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  .لرئGسFاملس�شار السEيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
من الساUة احلادية عرش  اعرش دقJقة، ابتداء ةساعتان ومثاني :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .وا]قJقة الثالثني صباVا
̂ٔعامل ̂ٔعامل_دول ا ̂ٔعامل_دول ا ̂ٔعامل_دول ا   : النصوص ال�رشيعية التاليةراسة والتصويت Uىلا] ::::_دول ا

لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر  130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .1
القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر عن جملس ا]سEتوري رمق 

، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن 2014دpسمرب  23بتارخي  950/14
  من جملس النواب؛

 وkمتمي القانون التنظميي رمق بتغيري 12.14مرشوع قانون تنظميي رمق  .2
̂ٔحاكم الفصلني  02.12 املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا 

من ا]سEتور، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق  92و 49
يوليو  17، املوافق ل 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20

 ، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2012
يتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا  038.13نون رمق مرشوع قا .3

 لٕالدارة، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق |ملقالع، واحملال Uىل جملس  27.13مرشوع قانون رمق  .4

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
مبثابة  70.03من القانون رمق  16مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة  .5

̂ٔرسة؛ مدونة  ا
مقرتح قانون م�علق �كراء العقارات واحملالت ا�صصة لالسEتعامل  .6

الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من 
 .جملس النواب

        ::::املس�شار السEيد محمد فضييل، رئGس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فضييل، رئGس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فضييل، رئGس اجللسةاملس�شار السEيد محمد فضييل، رئGس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  احملرتمني،السادة الوزراء 
  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

خيصص ا�لس هذه اجللسة �Fراسة والتصويت Uىل النصوص 
  :ال�رشيعية التالية

لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر  130.13مرشوع قانون تنظميي رمق  .1
القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر عن جملس ا]سEتوري رمق 

، واحملال Uىل جملس 2014دpسمرب  23بتارخي  950/14
  املس�شار�ن من جملس النواب؛

بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق  12.14مرشوع قانون تنظميي رمق  .2
̂ٔحاكم الفصلني  12.02 املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا 

من ا]سEتور، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق  92و 49
يوليو  17، املوافق ل 1433ن شعبان م 27بتارخي  1.12.20

 ، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛2012
يتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا  038.13مرشوع قانون رمق  .3

 لٕالدارة، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يتعلق |ملقالع، واحملال Uىل جملس  27.13مرشوع قانون رمق  .4

 ار�ن من جملس النواب؛املس�ش
 70.03من القانون رمق  16مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة  .5

̂ٔرسة؛  مبثابة مدونة ا
مقرتح قانون م�علق �كراء العقارات واحملالت ا�صصة لالسEتعامل  .6

الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف، واحملال Uىل جملس املس�شار�ن من 
 .جملس النواب

راسة والتصويت Uىل مرشوع قانون تنظميي وس�سEهتل هذه اجللسة |]
لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار الصادر Uىل  130.13رمق 

  .2014دج�رب  23بتارخي  950/14ا�لس ا]سEتوري رمق 
 .ٔ�¢رب ا�لس املوقر ٔ�ن اFلجنة ا�تصة وافقت Uليه |ٕالجامع

املرشوع، فليتفضل السEيد وز�ر يف هذا إالطار اللكمة Fلحكومة لتقدمي 
  .املالية مشكورا

̂ٔزيم إالدرpيس، الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر ¦ق�صاد  ̂ٔزيم إالدرpيس، الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر ¦ق�صاد السEيد ٕادرpس ا ̂ٔزيم إالدرpيس، الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر ¦ق�صاد السEيد ٕادرpس ا ̂ٔزيم إالدرpيس، الوز�ر املنتدب ]ى وز�ر ¦ق�صاد السEيد ٕادرpس ا السEيد ٕادرpس ا
        ::::واملالية، امللكف |ملزيانيةواملالية، امللكف |ملزيانيةواملالية، امللكف |ملزيانيةواملالية، امللكف |ملزيانية

�سم هللا الرمحن الرحمي وامحلد ¬ وصىل هللا وسمل Uىل سEيدª محمد 
  .وUىل �ٓ¯ وحصبه

  السEيد الرئGس احملرتم،
  �شارون احملرتمون،السEيدة والسادة املس 

pرشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي رمق 
لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uليه طبقا Fلقرار الصادر  130.13

 950/14حتت رمق  2014دج�رب  23عن ا�لس ا]سEتوري بتارخي 
وجلنة املالية  2015ٔ��ريل  10واملوافق Uليه من طرف جملس النواب بتارخي 

، 2015ٔ��ريل  22والتخطيط والتمنية ¦ق�صادية مب�لسمك املوقر بتارخي 
وا¹ي نعرضه اليوم ٔ�مام جملسمك املوقر، وذ¶ قصد اسEتكامل مسطرة 

  .املصادقة
ٕالشارة ٕاىل ٔ�ن احلكومة V�ٔالت هذا املرشوع اويف هذا الصدد، جتدر 

عمول هبا يف هذا ا�ال من ٔ�_ل من _ديد Uىل الربملان يف ٕاطار املسطرة امل
kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل قرار ا�لس ا]سEتوري، وذ¶ بعد ٔ�ن اس��فذ 
هذا املرشوع مسطرته ا]سEتورية بعرضه Uىل لك من ا�لس احلكويم 

الع¾د الصيغة  2015ينا�ر  29و 25وا�لس الوزاري Uىل التوايل بتارخي 
ني ¦عتبار ما رصح به ا�لس اجلديدة Fلمرشوع، اليت ت¿ٔ¢ذ بع
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ا]سEتوري، ا¹ي ٔ�قر ب¿ٔن هذا القانون التنظميي يف مجمÂ مطابق �FسEتور، 
  :|سEت�Äاء ثالثة مالحظات ٔ�ساسEية

̂ٔوىل مسطرة ٕاقرار التعديل ا¹ي مت ٕاد¢ا¯ يف  ٔ�وال، ختص املالحظة ا
̂ٔ¢رية( 21ٕاطار القراءة الثانية Uىل املواد  املقطع ( 27واملادة ) الفقرة ا

̂ٔوىل" �ٔ "اخلامس من البند  من مرشوع  70واملادة  69واملادة ) من الفقرة ا
  . لقانون املالية 130.13القانون التنظميي رمق 

وتتعلق لك هذه املواد بتغيري اجلدوÊ الزم�ية ]خول هذا القانون Vزي 
التنفJذ، حJث اكن من املفرتض ٔ�ن يد¢ل Vزي التنفJذ يف فاحت ينا�ر 

_اء التعديل ليؤ_ل دخول هذا القانون Vزي التنفJذ ٕاىل فاحت ينا�ر ، و 2015
، حJث رصح ا�لس ا]سEتوري ب¿ٔن ٕاقدام جملس النواب ¢الل 2016

القراءة الثانية ملرشوع القانون التنظميي Uىل تعديل املق�ضيات املتعلقة 
Ðس�ام بني نصني قانونيني مرتبطني فÑ¦ ذ، ا¹ي يربرهJزي التنفV ¯بدخو 

ويعين ا�لس ا]سEتوري هنا، القانون التنظميي لقانون املالية وقانون (بGهنام، 
لGس فJه من هذا اجلانب ما خيالف ا]سEتور، Óري ٔ�ن ) 2015املالية ل 

Uدم ٕاVاÊ هذا التعديل Uىل جملس املس�شار�ن ينايف قاUدة التداول بني 
Ó ¶¹ و�كون تبعا ،ÔتورEتورجمليس الربملان املقررة دسEس�F ري مطابق.  

وجتدر إالشارة يف هذا الصدد ب¿ٔن احلكومة اكنت حترص يف ٔ�ن يمت 
، 2015تفعيل مق�ضيات القانون التنظميي لقانون املالية ابتداء من فاحت ينا�ر 
فربا�ر  7حJث مت ٕايداع مرشوع هذا القانون مب�لس النواب بتارخي 

وع قانون املالية ، Óري ٔ�نه اسEتÖال حتقJق هذا الهدف، لكون مرش 2014
، ا¹ي مت ٕاUداده Uىل ٔ�ساس القانون التنظميي اجلاري به 2015لسEنة 

، ٔ�ي قÙل 2014ٔ�كتو�ر  20العمل Vاليا مت ٕايداUه مب�لس النواب بتارخي 
، 2014نونرب  25التصويت اÛهنايئ Uىل مرشوع القانون التنظميي بتارخي 

ي اجلديد Uىل قانون و|لتايل اكنت هناك اسEتÖاÊ تطبيق القانون التنظمي
، وهو ما دفع |حلكومة ٕاىل تقدمي تعديل هيدف ٕاىل تغيري 2015املالية ل 

Þرخي دخول Vزي التنفJذ دÔل القانون التنظميي لقانون املالية ٕاىل Óاية فاحت 
̂ٔوىل2015، بدل فاحت ينا�ر 2016ينا�ر    .، هاذي املالحظة ا

 ٔ̂ من القانون  6¢رية من املادة املالحظة الثانية يه املتعلقة |لفقرة ا
ال ميكن تعديل املق�ضيات ": التنظميي لقانون املالية، واليت تنص Uىل ما ييل

، حJث اعترب ا�لس "الرضيJãة وامجلرáية ٕاال مبوجب قانون املالية
ا]سEتوري هذه الفقرة Óري مطابقة �FسEتور، لكون حرص ٕاماكنية تعديل 

حسب قرار ا�لس  -قانون املالية  املق�ضيات الرضيJãة وامجلرáية يف
من ش¿ٔنه تقJيد لك من صالحJات الربملان واحلكومة يف جمال  - ا]سEتوري 

م�ه، ا¹ي ينص  78ال�رشيع املضمونة مبوجب ا]سEتور، والسÐE الفصل 
̂ٔعضاء الربملان Uىل السواء حق التقدم |قرتاح "Uىل ٔ�نه  لرئGس احلكومة و
  ".القوانني

̂ٔ¢رية من املادة املالحظة الثالث ̂ٔ¢رية تتعلق |لفقرة ا من  52ة وا
ٕاذا وقع رفض "مرشوع القانون التنظميي لقانون املالية، اليت تنص Uىل ٔ�نه 

املرشوع من قÙل جملس املس�شار�ن حتيل احلكومة Uىل جملس النواب 
̂ٔوىل، مد¢U çليه التعديالت اليت  املرشوع ا¹ي صادق Uليه يف القراءة ا

حJث اعترب ا�لس  ،"كومة ٔ�و اليت قÙلهتا مب�لس املس�شار�نقدمهتا احل
ا]سEتوري ب¿ٔن مضمون هذه الفقرة من ش¿ٔنه إال¢الل ٕ|Vدى القواUد 

من ا]سEتور، وا¹ي يوحض ب¿ٔن  84ا]سEتورية املنصوص Uلهيا يف الفصل 
اس النص ا¹ي صوت Uليه ا�لس التداول بني جمليس الربملان يمت Uىل ٔ�س

  .صيغة اليت ٔ�حJل هبا ٕاليها^ٓخر يف ال 

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
من ا]سEتور ا¹ي ينص  134اعتبارا ملا سEبق، ومعال ب¿ٔحاكم الفصل 

Uىل ٔ�ن قرارات احملمكة ا]سEتورية Óري قابF çلطعن وتلزم لك السلطات 
قرار ا�لس ا]سEتوري العامة، فٕان احلكومة رتãت ا^5ٓر القانونية Uىل 

لقانون املالية، وذ¶ من  130.13الصادر يف ش¿ٔن القانون التنظميي رمق 
¢الل ٕاUداد صيغة _ديدة ملرشوع القانون التنظميي، متاشEيا مع املالحظات 

  :السالفة اá¹ر Fلم�لس، وذ¶ من ¢الل
̂ٔ¢رية من املادة  - 1 من القانون التنظميي السالف  6مت Vذف الفقرة ا

  ؛اá¹ر
̂ٔ¢رية من املادة  - 2 ٕاذا وقع ": كام ييل 52متت ٕاUادة صياÓة الفقرة ا

رفض املرشوع من قÙل جملس املس�شار�ن، حتال ٕاىل جملس النواب 
يف ٕاطار القراءة الثانية الصيغة اليت صوت Uلهيا جملس املس�شار�ن 

 ؛"|لرفض Fلبت فهيا
̂ٔ¢رية( 21مت تثJãت التعديل املد¢ل Uىل املواد  - 3 واملادة  )الفقرة ا

̂ٔوىل" �ٔ �ٔ �ٔ �ٔ "املقطع اخلامس من البند ( 27  69واملادة ) من الفقرة ا
لقانون املالية املتعلقة  130.13من القانون التنظميي رمق  70واملادة 

بتغيري اجلدوÊ الزم�ية ]خول مق�ضياته Vزي التنفJذ، حJث مت تثJãت 
  .]خول هذا القانون Vزي التنفJذ Þ2016رخي فاحت ينا�ر 

، السEيد الرئGس، السEيدات والسادة املس�شار�ن، الصيغة اجلديدة تلمك
لقانون املالية املعروضة Uىل ٔ�نظار  130.13ملرشوع القانون التنظميي رمق 

جملسمك املوقر Fلبت فهيا من ٔ�_ل kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل قرار ا�لس 
  .ا]سEتوري

  .والسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::Gس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةGس اجللسةالسEيد رئ السEيد رئ السEيد رئ السEيد رئ 
  . شكرا لمك السEيد الوز�ر

  .نعترب ٔ�ن التقر�ر مت توزيعه.. اللكمة ا^ٓن ملقرر جلنة املالية
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ف�ح |ب املناقشة، ؤ�¢رب ا�لس املوقر ٔ�نه بناء Uىل اتفاق ندوة �ٔ ٕاذن 
الرؤساء مت ختصيص مجموع توقJت املناقشة العامة |ل�سEبة �موع النصوص 

  :القانونية Uىل الشلك التايل
Óٔ̂لبية -   دقJقة؛ 15: فرق ا
  دقJقة؛ 15: فرق املعارضة -
  دقائق؛ 10: الفريق الفJدرايل -
  دقائق؛ 5: مجموUة ¦حتاد املغريب Fلشغل -
  دقائق؛ 5: مجموUة ¦حتاد الوطين Fلشغل |ملغرب -
  .دقائق 5: مجموUة احلركة ا]ميقراطية ¦ج¾عية -

Vٔ̂د السادة املس�شار�ن  Óٔ̂لبيةن فعاللكمة    .رق ا
  .م�د¢ل من ٔ�عطي اللكمة لفرق املعارضة، ٕاىل اكن هناك.. ٕاذن منر

̂ٔسEتاذ دعيدUة، تفضل ..ٔ�عطي اللكمة Fلفريق الفJدرايل   .ا

  :املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  ،السEيد الرئGس

فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�جسل ب¿ٔنه من مضن املالحظات اFيل ٔ�بداها ا�لس 
هنا، واFيل اعطى اليوم واVد الصالحJة ا]سEتوري مالحظات اFيل كنا ٔ�بد�

Fلربملان، وهذيك Ñس�لوها �شلك ٕاجيايب، فÐ خيص ٔ�يضا مراقÙة املالية 
العمومJة، و|لتايل كنقولو ب¿ٔن ¹¶ تعاطينا �شلك ٕاجيايب مع هاذ املرشوع 

  .يف صيغته وال قراءته الثانية
انون ûمتىن ٔ�ن خيرج ٕاىل Vزي الوجود يف ٔ�قرب ا^ٓ_ال، حىت �كون ق

املالية املقÙل طبقا ملق�ضيات القانون التنظميي Fلاملية، مع الو5ئق 
̂ٔنه سEتعطي صالحJة كربى  و¦لزتامات اFيل مس�ç يف هاذ القانون، 

  .ؤ�يضا و5ئق FلمراقÙة والرفع من مراقÙة وفعالية الربملان
  .شكرا السEيد الرئGس

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك

Vٔ̂د ا ن مجموUة ¦حتاد املغريب علسادة املس�شار�ن اللكمة ا^ٓن 
  . Fلشغل

  . املس�شار املوايل عن مجموUة ¦حتاد الوطين Fلشغل |ملغرب
Vٔ̂د السادة املس�شار�ن عن مجموUة احلركة ا]ميقراطية  اللكمة 

  .¦ج¾عية
منر ٕاىل معلية التصويت Uىل مواد املرشوع احملال Uىل ا�لس من  ،ٕاذن

ýٔ̂ر القانوين Uىل قرار  جملس النواب   .ا]سEتوريا�لس بعد kرتGب ا
  ::::6666املادة املادة املادة املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

  .6ٕاذن وافق ا�لس Uىل املادة 
        ::::21212121املادة املادة املادة املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

        ::::27272727املادة املادة املادة املادة 
  إالجامع؛: املوافقون

  ال V�ٔد؛: ضوناملعار 
  .ال V�ٔد: املمتنعون

̂ٔ¢رية( 52525252املادة املادة املادة املادة    ):الفقرة ا
  إالجامع؛: املوافقون

  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

̂ٔ¢رية( 52صادق ا�لس Uىل املادة    ).الفقرة ا
        ::::69696969املادة املادة املادة املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

  .69وافق ا�لس Uىل املادة 
        ::::70707070املادة املادة املادة املادة 

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

  .|ٕالجامع 70وافق ا�لس Uىل املادة 

  :ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه Fلتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

ميي رمق ميي رمق ميي رمق ميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظ وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظ وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظ وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظ ٕاذن 
بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار الصادر عن  لقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املاليةلقانون املالية    130.13130.13130.13130.13

  . 2014دpسمرب  23بتارخي  950/14ا�لس ا]سEتوري رمق 
  .صادق ا�لس Uىل املرشوع �رم�ه |ٕالجامع

بتغيري  12.14ن��قل �Fراسة والتصويت Uىل املرشوع التنظميي رمق 
املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا،  02.12 وkمتمي القانون التنظميي رمق
̂ٔحاكم الفصلني  من ا]سEتور الصادر ب��فJذه الظهري  92و 49تطبيقا 

يوليو  17، املوافق ل 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الرشيف رمق 
2012.  
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  . ٔ�¢رب ا�لس املوقر ب¿ٔن اFلجنة ا�تصة وافقت Uليه |ٕالجامع
املرشوع، السEيد وز�ر الوظيفة العمومJة،  اللكمة Fلحكومة لتقدمي

  .تفضلوا

السEيد محمد مÙديع، الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد محمد مÙديع، الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد محمد مÙديع، الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد محمد مÙديع، الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة 
        ::::العمومJة وحتديث إالدارةالعمومJة وحتديث إالدارةالعمومJة وحتديث إالدارةالعمومJة وحتديث إالدارة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السEيد الرئGس احملرتم،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 12.14القانون التنظميي رمق  يطيب يل ٔ�ن ٔ�عرض Uىل ٔ�نظارمك مرشوع

املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا  02.12بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق 
̂ٔحاكم الفصلني  من ا]سEتور، بعد ٔ�ن صادقت Uليه  92و 49تطبيقا 

|ٕالجامع جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÑسان مب�لسمك املوقر يف اج¾عها 
  .2015ٔ��ريل  22ليوم 
 Eس احملرتم،السGيد الرئ  

  حرضات السEيدات والسادة،
كام تعلمون، فٕان م�ظومة التعيني يف املناصب العليا، اليت ٔ�رىس دUامئها 
دسEتور اململكة، ووضعت لها لبناهتا مبوجب ٔ�حاكم القانون التنظميي رمق 

، تعد منوذ_ا م�قدما Fلحاكمة اجليدة، لكونه �ٓلية من �ٓلياهتا ؤ�داة من 02.12
ظمي ممارسEهتا، فاملناصب العليا |ٕالدارات واملؤسسات واملقاوالت ٔ�دوات تن

̂ٔ¢رية الرامJة ٕاىل kكرpس  العمومJة تعترب مد¢ال رئGسEيا ]مع �ود هذه ا
مÙادئ وقواUد احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية |حملاسEبة والفعالية يف 

  .التدبري العمويم
  السEيد الرئGس احملرتم،

  حرضات السEيدات والسادة،
يتو
 مرشوع القانون التنظميي املعروض Uىل ٔ�نظارمك حتيني لواحئ 

 2و 1املؤسسات واملقاوالت العمومJة واملناصب العليا احملددة يف امللحقني 
سالف اá¹ر، من ¢الل ٕادراج بعض  02.12من القانون التنظميي رمق 

  . املؤسسات العمومJة ؤ�ش�اص القانون العام والهيئات يف هذ�ن امللحقني
  حرضات السادة،
̂ٔمر بـ  مؤسسة ومقاوÊ معومJة وم�صبا سامJا، موزUة Uىل  16يتعلق ا

