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

1 

 )م 2015 يوليوز 21( ه 1436 شوال 4

        1111103103103103    رمقرمقرمقرمقحمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2015 يوليوز 21( هـ 1436 شوالمن  4 ثال6ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  .املس�شار السGيد عبد الرحامن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس <لرئ=س: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
ة السادسة واQقJقة ساLة ومخس دقائق، ابتداء من الساL :التوقJتالتوقJتالتوقJتالتوقJت

  .امخلسني مساء
  :القوانني التاليةاQراسة والتصويت Lىل مشاريع  ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل

يتعلق حبامية اTٔش`اص املشاركني يف  28.13مرشوع قانون رمق  .1
 اTٔحباث البيوطبية، احملال Lىل اhلس من طرف جملس النواب؛

يتعلق ب�sظمي pنة حماسب معمتد وٕاlداث  127.12مرشوع رمق  .2
 املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن؛

ة مزيانية السGنة املالية يتعلق بتصفJ 114.14مرشوع قانون رمق  .3
 ؛2012

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  125.12مرشوع قانون رمق  .4
�خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة، 

من طرف امجلعية العامة  1999ٔ�كتو�ر  6املوافق Lليه ب�Jويورك يف 
 من اTٔمم املتtدة؛

ىل الربتوxول إالضايف يوافق مبوج|ه L 37.15مرشوع قانون رمق  .5
امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، املوقعة يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2008ٔ��ريل  18الربط يف 
 ؛2015فربا�ر  6امجلهورية الفر�سGية، واملوقع يف الر�ط يف 

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  126.12مرشوع قانون رمق  .6
ي امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق املدنية �خ�يار 

 ؛1966د�سمرب  16والسGياسGية املوقع ب�Jويورك يف 
l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض  135.12مرشوع قانون رمق  .7

�Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب 
 والر ضة؛

يتعلق مبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل  80.14مرشوع قانون رمق  .8
 يواء السGيا¢ اTٔخرى؛االٕ 

املتعلق  77.03يقيض ب�متمي القانون رمق  83.13مرشوع قانون رمق  .9
 �التصال السمعي البرصي؛

يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف  130.12مرشوع قانون رمق  .10
 1922ٔ��ريل  11، املوافق ل 1340من شعبان  12الصادر يف 

  .ªش©ٔن الصيد يف املياه الربية

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

        

    ::::السGيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئ=س اجللسةالسGيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئ=س اجللسةالسGيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئ=س اجللسةالسGيد عبد الرحامن ٔ�شن، رئ=س اجللسة
  .ªسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  السGيدان الوز�ران، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

خيصص اhلس هذه اجللسة <°راسة والتصويت Lىل مشاريع القوانني 
  :التالية
يتعلق حبامية اTٔش`اص املشاركني  28.13قانون رمق  ٔ�وال، مرشوع -

يف اTٔحباث البيوطبية، وهو حمال Lىل جملسGنا طبعا من طرف 
  جملس النواب؛

يتعلق ب�sظمي pنة  127.12املرشوع الثاين وهو مرشوع رمق  -
  حماسب معمتد وٕاlداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن؛

يتعلق بتصفJة  114.14ون رمق املرشوع الثالث هو مرشوع قان -
  ؛2012مزيانية السGنة املالية 

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  125.12املرشوع الرابع رمق  -
�خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة، 

من طرف امجلعية العامة  1999ٔ�كتو�ر  6املوافق Lليه ب�Jويورك يف 
  لٔ¶مم املتtدة؛

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  37.15هو رمق  5مق مرشوع ر -
إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، املوقعة 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2008ٔ��ريل  18يف الر�ط يف 
  ؛2015فربا�ر  6امجلهورية الفر�سGية، واملوقع يف الر�ط يف 

يوافق مبوج|ه Lىل الربتوxول  126.12سادسا، مرشوع رمق  -
�خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGية 

  ؛1966د�سمرب  16املوقع ب�Jويورك يف 
l�ٕداث وتنظمي مؤسسة  135.12سابعا، مرشوع قانون رمق  -

<لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب 
  والر ضة؛

يتعلق مبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل  80.14مرشوع قانون رمق  6مsا، -
  إاليواء السGيا¢ اTٔخرى؛

 77.03يقيض ب�متمي القانون رمق  83.13·سعا، مرشوع قانون رمق  -
  املتعلق �التصال السمعي البرصي؛

يغري و�متم مبوج|ه الظهري  L130.12ارشا، مرشوع قانون رمق  -
ٔ��ريل  11، املوافق ل 1340من شعبان  12الرشيف الصادر يف 

  .ªش©ٔن الصيد يف املياه الربية 1922
  .وهذه املشاريع لكها ٔ�حJلت Lىل جملسGنا من جملس النواب

اºي يتعلق حبامية  28.13و�سGهتل ٔ�عتقد اجللسة مبرشوع قانون رمق 
اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية، واللكمة <لحكومة لتقدمي هذا 

  .املرشوع
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  .سGيد الوز�رتفضلوا ال 

السGيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع السGيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع السGيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع السGيد عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع 
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .ªسم هللا الرمحن الرحمي
  .شكرا السGيد الرئ=س

  السGيدة والسادة الوزراء،
  السGيدة والسادة املس�شار�ن،

نيابة عن زمJيل وز�ر الصtة اºي عنده ا�شغال موازاة يف الغرفة 
املتعلق حبامية  28.13م بني يد�مك مرشوع القانون رمق اTٔوىل، ٔ�قد

  .اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية
يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر السGيدات والسادة املس�شار�ن عن �ه�م 
اºي ٔ�ولوه Qراسة هذا املرشوع، كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكر جلنة التعلمي والشؤون 

ارضة وÄ�ٔلبية، Lىل تفاLلها مع هاذ الثقافJة و�ج�عية مبكوÂهتا، مع
  .املرشوع اºي متت املصادقة Lليه �ٕالجامع

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد جسلت اTٔحباث البيوطبية تطورا هائال يف العامل، فرضته احلاUة ٕاىل 
. جتربة التقsيات ؤ�دوية Uديدة لعالج ٔ�مراض، البعض مهنا الزال مسGتعصيا

اUة املزتايدة لتطو�ر املعرفة العلمية ٕاىل انطالق Lدة ٔ�حباث من وقد ٔ�دت احل
مجيع اTٔنواع الخ�يار فرضيات Uديدة ؤ�دوية م|تكرة، كام وQ خطر 
الشطط يف ا<لجوء ٕاىل هذه اTٔحباث lاUة ملtة لت©ٔس=س قواLد تؤطر هذه 
املامرسات، لكن لك هذا ال ينفي املنافع واملصاحل املتعددة اليت جتلهبا 

  .Tٔحباث البيوطبية <لÒرشيةا
ويف هذا السGياق، مت ٕاحراز تقدم دويل xبري ٔ�دى ٕاىل العديد من 
الصكوك القانونية والقواLد اÕTٔالقJة ومجموLة من القواLد واملعايري اTٔساسGية 
املعرتف هبا دوليا واملق|و× من امجليع، ؤ�خص �xºر هنا مدونة نورنبورغ 

، 1964، ٕاLالن هلسGنيك 1948إال�سان ، إالLالن العاملي حلقوق 1947
 1997إالLالن العاملي املتعلق �ملÚُان الÒرشي وحقوق إال�ساين يو�سكو 

