38.10 قانون رمقال
هذا املرشوع ا�ي جاء يف إطار ا�هودات املبذوs من طرف وزارة 

ة يف مسار التمنية املسـتدامة والشام¢ الفالحة والصيد البحري للمسامه
Ûببالد.  

  السـيد الرئيس، 
 إىل املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقرهيدف هذا املرشوع قانون 

حتديد املقصود xلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري، مع iعرتاف 
xلهيئات املهنية وتشجيع احلاكمة اجليدة واختاذ قرارات موحدة ومتفق 

شأهنا بني الفاعلني مع متكيهنا من موارد مالية خاصة وقارة لتسـيريها ولمتويل ب 
يع مجل براجمها، xإلضافة إىل ا=ور ا�ي سـيلعبه مكخاطب وحيد وممثل 

  .ى السلطات العموميةالفاعلني املتدخلني يف سلس¢ اإلنتاج =
  السـيد الرئيس،

دة اليت ستشلك xلنظر ألمهية هذا املرشوع قانون واملزا÷ املتعد
مرتكزات أساسـية وقمية مضافة للهيئات املهنية الفالحية والصيد البحري، 

xإلجياب لصاحل هذا املرشوع، عىل مسـتوى  -بقناعة  - فإننا سـنصوت
  .اجللسة العامة، كام سـبق وصوتنا بذÒ عىل مسـتوى اللجنة املعنية

  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
مة اآلن ألحد مستشاري الفريق اللك ،شكرا للمستشار احملرتم

  .الفيدرايل
  .شكرا
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        ::::الرماحالرماحالرماحالرماح    عبد الرحميعبد الرحميعبد الرحميعبد الرحمياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
 .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  ن،ون احملرتموالسـيدة والسادة املستشار 
 ،xمس الفريق الفدرايل للوحدة وا=ميقراطية ،يرشفين أن أتناول اللكمة

يتعلق xلهيئات بني املهنية  38.10قانون رمق مبناسـبة مناقشة مرشوع 
  .الفالحية والصيد البحري

  السـيد الرئيس،
بدون شك أن التطور iقتصادي وiجgعي اقتىض تطورا قانونيا 
لتنظمي وضبط مجموعة من ا�االت الفاع¢ يف ا�متع، ومن مت يأيت مرشوع 

أو سلس¢ الصيد  الحيةور بني ýنيي السلس¢ الفالقانون خللق إطار التشا
مليادين اليت هتم تمنية منتجاهتم أو تمنيهتا البحري، متكهنم من اختاذ القرار يف ا

  .ا يف األسواق ا=اخلية واخلارجيةوالرتوجي له أو تسويقها
كام هيدف املرشوع إىل الرفع من القدرة اإلنتاجية للسالسل وحتسني 

ه السقي تسمح بري مساحات مكيات كبرية من ميا قتصادوا جودة املنتجات
ا�ي سينعكس عىل حتسني دخل الفالحني وكذا الرفع من اليشء إضافية، 

-نه أالعم¢ الصعبة لبالدÛ، إذ  بمسامهة الصادرات الفالحية يف جل
مرشوع قانون سيشلك مكسـبا حقيقيا وقمية مضافة داخل مسار  -xختصار

مت تطبيق هذا القانون  التمنية املسـتدامة والشام¢ ببالدÛ يف حال ما
توحيد Þودها من ، إذ سـميكن الهيئات بني املهنية xلشلك املطلوب

وحتسني مسـتوى اإلنتاج، وهذا يقتيض اخنراط مجيع الفاعلني من القطاع 
ختاذ قرارات موحدة ومتفق اخلاص يف إطار هيئات بني ýنية لمتثيلهم وا

  .العمومية=ى السلطات  حيدب و بني الفاعلني مكخاط بشأهنا
جياب عىل مرشوع هذا درايل xإليسـيصوت الفريق الف  ،لهذه األسـباب

  .يمتكن هذا اإلطار القانوين من اخلروج إىل جمال التطبيقالقانون حىت 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
   .شكرا للمستشار احملرتم

  :املرشوع مهنا تكوني ننتقل اآلن إىل التصويت عىل املواد اليت 
  اإلجامع؛ =: 1املادة 
  اإلجامع؛= : 2املادة 
  اإلجامع؛= : 3املادة 
  اإلجامع؛= : 4املادة 
  اإلجامع؛= : 5املادة 
  اإلجامع؛ = : 6املادة 
  اإلجامع؛= : 7املادة 

