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  )2012 يونيو 12  (1433 رجب 21 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساFرئEس ل اخلليفة اBٔول ،فوزي بنعاللمحمد الس8يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
السابعة واPقIقة  اخلامسة الساNة ، ابتداء منس8بع دقائق: التوقIتالتوقIتالتوقIتالتوقIت

  . مساء العرش�نو 
  :اPراسة والتصويت Nىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Tدول اBٔعاملTدول اBٔعاملTدول اBٔعاملTدول اBٔعامل

  يتعلق _لتجميع الفال\؛ 04.12مرشوع قانون رمق  -
لهيئات بني املهنية aلفال`ة والصيد _يتعلق  03.12مرشوع قانون رمق  -

   . البحري

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

        : : : : املس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسةاملس�شار الس8يد محمد فوزي بنعالل، رئEس اجللسة
  . jسم هللا الرمحن الرحمي

  .نفoتح هذه اجللسة
  الس8يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
اFلس هذه اجللسة taراسة والتصويت Nىل مشاريع القوانني  خيصص

  :التالية
  يتعلق _لتجميع الفال\؛ 04.12مرشوع قانون رمق  -
لهيئات بني املهنية aلفال`ة والصيد _يتعلق  03.12مرشوع قانون رمق  -

  . البحري
vس8هتل هذه اجللسة _Pراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 

  .اللكمة aلحكومة، تفضل الس8يد الوز�ر. ميع الفال\يتعلق _لتج  04.12

نيابة عن الس8يد وز�ر نيابة عن الس8يد وز�ر نيابة عن الس8يد وز�ر نيابة عن الس8يد وز�ر ((((الس8يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد عبد الصمد قIوح، وز�ر الصناNة التقليدية 
            ::::))))الفال`ة والصيد البحريالفال`ة والصيد البحريالفال`ة والصيد البحريالفال`ة والصيد البحري

  .شكرا الس8يد الرئEس
  الس8يدة والسادات املس�شار�ن احملرتمني،

د �سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم لمك، نيابة عن زمIيل الس8يد وز�ر الفال`ة والصي
  . يتعلق _لتجميع الفال\ 04.12البحري، مبرشوع قانون رمق 

كام تعلمون، الس8يد الرئEس، السادة املس�شار�ن احملرتمني، ت�ىن خمطط 
املغرب اBٔخرض نظام التجميع �ٓلية aلهنوض _الس��ر وحتسني إالنتاجIة 

ية فهذا التنظمي �روم احلد من ت�ٔثري إالشاكلية العقار . _لقطاع الفال\
املرتبطة بصغر �س8تغالليات الفالحIة يف ٕاطار تعاقد طوعي بني الفال`ني 
الصغار واملتوسطني واFمعني من T�ٔل تطو�ر إالنتاج و�مثني املنتوTات 

  . الفالحIة وحتسني ظروف  سويقها

ومن T�ٔل ت�ٔطري معلية التجميع وضامن حقوق اBٔطراف املتعاقدة، 
 :ىلهيدف مرشوع هذا القانون ٔ�ساسا إ 

  حتديد م©ادئ التجميع الفال\؛  -

 ت�ٔمني املعامالت بني اBٔطراف من ªالل عقود التجميع؛ -

 حتديد إالطار التنظميي لتدªل اPو» يف معلية التجميع الفال\؛ -

ٕارساء ٕالزامIة اaلجوء ٕاىل الوساطة التعاقدية حلل الزناNات ق©ل اaلجوء ٕاىل  -
 .ٔ�ي مسطرة ٔ�خرى aلتحكمي

الرئEس احملرتم، الس8يدات والسادة املس�شار�ن،  ، الس8يديل وامسحوا
مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�تقدم لمك خبالص الشكر و�مoنان ٕاىل جلنة الفال`ة 
والشؤون �قoصادية رئEسا ؤ�عضاء Nىل اه¶µم هبذا املرشوع ا³ي 

  .قدموه وا³ي حصل Nىل املوافقة
  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
هناك لكمة . aلتقر�ر ٔ�ظن وزعٕاذن _ل¸س8بة . شكرا الس8يد الوز�ر

  .تفضل اليس شكIل.. _ل¸س8بة لٔ½¼لبية

        ::::املس�شار الس8يد Nابد شكIلاملس�شار الس8يد Nابد شكIلاملس�شار الس8يد Nابد شكIلاملس�شار الس8يد Nابد شكIل
راه صوتنا Nليه، ما اك�ن ¼ري .. ٕ_جامع، واBٓن رجع لعندÀ ¼ري Bٔنه... 