  :الشلك التايل

 مؤسسات معومJة اسرتاتيجية؛ 4 -

 مؤسسات معومJة يمت التداول يف ش¿ٔهنا يف جملس احلكومة؛ 10 -

  .من املناصب العليا |ٕالدارات العمومJة) 2(م�صبني اثنني  -
من هذه املؤسسات العمومJة ؤ�ش�اص ) 3(ة وهكذا، فقد مت ٕادراج ثالث

القانون العام والهيئات يف الحئة املؤسسات العمومJة إالسرتاتيجية اس��ادا 
ٕاىل مجموUة من ¦عتبارات، تت�ىل ٔ�ساسا يف الطبيعة إالسرتاتيجية 

̂ٔدوار اليت تضطلع هبا يف مJدان التحكمي واملراقÙة والتق�ني،  Ñٔ̂شطهتا وا
  :ويه

غربية لسوق الرسامJل، اليت Vلت حمل جملس القمي املنقوÊ الهيئة امل -
املتعلق |لهيئة املغربية لسوق الرسامJل،  43.12مبوجب القانون رمق 

بتارخي فاحت جامدى  1.13.21الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق 
̂ٔوىل   ؛ )2013مارس  13( 1434ا

مبوجب القانون هيئة مراقÙة الت¿ٔمJنات و¦ح�ياط ¦ج¾عي احملدثة  -
القايض ٕ|Vداث هيئة مراقÙة الت¿ٔمJنات و¦ح�ياط  64.12رمق 

 4بتارخي  1.14.10¦ج¾عي، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق 
̂ٔوىل ج  ؛)2014مارس  6( 1435امدى ا

الواكÊ املغربية لٔ�من والسالمة يف ا�الني النووي وإالشعاعي،  -
̂ٔمن والسالمة يف  142.12احملدثة مبوجب القانون رمق  املتعلق |

ا�الني النووي وإالشعاعي وٕ|Vداث الواكÊ املغربية لٔ�من والسالمة 
يف ا�الني النووي وإالشعاعي، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق 

 ).2014ٔ�غسطس  22( 1435من شوال  25بتارخي  1.14.149

ي، مضن الحئة كام مت ٕادراج، حسب ٔ�حاكم مرشوع هذا القانون التنظمي
̂ٔعامل  املؤسسات العمومJة إالسرتاتيجية، مؤسسة محمد السادس Fلهنوض |
¦ج¾عية Fلرتبية والتكو�ن، املدر_ة Vاليا مضن الحئة املناصب العليا اليت 

وال ختفى Uليمك، السEيد الرئGس . يمت التداول �ش¿ٔهنا يف جملس احلكومة
وجحم هذه املؤسسة واخلدمات احملرتم، حرضات السEيدات والسادة، ٔ�مهية 

اليت تقد�ا لفائدة Ñساء ور_ال التعلمي ا�¹ن pشلكون نصف موظفي 
  . ٕادارات ا]وU ،Êرب توفري ما يلز�م من ¢دمات اج¾عية

̂ٔخرى اليت مت ٕاVدا�ا مبوجب  هذا، وقد مت ٕادراج بعض املؤسسات ا
ٕاليه U�ٔاله،  املشار 02.12قوانني صدرت بعد صدور القانون التنظميي رمق 

مضن الحئة املناصب العليا اليت يمت التداول �ش¿ٔهنا يف جملس احلكومة، وهذه 
  :الهيئات يه

، املك�ب الوطين لالس�شارة الفالحJة، احملدث مبوجب القانون رمق ٔ�والٔ�والٔ�والٔ�وال
القايض ٕ|Vداث املك�ب الوطين لالس�شارة الفالحJة، الصادر  58.12

̂ٔول  4بتارخي  1.12.67ب��فJذه الظهري الرشيف رمق  ينا�ر  16( 1434ربيع ا
 ؛)2013

̂ٔعامل ¦ج¾عية لفائدة موظفي وزارة ¦ق�صاد واملالية، 5نيا5نيا5نيا5نيا ، مؤسسة ا
̂ٔعامل  82.12احملدثة مبوجب القانون رمق  القايض ٕ|Vداث وتنظمي مؤسسة ا

¦ج¾عية لفائدة موظفي وزارة ¦ق�صاد واملالية، الصادر ب��فJذه الظهري 
فربا�ر  20( 1435من ربيع ا^ٓخر  20املؤرخ يف  1.14.07رمق  الرشيف
 ؛)2014

، الواكÊ الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي، 5لثا5لثا5لثا5لثا
املتعلق |لواكÊ الوطنية لتقJمي التعلمي العايل  80.12ا¹ي V�ٔدث |لقانون رمق 
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 3بتارخي  1.14.130 والبحث العلمي، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق
 ؛)2014يوليوز  31( 1435شوال 

̂ٔعامل ¦ج¾عية لفائدة العاملني بوزارة الفالVة رابعارابعارابعارابعا ، مؤسسة اÛهنوض |
قطاع الفالVة، اليت مت ٕاVدا�ا مبوجب القانون رمق  -والصيد البحري 

̂ٔعامل ¦ج¾عية لفائدة  60.12 القايض ٕ|Vداث وتنظمي مؤسسة اÛهنوض |
قطاع الفالVة، الصادر ب��فJذه  -ني بوزارة الفالVة والصيد البحري العامل

̂ٔول  21بتارخي  1.14.128الظهري الرشيف رمق  ينا�ر  13( 1436من ربيع ا
 ؛)2015
، الواكÊ الوطنية FلنباÞت الطبية والعطرية اليت مت ٕاVدا�ا مبوجب ؤ�¢رياؤ�¢رياؤ�¢رياؤ�¢ريا

ت الطبية والعطرية، يتعلق |لواكÊ الوطنية FلنباÞ 111.12القانون رمق 
من ربيع ا^ٓخر  29بتارخي  1.15.04الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق 

  ).2015فربا�ر  19( 1436
كام سEتدرج يف نفس الالحئة م�اصب املسؤولني عن بعض املؤسسات 

سالف  02.12والهيئات اليت V�ٔدثت قÙل صدور القانون التنظميي رمق 
  :فJه عند صدوره، وهذه املؤسسات يهاá¹ر، وا¹ي تبني ٔ�هنا مل تدرج 

 40.80املعهد الوطين Fلبحث الزراعي ا¹ي V�ٔدث مبوجب القانون رمق  -
الصادر ب��فJذه الظهري  املتعلق ٕ|Vداث املعهد الوطين Fلبحث الزراعي

ٔ��ريل  8( 1401جامدى ا^ٓخر  3بتارخي  1.81.2004الرشيف رمق 
 ؛)1981

ري، احملدث مبوجب القانون رمق املعهد الوطين Fلبحث يف الصيد البح -
القايض ٕ|Vداث املعهد الوطين Fلبحث يف الصيد البحري،  48.95

̂ٔول  12بتارخي  1.96.98الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق  من ربيع ا
 ؛)1996يوليوز  29( 1417

 09.01املعهد العايل Fلقضاء، ا¹ي مت ٕاVداثه مبوجب القانون رمق  -
 Fلقضاء، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف رمق املتعلق |ملعهد العايل

 ؛)2002ٔ�كتو�ر  3( 1423من رجب  25بتارخي  1.02.240

املتعلق  12.06املعهد املغريب FلتقGJس احملدث مبوجب القانون رمق  -
|لتقGJس والشهادة |ملطابقة و¦ع¾د، الصادر ب��فJذه الظهري الرشيف 

 ).2010فربا�ر  11( 1431من صفر  26بتارخي  1.10.15رمق 

مؤسسة مك�ب معارض "وفضال عام سEبق، فقد مت تصحيح �سمية 
|ل�سمية الصحيÖة الواردة يف الظهري الرشيف رمق " ا]ار البيضاء

احملدث لهذه ) 1977شEت�رب  19( 1397من شوال  5بتارخي  1.76.535
̂ٔسواق واملعارض |]ر البيضاء"املؤسسة، ويه    ".مك�ب ا

لرئGس، حرضات السEيدات والسادة، مت ٕادراج ؤ�¢ريا، السEيد ا
م�صيب رئGس ا�لس العام Fلتجهزي والنقل واملف�شني اجلهويني Fلتعمري 
والهندسة املعامرية وٕاUداد الرتاب الوطين مضن الحئة املناصب العليا اليت 

من امللحق " ج"يتداول يف ش¿ٔهنا جملس احلكومة، املنصوص Uليه يف البند 
  .ن التنظميي املذáورمن القانو 2رمق 

  .والسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك، السEيد الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة FلسEيد مقرر اFلجنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÑسان، 
  .ٕاذن التقر�ر مت توزيعه

Óٔ̂لبية، هل هناك من  :ٔ�ف�ح |ب املناقشة Óٔ̂لبية، عن فرق ا ا
Óٔ̂لبية؟ تفضلوام�د¢ل؟ هل هنا   . ك من م�د¢ل Uىل مسEتوى ا

̂ٔسEتاذ شكJل، تفضلوا لمك اللكمة.. فرق املعارضة، فرق املعارضة   .ا

        ::::املس�شار السEيد Uابد شكJلاملس�شار السEيد Uابد شكJلاملس�شار السEيد Uابد شكJلاملس�شار السEيد Uابد شكJل
  �سم هللا الرمحن الرحمي،

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السEيد الرئGس،

ول اللكمة |مس فرق املعارضة مب�لس املس�شار�ن pرشفين ٔ�ن ٔ�تنا
بتغيري وkمتمي القانون  12.14مبناسEبة عرض مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا Uىل ٔ�نظار اجللسة  12.02التنظميي رمق 
  .العامة قصد التصويت واملصادقة Uليه

  السEيد الرئGس،
بتغيري وkمتمي القانون  12.14ميي رمق هيدف مرشوع القانون التنظ 

املتعلق |لتعيني يف املناصب العليا ٕاىل اسEتكامل رصح  02.12التنظميي رمق 
البناء املؤسسايت املبين Uىل ضوابط احلاكمة اجليدة والفعالية |لتدبري 
العمويم، القامئة Uىل املبدٔ� ا]سEتوري الرايم ٕاىل ربط املسؤولية |حملاسEبة، 

Ùس مpكرkتحقاقوEالفرص يف ¦س �  .ادئ الشفافJة وقواUد kاك
ويعترب هذا املرشوع قانون التنظميي مبثابة تعديل �سEيط، ال �روم 
سوى ٕاىل حتيني الحئة املؤسسات واملقاوالت العمومJة واملناصب العليا 

املتعلق  02.12من القانون التنظميي رمق ) 2(و) 1(احملددة يف امللحقني رمق 
تعيني يف املناصب العليا، مع وجود مسEت�دمني وموظفني �دد�ن بوقف |ل 

السادة الوزراء، اح�ا (رواkهبم |ل�سEبة Fلمؤسسات واملقاوالت املسEتÖدثة 
).. زعام ٔ�شEنو تند�رو هنا؟ كنا ت�سمعو لمك قÙايç، تنعطيومك الرٔ�ي دÔلنا

̂ٔمن وٕاVداث هيئة الت¿ٔمJنات و¦ح�ياط ¦ج¾عي والواكÊ امللك فة |
والسالمة يف ا�الني النووي وإالشعاعي، كام مت ٕادراج مضن الحئة 
̂ٔعامل  املؤسسات العمومJة إالسرتاتيجية مؤسسة محمد السادس Fلهنوض |

  .¦ج¾عية Fلرتبية والتكو�ن، وÓريها
  السEيد الرئGس،
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̂ٔصاÊ واملعارصة، واÑس�اما مع موقف�ا املعرب عنه دا¢ل  ٕاننا، يف فريق ا
اFلجنة ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Uىل املرشوع احلايل، نصوت Uليه 

  .|ٕالجياب
  .والسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا FلسEيد املس�شار احملرتم

  .الفريق الفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  السEيد الرئGس، 

ي مالحظة جوهرية تتعلق هباذ القانون التنظميي، واش لك ما ª�ٔ عند
مت ٕاVداث يش مؤسسة خصنا نبداو جنيبو هاذ القانون التنظميي، ويدوز يف 

اليشء اFيل اليوم áيعطل واVد العدد نتاع .. مسطرة املصادقة �شلك
̂ٔنه غتجي مؤسسات . املؤسسات ̂ٔول،  و¹¶، نطلب من احلكومة، يف ا

Óادي تعاودوا جتيبوا هاذ القانون التنظميي، كنطلبو م�مك ٔ�خرى _ديدة، و 
ب¿ٔنه يف ٔ�ول م�اسEبة تلقاو يش صيغة اFيل kكون مالمئة |ش ما يبقاش هاذ 
̂ٔن مايش معقول ومايش حصيÖة، ال من  القانون التنظميي لك مرة تيجي، 

  .الناحJة ال�رشيعية وال ٔ�يضا من الناحJة العملية
ميكن .. ن ت¿ٔ¢ذ هبذه املالحظة يف ٔ�ولو¹¶، ٔ�طلب من احلكومة �ٔ 

) sinon(التعديل اFيل غتعاودوا جتيبوه لنا من هنا واVد شهر وال شهر�ن، 
راه غيبقى هاذ القانون دميا _اي Fلربملان، ¢اصة مع ٔ�نه التعطال اFيل áيوقع 
يف املؤسسات، اليوم التعديل اFيل اك�ن هو نتاع واVد ا�موUة نتاع 

ر هاذي وهاذ املؤسسات واقفة، و|لتايل Óري املؤسسات، مخس اشه
  .معقول وÓري م�طقي ولGس من احلاكمة �يشء

  .شكرا السEيد الرئGس

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك السEيد رئGس الفريق

  .ن��قل Fلتصويت Uىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  :ٔ�عرض املادة الفريدة Fلتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: عارضونامل

  .ال V�ٔد: املمتنعون
  :ٔ�عرض املرشوع �رم�ه

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظميي رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع القانون التنظميي رمق ٕاذن، 
املتعلق |لتعيني يف املتعلق |لتعيني يف املتعلق |لتعيني يف املتعلق |لتعيني يف     02.1202.1202.1202.12بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق بتغيري وkمتمي القانون التنظميي رمق     12.1412.1412.1412.14

̂ٔحاكم الفصلني طبق املناصب العليااملناصب العليااملناصب العليااملناصب العليا من ا]سEتور الصادر ب��فJذه  92و 49ا 
يونيو  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الظهري الرشيف رمق 

2012.(  

يتعلق  038.13ون��قل �Fراسة والتصويت Uىل مرشوع قانون رمق 
ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة، ؤ�¢رب ا�لس املوقر ٔ�ن اFلجنة 

  . Uليه |ٕالجامع ا�تصة وافقت
اللكمة Fلحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل السEيد وز�ر الوظيفة 

  .العمومJة وحتديث القطاUات العامة

السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة العمومJة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة العمومJة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة العمومJة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة العمومJة 
        ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السEيد الرئGس احملرتم،

  املس�شار�ن احملرتمني،حرضات السEيدات والسادة 
 038.13يطيب يل ٔ�ن ٔ�عرض Uىل جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

�ش¿ٔن ٕاVداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة كام صادقت Uليه |ٕالجامع 
جلنة العدل وال�رشيع والشؤون الثقافJة و¦ج¾عية يف اج¾عها املنعقد 

  .2015مارس  10بتارخي 
  م،السEيد الرئGس احملرت 

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لقد تعهدت احلكومة، يف ٕاطار خمططها ال�رشيعي �رمس الوالية 
ال�رشيعية التاسعة، ٕ|Uداد وعرض مرشوع القانون القايض بدمج املدرسة 
. الوطنية لٕالدارة واملعهد العايل لٕالدارة Uىل ٔ�نظار الربملان قصد املصادقة

U ،ة وحتديث ووفاء هبذا ¦لزتامJلمت الوزارة امللكفة |لوظيفة العموم
املعروض Uىل ٔ�نظارمك  038.13إالدارة Uىل ٕاUداد مرشوع القانون رمق 

واملتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة، وا¹ي هيدف ٕاىل ٕاVداث 
مؤسسة معومJة حتل حمل لك من املدرسة الوطنية لٕالدارة واملعهد العايل 

  .لٕالدارة
ثل الهدف الرئGيس من ٕاVداث هذه املؤسسة يف ¢لق فضاء و�مت 

̂ٔطر القJادية ذات الكفاءات واملؤهالت العالية الالزمة  م�اسب لتكو�ن ا
  . ملواáبة ومؤازرة السلطات العمومJة يف ٕاUداد السEياسات العمومJة وتزنيلها

ولتحقJق هذا الهدف، فقد مت طبقا ملق�ضيات مرشوع القانون 
  :ظارمكاملعروض Uىل ٔ�ن

م�ح املؤسسة اجلديدة وضع املؤسسة العمومJة املمتتعة |لشخصية  -
املعنوية و|السEتقالل املايل، مما سEميكهنا من ¦ضطالع مبها�ا يف 

 ٕاطار من املرونة والفعالية؛ 

ٕاخضاع املؤسسة لوصاية رئGس احلكومة املبارشة، مع ٕاماكنية تفويض  -
 امللكفة |لوظيفة العمومJة؛رئاسة ا�لس إالداري Fلسلطة احلكومJة 
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وضع اكفة إالماكنيات املادية والãرشية رهن ٕاشارة املؤسسة اجلديدة  -
  :من ¢الل

نقل اكفة املمتلاكت املوضوUة رهن ٕاشارة املدرسة الوطنية لٕالدارة  •
واملعهد العايل لٕالدارة، مع ٕاعفاهئا من واجÙات ال�سجيل والرضيبة 

 وحقوق حتفJظ امللكJة العقارية؛
حلاق التلقايئ لٔ�ساتذة القار�ن واملوظفني املرمسني واملتدربني االٕ  •

 العاملني |ملدرسة الوطنية لٕالدارة؛
  .النقل التلقايئ ملسEت�ديم املعهد العايل لٕالدارة •

  السEيد الرئGس احملرتم،
  حرضات السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

وÔ �متزي |لطابع ٕان مرشوع القانون املعروض Uليمك يعمتد مرشوUا kرب
التطبيقي والعميل والبحث والتكو�ن، و�كرس ٕاشعاع املدرسة وطنيا وٕاقلمييا 
ودوليا، Uرب ¦نف�اح Uىل احمليط ¦ق�صادي و¦ج¾عي وتطو�ر Uالقات 

  . والرشاكة التعاون
̂ٔهداف والغاÔت، ٔ�نيطت |ملدرسة العليا لٕالدارة  ولتحقJق مجموع هذه ا

  :املهام التالية

  نظمي س/ kكويين لٕالدارة العليا يتوج بدبلوم املدرسة؛ت  -

 تنظمي املاسرت املتخصص؛ -

 تنظمي دورات التكو�ن املسEمتر حسب احلاجJات الفعلية لٕالدارة؛ -

تنظمي kكوينات تتوج بدبلوم مزدوج ٔ�و �شهادة مزدو_ة، يف ٕاطار  -
̂ٔج�بية  اتفاقJات مربمة بني املدرسة ومؤسسات التكو�ن الوطنية ٔ�و ا

 الهيئات ا]ولية؛ ٔ�و

تطو�ر البحث العلمي وا]راسات امليدانية وتقدمي اخلربة  -
 و¦س�شارات؛

تنظمي، يف ٕاطار تعاقدي، مÙارÔت التوظيف يف املناصب العمومJة  -
 .حلساب إالدارات العمومJة وÓريها من الهيئات

وٕاجامال، ميكن القول ب¿ٔن هذه املؤسسة س�شلك، ٕان شاء هللا، يف 
قريب رافعة ٔ�ساسEية يف جمال الرفع من قدرات الرٔ�سامل املسEتقÙل ال

الãرشي وت¿ٔهيÂ، السÐE ؤ�ن بالدª يف Vا_ة ٕاىل طاقات �رشية 
مؤهç ملصاحÙة إالصالVات الكربى Uىل املسEتوÔت الوطنية 

 .واجلهوية واحمللية
  .ٔ�شكرمك، حرضات السEيدات والسادة، Uىل ان�Ùاهمك

  .و�راكتهوالسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل 

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك، السEيد الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة ملقرر اFلجنة، جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¦ج¾عية، 
  .نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

  .اللكمة لفرق املعارضة.. ٔ�ف�ح |ب املناقشة، اللكمة لÓ�ٔلبية، تفضلوا

        ::::املس�شار السEيد عبد العز�ز عزايباملس�شار السEيد عبد العز�ز عزايباملس�شار السEيد عبد العز�ز عزايباملس�شار السEيد عبد العز�ز عزايب
  .لرمحن الرحمي�سم هللا ا

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
pرشفين ٔ�ن ٔ�تد¢ل |مس فرق املعارضة ملناقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية لٕالدارة، وا¹ي �روم دمج  038.13
يف ٕاطار مؤسسة واVدة،  املدرسة الوطنية لٕالدارة واملعهد العايل لٕالدارة