  اإلجامع؛= : 8املادة 
  اإلجامع؛= : 9املادة 
  اإلجامع؛= : 10املادة 
  اإلجامع؛= : 11املادة 
  اإلجامع؛= : 12املادة 
  اإلجامع؛= : 13املادة 
  اإلجامع؛= : 14املادة 
  اإلجامع؛= : 15املادة 
  اإلجامع؛= : 16املادة 
  اإلجامع؛= : 17املادة 
  اإلجامع؛= : 18املادة 
  اإلجامع؛= : 19املادة 
  اإلجامع؛= : 20املادة 
  .اإلجامع: 21املادة 
  : آلن مرشوع القانون برمته للتصويتأعرض ا

  .اإلجامع= : املوافقون
يتعلق  38.10قانون رمق جملس املستشارين عىل مرشوع افق إذن و 

  .xلهيئات بني املهنية للفالحة والصيد البحري بإجامع احلارضين
، هل السـيد املقرر يريد أن 39.10ننتقل اآلن إىل مرشوع قانون رمق 

   ؟يتدخل أو الرئيس؟ ال
مستشاري األغلبية من أجل  اللكمة ألحد :أفتح xب املناقشة

  .العفو ..طريبشاللكمة ألحد مستشاري املعارضة السـيد  ..التدخل
  .تفضل أسـيدي، تفضل األسـتاذ ؟..األغلبية

        ::::جامل ساككجامل ساككجامل ساككجامل ساككاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .الرمحن الرحمي هللابسم 

  السـيد الرئيس احملرتم،
  ن،والسادة الوزراء احملرتم

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
مس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع أن أتناول اللكمة ألتدخل xيرشفين 

 ،السـيد الرئيس ،وال خيفى عليمك ،تجميع الفال�ل يتعلق x 39.10نون قا
أن التجميع يشلك حال Ûحجا لولوج صغار الفالحني إىل  ،السادة الوزراء

تسويق ويساعد عىل تعممي التقنيات الفالحية اجليدة عرب التأخري ال المتويل و 
ميكن من ربط جيد بني اإلنتاج والتسويق وذÒ و  ،املقدم من طرف ا�مع

عن طريق مالءمة عرض اإلنتاج لطلب السوق ا�ي يعين الربط بني 
كأحد  ، وا�ي جاءاإلنتاج وشـباكت التوزيع بوسائل لوجيستيكية تنافسـية

  ."املغرب األخرض"املرتكزات إلجناح خمطط 
  ،السـيد الرئيس
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مئا وتنافسـيا لتوسـيع تجميع الفال� يشلك حال مالال ال ننىس أن 
وxلتايل جتاوز  ،لوحدات الصناعية الفالحيةلمدارات اإلنتاج xلنسـبة 

تقامس كذÒ من فلسفة و  العقاري يف الوسط القروي حمدودية العرض
 .طبيعي للمخاطر بني ا�مع وا�معني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
ء به املرشوع من مزا÷ متعددة تصب يف خدمة الفالح ما جا إن

 ،وتسهل الولوج إىل قاعدة إنتاجية دون رصد موارد مالية القتناء األرايض
متويل ال إضافة إىل تأمني  ،مما يسمح H بتوجيه الرأسامل إىل iستNر املنتج

ير املنتظم للوحدات التحويلية xملواد األولية مع ضامن جودهتا وكذÒ تطو 
Ûهيك عن  ،ةيدولوج أسواق جدمن مما ميكنه  ،القدرات التجارية للمجمع

ج وتسويقه يف إطار مضمون تمثني أفضل للمنتوج بفضل حتسني جودة اإلنتا
د بعوامل إنتاج الزتو ات وكفاءات جديدة، دون أن ننىسىل تقنيالولوج إ

ىل الح إوهذا ما سـيذهب xلف ،ىل وسائل متويل مناسـبةجيدة عرب الولوج إ
  .ج منتوجات ذات قمية مضافة عاليةالتحول إىل إنتا
  ،السـيد الرئيس

يف فرق األغلبية نؤكد عىل أن مرشوع  نافإن  ،وفق ما سـبق ذكره
تجميع الفال� يأيت كقمية إضافية يف جمال الهنوض ل يتعلق x 39.10القانون 