  .2003وإالLالن العاملي املتعلق �لبياÂت الوراثية الÒرشية 
  السGيد الرئ=س احملرتم

حصيح ٔ�ن هذه النصوص Þشلك مراجع هامة، لكهنا ال تتوفر Lىل القوة 
  .ية لت©ٔمني ممارسة اTٔحباث البيوطبية يف املغربالقانونية الرضور 

ٔ�مام هذا الفراغ ال�رشيعي والوطين، ومحلاية اTٔش`اص ا<يل ك=شارxوا 
يف هاذ اTٔحباث البيوطبية، جل©ٔت وزارة الصtة ٕاىل ٕاصدار القرار رمق 

)02/DRC ( ل مؤق�ا لت©ٔطري 03/12/2013بتارخيl هاذ القرار اكن ،
  .ٕاجراء اTٔحباث البيوطبية

هكذا ٔ�صبح من املسGتعÚل ٔ�ن �سن Þرشيع وطين محلاية اTٔش`اص 
ا<يل ك=شارxوا يف هاذ اTٔحباث البيوطبية، وكذë وضع الراكêز اTٔساسGية 

ٕالجراء هذه اTٔحباث، حامية حلقوق إال�سان، كام هو م�عارف Lلهيا دوليا، 
وهذا املرشوع املعروض Lىل ٔ�نظارمك هو مثرة معل Uاد ومíا�رة <لجنة 

  .س�شارية اليت لكفهتا وزارة الصtة L�ٕداده ودراسGته�
وهيدف �خ�صار، السGيد الرئ=س، هذا املرشوع ٕاىل ٔ�مور ٔ�ساسGية، 
ªسطها من Õالل سن Þرشيع ي©Õٔذ بعني �عتبار هاذ التطورات اليت 
وقعت Lىل املسGتوى اQويل، وكذë ي©Õٔذ بعني �عتبار القمي اQي�Jة 

 �عتبار، وميكن ٔ�ن نقف Lىل ٔ�مه اTٔهداف اليت واÕTٔالقJة املغربية بعني
  :يÒسطها هذا املرشوع من Õالل ما ييل

ٔ�وال، حتديد واج|ات وحقوق مجيع اTٔطراف املتدôÕ يف هذه  -
املتعهد�ن، الباحíني واملتدÕلني واTٔش`اص : اTٔحباث، ؤ�خص �xºر

ث املشاركني وا<لجن اجلهوية محلاية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحبا
  بيوطبية وإالدارة؛ال 

6نيا، رضورة حصول مواقع اTٔحباث Lىل اع�د من ق|ل إالدارة وفق  -
 الكJفJات اليت سGتtدث بنص تنظميي؛

6لثا، رضورة ٕا�رام املتعهد�ن �Tٔحباث البيوطبية لت©ٔمني، هاذ  -
)l’assurance(  رضار اليت تلحقTٔليغطيوا مسؤولياهتم املدنية عن ا

 ، ويضمن تعويضا اكمال هلم وºوي حقوقهم؛�Tٔش`اص املشاركني

رابعا، فرض احلصول Lىل املوافقة الطوعية واحلرة واملسGت�رية  -
ويضع املرشوع مسطرة . لٔ¶ش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية

صارمة <لحصول Lىل هذه املوافقة، Õاصة عندما يتعلق اTٔمر 
 �لقارص�ن وفاقدي اTٔهلية وال�ساء احلوامل؛

، Uاء املرشوع بفرض �س�sاد Lىل املعارف العلمية احلديثة Õامسا -
 وLىل التÚارب ما ق|ل الرس�رية الاكفJة؛

سادسا وÕ�ٔريا، إاللزام بتوفري ٔ�قىص درUات السالمة <لمtافظة Lىل  -
 .حصة اTٔش`اص املشاركني يف هذه اTٔحباث

يف نفس السGياق، يلزم املرشوع املتعهد �لك حبث بيوطيب، ق|ل 
يف ٕاجراء البحث، xيفام اكن طبيعته، �حلصول Lىل رٔ�ي ٕاجيايب من الرشوع 

  .جلنة حامية اTٔش`اص ا�ºن �شارxون يف اTٔحباث البيوطبية
كذë، يضع املرشوع �ٓليات <لتبع، وذë ٕالlداث قاLدة معطيات 
وطنية لٔ¶ش`اص اTٔحصاء ا�ºن �شارxون يف اTٔحباث البيوطبية وقاLدة 

 .البيوطبية ªشلك Lام، متسكها إالدارةمعطيات وطنية لٔ¶حباث 
  السGيد الرئ=س،

كذë، هاذ املرشوع ينص Lىل Þشجيع وتطو�ر البحث يف جمال اQواء 
والعلوم الطبية والصحية هبدف �سGتفادة من التÚارب اQول السGباقة يف 

و�سمح هذا املرشوع كذë خبلق مsظامت البحث �لتعاقد يف . هذا اhال
كن ٔ�ن متثل املتعهد�ن Äري املسGتقر�ن يف املغرب، واليت املغرب، اليت مي
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 ôشطة ذات الص�Tٔش©ٔن مجيع اª شلك جزيئ ٔ�وª تعمل �مسهم لفائدهتم ٕاما
و�كون الطرفان املذxوران هنا . �Tٔحباث البيوطبية اليت يودون ٕاجراءها

  .مسؤولني بصفة مشرتكة
القسم ولفرض اlرتام ٔ�حاكم هذا املرشوع، السGيد الرئ=س، Uاء 

اÕTٔري، القسم الثالث من املرشوع، بعهد معاينة االفات ٕاىل ضباط 
الرشطة القضائية وٕاىل مف�شني حملفني، ت��دهبم إالدارة لهذا الغرض، Lلام ٔ�ن 

ومليون درمه، ويف  2000العقو�ت �متثل يف غرامات مالية ترتاوح بني 
  .االفةسGنوات حسب درUة خطورة  5احلÒس ملدة ترتاوح بني سGنة و

  السGيد الرئ=س، 
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

  .تلمك ٔ�مه احملاور اTٔساسGية اليت Uاء هبا املرشوع املعروض Lىل ٔ�نظارمك
  .ويف اخلتام، ٔ�متىن ٔ�ن حيظى هذا املرشوع مبوافقة جملسمك املوقر

  .وشكرا لمك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر

تعلمي والشؤون الثقافJة و�ج�عية لتالوة ٔ�و ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة ال 
لتقدمي التقر�ر، وٕاذا اعتربÂ ٔ�ن التقر�ر قد وزع، فسGن��قل م|ارشة ملناقشة 
النص، ؤ�عطي اللكمة lTٔد املتدÕلني عن فرق اÄTٔلبية لتقدمي مداÕلتمك، 

  غتقدموها كتابية؟ 
  .تفضل اTٔسGتاذ قوضاض �ٓرى، شكرا

  غتقدموها كتابة؟ .. عارضة، ٕاذا اكناللكمة lTٔد ممثيل فرق امل
  .تفضل اليس طريÒش �ٓرى، �Äسلمومه، شكرا، رفق�وا بنا، هللا جياز�مك
ôÕمدا ëدرايل، ٕاذا اكنت هناJلني من الفريق الفÕد املتدlTٔ اللكمة.  
 1ٕاذن ن��قل م|ارشة <لتصويت Lىل مواد املرشوع، ؤ�عرض املادة رمق 