وذ¶ من ٔ�_ل الرفع من قدرات وٕاماكنيات الرٔ�سامل الãرشي لٕالدارة 
  .العمومJة

  السEيد الرئGس احملرتم،
̂ٔساسEية Fلرفع  مما ال شك فJه ٔ�ن التكو�ن إالداري هو V�ٔد احملددات ا
من جودة تدبري املوارد الãرشية وحتقJق ٔ�هداف ٕاسرتاتيجية Fلتمنية إالدارية 

ض |لعنرص الãرشي، مبا pسEتجيب Fلتحوالت ¦ق�صادية واÛهنو 
  .و¦ج¾عية اليت يعرفها احمليط احمليل وإالقلميي وا]ويل

̂ٔسايس للك تغيري ٕاجيايب مرغوب،  ومادام العنرص الãرشي هو احملرك ا
فٕان ٔ�ي معلية لٕالصالح إالداري ي�Ùغي ٔ�ن kرتبط وkرkكز Uىل ت¿ٔهيل الفرد 

هنية، وkكوينه Uىل التق�يات احلديثة |لشلك ا¹ي والرفع من كفاءته امل 
  .خيو¯ ٕاماكنية القJام مبهامه Uىل ٔ�حسن و_ه يف فرتة زم�ية قJاسEية

ومن هذا املنطق، فٕان املرشوع ا¹ي حنن بصدد م�اقشEته ينحى يف 
هذا ¦جتاه، ٕاذ يقيض بدمج املدرسة الوطنية لٕالدارة واملعهد العايل لٕالدارة 

̂ٔطر العليا ذات يف ٕاطار اضطالع  املدرسة مكؤسسة معومJة مبهمة kكو�ن ا
واملؤهالت الالزمة، م�وخJا جتاوز الوضعية الراهنة،  الكفاءات العالية

واملمتثç ٔ�ساسا يف وجود مؤسسEتني kمتتعان بنفس الصفة، وتقومان بنفس 
  .املهام يف ٕاطار املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة

  السEيد الرئGس،
ءة املت¿ٔنية ملضامني املرشوع، Ñس�شف كفرق املعارضة من ¢الل القرا

ٔ�ن النص حياول اسEتدراك وتصحيح وضعية غياب املنظور املندمج Fلتكو�ن 
املدرسة الوطنية لٕالدارة (إالداري، ا¹ي يؤمن التاكمل بني املؤسسEتني 

، بغية الرفع من قدرات الرٔ�سامل الãرشي وت¿ٔهيÂ، )واملعهد العايل لٕالدارة
بار ٔ�ن ا]Uامة املفصلية للك اخلدمات اليت تقد�ا إالدارة Fلمواطن، Uىل اعت 

وذ¶ بت¿ٔسGس ٕاصالح pسEتجيب FلÖاجJات الفعلية لٕالدارة املغربية Uرب 
̂ٔطر القJادية املؤهç عن طريق اع¾د مرشوع kربوي، �متزي بوVدة  kكو�ن ا
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صور يف التصور، ٕاال ٔ�ن هذه املبادرة إالصالحJة الطموVة ا�سمت |لق
  .والفراÓات ال�رشيعية يف بعض النوا5

وٕاذا اكن احلديث اليوم ينصب Uامة Uىل حتديث وعقلنة احلاكمة 
إالدارية عن طريق دمع مرشوع اجلهوية والالمتركز، واليت ٔ�كد صاحب 
اجلالÊ امل/ محمد السادس، نرصه هللا، Óري ما من مرة Uىل طابعه احليوي 

̂ٔوىل من النص Vددت مقر املدرسة الوطنية  واملسEتع�ل، فٕان املادة ا
العليا لٕالدارة يف الر|ط، مع ٕاماكنية ٕاVداث فروع �وية بنص تنظميي 

  . |قرتاح من جملس إالدارة
¹ا، فٕاننا، يف فرق املعارضة، نلح Uىل ٕاVداث املراكز اجلهوية بغية 
التخفJف من ضغط ¦كتظاظ Uىل مسEتوى مركز الر|ط، ؤ�يضا 

̂ٔن  FلتخفJف من عبء ̂ٔقالمي النائية،  التاكليف املالية لطلبة اجلهات وا
ذ¶ سEميثل حبق اÛمتثل إالجيايب Fلمرشوع ملفهوم اجلهوية والالمركزية 
املرفقJة، كام pسامه يف ٕاUداد وkكو�ن áوادر كف¿ٔة وخنب حملية Fلرفع من 

  . م�توج إالدارة، سواء يف الهيئات املركزية الرتابية ٔ�و املرفقJة
كد مرة ٔ�خرى Uىل ٔ�ن هذا املرشوع لن حيقق ٔ�هدافه املرجوة ٕاال ¹ا، نؤ

مبواáبته Fلتحوالت اليت تعرفها بالدU ªىل املسEتوى التمنوي وفق مقاربة 
̂ٔوراش املف�وVة Uىل  م�دجمة تتو
 ¦نتقائية ما بني خمتلف املشاريع وا

  .اكفة املسEتوÔت
  السEيد الرئGس، 

سGسهم يف ٕاجناح إالسرتاتيجية  |لرمغ من ٔ�ن املرشوع يف مضامJنه
الوطنية لتÖديث إالدارة املغربية، لكونه سEيف�ح ا�ال لتنظمي س/ kكويين 
ٕالدارة Uليا مبنح دبلوم املدرسة واملاسرت املتخصص، Óري ٔ�ن املرشوع ا�سم 
بفراغ �رشيعي يف هذا ا�ال، وذ¶ ٕ|VاÊ نظام التكو�ن |ملدرسة Uىل 

رها الحقا، مما يوسع من هامش السلطة نصوص تنظميية سGمت ٕاصدا
التقد�رية Fلحكومة، اليت اكن ٔ�وىل هبا ٔ�ن �رشك املرشع الربملاين يف هذا 

  .إالطار
وUليه، فٕاننا، يف فرق املعارضة، نؤكد Uىل عرض املراسEمي التطبيقJة 
اليت تنص Uىل ٕالزامJة التكو�ن املسEمتر وتلزم إالدارة العمومJة بتكو�ن 

لربملان قÙل ٕاصدارها، وذ¶ متاشEيا مع روح املبادرة ال�شارáية املوظفني Uىل ا
كام ٔ�ن النص _اء ¢اليا من ٔ�ية ٕاشارات ٕاىل . اليت ٔ�قرها دسEتور اململكة

حتديد مدة التكو�ن، ومل يدرج �شلك رصحي ومÙارش رشوط الولوج لهذا 
  .التكو�ن

  السEيد الرئGس،
مهية جتديد الب�Jا ت والهيالك واملؤسسات لقد ظل املغرب دامئا مق�نعا ب¿ٔ

وٕاصال?ا وkرشEيدها وال�رسيع بوترية انتقالها ٕاىل ٔ�زم�ة احلداثة وا]ميقراطية 
، اوالتمنية املسEتدامة والشامç، |عتبار ٔ�ن العامل يعGش نظاما áونيا _ديد

وط ثقافة _ديدة kكرس لقمي ومفاهمي العوملة يؤسس بصفة تدرجيية رش 
  .والرشاكة و¦نف�اح واملنافسة

وهبدف حتقJق اخنراط ٕاجيايب يف رهاªت التحوالت اليت عرفها العامل، 
ونظرا لكون نص موضوع م�اقش��ا اليوم يد¢ل يف هذا إالطار، وكام ٔ�نه ال 
pسEتدعي سوى ا]مج التقين بني مؤسسEتني تعلمييتني موجودتني ٔ�ساسا 
م�ذ زمن، ٕاذ من إالجيابيات اليت Ñس�لها لهذا املرشوع قانون، كفرق 
املعارضة، هو حماوÊ هذا املرشوع تاليف والقضاء Uىل بعض املشالك Uىل 
مسEتوى الت�سEيق اليت تعGشها املؤسسEتني عن طريق دجمهام يف مؤسسة 

هاذ�ن املؤسسEتني (واVدة، ويه مÙادرة �سEتحق التنويه، نظرا لكوهنا 
ýٔ̂ر الكÙري) اFلتني رامكتا زخام من الت�ارب العلمية واملهنية يف  اكن لها ا

  .kكو�ن وت¿ٔهيل العديد من الكفاءات القJادية العليا |ٕالدارة العمومJة
وللك هذه ¦عتبارات، و|لرمغ من بعض املالحظات اليت ٔ�بديناها، 
فٕان هذا املرشوع قانون، واليت توخJنا من طر?ا حتسني النص وتاليف 

  .هفواته، فٕاننا يف فرق املعارضة سEنصوت |ٕالجياب Uليه
  .د الرئGسوشكرا السEي

  :السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا لمك السEيد املس�شار

  .اللكمة Fلفريق الفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية
  :ٕاذن، ن��قل Fلتصويت Uىل مواد املرشوع

̂ٔوىل   :املادة ا
  إالجامع؛: املوافقون

  .املادة الثانية، املادة الثالثة، الرابعة
تعديل ال ميس اجلوهر، املادة اخلامسة ورد �ش¿ٔهنا تعديل من احلكومة، 

، "6املادة رمق "بـ " املادة السادسة"فقط يف املادة اخلامسة، تعويض لكمة 
  .وذ¶ اÑس�اما مع kرقمي النص

  .إالجامع: ٕاذن، املوافقون Uىل التعديل
ٕاذن، صادق ا�لس Uىل املادة اخلامسة كام مت تعديلها من طرف 

  .احلكومة
  .مك ذ¶، تفضلوا السEيد الوز�رالسEيد الوز�ر، هل طلبمت اللكمة؟ فل

العمومJة العمومJة العمومJة العمومJة  الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفةالوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفةالوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفةالوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيدالسEيدالسEيدالسEيد
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

  السEيد الرئGس احملرتم،
هناك تعديل هيم املادة الثانية مكرر، حJث مت Vذف هذه املادة كامدة 

  .، هذي املادة الثانية2مكررة، ومت دمج مق�ضياهتا يف املادة 

 Eالس Eالس Eالس Eس اجللسةالسGس اجللسةيد رئGس اجللسةيد رئGس اجللسةيد رئGيد رئ::::        
ما عندªش يف التعديل، السEيد الوز�ر، عندª املادة اخلامسة واملادة 

، يه اFيل وزعناها Uىل السادة رؤساء الفرق، ولكن ٕاذا اكن ]�مك 12
تعديل خيدم هاذ القانون فميكن تتقدموا به ونطرVه لٕالخوان، نطرVه 

  .Fلم�لس املوقر
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 مة، امللكف |لوظيفة العمومJةمة، امللكف |لوظيفة العمومJةمة، امللكف |لوظيفة العمومJةمة، امللكف |لوظيفة العمومJةالسEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكو السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكو السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكو السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكو 
  :وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

 2مكرر كام قلت، حJث مت Vذف هذه املادة  2التعديل هيم املادة 
نفس املق�ضيات مت دجمها يف املادة .. املكررة كامدة، ومت دمج مق�ضياهتا

  ...الثانية، هاذي شلكية فقط، ª�ٔ ما اعرف�ش، السEيد الرئGس، واش

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
Vال اح�ا الرساÊ اFيل توصلنا هبا يه واحضة، ما فهياش، ما  Uىل لك

ٕاىل امسحتو نقرا الرساÊ كام توصلنا هبا، ويه .. عندªش، اح�ا ٕاىل ابغيتو
  .. واحضة _دا

 تفضلوا، السEيد الوز�ر، تفضلوا، راه الرساÊ عندª هنا ما فهياش
  .هاديش

العمومJة العمومJة العمومJة العمومJة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة السEيد الوز�ر املنتدب ]ى رئGس احلكومة، امللكف |لوظيفة 
  ::::وحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارةوحتديث إالدارة

̂ٔن النص كام  هذا تعديل يف الشلك، مت اقرتاVه وقÙو¯ يف اFلجنة، 
، يف اFلجنة مت دمج 2مكررة ومادة  2واب فJه مادة ورد من جملس الن

  .هاتني املادتني

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
ٕاذن، هاذ اليش مايش موضوع النقاش، اح�ا Óادي نصادقو Uىل املادة 

اFلجنة، يعين النص كام ورد عن اFلجنة، اح�ا هاذ اليش  كام وردت عن
  . غنا¢ذوه بعني ¦عتبار، ولكن يف التعديالت املقدمة ما اكي�ش

̂ٔمر كذ¶، ف�حن قد صادق�ا Uىل املادة الثانية كام  ،ٕاذن ٕاذا اكن ا
  .وردت عن اFلجنة، كام وردت يف التقر�ر

  :ٕاذن، ٔ�طرح املادة اخلامسة كام Uدلت Fلتصويت
  .إالجامع: ملوافقونا

  :املادة السادسة
  .إالجامع: املوافقون

  .11املادة السابعة كذ¶، املادة الثام�ة، التاسعة، العارشة، املادة 
  . فهيا تعديل ورد Uلينا من احلكومة 12املادة 
من هذه  5و 4و V3ذف امجلç ما بني القوسني، نقلت الفقرات : 12املادة 

  .بعده 13من املادة  2و 1ا بني الفقرتني املادة ٕاىل الباب الثالث م
  .إالجامع: املوافقون Uىل التعديل املقدم من احلكومة

ٕاذن، صادق ا�لس |ٕالجامع Uىل التعديلني، التعديل املد¢ل Uىل 
  .12املادة 

  .إالجامع: املوافقون Uىل املادة كام Uدلت
  .إالجامع: 14، املادة 13املادة 
  .21، 20، 19، 18، املادة 17ادة ، امل16، املادة 15املادة 

  :ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Fلتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     038.13038.13038.13038.13وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
  . ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة

ن��قل ٕاىل ا]راسة .. علق |ملقالعٕاذن، ن��قل ٕاىل مرشوع قانون يت
يتعلق |ملقالع، ؤ�¢رب ا�لس  27.13والتصويت Uىل مرشوع قانون رمق 

املوقر ٔ�ن اFلجنة ا�تصة وافقت Uليه |ٕالجامع، كام ٔ�¢ربمك ٔ�ن رئاسة ا�لس 
  .توصلت ببعض التعديالت من فريق ¦حتاد ا]سEتوري

يفضل السEيد الوز�ر لتقدمي ٕاذن، اللكمة Fلحكومة لتقدمي املرشوع، فلت 
  .املرشوع ا¹ي حنن بصدده

        ::::س�Jكس�Jكس�Jكس�JكG G G G السEيد عز�ز ر|ح، وز�ر التجهزي والنقل واFلو_ السEيد عز�ز ر|ح، وز�ر التجهزي والنقل واFلو_ السEيد عز�ز ر|ح، وز�ر التجهزي والنقل واFلو_ السEيد عز�ز ر|ح، وز�ر التجهزي والنقل واFلو_ 
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد ¬ والصالة والسالم Uىل موالª رسول ¬ وUىل �ٓ¯ وحصبه ٔ�مجعني
  سEيد الرئGس،ال 

  السEيدات املس�شار�ن،و السادة 
قانون، مث ٔ�شكر ٔ�عضاء الٔ�شكرمك Uىل �رجمة هاذ مرشوع  ،يف البداية

سEيد الرئGس ؤ�عضاء اFلجنة Uىل التصويت |ٕالجامع، وهذا دليل اFلجنة، ال 
̂ٔمة   .Uىل ٔ�ن هاذ القطاع حيظى ٕ|جامع اكفة مكوªت ا

ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�قول ب¿ٔنه مرشوع القانون لGس مرشوUا معزوال، بل هو 
̂ٔشغال العمومJة، وا¹ي  مرشوع مضن م�ظومة دÔل ٕاصالح قطاع البناء وا

من موضوع kكJيف وتصنيف سEبق ٔ�ن ٔ�رشت ٕاىل بعض عناوينه 
املقاوالت، ا�تربات، ماكتب ا]راسات، �شجيع صناUة مواد البناء، ٔ�يضا 
الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، kمنية املوارد الãرشية وتقوية 
̂ٔمن والسالمة يف ا�ال  ̂ٔشغال العمومJة وا املؤسسات اليت تعىن |لبناء وا

̂ٔشغال  ̂ٔوراش دÔل ا قانون Eجزء من الالعمومJة، جفاء هاذ مرشوع دÔل ا
̂ٔشغال  املنظومة اليت تبارشها احلكومة احلالية ٕالصالح قطاع البناء وا

  .¢ذينامهاالعمومJة، واFيل áينضاف ٕاىل واVد العدد دÔل القرارات اFيل 
ٔ�ذáر هبا ٔ�ن هذه احلكومة اختذت القرار يف سEنة ٔ�ن وهاذي م�اسEبة 

و¢اصة ٔ�ن هذه الغرفة يه ، "ية الوطنية̂ٔفضل ا" ـحول ما pسمى ب 2012
ذ النص أ�ن ه، غرفة اFيل جزء مهنا áبري ميثل القطاع اخلاص والغرف املهنية

الوطنية سEنة طبق�ه احلكومة ٔ�هنا تفضل الرشاكت  20اFيل اكن موجود 
̂ٔج�بية ب�سEبة áبرية، وÓ�ٔ ¶¹لب  املسEتقرة يف املغرب Uىل الرشاكت ا

̂ٔشغال العمومJة تفوز هبا الرشاكت الصفقات اليوم يف قط اع البناء وا
ذ القرار، امحلد ¬، وحتملنا فJه املسؤولية، واكنت اينا هذ¢االوطنية، و 
دا¢ل الوطن  اودفع ببعض الرشاكت ا]ولية ٔ�ن تؤسس فروU ،نتاجئه طيبة

  . لتتحول ٕاىل رشاكت ¢اضعة Fلقانون املغريب
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̂ٔمور يف هذا ا�ال، من مث ٔ�يضا ميكن ٔ�ن ٔ�قول ب¿ٔنه واVد العدد  دÔل ا
   .ذ املوضوع دÔل املقالعاه -كام قلت  -مضهنا 
السادة املس�شار�ن، �رجع السEيدة و ذ القانون اFيل áيتعلق |ملقالع، اه

حنن ٔ�مام ٕاصالح �رشيعي يتعلق ب�رشيع �رجع ٕاىل . سEنة 100ٕاىل ٔ�كرث من 
لقطاع دÔل النقل مائة سEنة، واVد العدد دÔل القوانني يف ا ،1914ظهري 

̂ٔشغال العمومJة �رجع ٕاىل  سEنة، بعضها Óادي جيي  100سEنة ٔ�و  50وا
  . مسEتقÙال، فH¶ |رشª هذه العملية

ب¿ٔنه اكنت Ô�ٔم  ،السادة والسEيدات ،املقاربة اكنت مقاربة �شارáية، يتذáر
̂ٔوىل والغرفة الثانية، تقدم النظرة دÔل إالصالح يف  تدراسEية يف الغرفة ا

جنتني، ٔ�يضا نظمنا ندوات اسEتدعي لها امجليع، راسلنا حىت املهنيني، اFل 
̂ٔنه هذا قانون  ثالثاسEتقÙلنا املهنيني من حJث ٔ�نه  سEنوات من احلوار، 

ٔ�شهر،  Ô�ٔ3م ٔ�و يف  3سEنة، ما ميك�ش جتي حكومة تد�رو يف  100عندو 
امحلد ¬، وصلنا ٕاىل  ،، حىتوالشدسEنوات من احلوار ومن  ثالثفٕاذن 

التوافق اFيل هو ا^ٓن هاذ التوافق ٔ�دى ٕاىل إالجامع دÔل مجيع مكوªت 
اكن توافق،  ،فٕاذن .هذه الغرفة، |ش ميكن، ٕان شاء هللا، مير هذا القانون

  .بناء Uىل حوار، Uىل مقاربة �شارáية
يعين من ٔ�مه املسEت�دات ٔ�نه ٔ�دجمنا مجيع املقالع مبا فهيا املقالع املائية 

ضع ٕاىل نفس املنطق، يعين ٔ�ي Vا_ة اFيل ميكن جنيبو مهنا والبحرية ليك خت
  .الرمç وجنيبو مهنا احلجر، فهJي تعترب مقلع، و|لتايل ختضع لهذا القانون

والسادة املس�شار�ن ٔ�نه يؤكد Uىل  ةهاذ القانون كنبغي ن¿ٔكد FلسEيد
، ولكن مع 1914مÙدٔ� التحر�ر اFيل هو م�صوص Uليه يف الظهري دÔل 

ا¢ذينا ٕاىل  ،فH¶.. انتقلنا من م�طق التحر�ر ٕاىل املنطق دÔل مرور الزمن
يف البالد، اFيل القطاع دÔل مقلع  1750ه عندª الّ ٕاىل ا^ٓن Ô 1914من 