ت xالستNر وتطوير قطاعي الفالحة والصيد البحري وتأمني املعامال
التجارية لألطراف املتعاقدة يف إطار عقود التجميع وكذÒ حتديد اإلطار 
التنظميي لتدخل ا=ول يف معلية التجميع الفال� وإرساء إلزامية اللجوء إىل 

ىل أي مسطرة أخرى لفض عاقدية حلل الزناعات قبل اللجوء إتال وساطة ال
  .الزناعات

ة عىل عاتقنا كفرق ومن xب املسؤولية السـياسـية امللقا ،وعليه
، آملني أن يمت تزني° فإننا سـنصوت xإلجياب عىل هذا املرشوع ،غلبيةاأل

رض الواقع وفق اإلرادة السـياسـية للحكومة والربملان من خالل عىل أ
  .مضامني هذا املرشوع والتعديالت اليت مت إدخالها عليه يف اللجنة ا�تصة

  .، والسالم عليمكوشكرا السـيد الرئيس

            ::::يد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةيد رئيس اجللسةالسـ السـ السـ السـ 
 ،اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة ،شكرا للمستشار احملرتم

  .طريبشاألسـتاذ 

        ::::طريبشطريبشطريبشطريبش    السـيد محمدالسـيد محمدالسـيد محمدالسـيد محمد    املستشاراملستشاراملستشاراملستشار
  . الرمحن الرحميبسم هللا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير،

  أخيت املستشارة،

  ن،إخواين املستشارو
أتناول اللكمة ملناقشة أن  ،xمس فريق األصاs واملعارصة ،يرشفين

   .يتعلق xلتجميع الفال� 39.10مرشوع قانون رمق 
البد أن نتقدم xلشكر اجلزيل للسـيد الوزير ولاكفة أعضاء  ،يف البداية

اللجنة عىل احلوار والنقاش البناء ا�ي مزي أطوار مناقشة هذا املرشوع 
من بسط وÞة اs واملعارصة لجنة، وقد متكنا يف فريق األصعىل مسـتوى ال 

قانون ا�ي يكتيس أمهية xلغة فó خيص ملرشوع نظرÛ فó خيص هذا ا
 .التجميع الفال�

ىل إملعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر قانون اوهيدف هذا املرشوع 
مني املعامالت التجارية أادئ ومفاهمي التجميع الفالحية وتحتديد مب

وحتديد اإلطار التنظميي لتدخل لألطراف املتعاقدة يف إطار عقود التجميع 
ضافة إىل إرساء إلزامية اللجوء إىل إلx ،ا=وs يف معلية التجميع الفال�

إىل أية مسطرة أخرى لفض الوساطة التعاقدية حلل الزناعات قبل اللجوء 
  .الزناعات

ويتوS هذا املرشوع قانون اإلجابة عىل بعض الصعوxت املمتث¢ يف 
وتؤثر عىل مسـتوى  ،ة اليت حتد من iستNرصغر الضيعات الفالحي

Ûهيك عن املشالك اليت تعرفها وحدات الصناعات  ،اإلنتاج الفال�
الفالحية اليت تعاين غالبا من عدم انتظام المتويل من املواد األولية بسبب 

   .ضعف اندماÞا عىل مسـتوى اإلنتاج
  ،السـيد الرئيس

غرب امل"راكئز خمطط  انطالقا من كون التجميع ا�ي يعد إحدى
انطالقا من كون هذا املرشوع  ،عامل القروييف ال Ûجعا يعترب حال "خرضألا

قانون يتوS اإلجابة عىل بعض الصعوxت املمتث¢ يف صغر الضيعات 
الفالحية اليت حتد من iستNر وتؤثر عىل مسـتوى اإلنتاج الفال�، 

 ،إلجياب عىل هذا املرشوعسـنصوت x ،يف فريق األصاs واملعارصة ،فإننا
وساكنة العامل  ،جيابية عىل الفالحني خصوصاه اإلملني أن تنعكس نتاجئآ

   .القروي عىل وجه اخلصوص
   .شكرا السـيد الرئيس

  : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة اآلن ألحد املستشارين من  ،شكرا السـيد املستشار احملرتم