  ن، ٕ�جامع Lدد احلارض�ن<لتصويت، فهيا ٕاجامع Lدد احلارض�
  .، نفس اليشء2املادة رمق 

ٕاذن، ٕاذا اكن إالجامع حول مجيع املواد، فس©ٔعرض املواد من املادة رمق 
، ويه املادة اÕTٔرية يف هذا النص، ٔ�عرضها <لتصويت 79ٕاىل املادة رمق  3

مادة مادة، ونعترب ٔ�ننا قد صوتنا Lلهيا ٕ�جامع Lدد احلارض�ن من طبيعة 
  .احلال

ٕاذن ٔ�عرض اTٓن مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت، كذë نعترب ٔ�ننا 
  .صوتنا Lليه �ٕالجامع

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     28.1328.1328.1328.13وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن 
  ....حبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية

يتعلق ب�sظمي  127.12ن��قل ٕاىل النص الثاين، وهو مرشوع قانون رمق 
  .ب معمتد وl�ٕداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�نpنة حماس

اللكمة <لحكومة، السGيد الوز�ر، ٕاذا اكنت لمك اللكمة لتقدمي هذا املرشوع، 

  .تفضلوا، وهو طبعا ي©ٔيت يف ٕاطار قراءة 6نية، متاما

السGيد ادر�س اTٔزالسGيد ادر�س اTٔزالسGيد ادر�س اTٔزالسGيد ادر�س اTٔزيميميميم إالدر� إالدر� إالدر� إالدر�يسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد ، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد ، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد ، الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد 
        ::::زيانيةزيانيةزيانيةزيانيةواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �ملواملالية، امللكف �مل

  .ªسم هللا الرمحن الرحمي
  السGيد الرئ=س احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
بطبيعة احلال ا<يل مطلوب ٔ�ن ٔ�قدمه هو التعديلني، Tٔنه النص مت 

  .تقدميه، Tٔن اTٓن حنن يف قراءة 6نية
النص املعروض Lىل ٔ�نظارمك، وكام عرض Lىل ٔ�نظار ا<لجنة املوقرة 

  : صادقت Lليه، مشكورة، �ٕالجامع، هام تعديلني اثنني مبÚلسمك، واليت

يتعلق اTٔمر بتغيري ·رخي املعنيني واملسÚلني يف Uدول الرضيبة املهنية  -
، وذë من U�ٔل احلفاظ 2015ٕاىل فاحت يوليوز  2012من فاحت ينا�ر 

Lىل احلقوق املك�سGبة Tٔولئك املسÚلني �رمس هذه الرضيبة ق|ل فاحت 
 ؛2015ينا�ر 

تعديل الثاين ل=س تعديال يف احلقJقة، هو Uا اكن يف �سخته اTٔوىل وال  -
متكني املامرسني احلاليني ملواصô ممارسة معلهم لفرتة اسGت#sائية تصل "

سGنوات، Lدلت ٕاىل  10، اكنت يف ال�س`ة اTٔوىل "سGنوات 10ٕاىل 
سGنوات، و�لتايل هذا هو املقصود بعرض هذا  10ؤ�رجعت ٕاىل  5

 .ار جملسمك املوقراملرشوع Lىل ٔ�نظ
  .وشكرا السGيد الرئ=س

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر

نعترب ٔ�ن تقر�ر ا<لجنة حول هذا املرشوع قد وزع كام يه العادة، 
ومداÕالت ومsاقشة هذا النص ٕاذا هناë من مداÕالت من فرق اÄTٔلبية 

  .واملعارضة �ش �سلموها
  . املرشوعٕاذن ن��قل <لتصويت م|ارشة Lىل مواد 

صوت Lلهيا ٕ�جامع Lدد : 21املادة طبعا يف قراءة 6نية دامئا، املادة رمق 
  .احلارض�ن
  .نفس اليشء ٕاجامع Lدد احلارض�ن: 102املادة 

  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: 103املادة رمق 
  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت

يتعلق ب�sظمي يتعلق ب�sظمي يتعلق ب�sظمي يتعلق ب�sظمي     127.12127.12127.12127.12وع رمق وع رمق وع رمق وع رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرش وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرش وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرش وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرش ٕاذن، 
طبعا يف pنة حماسب معمتد وl�ٕداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن، pنة حماسب معمتد وl�ٕداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن، pنة حماسب معمتد وl�ٕداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن، pنة حماسب معمتد وl�ٕداث املنظمة املهنية <لمtاسGبني املعمتد�ن، 

 .قراءة 6نية

يتعلق  114.14ن��قل <°راسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
، اللكمة <لحكومة لتقدمي مرشوع هذه 2012بتصفJة مزيانية السGنة املالية 
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  . املزيانية
 Gيد الوز�رتفضلوا الس.  

        ::::السGيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسGيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسGيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالسGيد الوز�ر املنتدب Qى وز�ر �ق�صاد واملالية، امللكف �ملزيانية
ªسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا وسمل Lىل سGيدÂ محمد وLىل �ٓ& وحصبه 

  . ٔ�مجعني
  السGيد الرئ=س احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
مرشوع قانون  �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر Tٔقدم <لمصادقة

  .2012التصفJة <لسGنة املالية 
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة املالية 
والتخطيط والتمنية �ق�صادية مبÚلسمك املوقر Lىل الروح إالجيابية اليت مت 

  .التعامل هبا مع هذا املرشوع
 ا�هنائية لتنفJذ وتبعا للك هذا، هيدف هذا املرشوع ٕاىل ٕاثبات النتاجئ

، وذL ëىل مسGتوى املكوÂت الثالث لهذا 2012قانون املالية لسGنة 
املزيانية العامة، احلسا�ت اخلصوصية <لخزينة : القانون، ويه بطبيعة احلال

ôتقGو× املسرية بصورة مسQومرافق ا.  
مواد، هتدف ٔ�حاكpا  10ويتضمن مرشوع القانون املعين لهذا الغرض 

  : ٕاىل

 ات النتاجئ ا�هنائية ملوارد وحتمالت هذه املكوÂت الثالث؛ٕاثب -

ف�ح اع�دات ٕاضافJة ل�سوية التÚاوزات املسôÚ يف نفقات ال�سGيري  -
 ونفقات ا�Qن العمويم؛

ٕالغاء اع�دات ال�سGيري Äري املسGهتلكة عند ا+هتاء السGنة املالية  -
 ؛2012

 2012لسGنة املالية ٕالغاء اع�دات �س�-ر اليت مل �كن ٕاىل هناية ا -
 حمل الزتام �لنفقات مؤرش Lلهيا؛

 ؛2012بيان اع�دات �س�-ر املتوفرة يف هناية السGنة املالية  -

نقل ز دة النفقات Lىل املوارد �ل�سGبة <لمزيانية العامة لتضاف ٕاىل  -
 املكشوف يف حساب اخلزينة؛

ضبط الرصيد اQاêن ٔ�و املد�ن للك صنف من ٔ�صناف احلسا�ت  -
  .2012اخلصوصية <لخزينة عند هناية السGنة املالية 