̂ٔشغال العمومJة حيتاج ٕاÛهيا، واحلكومة ملا _ات و  مش�Gا ملنطق االبناء وا
ل ٕاىل سEنوات اسEتطعنا ûرخصو مع السادة الوالة والعام ثالثالتحر�ر يف 

|ش  ،500سEنوات  3ويف  ،1700سEنة  100مقلع، حوايل الثلث،  500
Uالش سEيكون حكرا ا.. مجيع من �ريد ٔ�ن pس�مثر جيب ٔ�ن pس�مثر وفق

   .فا^ٓن ميكن يل نقول لمك ٔ�كد Uىل مÙدٔ� التحر�ر ؟Uىل البعض
ٔ�كد ٔ�يضا Uىل مÙدٔ� التنافس و¦س�Mر بني امجليع، هذه ýروة طبيعية، 

بغى pس�مثر مرحÙا به وفق اغاربة سواسEية وفق املعايري، اFيل مجيع امل
  .املعايري، فٕاذن الباب مف�وح ٔ�مام لك من �ريد ٔ�ن pس�مثر
كرثة ¦نتظارات  ئ�يضا ٔ�كد هذا القانون Uىل تãسEيط املساطر، هاذ

سEتالحظون ٔ�ننا ٔ�لزم�ا إالدارة مبنطق الترصحي  ،ٕاىل Óري ذ¶ ،واملراVل
  . ولGس مبنطق الرتخJص

يف شهر�ن، ما يبقاش واVد  ،5نيا، ٔ�لزم�ا إالدارة يف شهر�ن جياوبوا
اك�ن واVد . رب وملف áيتعطل، اûهتJىزت امللف _الس واVد املدة، ملف áي

ذ التصور دÔل التحر�ر والتنافس، يف ااملنطق، امجليع سواسEية يف ٕاطار ه

ٔ�نه يخص إالدارة جتاوب، ٕاىل ما _او|�ش يعترب صاحب امللف ت شهر�ن 
  .. .، و|لتايل ٔ�نه مييش pشEتغل وفقاجماز 

مث ٔ�كد هذا القانون Uىل املزيد من املراقÙة البيJOة واملراقÙة املالية، البNGة 
|ش ما نرضوش الصÖة دÔل الناس والبNGة دÔلنا وفالح�نا وماª، ف¿ٔكد 

̂ٔموال ٕاىل اخلز  ينة Uليه هذا القانون، مث ٔ�كد Uىل املراقÙة املالية |ش تد¢ل ا
̂ٔموال ٕاىل امجلاUات احمللية، والسÐE ٔ�ن هناك واVد  دÔل ا]وÊ وتد¢ل ا

  .الفلتان áبري _دا يف هذا ا�ال
هذا القانون ٔ�كد ٔ�ن ا¹ي ال خيضع ٕاىل القوانني والضوابط البيJOة وال 
الضوابط التق�ية وال ضوابط املالية هناك عقو|ت، يعين صارمة، وهناك 

بعد إالنذار ٔ�ن �سحب  ،ا ٔ�ن �سحب الرخصةٕاجراءات ٕادارية، ٔ�قله
̂ٔمر ٕاىل ٔ�ن kكون عقو|ت مالية áبرية _دا،  الرخصة، ولكن قد يذهب ا

  ...بل ميكن ٔ�ن kكون عقو|ت ختضع Fلقانون البGيئ اFيل ميكن لها توصل ٕاىل
ٔ�ننا اح�ا ٔ�مام واVد العدد دÔل املقالع، رمبا سولوين مث ٔ�يضا هذا القانون 

 ثالثو بعضها ¢ارج القانون، فدرª مرçV انتقالية �ٔ  ،عايريال ختضع ٕاىل امل
سEنوات |ش امجليع يد¢ل يف ٕاطار هاذ املنظومة، فٕاذن اFيل غيد¢ل 
_ديد خيضع ٕاىل هذا القانون، واFيل هام موجود�ن عندمه واVد املرçV دÔل 

سEنوات |ش، ٕان شاء هللا، يد¢لوا ٕاىل هاذ املنظومة، |ش امجليع  ثالث
العادÊ، اليت Uليه ٕاجامع من ¢الل و مضن هذه املنظومة الشفافة يصبح 

  .تصويت اFلجنة املوقرة التابعة �لسمك
ا�ططات اجلهوية " ـمث ٔ�يضا هذا القانون ٔ�لزم إالدارة ٔ�ن تعد ما pسمى ب

بدينا، ا^ٓن غنخرجوها، ٕان شاء هللا، ا، غمنشEيو للك �ة، وراه "Fلمقالع
 اكينة يف البالد، |ش كتكون شفافJة ما �كوÑش كتقول ¶ ها املقالع اFيل

)délit d'initié(،  يل اكينة، هاذFارفش، ها املقالع اU ارف ويش ماU يش
̂ٔن  Vدا̂ٔن  ، ال نقرهبااملقالع ¢اضعة لالس�Mر وهاذ املقالع ال نقرهبا محمية ٔ�و 

̂ٔن غترض |لصÖة، فك�د�رو ما pسمى ب |ش " ا�ططات" ـفهيا املا ٔ�و 
 á لنا وحصتنا  ىتحيكون الوضوح، |شÔناو حنميو الرثوات د�Oمن �ة،  بي

ولكن ٔ�يضا كنعطيو وضوح ٕاىل اكفة املغاربة واملس�مثر�ن |ش ميكن هلم 
  .pس�مثروا يف هذا القطاع

هذا واVد إالصالح اFيل كنمتناو، . مرة ٔ�خرى، شكرا لمك Uىل التعاون
ى تطلعات شعبنا وتطلعات ٕان شاء هللا، التطبيق دÔلو �كون يف مسEتو 

̂ٔمة   .م�تخيب ا
  .والسالم Uليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . السEيد الوز�ر ،شكرا لمك

  .نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع ..اللكمة ا^ٓن ملقرر اFلجنة
  . .ن��قل Fلتصويت Uىل مواد املرشوع

Óٔ̂لبية؟    فرق ا
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Óٔ̂لبية؟    فرق ا
  فرق املعارضة؟ 

Óٔ̂لبية   .تفضلوا ،ا

        ::::املس�شار السEيد حسن سليغوااملس�شار السEيد حسن سليغوااملس�شار السEيد حسن سليغوااملس�شار السEيد حسن سليغوا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل سEيد املرسلني

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السEيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Óٔ̂لبية ملناقشة مرشوع  ٔ��رشف اليوم ب¿ٔن ٔ�تناول اللكمة |مس فرق ا

ىل مضمون إ وقÙل ٔ�ن ٔ�تطرق . يتعلق |سEتغالل املقالع 27.13رمق  قانون
بد من التذكري ب¿ٔن ال�رشيع املتعلق |سEتغالل املقالع يعود ٕاىل ال ،املرشوع

، |ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن هذا الظهري ال يعطي ٔ�مهية Fل�انب 1914مايو  5ظهري 
ع البGيئ املرتبط |سEتغالل املقالع، و�متزي �سلطة حمدودة ملراقÙة هذه املقال

ونظرا ملرونته اليت تت�ىل يف الطابع الزجري Óري  ،وحامية الوسط الطبيعي
الرادع وUدم وقوفه Uىل ا^5ٓر السلبية اليت ميكن ٔ�ن ت��ج عن اسEتغالل 
هذه املقالع حسب طبيعهتا ومكوªهتا وý�ٔرها Uىل املياه اجلوفJة والسطحية 

هواء ووقع لك هذه ؤ�حJاª التلوث ا¹ي قد يؤýر Uىل ال  ،والغطاء الغابوي
  .ا^5ٓر امللكف Uىل حصة املواطنني، خصوصا ا�اور�ن لهذه املقالع

  السEيد الرئGس احملرتم، 
ال ٔ�خفJمك رسا ٔ�ن هذا املوضوع ٔ�سال وpسEيل الكWري من املداد، نظرا 
لصعوبة التطرق ٕاليه يف ظل نوع من الفوىض اليت اكنت تعرتي هذا 

م |لعديد من العراقJل، اليت Óالبا ما القطاع، وجتعل ¦قرتاب م�ه يصطد
̂ٔش�اص واFلوبيات ا�¹ن ال ي¿ٔهبون |^5ٓر السلبية اليت اك ن بطلها بعض ا

ميكن ٔ�ن ت��ج عن اسEتغالل املقالع، سواء Uىل البNGة ٔ�و Uىل الساكن، 
ا هذه املقالع من مداخJلها ٔ�و هبوUدم اسEتفادة امجلاUات الرتابية اليت تتوا_د 

Uىل مداخJل هزيç، ال kرىق ٕاىل ما pسEتفJد م�ه ٔ�حصاب هذه ٔ�حJاª حتصل 
  .املقالع

وٕان وزارة التجهزي والنقل، مشكورة، بذلت جمهودات áبرية من ٔ�_ل 
حباث ا]حتليل إالشاكلية الناجتة عن اسEتغالل املقالع بناء Uىل  ٔ̂ راسات وا

وý�ٔر  ،املعنيةوبناء Uىل احلوار مع املواطنني ومع امجلاUات الرتابية  ،امليدانية
هذه املقالع وانعاكساهتا السلبية Uىل البNGة وكذا دراسة اجلانب املتعلق ب¿ٔداء 
واجÙات إالÞوات والرسوم املطبقة Uىل مكيات املواد احلقJقJة املسEتخر_ة 

̂ٔ¢ذ بعني ¦عتبار ثغرات ال�رشيع احلايل   .من املقالع، مع ا
ا املرشوع، حJث هيدف لهذا، نؤكد Uىل حصيç هذا ا�هود بلورها هذ

ٕاىل ٕاد¢ال مجموUة من املق�ضيات وإالجراءات من ٔ�_ل املسامهة يف حتسني 
Ñٔ̂شطة ¦ق�صادية و¦ج¾عية املرتبطة  نظام اسEتغالل املقالع وٕانعاش ا

  .هبذا القطاع

ولعل ٔ�مه املق�ضيات اليت _اء هبا هذا القانون، واليت س�شلك ٕاضافة 
 Âيف نوعية لتنظمي القطاع وجع ªت الكربى اليت تعرفها بالدÔدÖلتF باáموا

مجيع ا�االت، وخصوصا اجلانب ¦ق�صادي و¦ج¾عي، وUىل و_ه 
  :مهنا ،اخلصوص تعريف _ديد Fلمقالع

- | çتغEتكشاف املسEصوص خلاملقالع املتعلقة ب¿ٔ¢ذ عينات ¦س
من طرف مسEتغيل الر¢ام وبصفة Uامة من طرف مسEتغيل الصخور 

 çتعمEة؛املسĴٔشغال العموم  يف قطاع البناء وا

̂ٔشغال  - ̂ٔشغال العمومJة اليت kزود ٔ�وراش البناء وا مقالع ا
 العمومJة؛

  .املقالع البحرية -
لعل إالجراءات اجلديدة اليت يتضمهنا هذا املرشوع سEتحمل بني طياهتا 
̂ٔهداف اليت اكن ي�شدها امجليع، سواء  العديد من إالصالVات لبلوغ ا

ٔ�و الساكنة ا�اورة لهذه املقالع، ٔ�و امجلاUات الرتابية اليت   ٔ�حصاب املقالع
تو_د هبا هذه املقالع، حJث ٔ�هنا سEت�لق kاكفؤ الفرص وضامن حرية املبادرة 
واملقاوÊ واملساواة ما بني املس�مثر�ن يف جمال اسEتغالل املقالع، وكذا تãسEيط 

  .قالعاملساطر املتعلقة ب�سلمي وصوالت التصارحي |سEتغالل امل
ٔ�ضف ٕاىل هذا وذاك ا]فع |جتاه التنافسEية و¦VرتافJة وجودة 

مه يف ٕاVداث فرص . اخلدمات مع kمنية الصناUات املرتبطة مبواد املقالع ٔ̂ وا
الشغل _ديدة pسEتفJد مهنا الساكن من ¢الل ٕاجناز مشاريع مدرة �F¢ل 

ع السEياسات ذات الصç املبارشة ٔ�و Óري املبارشة بقطاع املقالع، متاشEيا م
¦ج¾عية اليت kهنجها احلكومة، ٕاضافة ٕاىل توفري الوسائل الرضورية 

 ،والالزمة لتكWيف مراقÙة اسEتغالل املقالع واملسامهة يف احملافظة Uىل البNGة
مع اسEت�الص وkمنية املوارد املالية FلجامUات الرتابية واخلزينة العامة املرتتبة 

  . سEتخر_ة من املقالعمكيات احلقJقJة Fلموارد امل ال من 
̂ٔسEباب اليت ذáرª وÓريها من املزاÔ اليت _اء هبا هذا القانون،  لهذه ا

Óٔ̂لبية |ٕالجياب Uىل  املتعلق  27.13رشوع رمق امل فٕاننا سEنصوت يف فرق ا
  .|سEتغالل املقالع

  .والسالم Uليمك ورمحة هللا وتعاىل و�راكته

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا السEيد املس�شار

  .اللكمة لفرق املعارضة

        ::::املس�شار السEيد ٔ�محد السEنGيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنGيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنGيتاملس�شار السEيد ٔ�محد السEنGيت
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، ،ٔ�خيت
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مب�لس املس�شار�ن �Fراسة pرشفين ٔ�ن ٔ�تد¢ل |مس فرق املعارضة 
يتعلق |ملقالع، ويه م�اسEبة  27.13ويت Uىل مرشوع قانون رمق والتص

لنؤكد بداية Uىل ٔ�مهية هذا املرشوع، مرشوع القانون ا¹ي من ش¿ٔنه تعز�ز 
الرتسانة القانونية ووضع Vد لالسEتغالل Óري املعقلن وÓري املنظم لهذه الرثوة 

وهو ما جعلنا،  الوطنية اليت طاملا اكنت رمقا عصيا يف معادÊ الريع والفساد،
يف فرق املعارضة، نتفاUل �لك ٕاجيابية ¢الل لك املراVل اليت مر مهنا هذا 
املرشوع، مرشوع القانون، وذ¶ من ¢الل تقدمي تعديالت جوهرية kروم 

ÖJم�ا ب¿ٔمهية هذا املرشوع قانون من �ةهجتويد النص القانوين وتنق ªٕاميا ،، 
ة فهام وممارسة، فقد سعينا من ¢الل هذا فهوم ا]ميقراطية ال�شارáيمل و�متثلنا 

ولكام سEنحت لنا املناسEبة،  ،ٔ�ننا ،املرشوع قانون ٕاىل بعث رسائل واحضة
التعاون  اتنتفاUل �شلك ٕاجيايب مع لك املبادرات ال�رشيعية، وعيا م�ا بعالق

الواجÙة بني مكوªت الفعل السEيايس عكس ما تدعيه احلكومة، عكس ما 
Óٔ̂لب    .ية احلكومJةتدعيه مكوªت ا

من ٔ�_ل ذ¶، نؤكد Uىل تصوي��ا |ٕالجياب Uىل مرشوع قانون رمق 
يتعلق |ملقالع، مع رضورة الت¿áٔيد Uىل مجموUة من املالحظات اليت  27.13

  :سEبق لنا ٕا5رهتا ٔ�مام اFلجنة ا�تصة، واليت نوردها كام ييل
̂ٔ¢ذ بعني ¦عتبار املالحظات الصادرة عن ا�لس  - 1 رضورة ا
�صادي و¦ج¾عي والبGيئ، ¢اصة ما يتعلق بتوضيح اخلطوط ¦ق 

الكربى ]فرت التحمالت يف مرشوع القانون، ومهنا ظروف التقJمي 
ووسائل إالنتاج وجحم العنرص الãرشي املراد �شغيÂ، ٕاىل _انب ٕارفاق 
ذات املرشوع مبجموع النصوص التنفJذية ٔ�و التطبيقJة حىت لو اكنت 

و التعديل، مع حتديد فرتة انتقالية وٕارفاق ملفات يف مرçV التصممي �ٔ 
طلبات الرتخJص السEتغالل املقالع �رمق التعريف الرضييب ورمق الس�ل 
الت�اري ورمق الضامن ¦ج¾عي، Uالوة Uىل ¦لزتام |الم�ثال Fلواحئ 
املتعلقة |لعمل والعامل والترصحي هبم يف الضامن ¦ج¾عي وتعز�ز 

 ãة؛املراجعة الرضيJ  
إالرساع بوضع ا�ططات اجلهوية لتدبري املقالع يف ٔ�قرب ا^ٓ_ال  - 2

̂ٔنه من  وتقJيدها ب¿ٔحاكم النصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا، 
ش¿ٔن تعرث ٕاخراج هذه ا�ططات اجلهوية لتدبري املقالع جعل لك 

Ôتقدم�ا  ،من ٔ�_ل ذ¶. ت املرجوة من هذا املرشوع دون _دوىالغا
هذا الش¿ٔن �روم جعل لك اسEتغالل Fلمقالع م�وافقا مع بتعديل يف 

 مق�ضيات ا�ططات اجلهوية لتدبري املقالع؛ 
عقلن Fلمقالع، املتعز�ز �ٓليات الرقابة FلÖد من ¦سEتغالل Óري  - 3

تفعيال Fلحاكمة، وهو ما pسEتلزم توفري لك الرشوط والضامªت 
̂ٔعوان الرقابة FلقJام |ملهام املنوطة هبم ̂ٔساسEية  Uىل ٔ�مكل و_ه،  ا

من مقالع الرمال |ملغرب Óري مرصح هبا،  %55خصوصا ٕاذا Uلمنا ٔ�ن 
مليارات درمه سEنوÔ، مما  5وهو ما يفقد مزيانية ا]وÊ ٔ�كرث من 

pسEتلزم اليوم، ؤ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، العناية هبذه الرثوة الوطنية 
  .عقلناملر و¦شEتغال Óري دوحام�هتا من اله
  السEيد الوز�ر،

بد ٔ�ن تعملوا ما يف وسعمك من ٔ�_ل ا]فع بعملية هذه املقالع وحتسني ال
̂ٔمور لكها حىت ن طف وûهتي¿ٔ ونلتحق áسا^ر ا]ول املتقدمة يف هذا صا

  .ا�ال
  .وشكرا

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك، السEيد املس�شار

  .اللكمة Fلفريق الفJدرايل

        ::::املس�شار السEيد عبد املا¶ ٔ�فرÔاملس�شار السEيد عبد املا¶ ٔ�فرÔاملس�شار السEيد عبد املا¶ ٔ�فرÔاملس�شار السEيد عبد املا¶ ٔ�فرÔطططط
  .الرمحن الرحمي والصالة والسالم Uىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا

  السEيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السEيدة والسادة املس�شارون،
pرشفين ٔ�ن ٔ�تد¢ل |مس الفريق الفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية مبناسEبة 

يتعلق |ملقالع، حJث انطلق�ا يف حتليلنا  27.13م�اقشة مرشوع قانون رمق 
ام ا¹ي تلعبه املقالع يف مواáبة التمنية ¦ق�صادية ¯ من ا]ور اله

و¦ج¾عية ببالدU ،ªلام ٔ�هنا kزود قطاع البناء مبا حيتا_ه من مواد لفائدة 
الب�Jات التحتية وÓري ذ¶ من ا�االت، فضال عن áوهنا V�ٔد ٔ�مه القطاUات 

̂ٔساسEية يف ¦ق�صاد املغريب، حJث ٔ�هنا متثل  يل من الناجت ا]ا¢ %7ا
من م�اصب الشغل، وقد اكنت لنا Uدة فرص  %9وتوفر ما يناهز  ،اخلام

لتنJãه احلكومة �موUة من ¦خ�الالت، هتم ٔ�ساسا طريقة اسEتغالل املقالع 
وهنب رمال الكWبان الساVلية  ،وتنايم ظاهرة املقالع العشوائية ،املرصح هبا

عن ذ¶ من والرمال الشاطئية، ¢اصة يف ظل ضعف املراقÙة وما نتج 
  .انعاكسات سلبية Uىل الساكنة والبNGة الطبيعية والب�Jات التحتية

كام ûهبنا لوضعية العديد من املقالع اليت هتدد التوازªت البيJOة وحىت 
̂ٔم�ية، سواء ٕا|ن اسEتغاللها ٔ�و بعد ٕاÓالقها، فضال عن ¦خ�الالت  ا

 ،ي واملايل والãرشياملتعلقة |سEتغالل العقار العمويم وسوء التدبري إالدار 
   .وضعف الزتام املسEتغلني ب¿ٔداء الواجÙات الرضيJãة املسEتحقة

مشولية وم�دجمة لتطو�ر ٔ�ساليب تدبري قطاع طالبنا بتãين مقاربة  ،¹ا
املقالع وعقلنة اسEتغاللها ومراقÙهتا يف ٕاطار سEياسة وطنية تقوم Uىل kرشEيد 