  . الفريق الفيدرايل
   .تفضل ،شكرا

        ::::عبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماحعبد الرحمي الرماح    لسـيدلسـيدلسـيدلسـيداملستشار ااملستشار ااملستشار ااملستشار ا
   .بسم هللا الرمحن الرحمي

  ،السـيد الرئيس
  ،السـيد الوزير

  ،نوالسـيدة السادة املستشار 
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 ،xمس فريق الفيدرالية للوحدة وا=ميقراطية ،ن أتناول اللكمةأيرشفين 
   .يتعلق xلتجميع الفال� 39.10مناقشة مرشوع قانون رمق ة مبناسـب

  ،السـيد الرئيس
 ،كراهاتإ� ببالدÛ يواجه عدة إشاكليات وامجليع أن اإلنتاج الفاليعمل 

 املرتبطة بصغر الضيعات الفالحية العقارية  اتشاكلياإلهنا عىل اخلصوص م
املال اخلاص  رأسب ذضعف مسـتوى تنظمي الفالحني وضعف جو 

ن أ نفضال ع ،وحمدودية المتويل البنيك مث ق¢ القدرات التدبريية xلقطاع
ات الصناعية الفالحية تعاين يه األخرى من عدم انتظام المتويل من الوحد

احلل املالمئ لهذه  ىن التجميع يبقإوxلتايل ف ،املواد األولية كام وكيفا
اإلنتاج الفال� يف املغرب، إذ  حتسني كراهات واإلشاكليات اليت تعوقاإل

ا÷ت بنيف ال  اتمواÞة مشلك التجزئإىل يسعى هذا الشلك من الرشاكة 
، تقنيات اإلنتاج احلديثة والمتويلا�متعني من  العقارية واسـتفادة الفالحني

كام يسامه التجميع يف  ،xإلضافة إىل الولوج إىل األسواق ا=اخلية واخلارجية
   .طري املقدم من طرف ا�معألتقنيات الفالحية اجليدة عرب التتعممي ا

معلت ا=وs عىل اختاذ  ،از خمطط املغرب األخرضإجنومنذ انطالقة 
شجع إطار القطاع خللق مناخ مناسب وم  عدة مبادرات تريم إىل حتسني

خاصة أن  ،طاراإلويأيت هذا املرشوع يف هذا   ،�تلف مشاريع التجميع
إنتاجية متنوعة كقطاعات إنتاج توفر عىل مناذج Ûحجة يف سالسل املغرب ي 

من املنتوجات احمللية املبنية عىل احلليب واللحوم امحلراء واحلوامض وغريها 
ي وا� ،التجميع ا�ي يعترب من بني األفاكر احملورية �طط املغرب األخرض

األسواق  عىل أساس رأس املال أو توفري سواء ،يمتثل يف جتميع الفالحني
الرشاكة املرحبة  ومتكني هذه العملية من منطق أو توفري وحدات التمثني

  .لاكفة األطراف
سـيصوت الفريق الفيدرايل xإلجياب عىل مرشوع هذا  ،ألسـبابلهذه ا

  .يف التمنية حىت يمتكن هذا اإلطار القانوين من لعب دور أسايس ،القانون

  .والسالم عليمك
 .وشكرا 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
   .شكرا للمستشار احملرتم

  :ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع
  ؛جامعاإل= : 1ادة امل

  اإلجامع؛= : 2املادة 
  ؛اإلجامع= : 3املادة 

  ؛اإلجامع=  :4ادة امل
  ؛اإلجامع=  :5ادة امل
  ؛اإلجامع=  :6ادة امل
  ؛اإلجامع=  :7ادة امل
  ؛اإلجامع=  :8ادة امل
  ؛اإلجامع=  :9ادة امل
  ؛اإلجامع=  :10ادة امل
  ؛اإلجامع=  :11ادة امل
  ؛جامعاإل= : 12ادة امل
  .جامعاإل= : 13ادة امل

  : قانون برمته للتصويتالع إذن أعرض اآلن مرشو
  .جامعاإل= : املوافقون

يتعلق  39.10شارين عىل مرشوع قانون رمق ق جملس املست وافإذن 
  .xلتجميع الفال� بإجامع احلارضين

  .وأشكرمك مجيعا ،لسـيد الوزير عىل مسامهتهاوأشكر 
  ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