وتطبيقا لهذه املواد، يعطي مرشوع القانون النتاجئ ا�هنائية �Tٔرقام ف. 
يتعلق �ملزيانية العامة، نفقات ال�سGيري، نفقات �س�-ر، النفقات املتعلقة 

ل�سGبة ��Qن العمويم واملوارد، وف. يتعلق �ملوارد ونفقات �س�-ر �
<لحسا�ت اخلصوصية <لخزينة واملوارد ونفقات �سGتغالل ونفقات 

ôتقGو× املسرية بصورة مسQبة ملرافق اGس�-ر �ل�س�.  
تلمك، السGيد الرئ=س، السادة املس�شارون احملرتمون، مواد مرشوع 

  .2012قانون التصفJة لقانون املالية لسGنة 
  .تهوالسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة طبعا ٕاذا اكن التقر�ر واعتربÂه قد وزع، .. ن��قل ٕاذن
فسGن��قل ملناقشة هذا النص، وٕان اكنت هناë مداÕالت مك�وبة، س=مت 

  .Þسلميها <لرئاسة قصد Þسجيلها
اكينة مsاقشة د ل النص؟ ٕاذن هناë .. وم|ارشة بعد Þسمل هذه

  .ôÕ د ل فرق املعارضة خبصوص هذا املرشوعمدا
  .تفضلوا اليس التو�زي

        ::::السGيد املس�شار ٔ�محد التو�زيالسGيد املس�شار ٔ�محد التو�زيالسGيد املس�شار ٔ�محد التو�زيالسGيد املس�شار ٔ�محد التو�زي
  .شكرا السGيد الرئ=س

امسحوا يل، واÕا نعطلومك يش شوية، Tٔن قانون التصفJة من ٔ�مه 
اTٓليات املوضوLة <لسادة الربملانني، سواء يف جملس النواب ٔ�و يف جملس 

ٕاذن �ٓلية ٔ�ساسGية، ولكن �سودها واlد الفهم . حلكومةاملس�شار�ن، ملراق|ة ا
xبري Uدا مغلوط عندÂ احsا كربملانيني، Tٔنه ما حرضÞشاي يف جلنة املالية 

قضهتا جلنة املالية يف دراسة هاذ .. ملعرفة Lدد الساLات اليت قضيناها يف
قانون التصفJة، ولكن، يف Äالب اTٔحJان، فقانون التصفJة مير اكلربق داÕل 
ا<لÚان، �لرمغ من اQور احملوري اTٔسايس لهاذ قانون املالية يف ٕاطار 
املراق|ة <لرتاخJص اليت ٔ�عطيت يف بداية القانون املايل <لحكومة، مدى 
مطابقة ما قامت به احلكومة Õالل السGنة، هل مطابق ëº الرتخJص ٔ�و 

  .Äري مطابق
الربملان فمل متكن  و�لتايل، فٕان هاذ اTٓلية ا<يل يه موضوLة رهن ٕاشارة

ومل متكsنا، Tٔننا ما عندÂش إالطار التقين ا<يل يه عند وزارة املالية، ا<يل 
الربملان . يه عندها يف الواقع إالطار التقين واملعريف ليك تقوم هباذ العمل

يف�قد لهاذ إالماكنية، ولو ٔ�ن التقر�ر اºي �كون Lادة مع هاذ قانون التصفJة 
س اLTٔىل <لحسا�ت، حىت هو فJه واlد اجلانب ا<يل هو ا<يل xيعطينا اhل

ٔ�سايس، Tٔنه xيكون مجمل، تقر�ر مجمل، ما xيوصلشاي <لربملان، التقار�ر 
اQقJقة املفصلية اليت سGمتكsنا كربملانيني لنعمل ونتعرف Lىل ما قامت به 

 يف )l’écriture(احلكومة من حتويالت ومن اسGتعامل هاذ املادة هاذ 
ى، ٕاذن وسائل ا<يل يه كثرية Uدا تيعطهيا لنا هذاك التقر�ر، بالصة خر 
الربملان املغريب حلد اTٓن مل �متكن من هاذ اTٓلية اTٔساسGية .. ولكن لسGنا

  . ملراق|ة معل احلكومة
بغيت نتلكم، ما بغي�شاي نعطيوه كام يف البداية، .. ٕاذن وºا ٔ�ريد ٔ�ن

 هو ٔ�سايس ف. خيص نعطيوه <لرئاسة Tٔنه عندو ٔ�ساس عندو دور ا<يل
  .العمل الربملاين وال العالقة اليت �ربط بني احلكومة والربملان

ٕاذن Þ�ٔرشف، السادة الوزراء السادة الربملانيني، ب©ٔن ٔ�تقدم �مس فرق 
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يتعلق بتصفJة  114.14املعارضة مبداôÕ ف. خيص مرشوع قانون رمق 
  .2012مزيانية السGنة املالية لسGنة 

  رتم،السGيد الرئ=س احمل
  السGيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل �مس فرق املعارضة حول مرشوع قانون رمق 

، وهو مرشوع Lىل 2012يتعلق بتصفJة مزيانية السGنة املالية  114.14
سGية درUة xبرية من اTٔمهية Tٔن قانون التصفJة �شلك ٔ�داة سGياسGية رئ= 

ملراق|ة مدى الزتام احلكومة �لرتخJص الربملاين ٔ�ثناء تنفJذها <لقانون املايل 
مدى التحقق من النتاجئ املالية للك  –هذا هو إالشاكل  –ومدى التحقق 

سGنة ومراق|ة حصيô تنفJذ املزيانية ومقار+هتا مع التقد�رات املرخص هبا يف 
طالع Lىل احلصيô العامة hموع القانون املايل، مبا �سمح <لربملان من �ض

معليات تنفJذ القانون املايل ومبا ميكن الربملان من ممارسة وظيف�ه اQسGتورية 
يف الرقابة الالحقة Lىل ال�شاط املايل <لحكومة ومدى قدرهتا Lىل الوفاء 
  . �اللزتامات اليت تعهدت هبا يف امليدان اجلبايئ وجماالت ال�سGيري و�س�-ر

من اQسGتور ينص Lىل ٔ�ن احلكومة تعرض سGنو   76الفصل  وٕاذا اكن
Lىل الربملان قانون التصفJة املتعلق ب�sفJذ قانون املالية Õالل السGنة الثانية 

من القانون التنظميي <لاملية  47اليت تيل سGنة تنفJذ هذا القانون واملادة 
�هنايئ تنص املادة Lىل ٔ�نه يثÒت يف قانون �سمى قانون التصفJة املبلغ ا

<لمداخJل املق|وضة والنفقات امل©ٔمور برصفها واملتعلقة بنفس السGنة املالية، 
وحيرص يف حساب ن�ÚJة السGنة وجيب ٔ�ن يوضع مرشوع القانون املايل 
املذxور مبك�ب l�ٔد جملسني الربملان يف هناية السGنة الثانية املوالية لسGنة 

وع هذا القانون املذxور تنفJذ قانون املالية وLىل ٔ�بعد تقد�ر، و�رفق مرش 
بتقر�ر يعده اhلس اLTٔىل <لحسا�ت حول تنفJذ قانون املالية و�لترصحي 

  . العام مبطابقة حسا�ت احملاسGبني الفردية <لحساب العام <لمملكة
ٔ�قول ٕاذا اكن اQسGتور والقانون التنظميي <لاملية خيوالن <لربملان سلطات 