ل سEياسة �سEتحرض املوارد واحملافظة Uلهيا وضامن اسEتدامهتا من ¢ال
  .الرهاªت البيJOة املرتبطة |لفضاءات الطبيعية ؤ�وساط GUش املواطنني

كام طالبنا جبعل قطاع املقالع ينخرط يف ٕاطار التو�ات اجلديدة 
لبالدª، حفاظا Uىل التوازªت البيJOة وحام�هتا من �ة، وملعاجلة 
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ندعو ٕاىل ٕارساء  ماف�ئنا ،¹¶ .¦خ�الالت السالف ذáرها من �ة ٔ�خرى
 : وتطبيق مÙادئ _ديدة يف جمال احلاكمة وال�سEيري، وذ¶ من ¢الل

توزيع م�صف خلريات البالد، مبا ي¾ىش والتوجهيات السامJة الواردة  -
 ؛2014يوليوز  30يف اخلطاب املليك مبناسEبة عيد العرش يف 

ية مÙادئ احلاكمة اجليدة والشفافJة وربط املسؤولية |حملاسEبة والتمن  -
 ؛املسEتدامة، وذ¶ اÑس�اما مع مق�ضيات ا]سEتور اجلديد

طابع الالقضاء Uىل املامرسات العشوائية |لقطاع وهيلكته وٕاضفاء  -
 واVرتام القانون؛ ،¦Vرتايف Uليه

هيلكة القطاع وتدبريه تدبريا شفافا من ¢الل ٕاجراءات وتدابري  -
ديد املواقع من مرçV حت ا�شمل مجموع مراVل اسEتغالل املقالع، بدء

واûهتاء بوضع Vد ل�شاط ¦سEتغالل، مرورا |نطالق وممارسة 
  .¦سEتغالل والت�Ùع

ون¿ٔمل ٔ�ن حيقق هذا القانون هدف اÛهنوض |الس�Mر املنتج واملرحب 
قامئ Uىل ¦م�يازات ٕاىل نظام اق�صادي عقالين نظام وضامن ¦نتقال من 

  .لق |لقرار واملراقÙةوقانوين، من ¢الل تدابري UادÊ وشفافة تتع
واد البناء مبزتويد الوٕاذا اكن من بني ٔ�هداف هذا القانون ت¿ٔمني معلية 

من الناحJتني المكية والكJفJة، فٕاننا ندعو ٕاىل حامية الرتاب الوطين من 
وتعز�ز التق�يات اليت حترتم البNGة واحملافظة  ،معليات هنب املوارد الطبيعية
̂ٔوساط الطبيعية وUىل  التنوع البGيئ وحامية ٕاطار حJاة ساكنة اجلوار، Uىل ا

بل وحتسGهنا من ¢الل فك العزÊ وربطها �شEبكة الكهر|ء و¢لق الرثوات 
  .احمللية

  ،السEيد الرئGس
ٕاننا نعترب ٕاصالح قانون املقالع خطوة �مة Uىل درب ¦لزتام |ملبادئ 

انون شامال وليك �كون هذا الق. واملعايري البيJOة و¦ق�صادية والصحية
وpشلك |لفعل تقدما áبريا و�كون يف مسEتوى تطلعات  ،وطموVا

وطموVات مجيع املهمتني واملعنيني، تقدم�ا |لعديد من التعديالت، 
  .و|ملناسEبة Ñس�ل التعامل إالجيايب Fلحكومة معها

  السEيد الرئGس،
  السEيد الوز�ر،

وٕادرااك  ،رشيعيةنعتربه انف�اVا áبريا Uىل املؤسسة ال� وذ¶ طبعا انف�اح 
مهية الثقافة ال�شارáية يف ٕانتاج  ٔ̂ قانون، سEميكن ح¾ من ٕارساء المعيقا 

وتطبيق مÙادئ احلاكمة اجليدة والشفافJة واVرتام معايري البNGة، وسEيكون ¯ 
  .ح¾ وقع ٕاجيايب Uىل مسEتقÙل البالد

ويف هذا إالطار، نطالب احلكومة برضورة ال�رسيع ٕ|صدار مجيع 
̂ٔساسEيةالنصوص ا ̂ٔن القانون سEيظل ªقصا يف غياب  ،لتنظميية ا

̂ٔن تطبيقه رهني  ،النصوص التنظميية املرتبطة |لعديد من مواده و
هنا  ٔ̂ بصدورها، كام نؤكد Uىل رضورة ال�رسيع ٕ|صدار ا�ططات اجلهوية، 

سEمتكن من معرفة املوارد املتوفرة وضبط احلاجJات وضامن kزويد القطاع 

̂ٔن ،الصناعي امرسات العشوائية اليت يعرفها املهذا إالجراء سEيÖد من  و
هذا القطاع، وسEميكن من ٕاعامل احلاكمة ومعايري الصÖة والسالمة ومعايري 

   .البNGة واVرتام إالجراءات القانونية
كام نطالب بتوسEيع دا^رة ال�شاور ٕ|رشاك واسEتحضار رٔ�ي مجعيات 

ت�Ùع و ا�ططات وتدبري ومراقÙة ا�متع املدين يف خمتلف املراVل من ٕاUداد 
ؤ�يضا برضورة العمل Uىل توفري املوارد الãرشية وتقوية  ،اسEتغالل املقالع

وٕاسEناد القطاUات  ،ٔ�دوات املراقÙة، سواء Uىل الصعيد احمليل ٔ�و الوطين
احلكومJة املعنية FلصالحJات اخلاصة هبا وت¿ٔهيلها FلقJام بذ¶ لتحقJق 

̂ٔطراف املعنيةاملقاربة ال�شارáية والتوا   .فقJة الكفçJ بضامن مصاحل لك ا
̂ٔ¢ري، ûمتىن ٔ�ن pسهم هذا القانون يف تطو�ر ٔ�ساليب تدبري  ويف ا

Uىل  ãينن القطاع وعقلنة اسEتغالل املقالع ومراقÙهتا يف ٕاطار سEياسة وطنية ت 
وkرشEيد املوارد  ،مÙادئ احلاكمة والشفافJة وتوزيع م�صف خلريات البالد

افظة Uلهيا وضامن اسEتدامهتا، من ¢الل سEياسة �سEتحرض واحمل ،الطبيعية
  . الرهاªت البيJOة املرتبطة |لفضاءات الطبيعية ؤ�وساط GUش املواطنني

  .شكرا Uىل حسن ٕاصغا^مك

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا السEيد املس�شار

  . ن��قل ٕاىل التصويت Uىل مواد املرشوع
يق الفJدرايل FلوVدة ورد تعديل من الفر  ،خول يف املوادا]وقÙل 

Vٔ̂د مقديم التعديل  وا]ميقراطية، �ريم ٕاىل ٕاضافة ديبا_ة Fلنص، اللكمة 
  .ٔ�و ملقديم ا]يبا_ة

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  .شكرا السEيد الرئGس

املرشوع، نظرا لٔ�مهية  اتقدم الفريق الفJدرايل بديبا_ة هتم هذ ،فعال
  .با_ةتاعتو، وU ¶¹ىل ٔ�ي ميكن نقرا ا]ي ن 

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .تفضل، تفضل

  :املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
اعتبارا �Fور الهام ا¹ي تلعبه املقالع يف مواáبة التمنية ¦ق�صادية 
و¦ج¾عية يف بالدª، حJث kزود قطاع البناء والبناÔت التحتية اليت 

̂ٔساسEية يف ¦ق�صاد الوطين، فقد  يف  �رزتتعترب V�ٔد ٔ�مه القطاUات ا
̂ٔ¢رية مجموUة من ¦ خ�الالت يف قطاع املقالع، هتم طرق اسEتغالل ا^ٓونة ا

وتنايم ظاهرة املقالع العشوائية وهنب رمال الكWبان الساVلية والرمال 
الشاطئية وUدم جناUة املراقÙة وما نتج عن ذ¶ من انعاكسات سلبية Uىل 

Jة الطبيعية والب�NGئدات املاليةالتحتية والعا اتالساكنة والب.   



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

14 

 )م 2015 ٔ��ريل 28( ه 1436 رجب 9

ٔ�صبح من الالزم جعل قطاع املقالع ينخرط يف ٕاطار التو�ات  ،¹ا
JOة وحام�هتا من �ة وملعاجلة اجلديدة لبالدª، حفاظا Uىل التوازªت البي 

خ�الالت السالف ذáرها من �ة ٔ�خرى، كام ٔ�صبح من الرضوري تãين ¦
قالع وعقلنة اسEتغاللها مقاربة مشولية وم�دجمة لتطو�ر ٔ�ساليب تدبري قطاع امل

ومراقÙهتا يف ٕاطار سEياسة وطنية تقوم Uىل kرشEيد املوارد واحملافظة Uلهيا 
وضامن اسEتدامهتا من ¢الل سEياسة �سEتحرض الرهاªت البيJOة املرتبطة 

   .|لفضاءات الطبيعية ؤ�وساط GUش املواطنني
اكمة فهذا القانون يتو
 ٕارساء وتطبيق مÙادئ _ديدة يف جمال احل ،¹ا
  :وذ¶ من ¢الل ،والتدبري

توزيع م�صف خلريات البالد مبا ي¾ىش مع التوجهيات السامJة  -
 ؛2014يوليوز  30الواردة يف اخلطاب املليك مبناسEبة عيد العرش يف 

 ضامن ¦نتقال ٕاىل نظام اق�صادي عقالين وشفاف؛ -

مÙادئ احلاكمة اجليدة والشفافJة وربط املسؤولية |حملاسEبة  -
 ية املسEتدامة، وذ¶ اÑس�اما مع ا]سEتور اجلديد؛والتمن 

القضاء Uىل املامرسات العشوائية |لقطاع وٕاضفاء الطابع  -
 ¦Vرتايف Uليه؛

هيلكة القطاع وتدبريه تدبريا شفافا من ¢الل ٕاجراءات وتدابري  -
من مرçV حتديد املواقع  ا�شمل مجموع مراVل اسEتغالل املقالع، بدء

¦سEتغالل، مرورا |نطالق وممارسة  واûهتاء بوضع Vد ل�شاط
 ¦سEتغالل والت�Ùع؛

�شجيع ¦س�Mر يف ٕاطار من املنافسة و¦VرتافJة وجودة  -
 اخلدمات؛

 ؛والكJفJةت¿ٔمني معلية الزتويد مبواد البناء من الناحJتني المكية  -

�شجيع ظهور مس/ مسؤول من الناحJة ¦ج¾عية وم�صف  -
̂ٔنظمة البيJOة احمل   لية؛م�درج يف ا

  . �شديد املراقÙة لفرض اVرتام الرشوط امللزتم هبا -

  . هذه يه ا]يبا_ة اليت اقرتح�اها ٔ�ن تضاف ٕاىل هذا القانون
  .شكرا السEيد الرئGس

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا FلسEيد املس�شار

  .السEيد الوز�ر ،لمك اللكمة

        ::::السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�Jك
  .حمي�سم هللا الرمحن الر 

حبال التعامل إالجيايب مع ما _اء يف تعديالت السادة املس�شار�ن من ا
�قريبا قÙلناها لكها، واكن توافق حىت Uىل السحب، وهذه ا]يبا_ة ف .. فرق

وردت، لكهنا تؤرخ ملرçV حتول نوعي فÐ يتعلق هباذ القانون، فقÙلناها 
ا نضيفوهاش؟ ما ٕاجامال مع بعض التعديالت الشلكية، واش نضيفوها وال م

عرف�ش يعين التعديالت الشلكية حول ا]يبا_ة فقط، ف¿ªٔ كنعتقد ٔ�ن 
  .لشاكإ ا]يبا_ة ٕاجامال مقÙوÊ، ما اك�ن 

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . احلكومة تقÙل ا]يبا_ة ،ٕاذن

   :ٔ�عرض هذه ا]يبا_ة Fلتصويت
  .إالجامع : املوافقون

  . صادق ا�لس Uىل ا]يبا_ة |ٕالجامع ،ٕاذن
̂ٔوىل ورد �ش¿ٔهنا تعديلٔ�ع ̂ٔوىل، املادة ا من الفريق  ٔ�يضا رض املادة ا

ذ التعديل يف االفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية، ٔ�عطي هلم اللكمة لرشح ه
̂ٔوىل   .املادة ا

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
̂ٔول اكن يعين ا]يبا_ة، هو اFيل مت القÙول  املادة اكنت تعين التعديل ا

  . دÔلو
  .2لتعديل ا^ٓخر اك�ن يف املادة ا^ٓن ا

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
̂ٔوىل كام وردت عن اFلجنة ،ٕاذن   .ٔ�عرض املادة ا

  .إالجامع: املوافقون
Vٔ̂د  2املادة  ورد �ش¿ٔهنا تعديل من فريق ¦حتاد ا]سEتوري، اللكمة 

  .مقديم التعديل

        ::::املس�شار السEيد ادرpس الرااملس�شار السEيد ادرpس الرااملس�شار السEيد ادرpس الرااملس�شار السEيد ادرpس الرايضيضيضيض
  .شكرا السEيد الرئGس احملرتم

  الوزراء،السادة 
  ٔ�خوايت املس�شارون، ،ٕاخواين

  السEيد الرئGس، 
  السEيد الوز�ر احملرتم،

كنا طالبنا ٕ|ر_اع قانون اسEتغالل املقالع ٕاىل اFلجنة ٕالغنائه، لكن 
عوض ٔ�ن ٔ�قدم هذه التعديالت، السEيد الرئGس، Uىل هذا املرشوع، 

  .الوز�رالسEيد  ،ٔ�كتفي بتوصية Fلوزارة، ونطلب ٔ�ن ت¿ٔ¢ذ هبا بعني ¦عتبار

̂ٔرايض الفالحJة  - ٔ�وال، خبصوص العمليات اليت هتم �شطيب ا
 اليت تغمرها الرمال، ٔ�كدمت û�ٔمك ان�هبمت ٕاىل هذا إالشاكل؛

5نيا، هناك مشالك تتعلق |مل/ Uىل الشEياع، خصوصا ٔ�ن  -
سEنة، وال  20 ـاحلا^ز املترصف Uىل الشEياع ٔ�ن هناك من يترصف فرتة ل

سEتغالل ٕاىل مرشوع اس�Mر يتعرض |يق مبجرد حتويل ¦. V�ٔد يتعرض
لالبزتاز، وهذا ما ال نقÂÙ،  ،املالك وÓريمه، ٕاما من إالدارة ٕاما من كذا
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ؤ�نمت، السEيد الوز�ر، ٔ�كدمت Uىل û�ٔمك ف�حمت ا�ال للك املس�مثر�ن، ولهذا 
مع جلوء املالكني يف  ،نويص الوزارة ٕاىل ¦ن�Ùاه ٕاىل هذه املشالك وVلها

 . ام احملامكالطعن ٔ�م
مرة ٔ�خرى تنطلبو م�مك |ش Þ¢ذوا هاذ املسائل بعني ¦عتبار، 

  .وت�سحبو ذاك التعديالت، ج�اب السEيد الرئGس
  .شكرا

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا
وkك�فون  ،ٔ�فهم ب¿ûٔمك حسبمت لك التعديالت املقدمة Uىل املرشوع ،ٕاذن

  . |لتوصية اليت قرٔ�مت
و ٔ�ن السEيد الوز�ر يت�اوب |ٕالجياب مع يبد.. 2ٔ�عرض املادة  ،ٕاذن

   .هذه التوصية
  .السEيد الوز�ر، لمك اللكمة

        ::::السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�Jك
  السEيد الرئGس،

̂ٔمة  ̂ٔمة ٔ�نه فعال  و�ٔ ª�ٔ نبغي هاذي م�اسEبة ٔ�ما م�تخيب ا مس�شاري ا
كومة بصفة Uامة يف موضوع ¦س�Mر تيخصنا نن�هبو، بقدر ما ا]وÊ واحل

ا^ٓن ماشEية يف اجتاه دÔل ٔ�ن ¦س�Mر جيب ٔ�ن �كون |به مف�وVا، يعين 
ؤ�ن يGرس ¦س�Mر، ٔ�حJاª تقع بعض إالشاكالت، هاذ إالشاكالت هو ٔ�نه 

 áارفني ،ميكنU ¾ميكن يش مس�مثر �ٓخر ما ك ،وانk ر ريMضاش يش اس�
ٓ قلنا  ينافسو ٔ�و حلا_ة يف النفس، فك�وقع بعض التعرضات، فاح�ا ودي �
دارية، واVد إ هذه التعرضات ال تلغي الو5ئق إالدارية، تتكون واVد الوثيقة 

عندو واVد امل/ ٔ�و وثيقة ال تلغهيا، فإالدارة تيخصها متيش يف ¦س�Mر، 
بغى يد�ر إالÑسان Óري قهوة _ارو يتعرض، يش اوٕاال ميكن نقول ¶ ٕاىل 

فامحلد ¬، اكنت ... ٔ�مام اووÓادي نبق ،بغى يد�ر يش وز�ن يتعرضاواVد 
الضوابط والقوانني اFيل يه كتضبط هاذ العملية، ال جيب ٔ�ن يتوقف 

فهاذ القضية . ¦س�Mر، وٕاذا اكن يش تعرض راه ميكن الناس ميشEيو FلمÖامك
  . ٕاجامال، التفاصيل فهيا راه ٔ�حصاب القانون حيددوهنا

̂ٔمر الثاين هو ٔ�نه ثãت، وª�ٔ عندي واVد امللف  يف داكÊ، ٔ�ن ªس ا
سEياVة ال كGس�مثروا يف السEياVة مWال، فكمييش يف واVد املاكن دÔل 
 pس�مثر، وáيلقى ب¿ٔنه Uامر |لرمç، واش Óادي خيضعو Fلمسطرة املعقدة |ش

يخضع �Fراسة البيJOة واملوافقة á فقلنا ٔ�ودي مادام امللف اس�Mري حىت هو 
ين هذيك د5ه خيضع مرة ٔ�خرى Uاو البيJOة وáيدوز من املساطر، ال داعي ٔ�ن

الرمç ٕاال ٕاذا اكن غيJãعها، ٕاىل اكن غيJãعها تيخصو مييش يؤدي حقوق 
Êات وحقوق ا]وUامجلا.   