  .نصوتو Nليه، وصايف

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
Ã التصويت، ولكن هذا من اBٔعراف ٔ�ننا  احÄا ¼ادي ندوزو ٕاىل م̀ر

ٕاذن هل هناك عن فرق  .ٕاخل... لبو واش اك�ن لكمة اBٔ¼لبية واملعارضةنط 
  .ٕاذن عن الفريق الفIدرايل؟ ما اكي¸ش .املعارضة؟ ما اكي¸ش

  .إالجامع: 14ٕاىل  1ٕاذن ن¸oقل ٕاىل التصويت Nىل مواد املرشوع من 
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمoه aلتصويت

يتعلق  04.12مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل 
  ._لتجميع الفال\

كذÉ ن¸oقل ٕاىل اPراسة والتصويت . ٕاذن هذا _ل¸س8بة aلقانون اBٔول
يتعلق _لهيئات بني املهنية aلفال`ة والصيد  N03.12ىل مرشوع قانون رمق 

  .البحري
  .احلكومة، تفضل

ة والصيد ة والصيد ة والصيد ة والصيد نيابة عن الس8يد وز�ر الفال`نيابة عن الس8يد وز�ر الفال`نيابة عن الس8يد وز�ر الفال`نيابة عن الس8يد وز�ر الفال`((((الس8يد وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد وز�ر الصناNة التقليدية الس8يد وز�ر الصناNة التقليدية 
        ::::))))البحريالبحريالبحريالبحري

  .شكرا الرئEس احملرتم
كام Tاء يف تدªل الس8يد املس�شار احملرتم، يف احلقIقة املشاريع االثنني 

ولكن كام تلزمÄا املسطرة، كام .. ، سواء يف اaلجنة ٔ�و يفمتت املصادقة Nلهيام
  .ذÏرمت بذÉ الس8يد الرئEس، جيب ٔ�ن ٔ�عرض بعÌا» مضمون املرشوع
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 ٕاطار الت�ٓزر احلكويم، طلب مين الس8يد زمIيل مرة ٔ�خرى ونيابة يف
وز�ر الفال`ة والصيد البحري ٔ�ن ٔ�نوب Nليه يف تقدمي هذا املرشوع ا³ي 

، ا³ي يتعلق _لهيئات بني املهنية aلفال`ة والصيد 03.12حيمل رمق 
البحري، ا³ي �ريم ٕاىل تعز�ز دور الهيئات املهنية من ªالل اخنراط مجيع 

ني يف خمتلف مكوÀت سالسل إالنتاج، وذÉ طبقا الفاNلني املتدªل
  ."Bٔ"Halieutisهداف املغرب اBٔخرض وخمطط 

ومرشوع هذا القانون حيث خمتلف الفاNلني Nىل �نضامم يف مÄظامت 
µنية،  شلك ٕاطارا aل�شاور بني µنيي نفس سلسÃ إالنتاج، متكهنم  بني

املشرتك ومتثلهم مكåاطب من اختاذ القرارات حول املواضيع ذات �ه¶م 
  .وحIد Pى السلطات العمومIة

  :ولهذه الغاية، �متحور مقoضيات املرشوع حول
  ٔ�وال، التعريف مبفهوم الهيئات بني املهنية؛ -
 حتديد رشوط �Nرتاف _لهيئات بني املهنية وحسب �Nرتاف مهنا؛ -
 ٔ�هداف ومIاد�ن اه¶م الهيئات بني املهنية؛ -
 تفاقIات بني املهنية ورشوط متديدها؛التعريف _ال -

 وضع جلنة اس�شارية بني املهنية؛ -
 املوارد املالية aلهيئات بني املهنية؛ -

وامسحوا يل، الس8يد الرئEس، ٔ�ن ٔ�تقدم لمك خبالص شكري Bٔعضاء 
 .جلنة الفال`ة والشؤون �قoصادية مرة ٔ�خرى

  .وشكرا

        ::::الس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسةالس8يد رئEس اجللسة
هل هناك . كذÉ _ل¸س8بة aلتقر�ر قد وزعٕاذن . شكرا الس8يد الوز�ر

لكمة _ل¸س8بة لفرق اBٔ¼لبية؟ ما اكي¸ش، املعارضة؟ ما اكي¸ش، الفريق 
  .ما اكي¸ش ؟الفIدرايل

  .إالجامع: 23ٕاىل  1ٕاذن ن¸oقل aلتصويت Nىل مواد املرشوع، املواد من 
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمoه aلتصويت
يتعلق  03.12 مرشوع قانون رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل

  ._لهيئات بني املهنية aلفال`ة والصيد البحري
  . شكرا جزيال

 .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