املايل <لحكومة، فٕان ٕاlدى احلدود  pمة يف الرقابة الالحقة عن ال�شاط
والعوائق العملية اليت حتول دون ٔ�داء الربملان Qوره اكمال يف مراق|ة وتقJمي 

يف  -ا<يل قلت يف البداية- وتنفJذ قانون املالية يه ضعف التحمك التقين 
معليات املزيانية اºي يتطلب دراسات معقدة Lىل قاLدة ٕاحصائيات ل=ست 

ن يف ظل الوضع، يف وضع شGبه اح�اكري لوزارة املالية ف. يف م�ناول الربملا
  .يتعلق �ملعلومات اخلاصة ب�sفJذ قانون املالية

لكن، رمغ ذë، ومن Õالل اطالعنا Lىل التقر�ر اºي L�ٔده اhلس 
، البد من ٕابداء 2012اLTٔىل <لحسا�ت حول تنفJذ قانون املالية لسGنة 

ات، Äري بعض املالحظات Tٔن بعض املالحظات، هاذو بعض املالحظ
اطلعت Lىل التقر�ر د ل اhلس اLTٔىل .. املالحظات كثرية Uدا، ا<يل 

ما xي�ش الوقت �ش يتقال هذاك اليش ا<يل اك�ن . <لحسا�ت، وفJه الكíري
متا، واlد العدد د ل املسائل ا<يل كثرية Uدا، ولكن اك�ن بعد املالحظات 

م والتباLد، هذا Lدم �نتظام ولو ٔ�ن اك�ن ا<يل هام ٔ�ساسGية، Lدم �نتظا
التباLد ما بني هاذ الوضع هاذ القانون، رحبنا سGنوات يف الواقع، ٕاىل رجعنا 

قوانني د ل التصفJة ما زال ما  10سGنني هاذي كنلقاو عندÂ  10واlد 
نطبقو ما هو قانوين وما اTٓن ما بقاش بقت تقريبا وصلنا Lىل ٔ�نه . وصلنامه

  .Tٔنه Lامني Lىل ٔ�قل تقد�رهو دسGتوري 
ٕاذن اك�ن واlد اhهود تدار من طرف هاذ احلكومة وتدار من طرف 
احلكومات السابقة يف ٕاطار الوضع د ل قانون التصفJة يف Lامني، يف 

شهور  6شهور، ميكن يف فر�سا قانون التصفJة Õاصو جيي  6اخلارج ميكن 
شهور، ٕاىل ما Äلطشاي  8ميكن ق|ل ما �كون القانون املايل اجلاي وال 

ملاذا؟ Tٔن ما ميك�شاي ٔ�نه نفكرو Lىل ٔ�ن ميكن ٔ�ن نضع قانون مايل Uديد 
بدون ٔ�ن نعرف هل فعال طبقsا ما وصلنا ٕاليه يف القانون القدمي، واش ذاك 
اليش ا<يل تعطا فJه مايش مس©ٔ× ا<يل يه ٔ�ساسGية مضبوطة، ٕامنا اع�دات 

  . ال موصلناهاشايا<يل يه كتكون مقرتlة واش وصلناها و
ٕاذن Lدم �نتظام والتباLد يف ·رخي إاليداع، حبيث �سامه الت©Õٔري يف 
ٕايداع قانون التصفJة ٔ�مام الربملان يف التقليل من ٔ�مهيته ٔ>سلوب <لرقابة، 
ميارسه الربملان جتاه احلكومة فقمية قانون التصفJة يه صدوره يف U�ٔل 

دوره اQسGتوري يف مراق|ة قانوين، حىت ي�سGىن <لربملان �ضطالع ب
احلكومة، فاhلس اLTٔىل <لحسا�ت مل يتوصل مبرشوع قانون التصفJة 
واحلساب العام <لمملكة وكذا احلسا�ت إالدارية تلف الوزارات ٕاال بعد 

شهور Lىل اUTٔل القانون، هو ت©ٔجJل Äري مفهوم، Õاصة يف ظل  5مرور 
  .ا<يل هو ك=سهل اTٔمور) GID(، اك�ن )GID1(تعممي هاذ النظام د ل 

بعض املوارد مل يمت اسGت`الصها، هاذي بعض اTٔمôí، مل يمت : 6نيا
اسGت`الصها ٔ�و ذات �سGبة حتصيل قليU ôدا ٔ�و م�وسطة ٔ�و ضعيفة �رمس 

مليون درمه، مل يمت  7077.80، مفن ٔ�صل تقد�رات بلغت 2012سGنة 
حتصيل ٕاجاملية مليون درمه، ٔ�ي ب�سGبة  2643.4اسGت`الص ٕاال ما يقارب 

  .%37.35مل تتÚاوز 
و�سGت`لص اhلس اLTٔىل <لحسا�ت هذه املعطيات حمدودية 
اTٔسلوب املتبع يف حتديد املوارد املتوقعة ودقة املعطيات اليت مت العمل هبا 
ٔ�ثناء حتضري القانون املالية، Tٔن حبال امجلاLات احمللية، راه يه ميكن تنفخ 

رات، ولكن واش فعال وصلتهيم وال ما يف املوارد وتنفخ يف �س�-
قانون التصفJة هو ا<يل xيبنب لنا، اºي تعمل به . وصلتهيمش؟ هللا L�ٔمل

  : ٔ�ثناء حتضري قانون املالية، Lىل سJÒل املثال

، 3.7مليون درمه، التحصيل 406املوارد وٕا·وات الصيد البحري،  -
 ؛%0.78ٔ�ي ال�سGبة د ل التحصيل 

مليون درمه،  1التعلمي، تقد�رات املداخJل موارد م�نوLة، وزارة  -
يه �سGبة  %3.66مليون درمه، �سGبة التحصيل  0.04التحصيل 

                                                 
1 Gestion Intégrée de la Dépense 
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 .التحصيل
ٕاذن التحصيل ال يشء، ٕاذن هذا Äري بعض اTٔمôí، ٕاىل اÕذينا 
اTٔر�ح الناجتة عن مساهامت اQو× يف الرشاكت والهيئات اQولية، اكنت 

 2.75يون د ل اQرمه، التحصيل اكن مل  44.70التقد�رات يف املزيانية 
، ٕاذن هنا اكينة %6.16مليون د ل اQرمه، ٔ�ي �سGبة د ل التحصيل يه 

ٕاشاكلية ف. خيص ذاك اليش اكع حطوه، ذاك اليش ا<يل كنوصلو ليه فعليا 
  .عندما نقوم بتفعيل القانون املايل

اLات، ف. يتعلق ب�sفJذ اع�دات �س�-ر كذë حسب القط: 6لثا
مكعدل Lام، ٔ�ي معدل  32.31فقد جسلت معدالت ضعيفة مل تتÚاوز 

مليار د ل اQرمه، ها يه يف املزيانية د ل  �180س�-ر واÕا كند�رو 
�س�-ر حشال كنوصلو يف التنفJذ يف الواقع، كنوصلو هاذ ال�سGبة ا<يل 

درة مكعدل Lام، وهو ما يدفع ٕاىل ال�ساؤل حول مدى ق% 32.31وصلنا 
Ä�ٔلب القطاLات احلكومJة Lىل تنفJذ املشاريع املرتبطة �لقانون املايل اºي 