هاذو جوج دÔل التوصيات غنا¢ذومه بعني ¦عتبار |ش  ،فٕاذن
  .نGرسو العملية ¦س�Mرية، وراه ورد حىت يف القانون هاذ التو_ه هذا

        ::::لسةلسةلسةلسةالسEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل 
  . شكرا لمك، السEيد الوز�ر

  :Fلتصويت كام وردت Uىل ا�لس من اFلجنة 2ٔ�عرض املادة  ،ٕاذن
  .إالجامع: املوافقون

  .ورد �ش¿ٔهنا تعديل من فريق ¦حتاد ا]سEتوري، ٕاذن حسب 3املادة 
  :كام وردت عن اFلجنة 3ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املادة الرابعة، املادة اخلامسة

ما ما عندpش، ما عندpش هنا، يف �ٓش من املادة، السEيد الرئGس؟ 
̂ٔخرى، مازال ما  عندpش، عندي ا]يبا_ة وعندي بعض املواد ا

املادة : مسحتيو عندª رساÊ فهيا التعديالتابغييت، ٕاىل إاىل . وصلناهاش
̂ٔوىل ا]يبا_ة وبعدها مÙارشة امل  3، هاذو هام، 44السادسة واملادة  ادةا

  .دÔل املواد اFيل توصلنا هبم
̂ٔمر، دا| اح�ا ا�لس صادق Uىل املادة الثانية  ،ٕاذن áيفام اكن ا
  . |ٕالجامع

  .منر ٕاىل املادة الثالثة، صادق Uلهيا ا�لس
  .إالجامع: ، مل �رد �ش¿ٔهنا تعديل4ٔ�عرض املادة 

  .5املادة 
̂ٔول من الفريق الفJدرايل FلوVدة  ورد �ش¿ٔهنا 6املادة  تعديالن، ا

  . وا]ميقراطية والثاين من الفريق ا]سEتوري
̂ٔول من  الفريق ا]سEتوري ٔ�صبح Óري ذي موضوع، يبقى التعديل ا

  .الفرق الفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية، لمك اللكمة لرشح تعديلمك

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  .شكرا السEيد الرئGس

تاع ن  من ٔ�نه الو5ئق اFيل عندي ª�ٔ، وغتكون �سلمت لٕالدارة |لرمغ
، ولكن ما عندªش 3ؤ�يضا املادة  2ا�لس، فهيا تعديل فÐ خيص املادة 

̂ٔن كنا �Óسحبو هاذ التعديالت    .مشلك 
وUليه، اخللل �Óشوفوه فني اك�ن؟ ٕاىل اكن فJمك غنتÖاسEبو معمك، وٕاىل 

  .اكن فJنا غنÖاسEبو إالدارة

        ::::د رئGس اجللسةد رئGس اجللسةد رئGس اجللسةد رئGس اجللسةالسEيالسEيالسEيالسEي
  .ما اك�ن مشلك، مرحÙا ،ما اك�ن مشلك

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
كام يعرض ا�طط : "ٔ�ضف�ا فقرة _ديدة اFيل تقول 6فÐ خيص املادة 

بعد ذ¶ Uىل العموم |لوسائل املتاVة لتقدمي ¦Uرتاضات ¢الل ٔ�_ل شهر 
̂ٔي ي�ãدئ من Þرخي إالUالن Fلعموم، ويف VاÊ انقضاء ه ̂ٔ_ل ال ميكن  ذا ا

  ".خشص تقدمي تعرض ٕاال ٔ�مام احملامك ا�تصة
  .شكرا
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        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك

  .اللكمة FلسEيد الوز�ر لتÖديد موقفه من التعديل

        ::::السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو_Gس�Jك
ا¹ي حصل اح�ا دامئا التعديالت اكن بوسعنا ٔ�ننا نقÙلوها، ولكن ٔ�عتقد 

عب قÙول هذا التعديل، وكنطلب من الفريق ٕاذا اكن ممكن ٔ�ن ب¿ٔنه يص
  .مش�Gا فJهاpسحبه ٔ�حسن، |ش منشEيو يف السEياق دÔل التوافق اFيل 

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا

السEيد الوز�ر يطلب من الفريق احملرتم حسب هذا التعديل ليبقى 
  .¦Ñس�ام يف النصوص

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  .�سحبوت يطلب م�ا يش وز�ر يش Vا_ة وتتكون معقوá Ê  واح�ا ميل

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا FلسEيد رئGس الفريق Uىل جتاوبه مع ا�لس واحلكومة معا ،ٕاذن
  :كام وردت عن اFلجنة 6ٔ�طرح املادة  ،ٕاذن

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املادة السابعة

، 14، 13، املادة 12، املادة 11، املادة 10، املادة 9، املادة 8املادة 
15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،
، لمك اللكمة لرشح 24ٕاذن املادة  ،حصيح ...33، 32، 31، 30، 29

  .التعديل

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
 2ذف هذه املادة، مالءمة مع التعديل رمق حبلبو اكنطكنا �لك �ساطة 
الحJة التعرض Fلعموم مضن مسطرة اع¾د ا�ططات وا¹ي ٔ�عطى ص

للك املفاسد اليت ٔ�رشª ٕاÛهيا يف تعليل التعديل  ااجلهوية لتدبري املقالع، ودرء
  .تاع هذه املادةن ملق�ضيات هذه املادة، ¹¶ طلبنا ب¿ٔنه يمت احلذف  2رمق 

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .السEيد الوز�ر

        ::::_Gس�Jك_Gس�Jك_Gس�Jك_Gس�JكالسEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو السEيد وز�ر التجهزي والنقل واFلو 
  .نفس امللمتس

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .نفس امللمتس ..نفس امللمتس، السEيد الرئGس

  
  

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
امللمتسات تقدم FلسEيد وز�ر العدل، وÑ ¶¹سEتجيب Fلملمتس 

  .وÑسحب

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا Uىل ¦سEت�ابة

، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24املادة قلنا  ٕاىل منر ،ٕاذن
33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43.  

فهيا تعديل، ورد �ش¿ٔهنا تعديل من الفريق الفJدرايل FلوVدة  44
  .لمك اللكمة لرشح التعديل ،44وا]ميقراطية، املادة 

        ::::املس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUةاملس�شار السEيد محمد دعيدUة
  .ك�سحبو هاذ التعديل، السEيد الرئGس، بال ما Ñرشحوه

        ::::لسةلسةلسةلسةالسEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل السEيد رئGس اجل 
  .شكرا، شكرا.. �سحبون هذا التعديل ،ٕاذن

، 50، 49، 48، 47، 46، 45كام وردت Uىل اFلجنة، املادة  44املادة 
51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،
65.  

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Fلتصويت
  إالجامع؛: املوافقون

  ال V�ٔد؛: املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     27.1327.1327.1327.13وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Uىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
  .|ملقالع|ملقالع|ملقالع|ملقالع

ون��قل مÙارشة �Fراسة والتصويت Uىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل 
̂ٔرسة، ؤ�¢رب ا�لس املوقر  70.03قانون رمق المن  16املادة  مبثابة مدونة ا

  .ٔ�ن اFلجنة ا�تصة وافقت Uليه |ٕالجامع
   .املقرتح، مقدم املقرتح، اللكمة لصاحب املقرتح اللكمة ملقديم

  . ٕان مل �كن، ف¿ٔعطي اللكمة Fلحكومة
  . مقرر اFلجنة موجود؟ التقر�ر وزع

  . اللكمة Fلحكومة
  ...السEيد الوز�ر، هل لمك

   .ٕاذن، ٔ�ف�ح |ب املناقشة
   .ٕاىل ما اكي�ش م�اقشة، منر ٕاىل التصويت

   .وا السEيد الرئGساملعارضة، تفضلوا، تفضل ..اللكمة لÓ�ٔلبية
Óٔ̂لبية تقدم تد¢لها مك�و|، وس�Gضمنه تقر�ر اجللسة، ٕان شاء هللا   .ا

̂ٔسEتاذ حكمي ب�شامش، تفضلوا   .فرق املعارضة، السEيد رئGس الفريق، ا
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        ::::كمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامششششعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلالسEيد السEيد السEيد السEيد املس�شار املس�شار املس�شار املس�شار 
  .شكرا السEيد الرئGس

  السادة الوزراء،
  ٕاخواين السادة املس�شار�ن،

̂ٔصاÊ واملعارصة، ٔ�قد�ا ليك ٔ�رشح هذه مدا¢ç مق�ضب ة |مس فريق ا
قانون اFيل حنن بصدد ال|ق�ضاب شديد و�ة نظر فريقي يف مقرتح 

  .م�اقشEته والتصويت Uليه
طبعا، فهمنا ٔ�ن هاذ مقرتح قانون، فهمنا ب¿ٔنه �ريم ٕاىل احلفاظ Uىل 

̂ٔطفال واملرٔ�ة من ¢الل تعممي توثيق عقد الزواج هر ومعاجلة ظوا ،حقوق ا
ال زالت قامئة يف جممتعنا لٔ�سف الشديد، واكن يفرتض ٔ�ن نعاجلها مضن 

ؤ�فضت ٕاىل اع¾د مدونة  ،املقاربة إالصالحJة اليت هزت ا�متع املغريب
̂ٔرسة   .ا

اFيل UربU ªلهيا يف اFلجنة وكذ¶ يف و لكن، و�ة نظرª املتواضعة 
املس�شار�ن، فعاليات اليوم ا]رايس اFيل نظمناه هنا �رVاب جملس 

و�ة نظرª ٔ�ن  .وحرضته Uدد من م�ظامت ا�متع املدين املهمتة |ملوضوع
من مدونة  16املقاربة اليت يقرت?ا هذا املقرتح قانون املتعلق بتعديل املادة 

̂ٔرسة يه مقاربة ٔ�كتفي |لقول ٔ�هنا حGÙسة رؤية ٔ�و مقاربة زم�ية حمدودة يف  ا
تقدم جوا| هنائيا وال تقدم Vال _ذرÔ  مقاربة، ق�اعتنا ٔ�هنا ال. الزمن

ٕالشاكلية Uدم توثيق عقد الزواج، |لرمغ من متكهنا من صيانة حقوق 
حص، يف ٕاطار دعو  ٔ̂ ̂ٔطفال والزجيات Uىل ا سامع الزوجJة وٕاقامة الب�Gة  ىا

الرشعية يف ٕاثباهتا، خصوصا يف املناطق النائية يف ب�ª، وكذ¶ املناطق 
ªالصحراوية لب�.  

بعا، حنن نعيد الت¿áٔيد يف هذه املدا¢ç املق�ضبة Uىل ٔ�ن هذا احلل ط 
ت Óالبا ما يفيض ٕاىل ¦لتفاف والتÖايل Uىل مق�ضياته Fلتوصل ٕاىل املؤق

kزوجي الطفالت القارصات ٔ�و رشعنة تعدد الزو_ات، متلصا من الرشوط 
  .الرشعية الصارمة اليت تJãح التعدد

، والفرتة ¦نتقالية تغذيه وkزيد من طبعا واقع التعدد نعرف ٔ�نه عنيد
̂ٔرسة، ومن املؤسف  شEيوUه وكرثة Uدده، ¢الفا لٔ�هداف الكربى ملدونة ا

ن �ٔ ومن ا��ل ٔ�ن التعدد يمت kكرpسه حىت من قÙل مسؤولني يفرتض 
  .يقدموا صورة مرشقة Fلب�

̂ٔصاÊ واملعارصة نعترب ٔ�ن ٕالغاء الفقرة الرابعة من ،¹¶  فٕاننا يف فريق ا
من هاذ املدونة هبدف ٕاVÞة إالماكنية Fلمغاربة املقميني دا¢ل  16املادة 

الوطن و¢ار_ه ٕالثبات عقود الزواج �اكفة الوسائل، وا¹ي قد يمت دون 
̂ٔ_ل، مما يوفر  توثيق، وذ¶ دون تعليق حق إالثبات احلر Uىل رشط ا

املا حامية ٔ�فضل لٔ�رسة والطفوÊ |ل�سEبة لهذه الفNة من املواطنني ط
واليت قد ت�ش¿ٔ يف ٔ�ي  ،الظروف القاهرة اليت حتول دون توثيق الزواج

̂ٔرسة   . حلظة من النطاق الزمين لرسÔن مدونة ا

 ªة ا]ولية لبالدJس�اما مع ¦لزتامات احلقوقÑبق، واEىل ما سU بناء
الطفوÊ حامية طلعات وانتظارات هيئات ا�متع املدين العامç يف جمال تومع 

  .حبقوق إالÑسان، فٕاننا سEنصوت |لرفض Uىل هذا املقرتح قانون واÛهنوض
  .وشكرا

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك

  .الفريق الفJدرايل

        ::::املس�شار السEيد محمد لشكراملس�شار السEيد محمد لشكراملس�شار السEيد محمد لشكراملس�شار السEيد محمد لشكر
  السEيد الرئGس،

  السادة،
ٔ�تد¢ل |مس الفريق الفJدرايل FلوVدة وا]ميقراطية مبناسEبة م�اقشة 

مبثابة املدونة  70.03من القانون رمق  16مقرتح قانون �ريم بتغيري املادة 
̂ٔرسة، هاذ املدونة اليت نعتربها حبق حتوال يف  تطور ا�متع املغريب  صريورةا

وقمية مضافة يف اجتاه مÙدٔ� املساواة ورد ¦عتبار Fلمرٔ�ة املغربية واUرتافا 
ق زالت تعرتضه عوائمباكûهتا دا¢ل ا�متع، Óري ٔ�ن تفعيل مق�ضيات املدونة ال

كثرية، تتعلق Uىل اخلصوص |الخ�الف يف تفسري بعض بنودها واسEتغالل 
  .بعض املق�ضيات وحتريفها وسوء اسEتعاملها

  السEيد الرئGس،
̂ٔرسة Uىل ٔ�ن عقد الزواج الك�ايب يعترب  16نصت املادة  من مدونة ا

الوثيقة الوحJدة ٕالثبات عقد الزواج، Óري ٔ�نه ٕاذا Vالت ٔ�سEباب قاهرة دون 
د الزواج يف وق�ه، ميكن Fلزو_ني التو_ه ٕاىل احملمكة Fلمطالبة توثيق عق

يف فقرهتا  16ٕ|قرار الزواج ٔ�و سامع دعوى الزواج، وقد نصت املادة 
الرابعة Uىل ٔ�ن سامع دعوى ٕاثبات الزوجJة تمت ¢الل فرتة انتقالية ال تتعدى 

ة يف سEنوات من Þرخي دخول القانون Vزي التنفJذ، وبعد اûهتاء هاذ املد 5
نه بقي بعد هذا التارخي Uدد من املواطنني يتقدمون �ٔ ، وحJث 2009فربا�ر 

FلمÖامك لسامع دعوى الزوجJة، |درت احلكومة ٕاىل تقدمي مرشوع قانون 
 10سEنوات ٕاىل  Û5متديد الفرتة ¦نتقالية املتعلقة �سامع دعوى الزوجJة من 

طلبات املواطنني سEنوات، حJث مكن هذا اÛمتديد احملامك من ¦سEت�ابة ل 
  .والنظر يف دعوى سامع ٕاثبات الزوجJة

وٕان كنا قد UربU ªىل موقف�ا املتحفظ من هذا اÛمتديد |Fلجنة ا�تصة 
عتبار ٔ�نه سEميكن مب�لس املس�شار�ن، فٕاننا مع ذ¶ كنا نتفهم دواعيه Uىل ا

من ٕاجياد Vل Uادل Fلعديد من امللفات املعروضة ٔ�مام القضاء، وسEيكرس 
̂ٔطفال امحلا ̂ٔرسة �شلك Uام وFل�ساء وا ية القانونية والقضائية ملؤسسة ا

  . �شلك ¢اص
يتو
 من توفري السEند ال�رشيعي Fلقضاء  2009وقد اكن اÛمتديد سEنة 

Fلبت يف امللفات املرتامكة ٔ�مامه، اليت هتم وضعية العديد من املواطنني 
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ه بعد انقضاء العرش مبختلف �ات اململكة ل�سوية وضعيهتم القانونية، Óري ٔ�ن
  ما يه احلصيç؟  ،سEنوات

̂ٔحاكم املادة  - وجتريدها من  16ٔ�وال، خرق دامئ ومسEمتر 
مضموهنا، وذ¶ |سEمترار زواج الفاحتة Uىل نطاق واسع، عكس ما 

̂ٔوىل من اعتبار عقد زواج الك�ايب الوثيقة الوحJدة قنصت Uليه الف رة ا
 ٕالثبات الزوجJة؛

وت الزوجJة FلتÖايل Uىل مسطريت 5نيا، اسEتغالل مسطرة ثب -
 kزوجي الطفالت وتعدد الزو_ات؛

5لثا، kكرpس اÛمتيزي بني ال�ساء والر_ال من م�طلق ¦سEت�ابة  -
Óٔ̂لب الطلبات اليت يقد�ا الزو_ان معا ٔ�و الزوج مبفرده ورفض ٔ�و 

 الزو_ات فقط؛ قÙلUدم قÙول _ل الطلبات املقدمة من 

غرب ا]ولية يف جمال حقوق رابعا، تعارضه مع الزتامات امل -
̂ٔطفال  .إالÑسان وال�ساء وا

̂ٔننا �لك �ساطة ضد ف�ح م�افذ  ،¹ا كنا وال زلنا ضد اÛمتديد، 
̂ٔن ذ¶ ي��اىف مع روح  �رشيعية ٔ�مام زواج التعدد وkزوجي القارصات، 

̂ٔرسة ومع تعهدات املغرب ا]ولية   .مدونة ا
Ôياق، نطالب وزارة العدل واحلرEت مبضاعفة اجلهود من ويف نفس الس

ٔ�_ل ٕابعاد عوامل التÖايل ووضع ا^ٓليات واملوارد الãرشية واملادية الالزمة 
وجتاوز الصعو|ت اليت توا_ه املواطنات واملواطنني يف تدبري  ،¹¶

ووضع خطط ªجعة وفعاÊ لت�اوز  ،شؤوهنم إالدارية، مبا فهيا توثيق الزواج
   .اخلروقات اليت تلحق تطبيق القوانني

نعلن رفضنا لهذا املقرتح القانوين القايض �متديد ٕاضايف Fلفرتة  ،لهذا
¦نتقالية املتعلقة �سامع دعوى الزوجJة، وûرفض اسEتغالل مسطرة ثبوت 
الزوجJة FلتÖايل Uىل مسطريت kزوجي الطفالت وتعدد الزو_ات، ا¹ي 

̂ٔرسة ومع تعهدات املغرب ا]ولية، وٕاجياد  احللول ي��اىف مع روح مدونة ا
̂ٔن هذا اÛمتديد االٕ الناجعة حلل  شاكالت ¦ج¾عية اليت يعرفها جممتعنا 

ªاجلديد لن حيل املشلك يف نظر.  
  .وشكرا السEيد الرئGس

  :السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  . شكرا لمك
  .السEيد الوز�ر، لمك اللكمة، تفضلوا السEيد الوز�ر.. ن��قل ٕاىل

        ::::تتتتواحلرÔواحلرÔواحلرÔواحلرÔ    صطفى الرمJد، وز�ر العدلصطفى الرمJد، وز�ر العدلصطفى الرمJد، وز�ر العدلصطفى الرمJد، وز�ر العدلاملاملاملاملالسEيد السEيد السEيد السEيد 
  �سم هللا الرمحن الرحمي 

وبه ÑسEتعني، والصالة والسالم Uىل سEيد املرسلني  امحلد ¬ رب العاملني
  .وUىل �ٓ¯ وحصبه ٔ�مجعني

  السEيد الرئGس،

  السادة املس�شارون،
  السEيدة املس�شارة،

  حرضات السEيدات والسادة،
̂ٔمر يتعلق مبقرتح قانون   . طبعا ا

  ؤوليهتا وتقرتح مرشوع قانون؟ ملاذا مل تتحمل احلكومة مس :السؤال
 -حقJقة ٔ�ن هاذ املوضوع ªقشEناه مع اكفة املعنيني، ªقشEناه مع القضاة 

من اكفة ٔ�ر_اء اململكة، وªقشEناه مع العديد من امجلعيات  -ؤ�قول القضاة 
  :وªقشEناه بي��ا، وتبني ٔ�ن هناك ٕاشاكلنياحلقوقJة، 

̂ٔول هو ٔ�ننا ٕ|زاء ٕاجراء اسEت�Äايئ جتعل من  116، املادة إالشاكل ا
وثيقة عقد الزواج يه الوسEيç املقÙوÊ ٕالثبات الزواج، لكن �سãب ٔ�سEباب 
قاهرة، ميكن ٔ�ن kكون Vالت دون توثيق عقد الزواج يف وق�ه، تعمتد 

وطبعا تعمتد سا^ر وسائل إالثبات واخلربة وما  ،احملمكة سامع دعوى الزوجJة
  .ٕاÛهيا

 ا]خول م�ه ٕاىل الزواج يف ٕاطار هذا واVد الباب تقرر ٔ�ن يمت ،ٕاذن
مخس سEنوات ت�هتJي يف  2004سEنوات، يف  5واVد الفرتة انتقالية دÔل 

ٔ�تذáر، وقد كنت مسؤوال يف فريق مب�لس النواب،  ،2009يف  .2009
تقدم�ا مبقرتح قانون �ريم ٕاىل اÛمتديد، كام تقدم الفريق ¦شرتايك ٔ�يضا 

احلكومة _اءت مبرشوع . اÛمتديد مب�لس النواب مبقرتح قانون �ريم ٕاىل
 5سEنوات، تضاف ٕاىل  5قانون يقرتح ٔ�يضا اÛمتديد، فمت اÛمتديد ملدة 

اح�ا يف املرçV الثالثة،  ،ٕاذن .سEنوات 10سEنوات السابقة، ٔ�صبحت املدة 
سEنة، ¹¶ قلنا واش هذا مالمئ؟  15سEنوات غتعود  5ٔ�ي ٕاننا ٕاذا ٔ�ضف�ا 

  .هذا سؤال
̂ٔخرى، يف ا جلانب ا^ٓخر الحظنا ٔ�نه عندU ªالقات قامئة، يف اجلهة ا

̂ٔوالد ي�Ùغي حام�هتم، وهذه العالقات  قامئة، وkرتب عهنا ٔ�والد، وهؤالء ا
الزوجJة ي�Ùغي Uدم kرEها بدون حامية قانونية، والحظنا ب¿ٔن هاذ احلاÊ يف 

اكنت عهنا  k2008زايد، حبيث إالحصاءات تقول لنا ب¿ٔنه يف سEنة مWال 
23.390 ÊاV ةJ2010، يف 13.962 ـهبطت ل 2009يف . ثبوت الزوج: 
̂ٔنه اكنت هناك محç قامت 38.952 ـÓادي توصل ل 2011، 11.856  ،

هبا احلكومة السابقة من ٔ�_ل توثيق عقود الزواج، وذ¶ تفادÔ لت�اوز 
 :2013، 17.213 ـÓادي kرجع ل 2012سEنني الثانية، يف  5املرçV دÔل 