  .صوت Lليه الربملان
ارتفاLا xبريا بلغ  2012جسلت حصيô ٕا�رادات احلكومة سGنة : رابعا

 73، �قرتاضات اخلارجJة ارتفعت بني 2011، مقارنة ªسGنة39%
  %.93و

مت حتقJقه، سواء اكن ٕاجيابيا ٔ�و  الفوارق املسôÚ بني املتوقع وما: Õامسا
سلبيا، والتفاو·ت املسôÚ يف اTٔداء املايل يف القطاLات الوزارية تدفعنا ٕاىل 
ال�ساؤل ،ٔ�وال عن ٔ�سGباب هاذ الفوارق والتفاو·ت و6نيا عندما جند 
احلكومة يف وضع الفرضيات، وضع هاذ الفرضيات اعطاتنا وضع القانون 

  .ت�سم يف واقع احلال بواقعية يف كثري من اTٔحJان املايل والتوقعات اليت ال
  السGيد الرئ=س،

  السادة الوزراء احملرتمني،
بناءا Lىل املالحظات اليت G�ٔرÂها، وا�سÚاما مع املوقف املعرب عنه من 
طرف فرق العارضة مبÚلس النواب، فٕاننا نصوت Lىل هذا املرشوع قانون 

  . �الم�ناع
  .وشكرا لمك ؤ�س�سمح ٕان ٔ�طلت

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  . شكرا <لسGيد املس�شار

ٕاذا مل �كن هناë م�دÕل؟ هناك م�دÕل 6لث، تفضل اليس دعيدLة 
  .رئ=س الفريق الفJدرايل يف ٕاطار مsاقشة هذا املرشوع

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة
  .شكرا السGيد الرئ=س

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  ..اليس التو�زي، اTٔسGتاذ التو�زي

        ::::السGيد السGيد السGيد السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
  ..ٔ� سري جتلس يف بالصتك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .تفضل اليس دعيدLة.. املناقشة ف. بعد ٔ� اليس التو�زي، Õيل دا�

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة
  ..ٕايوا حىت ي

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .من بعد جياوب، تفضل اليس دعيدLة، تفضل

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة
  .راه ك=شوش Lلينا، ما عندÂ ما ند�رو) PAM2(ال

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  ..ما اك�ن مشلك

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة
  .ٕايه، شوشوا، شوشوا مع ريوسمك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  . ل=ست ب©ٓخر Uلسة اليس التو�زي، هللا خيليك

  .تفضل اليس دعيدLة. ل=ست ب©ٓخر Uلسة

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLةد دعيدLة
 خيص مsاقشة مرشوع قانون التصفJة، عندي جوج د ل ف.

  :املالحظات
املالحظة اTٔوىل هو ك�سÚلو ªشلك ٕاجيايب، Lىل اTٔقل، ٔ�ننا هاذ 

، يف عهدها يمت تصفJة قانون 2012احلكومة ا<يل Uابت قانون املالية م�اع 
  .، وهذه Tٔول مرة، جيب ٔ�ن �سÚلها ªشلك ٕاجيايب2012املالية ل 

ë ٔ�نه الزلنا م�©ٔخر�ن، Õاصنا +كونو اTٓن يف قانون املالية �لرمغ من ذ
  .، وL ëºىل احلكومة ٔ�ن ت©ٔيت �ش +كونو يف وضعية قانونية سلمية2013

ٔ�يضا، بدينا املالحظة، اكن املفروض ٔ�نه هاذ قانون املالية ي©ٔيت بعد 
  .مصادقة الربملان Lىل القانون التنظميي <لاملية

من  66اxبا �لو6ئق اليت تنص Lلهيا املادة اكن املفروض ٔ�ن �كون مو 
القانون التنظميي <لاملية، Tٔنه فعال هاذ الو6ئق سGمتكن الربملان من واlد 
اhموLة من املعلومات واملعطيات، ا<يل اكنت ممكن ٔ�ن تعفJنا من املناقشة 
ا<يل دار اTٓن اليس التو�زي، Tٔنه فعال سGتكون و6ئق ا<يل اTٓن ٔ�صبحت 

ملزمة هبا Lىل مسGتوى النÚاLة، Lىل مسGتوى اTٔداء ٕاىل Äري  احلكومة
ëذ.  

و�لتايل ٔ�متىن ٔ�ن �كون هاذ احلكومة عند مسGتوى القانون التنظميي 

                                                 
2 Parti Authenticité et Modernité 
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مصحو� هبذه الو6ئق اليت تلزم  2013<لاملية ؤ�ن ي©ٔيت قانون التصفJة م�اع 
  .احلكومة هبا 66املادة 

  .شكرا السGيد الرئ=س

  ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .را <لسGيد رئ=س الفريق الفJدرايلشك

وٕاذا مل �كن هناë م�دÕل �ٓخر يف هذا املوضوع، ن��قل <لتصويت Lىل 
  :مواد 10مواد املرشوع، ويه 
  <لتصويت، هل فJه ٕاجامع ٔ�م ال؟ 1ٔ�عرض املادة رمق 
  .<لتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 

  ..املوافقون.. املوافقون
  .املوافقون.. وافقوا LىلاعطيوÂ اTٔصوات د ل املوافقني، ا<يل 
  .Â�ٔ ما كنصوÞش يف بالصهتم، امسح يل

  .د ل الناس xيوافقوا Lىل هاذ املرشوع 2: املوافقون
  .جسل السGيد اTٔمني هللا خيليك

هللا . ذë ش©ٔن الرئاسة، يه ا<يل كتعرف xيفاش تعرض <لتصويت
  ..خيليمك، ما توريون=ش xيفاش Äادي ن

   ل السادة املس�شار�ن؛ د 6= املوافقون Lىل املرشوع 
  ..ال l�ٔد، جسلهوم �ش: املعارضون لهذا املرشوع

  .5= املمتنعون 
  . 2ٔ�عرض املادة رمق 

عفوا، شكون جسليت؟ Â�ٔ جسلت=ين وال ال؟ احسGب�Jين وال ما 
  احسGب�Jن=ش؟

            ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد Lداب، ٔ�مني اجللسةد Lداب، ٔ�مني اجللسةد Lداب، ٔ�مني اجللسةد Lداب، ٔ�مني اجللسة
  .ما حس�Òكش

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
 Òالش ما حتسL ٕايواÂ�ٔ ش؟ واش=s.. ،كنصوت لفائدة املرشوع Â�ٔ ؟

  .احسÒين

    ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمد Lدابد Lدابد Lدابد Lداب
  مع املرشوع؟

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .طبعا

        ::::املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد محممحممحممحمدددد
7.  