غتكون عندU ªىل  2015و 2014نتصور ٔ�نه يف  Uلينا ٔ�ن ،ٕاذن .23057
̂ٔقل يعين    VاÊ، فٕاذن ما العمل؟ 30000حىت ل  25.000ا

اكن الرٔ�ي |ل�سEبة ٕايل هو ٔ�ن املرشع هو الربملان، الربملان يتكون من 
ممثلني من اكفة املسEتوÔت ومن اكفة اجلهات، وقلت ب¿ٔن هذا املوضوع 

يعمتده ٕاخواننا ؤ�خواتنا يف  ي�Ùغي ٔ�ن ننظر ما هو التو_ه ا¹ي سوف

̂ٔوىل ٔ�و الغرفة الثانية، ٕاذا ب¿Vٔد الفرق  ̂ٔمر |لغرفة ا الربملان، سواء تعلق ا
احملرتمة يت�ذ املبادرة ويتقدم هبذا املقرتح، كام Uلمت ب¿ٔنه اك�ن مقرتح �ٓخر 

̂ٔوىل   . قدم يف الغرفة ا
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��ذ اح�ا قلنا يف جلنة العدل وال�رشيع مب�لس املس�شار�ن ٕاننا س� 
هل  ؟لشعب ما هو رٔ��مك يف هذا الوضعا ممثلواملوقف ا¹ي س���ذونه، 

ٔ�م ٕاننا نغلقها  سEنوات ٕاضافJة 5نتحمل املسؤولية مجيعا ومنيض ونوسع 
  وûهنJي هذا املوضوع ٕاىل Óري رجعة؟ 

̂ٔوىل صادقت اFل  ،|لطبع نة ج صادقت اFلجنة |ٕالجامع، يف املرçV ا
يف اFلجنة . يف اجللسة العامة طلب ٕار_اUهملا عرض . |ٕالجامع Uىل املقرتح

  . ٔ�عيد النقاش، وبعد ذ¶ اكنت ٔ�يضا املصادقة من _ديد
يقول  ىبغأ�قول لمك، حرضات السEيدة والسادة احملرتمني، اFيل  ،اليوم

|لرفض يقول، هذاك حقو، ولكن ما هو اجلواب ا¹ي سEيعطيه FلÖاالت 
kرتب عهنا ٔ�بناء؟ ما هو اجلواب دÔل العالقات الزوجJة القامئة ا^ٓن واليت 

مايش .. ª�ٔ ما عندpش. ال، ª�ٔ تنقول ال ٕاىل قليت. عطيوª بديلاالعميل؟ 
Uالش ندافع Uليه؟ ولكن راه عندª واVد الوضع دÔل Uائالت امرشوع، 

  مايش |ملئات، |^ٓالف، واش خنليومه؟ هذا سؤال، واش خنليومه؟ 
�شعارات معينة، قد kكون رصاVة ما ميك�ش يل ª�ٔ خشصيا نتعلق 

مغرية، قد �كون لبعض الناس والعالقات وبعض اجلهات اFيل نبغهيا تبقى 
Uالقيت مرÞح معها، ولكن هل ª�ٔ فعال ٔ�جÙت اجلواب الصحيح Uىل 

  ٕاشاكلية جممتعية áبرية؟ 
بغينا ما يبقاوش زواج الصغريات، راه لن يمت ذ¶ او|ملناسEبة ٕاىل 

قانون، وهللا ما Óادي حندو من زواج  100تد�روا |لقانون، راه وهللا و¢ا 
Uلينا حنن يف احلكومة واحلكومات اليت سEت¿ٔيت بعدª ٔ�هنا kرفع . الصغريات

̂ٔرس، ٔ�هنا خصها ت�Jح Fلف�يات  من املسEتوى ¦ق�صادي و¦ج¾عي دÔل ا
حق اÛمتدرس، وٕاىل هو املسEتوى ¦ج¾عي لٔ�رس ارتفع، والطفالت 

  . حبال هاذ الزواجاغيكوÑش  مشاو Fلمدرسة ماا
ج االزو هبقى الفقر، ٕاىل بقت الهشاشة، راإاىل ¢لينا الفراغ، ٕاىل 

 á يلFل، اV بة هلمEهللا هو هذا ىعطايكون |ل�س . ª�ٔت لورزازات اGمش
واسEتفزين ٔ�ن �كون هناك من القضاة من ي¿ٔذن يف زواج الصغرية اFيل 

ٔ�نه البNGة تقول ب¿ٔن اليت  سEنة، لكن Uلمت 14سEنة، رمبا ٔ�حJاª  15عندها 
سEنة ما كتبقاش حظوظ الزواج |ل�سEبة لها ممك�ة،  18سEنة  17تت�اوز 

بغينا، ولكن ا�متع Óادي إاذن ند�رو القوانني اFيل . ٕاذن ¢اص وعي ا�متع
، ٕاذن خصنا ٕاذن ند�رو جمهود يف امليدان ¦ق�صادي ىبغامييش فني 

ا درªش هاذ اليش ما غنوصلو و¦ج¾عي والتثقJفي والتوعوي، ٕاىل م
̂ٔوىل   .فني، هاذي ا

 16دÔل ٔ�نه هاذ املادة  -ª�ٔ ٔ�قول ٕاشاUة  –الثانية، اك�ن واVد إالشاUة 
غنعطي . كتوقع مهنا �رس|ت يف املوضوع دÔل التعدد وزواج القارصات

̂ٔمور واحضة، ففي االتعدد  حشال عندª يعين دÔل احلاالت |ش kكون ا
VاÊ، ٕاذن  787اكنت  2013و ،دÔل احلاالت 806عندª  2012سEنة 

VاÊ، يف Vني ٔ�نه ملا  800، نقولو 787و 806حنفظو نعقلو Uىل الرمقني، 
كمنشEيو مWال لهاذ اليش اFيل كنتلكمو Uليه دÔل الزواج يف ٕاطار ٕاثبات 

VاÊ، ٕاذن Ñشوفو ند�رو اح�اÔ  17213عندª  2012الزوجJة غنلقاو يف 
VاÊ، حنيدوها من  V، 800اÊ 806 ـب 2012اكن دÔل  نقولو التعدد اFيل

17200  ªغتبقى عند ،ÊاV16000 ،16000  ª�ٔ يديEل �ٓش؟ ٔ�سÔد
مىش طلب امىش |ملسطرة العادية، اغنقول لمك ما اكي�ش يش واVد 

مشاو هباذ الطريقة امللتوية، نفرتض اهذا إالذن، بل لكهم  والتعدد وم�ح ل
 ªٓش غند�رو لها؟ مع العمل ٔ�ن هذا  16000 ،16000هذا، غتبقى عند�

   .Óري حصيح، Óري حصيح
̂ٔن ما عندpش املعطيات Uىل لك  ما U�ٔلمه ٔ�نه ماغنقولش لكيش احملامك، 
احملامك، ولكن ٔ�قول لمك _ل احملامك kرفض طلب التعدد اFيل áيجي من ¢الل 
 بوابة ثبوت الزوجJة، ولكن k ª�ٔمنيش معمك بعيد، ونفرتض راه ما اكي�ش

  .هاذ اليش مايش حصيح
طبعا |ل�سEبة لزواج القارصات نعم اك�ن، زواج القارصات اك�ن، 

̂ٔنه ميل كتجي واVد القارصة يف واVد البNGة اFيل هام áيعمتدوا ا Uالش؟ 
 Eميشá يو عند القايض، ملا كريفض هلم ماEميشáوش يقولوا يزواج القارصات، و

ميشEيو لٔ�سف يزتوجوا، á  ،صايف مسعنا ؤ�طعنا و�هنيو امللف وpسدوه، ال
واحلل áيكون نت من واجÙك ٔ�ن تبحث هلم عن Vل، الٔ�سف، وكتعود 

ٕاذن، حرضات السEيدات والسادة، لمك . يف ثبوت الزوجJة، هذا هو الواقع
  . واسع النظر يف هذا الباب

ال ٔ�دري ملاذا ٕاحقام بعض  .áيبقى يل نعرج Uىل بعض إالشارات
اق مالمئ، فالتعدد هو موجود، Óري هو إالشارات اFيل ما اكÑش عندها سEي

واش هو تعدد مرشوع وال تعدد Óري مرشوع؟ الكWريون : اك�ن السؤال
رشوع، وUىل امل ممن ينددون |لتعدد املرشوع م�غمسون يف التعدد Óري 

يف ٕاطار القانون ٔ�ن pسائلوا وا¹ي يؤا¢ذ املعدد�ن Uىل كتاب هللا وس��ه 
̂ٔ¢القJة ومن الت�اوزات ٔ�نفسهم هل مه فعال حمصنون من ¦ ¢رتاقات ا

  . يف هذا الباب؟ هذا ٔ�وال
5نيا، ª�ٔ ٔ�رى يف ا�متع ٔ�نه بعض الناس اFيل هام ضد التعدد �ريدون يف 

�ريدوننا ٔ�ن ûرفع التجرمي  ،بغينا نصيغو قانون ج�ايئ _ديداهاذ املرçV اFيل 
هلم، اك�ن خص الناس يقادوا اخلطاب دÔ ،ٕاذن. عن العالقات Óري الرشعية

  .مشلك áبري
يه؟ يه ٔ�نه التعدد مÙاح يف كتاب هللا، مÙاح يف سEنة  االثالثة ٔ�شEن

رسول هللا �رشوط، مÙاح يف املدونة، وملا صادق�ا حنن الربملانيون Uىل 
املدونة ما م�عناهش، ٔ�حبناه �رشوط، ٔ�شEنو الرشوط؟ يه الرشط 

ند�روه Fلجنون؟ ٕاىل Óري ذ¶، واش كنا ك  ،¦سEت�Äايئ واملربر املوضوعي
  . املغربيات ،ه Fلãرش، املغاربةوواش كنا كند�روه Fلعفاريت؟ كنا كند�ر 

السؤال واش الرشوط اكينة وال ما اكيناش، هذا kهيم هذاك الر_ل 
̂ٔوىل ٕاذا رفضت áيتفح الباب ٔ�مام  ̂ٔن زوج�و ا ̂ٔوىل،  وáهيم زوج�و ا

القايض ا¹ي  لشقاق، ٕاذن áهيمهم هام جبو�م، و|ملناسEبة áهيمF التطليق 
  بغينا نتد¢لو يف هاذ اليش؟ اUالش امينح ٔ�و مينع، 
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̂ٔسEتاذ، واش شغ/؟ ª�ٔ معدد، و|ملناسEبة، مبوافقة  ª�ٔ معدد، ٔ� ا
̂ٔوىل   .. زوجيت، و�كون يف Uلمك ب¿ٔن زوجيت ا

̂ٔنك و�ت يل الrم، كنو_ه ¶  نعم سEيدي؟ كنو_ه ¶ الrم 
̂ٔنين ̂ٔنين ª�ٔ معدد وU�ٔزت بذ¶   U�ٔدد يف احلالل وال U�ٔدد يف الrم 

̂ٔوىل راها  بغييت جنيب ¶ ات معاÔ، وٕاىل امشااحلرام، و5نيا زوجيت ا
بغيين ٔ�هنا ا^ٓن تؤكد ااحلمك واFيل قالت ب¿ٔهنا توافق Uىل هذا الزواج، وٕاىل 

  Vني تتÖدث عن املسؤولني؟  ، s�ٔ Ô،كد ¶، ما د¢/¿ٔ ¶، غت
  .شكرا ،شكرا، امحلد ¬ ،شكرا ¶

        ::::لسEيد رئGس اجللسةلسEيد رئGس اجللسةلسEيد رئGس اجللسةلسEيد رئGس اجللسةاااا
   .شكرا، شكرا ،شكرا لمك السEيد الوز�ر

  . منر ٕاىل معلية التصويت ،ٕاذن
̂ٔسEتاذ حكمي، تفضل   .ا

        ::::كمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامششششعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
  السEيد الرئGس،

̂ٔنه جتاوب وتفاUل وصال و_ال، مزÔن، ولكن  ٔ�شكر السEيد الوز�ر 
ح لنا ªقشوه، دا| يف ٔ�ي سEياق يد¢ل تد¢ل السEيد الوز�ر، واش �سم

  جنادلوه؟ 

  ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
السEيد الوز�ر ٔ�عطى و�ة نظر احلكومة، وحنن ٔ�مام دا| Uىل لك Vال، 

  .مقرتح قانون تقدم به جملس املس�شار�ن

        ::::كمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامكمي ب�شامششششعبد احلعبد احلعبد احلعبد احلاملس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
، ª�ٔ ما "اûكحوا ما طاب لمك". .ما عندpش مشلك، السEيد الوز�ر

�سEتعمل كفجوة  16، املادة U16ىل املادة عندpش مشلك، ª�ٔ كنتلكم 
  .هللا هيديك، السEيد الوز�ر. لرشعنة جرمية يف ا�متع

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .تفضل، تفضل، اليس حكمي.. يش ليس حكمي، تفضل ٕاىل عندكا

  :ٔ�عرض املادة الفريدة Fلتصويت، منر ٕاىل معلية التصويت ،ٕاذن
  ؛35 :املوافقون

  ؛8 :املعارضون
  .ال V�ٔد: املمتنعون

من  16صادق ا�لس Uىل مقرتح قانون �ريم ٕاىل تعديل املادة  ،ٕاذن
̂ٔرسة 70.03القانون رمق    .مبثابة مدونة ا

ؤ�نتقل مÙارشة ٕاىل �ٓخر مقرتح قانون يتعلق �كراء احملالت ا�صصة 
لالسEتعامل الت�اري والصناعي ٔ�و احلريف، ؤ�¢رب ا�لس ب¿ٔن اFلجنة ا�تصة 

   .جامعوافقت Uليه |الٕ 

̂ٔحصاب املقرتح، اللكمة Fلحكومة لتقدمي املقرتح، تفضل  ٔ�عطي اللكمة 
  .السEيد الرئGس

        ::::املس�شار السEيد محمد Uلمياملس�شار السEيد محمد Uلمياملس�شار السEيد محمد Uلمياملس�شار السEيد محمد Uلمي
  .شكرا السEيد الرئGس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

pرشفين |مس الفريق ¦شرتايك ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�مام ٔ�نظارمك نص مقرتح 
عقارات واحملالت ا�صصة لالسEتعامل الت�اري القانون املتعلق �كراء ال

  . والصناعي واحلريف
هذا املقرتح سEبق ٔ�ن مت تقدميه من طرف فريق�ا ٔ�مام ٔ�نظار جلنة العدل 
وال�رشيع وحقوق إالÑسان مب�لس املس�شار�ن، هبدف دراسة مضامJنه 
بعدما متت املصادقة Uليه من طرف جملس النواب ومتت ٕاVالته Uىل هذا 

  .ا�لس
  السEيد الرئGس احملرتم، 

ٕاليه املقرتح املذáور، هو السعي ٕاىل جتاوز  ٔ�و هيدف من مجç ما �ريم
إالشاكالت القانونية وامليدانية العميقة اليت kرتãت عن تطبيق الرتسانة 
القانونية املتعلقة |لكراء الت�اري طيç نصف قرن من الزمن، ٕاذ ال خيفى 

ر�ن، ٔ�ن تنظمي العالقة التعاقدية بني Uليمك، السEيدات والسادة املس�شا
املكري واملكرتي يف امليدان الت�اري والصناعي واحلريف تؤطرها العديد من 

 24واûهتاء بظهري  ،1930مارس  21من ظهري  االنصوص ال�رشيعية، بدء
، مبعىن ٔ�ن املنظومة القانونية لبالدª اكنت تعاين من �ش�ت Uىل 1955ماي 

ية، ومن طبيعة احلال هذا ال�ش�ت اكنت ¯ مسEتوى النصوص القانون 
انعاكسات واحضة Uىل واقع ¦جهتاد القضايئ ببالدª، من ¢الل تضارب 
 ªاJوعن حممكة النقض ٔ�ح ،ªاJالقرارات الصادرة عن نفس احملمكة ٔ�ح

  .ٔ�خرى، مما ٔ�دى ٕاىل إالرضار مبصاحل املتقاضني يف ربوع   اململكة
Gيد الرئEتوى هذا ال�ش�ت ٔ�يضا، السEىل مسU س، اكن ¯ انعاكس

إالجراءات وUىل مسEتوى املساطر، من حJث تعقدها وÓلوها يف 
الشلكيات، ٕاضافة ٕاىل ما pس�ل Uىل مسEتوى املضمون من اخ�الل 

  .Fلتوازن بني احلقوق و¦لزتامات اليت تؤطر ٔ�طراف العالقة التعاقدية
  السEيد الرئGس،
  السEيد الوز�ر،

  ني،السادة املس�شار�ن احملرتم
انطالقا من هاته ¦عتبارات، ؤ�مام kزايد Vدة ¦نتقادات املو�ة 

، سواء من طرف الفقهاء القانونيني، من طرف 1955ماي  24لظهري 
املقرتح بغية  ااملامرسني، Uىل Vد سواء، ارت¿ٔى الفريق ¦شرتايك وضع هذ

، 1955ماي  24ٕاUادة النظر يف ¦خ�الالت اليت ٔ�فرزها تطبيق ظهري 
  .كذا ٕاقرار نوع من التوازن بني طريف املعادÊ، اFيل هام املكري واملكرتيو 
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الفريق اكن هيدف ٕاىل حتيني هذا الظهري مبا ي¾ىش  وكذ¶
و¦جهتادات القضائية القارة اليت مت kكرpسها، ؤ�صبحت قرارات مÙدئية، 
من قÙيل Vذف مسطرة الصلح والنص Uىل اند5ر احملل الت�اري �سãب 

القاهرة، وكذ¶ التضارب ا¹ي اكن يعرفه موضوع الزÔدة يف السومة  القوة
  .الكرائية

  السEيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
نظرا Fلت�اوب إالجيايب مع مقرتح الفريق ¦شرتايك دا¢ل جلنة العدل 
وال�رشيع وحقوق إالÑسان، سواء من ¢الل التعديالت البناءة اليت ٔ�سهمت 

بعض الفرق وكذ¶ القطاUات احلكومJة املعنية، وال سÐE ا�هود الكÙري هبا 
ا¹ي تقدم به السEيد وز�ر العدل واحلرÔت احملرتم، وكذ¶ وزارة الصناUة 
والت�ارة و¦ق�صاد الرمقي، هاذ التعديالت اليت مت قÙولها والتوافق �ش¿ٔهنا 

ال�رشيع وحقوق إالÑسان، يف ٕاطار اFلجينة الفرعية املنWãقة Uىل جلنة العدل و 
̂ٔهداف اليت من  مك�تنا من ٕاUداد نص قانون ذي جودة، و�رىق وحيقق ا
ٔ�_لها تقدم الفريق ¦شرتايك لصياÓة هذا املقرتح، اليشء ا¹ي دفع 
مبكوªت ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÑسان ٕاىل التصويت 

   .إالجيايب Uىل هذا املقرتح ا¹ي حظي ٕ|جامع اFلجنة
دا¢ل اجللسة العامة لصاحل هذا  سEنصوت ٕاىل |يق زماليئوا^ٓن، 

  .املقرتح
  .شكرا Uىل ٕاصغا^مك

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا، شكرا

  .التقر�ر قد وزعٔ�ن مقرر اFلجنة، ٔ�عترب 
̂ٔسEتاذ U: ٔ�ف�ح |ب املناقشة Óٔ̂لبية، ا   .اب ازÓاريدا

        ::::ابابابابددددUUUUمحمد محمد محمد محمد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد املس�شار السEيد 
  .لرحمي�سم هللا الرمحن ا

  السEيد الرئGس،
  السادة املس�شار�ن،

  السEيدات والسادة املس�شار�ن،
Óٔ̂لبية يف مقرتح القانون  pسعدين ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�ماممك رٔ�ي وموقف فرق ا
املتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا�صصة لالسEتعامل الت�اري والصناعي 

  .ٔ�و احلريف
مغ ٔ�مهيته الكربى، هذا املقرتح ت¿ٔخرª يف م�اقشEته واملصادقة Uليه ر

ورمغ ارتباطه |حلياة ¦ق�صادية الوطنية، ورمغ تقادم الظهري املنظم لهذا 
   .1955، واكن �ٓخر تعديل ¯ يف سEنة 1930ا�ال ا¹ي �رجع ٕاىل سEنة 

مفنذ ¦سEتقالل ٕاىل اليوم، حصلت تطورات كربى ورسيعة يف ا�ال 
̂ٔعامل و¦س� Mر، وا¹ي �رتبط �شلك الت�اري واحلريف والصناعي وUامل ا

Ñٔ̂شطة املتعلقة هبذ   .ا�ال اوثيق مب�ال العقار وáراء احملالت ملامرسة ا
ومن الطبيعي ٔ�ال �سا�ر �رشيعات تعود ٕاىل عقود من الزمن، V�ٔد�ا 
يعود ٕاىل بداية ¦سEتقالل، لك هذه التحوالت ؤ�ن ال �سامه �شلكها 

 ٔ̂   .Ñشطةاحلايل يف توفري م�اخ سلمي ملامرسة هذه ا
لقد نتج عن ال�رشيعات اجلاري هبا العمل اليوم مشالك كربى وûزاUات 
ؤ�رضار، سواء ملكري احملل املعد لالسEتعامل الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و 

لكن، للك ذ¶ اكن هذا املقرتح يف حمÂ، . احلريف ٔ�و ملكرتي احملل
  .وpسEتجيب FلكWري من م�طلبات هذا القطاع احليوي

  السEيد الرئGس،
د اكنت مسامهة جملسEنا ¢الل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إالÑسان لق

_د فعاÊ، حJث متت م�اقشEته بعمق و_دية، ؤ�د¢لت Uليه تعديالت 
Jل اFلجنة الفرعية ومبسامهة رئاسة احلكومة ووزارة العدل هامة بعد �شك 

̂ٔما نة واحلرÔت ووزارة الصناUة والت�ارة و¦ق�صاد الرمقي وا]مع التقين يف ا
  . العامة Fلحكومة، مما جعل م�ه مقرتVا جامعيا، حيظى بدمع امجليع

هذا العمل امجلاعي وهذا ا�هود ٔ�دى ٕاىل تطو�ر وجتويد هذا املقرتح، 
ؤ�صبح pسEتجيب ملتطلبات وتطور هذا القطاع، وpسد Uددا من الثغرات 
اليت بي�ت Uلهيا املامرسة، ووفر م�ا¢ا ٔ�فضل وUالقة واحضة بني املكري 
واملكرتي، وهو ما جعÂ حيظى ٕ|جامع ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشيع وحقوق 

  .إالÑسان
Óٔ̂لبية تدمع هذا املقرتح وتصوت  واعتبارا للك ذ¶، فٕان فرق ا

  . لصاحله
  .وشكرا لمك السEيد الرئGس

        ::::السEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسةالسEيد رئGس اجللسة
  .شكرا السEيد املس�شار احملرتم

   ؟فرق املعارضة
  :يتن��قل ٕاىل معلية التصو  ،ٕاذن

  :1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2املادة 
16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29.  

  :ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه Fلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

    قانون املتعلق �كراءقانون املتعلق �كراءقانون املتعلق �كراءقانون املتعلق �كراءالالالالوافق جملس املس�شار�ن Uىل مقرتح وافق جملس املس�شار�ن Uىل مقرتح وافق جملس املس�شار�ن Uىل مقرتح وافق جملس املس�شار�ن Uىل مقرتح  ،ٕاذن
  .السEتعامل الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريفالسEتعامل الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريفالسEتعامل الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريفالسEتعامل الت�اري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريفللللالعقارات ٔ�و احملالت ا�صصة العقارات ٔ�و احملالت ا�صصة العقارات ٔ�و احملالت ا�صصة العقارات ٔ�و احملالت ا�صصة 

    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة ٔ�شكر امجليعاûهتJى �رªمج اليوم، 
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*******************************  
  ::::املدا¢الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا¢الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا¢الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسةاملدا¢الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة

IIII . . . . لبية حولÓٔ̂ Óٔ̂لبية حول  فرق ا Óٔ̂لبية حول  فرق ا Óٔ̂لبية حول  فرق ا     130.13130.13130.13130.13مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مرشوع قانون تنظميي رمق مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مسمسمسمس فرق ا
لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر لقانون املالية بعد kرتGب ا^5ٓر القانونية Uىل القرار ا]سEتوري الصادر 

، واحملال ، واحملال ، واحملال ، واحملال 2014201420142014دpسمرب دpسمرب دpسمرب دpسمرب     23232323بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     14141414////950950950950عن جملس ا]سEتوري رمق عن جملس ا]سEتوري رمق عن جملس ا]سEتوري رمق عن جملس ا]سEتوري رمق 
  ::::Uىل جملس املس�شار�ن من جملس النوابUىل جملس املس�شار�ن من جملس النوابUىل جملس املس�شار�ن من جملس النوابUىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

  السEيد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
Óٔ̂لبية يف ٕاطار قرار ا�لس  ٔ��رشف ب¿ٔن ٔ�تناول اللكمة |مس فرق ا

ي Fلاملية رمق املتعلق مبرشوع القانون التنظمي 950/14ا]سEتوري رمق 
، وهذا جيعلنا من �ة نعزت |لقضاء ا]سEتوري والرقابة ا]سEتورية 130.13

Uىل القوانني اليت متثل V�ٔد راك^ز دوÊ احلق والقانون، واليت من ش¿ٔهنا ٔ�ن 
تنظم العمل الربملاين معومJا والعمل ال�رشيعي Uىل و_ه اخلصوص، حىت 

ا]سEتور، كام ينص Uىل ذ¶  kكون القوانني التنظميية مطابقة ملق�ضيات
  ).132و 85(يف فصليه  2011دسEتور 

يتãني ٔ�ن القانون املذáور موضوع القرار قد  950/14و|لعودة اىل القرار 
̂ٔسEبقJة ]ى مك�ب جملس  خضع Fلمساطر املعمول هبا، حJث مت ٕايداUه |

هبا،  النواب ومتت املداوÊ واملوافقة Uليه يف ٕاطار ا^ٓ_ال القانونية املعمول
وتداول فJه جملس املس�شار�ن ووافق Uليه بعد تعديل بعض مواده، مما 
اسEتلزم ٕاUادته ٕاىل جملس النواب Fلمصادقة Uليه هنائيا دون تعديل، لكن ما 

 25وقع هو ٔ�نه مت ٕاد¢ال تعديالت _ديدة Uليه يف ٕاطار قراءة 5نية بتارخي 
 69و 52و 27و 21و 6، حJث مت ٕاد¢ال تعديالت Uىل املواد 2014نونرب 

̂ٔمر من _ديد Uىل جملس 70و ، وصوت Uلهيا هنائيا دون عرض ا
  .املس�شار�ن

ومن ¢الل احليJÄات اليت وردت يف قرار ا�لس ا]سEتوري تبني ٔ�ن 
، مما جيعل )60و 70و 84(هذا إالجراء خمالفا �FسEتور، خصوصا الفصول 

̂ٔمور ٕاىل نصاهبا يف العالقة بني ا�لسني، وميحي  هذا القرار �ٓلية تعيد ا
الصورة املغلوطة اليت اكنت ]ى البعض واليت مفادها ٔ�ن جملس النواب 
يتحمك يف ٕاقرار القوانني مبعزل عن جملس املس�شار�ن ؤ�نه لGس سوى غرفة 

  .Fل�سجيل
Óٔ̂لبية و  دون ا]خول يف صيغة املواد اليت مشلها القرار، فٕاننا يف فرق ا

وضع النقط Uىل احلروف، ويف�د بعض ûمثن هذا القرار، ا¹ي سEميكن من 
، ا¹ي يؤكد Uىل 84القرارات املغلوطة ملواد ا]سEتور، خصوصا الفصل 

اVرتام مسطرة التداول بني الغرف�ني |ل�سEبة مجليع القوانني املعروضة Uىل 
  .الربملان

IIIIIIII . . . .لبيةÓٔ̂ Óٔ̂لبية فرق ا Óٔ̂لبية فرق ا Óٔ̂لبية فرق ا     02.1202.1202.1202.12مرشوع القانون التنظميي رمق مرشوع القانون التنظميي رمق مرشوع القانون التنظميي رمق مرشوع القانون التنظميي رمق حول حول حول حول     مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مسمسمسمس فرق ا
̂ٔحاكم الفصلني املتعلق |لتعينياملتعلق |لتعينياملتعلق |لتعينياملتعلق |لتعيني ̂ٔحاكم الفصلني  يف املناصب العليا، تطبيقا  ̂ٔحاكم الفصلني  يف املناصب العليا، تطبيقا  ̂ٔحاكم الفصلني  يف املناصب العليا، تطبيقا      92929292وووو    49494949 يف املناصب العليا، تطبيقا 

        ....من ا]سEتورمن ا]سEتورمن ا]سEتورمن ا]سEتور

  السEيد الرئGس احملرتم،
  السEيد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
̂ٔعرض  pرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة |مس الفريق احلريك مب�لسEنا املوقر، 

لتعيني يف املتعلق | 02.12و�ة نظرª يف مرشوع القانون التنظميي رمق 
̂ٔحاكم الفصلني    .من ا]سEتور 92و 49املناصب العليا تطبيقا 

ي¿ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار مواصç احلكومة جلهودها الرامJة Óىل العمل 
Uىل التزنيل السلمي وا]ميقراطي �FسEتور واسEتكامل وضع لبنات احلاكمة 

لواسعة اليت اجليدة يف تدبري الش¿ٔن العام، كام pسعى ٕاىل kرسEيخ السلطات ا
خيولها ا]سEتور Fلحكومة فÐ يتعلق |ٕالرشاف Uىل إالدارة املوضوUة حتت 
ترصفها، ٕاضافة ٕاىل إالرشاف والوصاية Uىل املؤسسات واملقاوالت 
العمومJة، حJث خيول السلطة التنفJذية �مة اخ�يار مسؤويل إالدارات 

ت العمومJة طبق واملؤسسات العمومJة بغية تGسري �مهتا يف تنفJذ السEياسا
  .Fلمق�ضيات ا]سEتورية

  السEيد الرئGس،
ٕان م�ظومة التعيني يف املناصب العليا اليت ٔ�رىس دUامئها دسEتور 

تعد  02.12اململكة ووضعت لبناهتا مبوجب ٔ�حاكم القانون التنظميي رمق 
منوذ_ا م�قدما Fلحاكمة اجليدة، لكونه �ٓلية من �ٓلياهتا ؤ�داة من ٔ�دوات تنظمي 

من قÙل خمتلف الفاUلني وáون ٔ�ن املناصب العليا |ٕالدارات  ممارسEهتا
واملؤسسات واملقاوالت العمومJة تعترب مد¢ال رئGسEيا ]مع وkكرpس مÙادئ 
وقواUد احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية |حملاسEبة والفعالية يف التدبري 

ء العمويم القامئ Uىل النتاجئ، |لشلك ا¹ي pسمح بت¿ٔطري وضبط هذا اجلز 
ªة لبالدJاملهم و¦سرتاتيجي مضن م�ظومة إالدارة العموم.  

وي¿ٔيت هذا املرشوع يف قراءته الثانية ٕ|ضافة م�اصب Uليا ٔ�خرى هيامن 
لك من رئGس ا�لس العام Fلتجهزي والنقل واملف�شني اجلهويني Fلهندسة 

  .املعامرية وٕاUداد الرتاب الوطين وجعل تعيGهنم من اخ�صاص رئGس احلكومة
̂ٔ¢ري، نعلن عن تصوي��ا |ٕالجياب Uىل مضامني هذا املرشوع،  ويف ا
وا¹ي ي¿ٔيت يف سEياق دينامJة وجناUة العملية ال�رشيعية جلعلها يف مواáبة 
دامئة و�ٓنية Fلمتغريات ا�متعية واملؤسساتية اليت تعرفها بالدª، �ٓملني ٔ�ن 

مزيد من الشفافJة  يرتمج هذه ا]ينامJة اجلديدة وروح احلاكمة املب�Jة Uىل
  .وkاكفؤ الفرص يف املرسوم التنظميي لهذا القانون

  .والسالم Uليمك
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III .لبية حولÓٔ̂ Óٔ̂لبية حول فرق ا Óٔ̂لبية حول فرق ا Óٔ̂لبية حول فرق ا يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     038.13038.13038.13038.13رمق رمق رمق رمق مرشوع القانون مرشوع القانون مرشوع القانون مرشوع القانون     مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مدا¢ç |مسمسمسمس فرق ا
        ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارةٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة

  ،السEيد الرئGس
  ،السادة الوزراء

  ،السادة املس�شار�ن
Óٔ̂لبية ملناقشةpرشفين ٔ�ن ٔ�تد¢ل |مس فرق  ودراسة مرشوع القانون  ا

  .املتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة 038.13رمق 
يف البداية ال تفوتنا الفرصة دون التنويه |لنقاش املسؤول والهادئ 

وا¹ي توج  ،والبناء ا¹ي عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¦ج¾عية
ٕ|د¢ال تعديالت شلكية وجوهرية، اعتربت تعديالت اFلجنة و|لتصويت 

  .|ٕالجامع Uىل هذا املرشوع
  ،السEيد الرئGس

ٕان هذا املرشوع ا¹ي حنن بصدد م�اقشEته ودراسEته سEيضع ٕاطارا 
̂ٔطر اليت د�رت  قانونيا مرª، يدمج مؤسسEتني معومJتني áونتا ٔ�جJاال من ا

وهام املدرسة الوطنية لٕالدارة واملعهد  ،ق�دار وكفاءة Uاليةإالدارة املغربية |
العايل لٕالدارة، ٕاذ سEمينح هذا إالطار Fلمؤسسة التكوي�Jة اجلديدة قدرة ٔ�كرب 

اق�صادية ومع احلاجJات املت�ددة لٕالدارة - Uىل الت¿ٔقمل مع املتغريات السوسEيو
درسة الوطنية العمومJة، حJث حيدد هذا املرشوع املهام إالسرتاتيجية Fلم

̂ٔساس يف ٕاماكنية ٕاVداث فروع �وية  العليا لٕالدارة واليت تت�ىل |
Fلمدرسة، kكرpسا وتعز�زا Fلحاكمة اجلهوية وتنظمي س/ kكويين لٕالدارة 
العليا يتوج بدبلومات تتالءم وت�سجم واحلاجJات الفعلية لٕالدارة وب��ظمي 

طرٔ�ت Uىل املنظومة  دورات Fلتكو�ن املسEمتر، اعتبارا Fلمتغريات اليت
  .إالدارية وUىل انتظارات وVاجJات املواطنني

  ،السEيد الرئGس
Óٔ̂لبية ٕاجيا | Uىل اعتبارا للك ما سلف ذáره، سEنصوت كفرق ا

املتعلق ٕ|Vداث املدرسة الوطنية العليا  038.13مرشوع القانون رمق 
  .لٕالدارة

 .والسالم Uليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

IVIVIVIV . . . . ç¢مدا ç¢مدا ç¢مدا ç¢لبية ||||مداÓٔ̂ Óٔ̂لبية  فرق ا Óٔ̂لبية  فرق ا Óٔ̂لبية  فرق ا �ريم ٕاىل تعديل املادة �ريم ٕاىل تعديل املادة �ريم ٕاىل تعديل املادة �ريم ٕاىل تعديل املادة     مقرتح قانونمقرتح قانونمقرتح قانونمقرتح قانون    حولحولحولحولمسمسمسمس فرق ا
̂ٔرسة    70.0370.0370.0370.03من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق     16161616 ̂ٔرسةمبثابة مدونة ا ̂ٔرسةمبثابة مدونة ا ̂ٔرسةمبثابة مدونة ا         مبثابة مدونة ا

  ،السEيد الرئGس
  ،السادة الوزراء

 ،السEيدات واملس�شار�ن
Óٔ̂لبية يف م�اقشة مقرتح قانون �ريم ٕاىل  pرشفين ٔ�ن ٔ�سامه |مس فرق ا

̂ٔرسة 70.03ن رمق من القانو 16تعديل املادة  ويه مادة  ،مبثابة مدونة ا
تنص Uىل ٔ�ن وثيقة عقد الزواج تعترب الوثيقة الوحJدة ٕالثبات عقد الزواج، 

وٕاذا Vالت ٔ�سEباب دون توثيق هذا العقد يف وق�ه، فٕانه ميكن Fلزو_ني 
  .و سامع دعوى الزوجJة�ٔ ة Fلمطالبة ٕ|قرار الزواج التو_ه ٕاىل احملمك

فرتة دد م�اقشEته ٕاىل متديد الوهيدف هذا املقرتح ا¹ي حنن بص
، لرفع دعوى الزوجJة امام احملامك خرى،�ٔ ¦نتقالية ملدة مخس سEنوات 

ن هذه الفرتة قد عرفت متديدا ملرتني Uىل �ٔ Uلام  ،وتوثيقهثبات الزواج الٕ 
̂ٔ 2004التوايل م�ذ سEنة  كتو�ر �ٔ ¢رية حبلول شهر ، حJث اûهتت املهç ا

  .يضاملا
̂ٔرسة، Fلمرة الثالثة  16تعديل املادة ٕان Óاية املرشع من  من مدونة ا

يه احلد من   خرى�ٔ لفرتة ¦نتقالية ٕاىل مخس سEنوات التوايل، ومتديد ا Uىل
ان�شار ظاهرة الزواج العريف Óري املك�وب، اليت ال زال العمل هبا قامئا يف 

قاهرة، Vالت دون توثيق عقد  جممتعنا، ¢اصة يف القرى، لظروف، رمبا
  .الزواج

 - ال حماÊ - ق�ىض لفرتة انتقالية ٔ�خرى، سEميكنٕان متديد العمل هبذا امل 
احملامك من ¦سEت�ابة لطلبات املواطنني، وٕاجياد Vل Uادل Fلعديد من 
امللفات املعروضة ٔ�مام القضاء، وkكرpس امحلاية القانونية والقضائية ملؤسسة 

̂ٔم والطفل �شلك ¢اص ̂ٔرسة، �شلك Uام، وا   .ا
، يعد مبثابة السEند القانوين 16التعديل ا¹ي طال املادة  ن هذا�ٔ كام 

  .يف امللفات املرتامكة واليت هتم وضعية العديد من املواطنني تFلقضاء، Fلب
ومن  ٕاال ٔ�نه و|لرمغ من إالجيابيات اليت _اء هبا هذا التعديل، فٕانه

 هناك من حياول عرقç ٔ�و ٔ�ن، تبني الل تقJمي مدد الفرتة ¦نتقالية¢
ٕا�اض Óاية املرشع يف احلد من ظاهرة التعدد وkزوجي القارصات، حJث 

FلتÖايل Uىل  16ٔ�صبح pسEتعان هبذه إالماكنية املؤق�ة اليت متنحها املادة 
ٕاذ Ñس�ل ٔ�ن هناك من يعمل  ،واحليلوÊ دون الوصول ٕاىل ٔ�هدافهالقانون 

لعقد Uىل ٕاقرار التعدد ¢ارج رشوطه القانونية و�شلك معدي عن طريق ا
بعد ذ¶ ٕاىل رفع دعوى ثبوت الزوجJة لتصحيح الوضع،  ¿ٔ يف، مث يل�العر

 ءاليش ونفس، العالقة Óري املوثقة بعقد زواج بعد ٕاجناب ٔ�طفال ¢الل
|ل�سEبة ملن يعمد ٕاىل kزوجي القارصات، وبذ¶ ٔ�صبحت الفرتة ¦نتقالية 

  . قانوناليت اعمتدها املرشع لتصحيح هذا الوضع وسEيF çلتÖايل Uىل ال
̂ٔسEباب اويف مقابل ذ¶ هناك V ،لكن الت من الزواج مل توثق بعد 

  .م�عددة ال د¢ل ٕالرادة الزو_ني فهيا
̂ٔ  16ٕان املادة  مهية �ٔ رسة، وبغض النظر عن áوهنا اك�ست من مدونة ا

كربى، حJث مك�ت ومتكن عرشات ا^ٓالف من املواطنات واملواطنني 
يف الوقت املناسب، من القJام ٕ|ثبات  ا�¹ن تعذر Uلهيم ٕا�رام عقود زوا�م

الزواج عن طريق رفع دعوى ثبوت الزوجJة، فٕاهنا يف املقابل مسحت 
U ايلÖلبعض من ¦لتفاف والتF زوجي القارصاتk و �ٔ ىل القانون هبدف

تعدد الزو_ات ¢ارج ٕاطار مسطرة التعدد، مما يق�يض من املرشع التفكري 
جبدية ٕالصالح هذا الوضع بصفة هنائية، واحلد من التÖايل ومعاقÙة 

  . املتالعبني |لقانون
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̂ٔرسة، وم�ذ صدورها سEنة ٕان مدو  ، شلكت حتوال يف 2004نة ا
يع املتد¢لني صريورة تطور ا�متع املغريب، مما يق�يض kكWيف �ود مج 

   ٕازاÊ الغموض والتناقض ا، والعمل Uىل}لتحصني املك�سEبات اليت _اءت هب

زال يعرتي بعض نصوصها، لسد الثغرات اليت Eشفت عهنا املامرسة ا¹ي ال
  .وتطو�رها ل�سا�ر تطورات ا�متع وحامية حقوقه

  .وشكرا Uىل ان�Ùاهمك