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .نفس العدد 2املادة رمق 

  .نفس العدد 3املادة رمق 
ويه املادة  ،10ٕاىل املادة رمق  4نفس العدد �ل�سGبة <لمواد من رمق 

  . ممتنعني 5موافقون، ال l�ٔد يعارض،  7: اÕTٔرية، يعين نفس العدد
  .نفس العدد: ٔ�عرض املرشوع �رم�ه <لتصويت

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     114.14114.14114.14114.14وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
  . 2012201220122012بتصفJة مزيانية السGنة املالية بتصفJة مزيانية السGنة املالية بتصفJة مزيانية السGنة املالية بتصفJة مزيانية السGنة املالية 

عبارة عن مشاريع قوانني، ويه  3ن��قل <°راسة والتصويت Lىل 
  :اتفاقJات

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  125.12ٔ�ولها مرشوع قانون رمق  -
�خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة، 

من طرف امجلعية العامة  1999ٔ�كتو�ر  6املوافق Lليه ب�Jويورك يف 
 لٔ¶مم املتtدة؛

افق مبوجهبا Lىل ، يو 37.15ويه اتفاقJة كذë رمق  2املرشوع رمق  -
الربوتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان 

بني حكومة اململكة  2008ٔ��ريل  18اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف 
فربا�ر  6املغربية وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف 

 ، ويه طبعا ٔ�حJلت Lلينا من جملس النواب دامئا؛2015

يوافق  126.12وع الثالث وهو عبارة كذë عن اتفاقJة رمق املرش  -
مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص 

د�سمرب  �16حلقوق املدنية والسGياسGية، املوقع يف نيويورك يف 
1966. 

ونطلب من السGيدة الوز�رة ٔ�ن تقدم لنا هذه االتفاقJات دفعة واlدة، 
طرف السادة املس�شار�ن دفعة واlدة كذë، ويمت لتمت مsاقشGهتا من 

  .التصويت Lلهيا، شكرا
  .تفضيل السGيدة الوز�رة

السGيدة ام|اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجJة السGيدة ام|اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجJة السGيدة ام|اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجJة السGيدة ام|اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Qى وز�ر الشؤون اخلارجJة 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .شكرا السGيد الرئ=س
  ،السادة املس�شارون

ام م�عددة اتفاقJات دفعة واlدة، اث��ان ه 3ٕاذن ٔ�قدم، ٕاذا مسحتوا يل، 
  . اTٔطراف وواlدة يه ثنائية اTٔطراف

  : �ل�سGبة لالتفاقJات املتعددة اTٔطراف
االتفاقJة اTٔوىل يه الربتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع 
ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة، وهيدف هذا الربوتوxول ٕاىل متكني اQول اTٔطراف 

متيزي ضد املرٔ�ة <لبت يف من �Lرتاف بصالحJة جلنة القضاء Lىل ا� 
التبليغات املقدمة من ق|ل ٔ�و نيابة عن ٔ�فراد ٔ�و مجموLات ٔ�فراد Õاضعني 
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لوالية اQو× الطرف، وا�ºن يدعون ٔ�هنم حضا  ا+هتاك Tٔي من احلقوق 
  .املنصوص Lلهيا يف اتفاقJة القضاء Lىل ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة

تويل �عتبار الواجب  ويف هذا الصدد، تتعهد اQول اTٔطراف ب©ٔن
وينص . Tٓراء وتوصيات ا<لجنة املنتخبة بعد البت يف التبليغات املذxورة

الربوتوxول ٔ�يضا Lىل ٔ�ن ا<لجنة ال ميكن لها النظر يف ٔ�ية شكوى ما مل �كن 
  .قد ت©ٔكدت من ٔ�ن مجيع وسائل الطعن اQاÕلية قد اس�sفذت

�ياري <لعهد اQويل �ل�سGبة <لربوتوxول الثاين هو الربوتوxول �خ 
دجsرب  16اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGية املعمتد ب�Jويورك بتارخي 

، هيدف هذا الربوتوxول �خ�ياري ٕاىل متكني جلنة حقوق إال�سان 1966
املنصوص Lلهيا يف اجلزء الرابع من العهد اQويل اخلاص �حلقوق املدنية 

ادرة عن اTٔفراد ا�ºن يدعون والسGياسGية من تلقي والبت يف التبليغات الص
  . ب©ٔهنم حضا  ا+هتاك ٔ�ي من احلقوق املب=sة يف العهد اQويل

وطبقا <لامدة اTٔوىل من هاذ الربوتوxول تعرتف لك دو×، طرف �لعهد 
اQويل، تصبح طرفا يف الربوتوxول احلايل، �خ�صاص ا<لجنة يف تلقي 

وا�ºن يدعون ب©ٔهنم حضا  والبت يف تبليغات اTٔفراد اخلاضعني لوال�هتا 
  .ا+هتاك تM اQو× الطرف Tٔي من احلقوق املنصوص Lلهيا يف العهد

و�شرتط يف تقدمي هذه التبليغات من طرف الضtا  اس�sفاذمه لاكفة 
وسائل الطعن اQاÕلية املتوفرة، كام ٔ�ن ا<لجنة ال تÒت يف ٔ�ي تبليغ ما مل 

طرف هيئة التحقJق ٔ�و Þسوية  تتحقق ٔ�ن القضية نفسها ال جيري حبهثا من
  .دولية

�ل�سGبة لالتفاقJة الثنائية وهو الربوتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة 
ٔ��ريل  18التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، واملوقعة �لر�ط يف ·رخي 

  . بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية الفر�سGية 2008
بني املغرب  2015فربا�ر  6لر�ط بتارخي كام تعلمون، مت التوقJع �

وفر�سا Lىل الربوتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان 
اجلنايئ، ويقيض هذا الربوتوxول ٕ�دراج مادة ٕاضافJة Lىل االتفاقJة املذxورة 

، و�ريم هذه املادة ٕاىل تعز�ز تبادل "تطبيق االتفاقJات اQولية"حتت عنوان 
علومات بني السلطات القضائية <لب°�ن لضامن حسن سري إالجراءات امل

  .القضائية ؤ�يضا �رشGيد تدبري تنازع �خ�صاصات
هيدف ٔ�يضا ٕاىل متتني التعاون بني املؤسسات القضائية <°ولتني، يف 
ٕاطار اlرتام سGيادة لك دو×، ومبا ال يتعارض مع �لزتامات اQولية 

  .املشرتكة
ذه املادة إالضافJة ٕاىل إالسهام يف تعز�ز جناLة وÕ�ٔريا هتدف ه

االتفاقJات اQولية اليت تلزم املغرب وفر�سا، Lىل ٔ�ساس التاكO و�lرتام 
  .املتبادل

  .وشكرا
  

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيدة الوز�رة

ؤ�عطي اللكمة، طبعا ٕاذا اكن تقر�ر هذه املشاريع قد وزع، فسGن��قل 
السادة املس�شار�ن، ٕاذا اكن هناë من م�دÕلني م|ارشة ٕاىل مداÕالت 

  . حول هذه املشاريع الثالث
هناë مداÕالت .. ٕاذن ن��قل م|ارشة <لتصويت Lىل هذه املشاريع

اكينة؟ سلمت ٔ�م .. هناë مداôÕ <لفريق الفJدرايل س�سمل. مك�وبة؟ جJهبا
، س�سمل؟ سلموها، ٕاىل عندو املداôÕ تفضلوا �ملداÕالت ا<يل عندو

  . شكرا
ٕاذن مداÕالت الفرق اTٔخرى س�سمل <لرئاسة، ون��قل <لتصويت Lىل 

يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  125.12املرشوع اTٔول، مرشوع قانون رمق 
�خ�ياري التفاقJات القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة، املوافق 

لٔ¶مم املتtدة يف من طرف امجلعية العامة  1999ٔ�كتو�ر  L6ليه ب�Jويورك يف 
  .مادة فريدة

  .إالجامع، ٕاجامع Lدد احلارض�ن يف هذه القاLة، Lىل قلهتم: املوافقون
  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت

يوافق يوافق يوافق يوافق     125.12125.12125.12125.12وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
ا�متيزي ا�متيزي ا�متيزي ا�متيزي     مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكلمبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكلمبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكلمبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل

من طرف امجلعية من طرف امجلعية من طرف امجلعية من طرف امجلعية     �1999199919991999ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر     6666ضد املرٔ�ة، املوافق Lليه يف نيويورك يف ضد املرٔ�ة، املوافق Lليه يف نيويورك يف ضد املرٔ�ة، املوافق Lليه يف نيويورك يف ضد املرٔ�ة، املوافق Lليه يف نيويورك يف 
  .العامة لٔ¶مم املتtدةالعامة لٔ¶مم املتtدةالعامة لٔ¶مم املتtدةالعامة لٔ¶مم املتtدة

 37.15ن��قل <لتصويت Lىل املرشوع الثاين، وهو مرشوع قانون رمق 
يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف 

بني حكومة اململكة  2008ٔ��ريل  18لر�ط يف امليدان اجلنايئ، املوقعة �
  .2015فربا�ر  6املغربية وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف 

  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: ٔ�عرض املادة الفريدة <لتصويت
كذë ٕ�جامع Lدد احلارض�ن : ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت

PسجيÞو.  
يوافق يوافق يوافق يوافق     37.1537.1537.1537.15ىل مرشوع قانون رمق ىل مرشوع قانون رمق ىل مرشوع قانون رمق ىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lوافق جملس املس�شار�ن Lوافق جملس املس�شار�ن Lوافق جملس املس�شار�ن Lٕاذن، 

مبوج|ه Lىل الربتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان مبوج|ه Lىل الربتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان مبوج|ه Lىل الربتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان مبوج|ه Lىل الربتوxول إالضايف امللحق �تفاقJة التعاون القضايئ يف امليدان 
بني حكومة اململكة املغربية بني حكومة اململكة املغربية بني حكومة اململكة املغربية بني حكومة اململكة املغربية     2008200820082008ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     18181818اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف اجلنايئ، املوقعة �لر�ط يف 

  .2015201520152015فربا�ر فربا�ر فربا�ر فربا�ر     6666وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف وحكومة امجلهورية الفر�سGية، املوقعة �لر�ط يف 

يوافق مبوج|ه Lىل  126.12قانون رمق  ن��قل <لتصويت Lىل مرشوع
الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق املدنية 

  .1966د�سمرب  16والسGياسGية، املوقعة ب�Jويورك يف 
  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: ٔ�عرض املادة الفريدة <لتصويت

  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن كذë: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت
يوافق يوافق يوافق يوافق     126.12126.12126.12126.12وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 
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مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري امللحق �لعهد اQويل اخلاص �حلقوق 
  .1966196619661966د�سمرب د�سمرب د�سمرب د�سمرب     16161616املدنية والسGياسGية، املوقع ب�Jويورك يف املدنية والسGياسGية، املوقع ب�Jويورك يف املدنية والسGياسGية، املوقع ب�Jويورك يف املدنية والسGياسGية، املوقع ب�Jويورك يف 

ن��قل ٕاىل املرشوع املوايل، ن��قل <°راسة والتصويت Lىل املرشوع 
  ..القايض l�ٕداث 135.12قانون رمق 

  عندمك نقطة نظام السGيد الوز�ر؟

        ::::السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدين
  السGيد الرئ=س، 

 9ٕاىل اكن ممكن، ÞسGبقوا السGيد وز�ر االتصال ف. خيص املرشوع رمق 
  .ا<يل عندمك يف الرتت=ب، نظرا لاللزتام عندو، ٕاىل اكن ممكن السGيد الرئ=س

  .شكرا لمك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  . ال مانع Qينا هنائيا

يقيض  83.13ن��قل ٕاذن <°راسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق �التصال السمعي البرصي، واللكمة <لسGيد  77.03ب�متمي القانون رمق 

  .الوز�ر لتقدمي املرشوع، تفضلوا السGيد الوز�ر

        ::::ل، الناطق الرل، الناطق الرل، الناطق الرل، الناطق الرمسمسمسمسي �ي �ي �ي �مسمسمسمس احلكومة احلكومة احلكومة احلكومةالسGيد مصطفالسGيد مصطفالسGيد مصطفالسGيد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصا اخللفي، وز�ر االتصا اخللفي، وز�ر االتصا اخللفي، وز�ر االتصا
  .ªسم هللا الرمحن الرحمي

  السGيد الرئ=س،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

املتعلق �التصال  77.03القايض �متمي القانون رمق  83.13املرشوع رمق 
السمعي البرصي هيم �Tٔساس تزنيل ٔ�حاكم اQسGتور املتعلقة مبtاربة الصور 

سلبية يف إالLالم ضد املرٔ�ة والعمل Lىل Þشجيع املناصفة يف ا�منطية ال 
  .الربامج ªشلك ٔ�سايس، �ٕالضافة ٕاىل مق�ضيات ٔ�خرى

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر وLىل ٕاجيازمك لهاذ التقدمي

ن��قل ٕاذن ٕاذا اكن التقر�ر حول هذا املرشوع قد وزع، فس©ٔنتقل 
ة ٕاىل املناقشة، وٕاذا اكنت هناë مداÕالت مك�وبة، فا<يل عندو م|ارش 

مداôÕ �سلمها ليك ن��قل م|ارشة <لتصويت Lىل املادة الفريدة اليت يتكون 
  .مهنا هذا املرشوع

  .ٕاذن ٔ�عرض املادة الفريدة <لتصويت
  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: املوافقون

  .Lدد احلارض�ن كذë ٕ�جامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت
يقيض يقيض يقيض يقيض     83.1383.1383.1383.13وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

  .املتعلق �التصال السمعي البرصياملتعلق �التصال السمعي البرصياملتعلق �التصال السمعي البرصياملتعلق �التصال السمعي البرصي    77.0377.0377.0377.03ب�متمي القانون رمق ب�متمي القانون رمق ب�متمي القانون رمق ب�متمي القانون رمق 

  .8السGيد الوز�ر موجود، وز�ر السGياlة؟ مرشوع رمق 

يتعلق  80.14ٕاذن، ن��قل <°راسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
  . ل إاليواء السGيا¢ اTٔخرىمبؤسسات السGياlة ؤ�شاك

اللكمة <لحكومة يف خشص السGيد وز�ر السGياlة لتقدمي املرشوع، 
  .تفضلوا السGيد الوز�ر

        ::::السGيد حلسن lداد، وز�ر السGياlةالسGيد حلسن lداد، وز�ر السGياlةالسGيد حلسن lداد، وز�ر السGياlةالسGيد حلسن lداد، وز�ر السGياlة
  .شكرا السGيد الرئ=س

  . ªسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

دين و�رشفين ٔ�ن ٔ�حرض ٔ�ماممك لتقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع �سع
املتعلق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرى، كام  14.80قانون 

  .وافقت Lلهيا جلنة الفالlة والقطاLات إالنتاجJة
ٔ�+هتز هذه الفرصة Tٔتقدم ٕاليمك، السGيد الرئ=س، ومن Õاللمك ٕاىل اكفة 

hلس املوقر �لشكر اجلزيل Lىل �ه�م اºي ما ٔ�عضاء ا<لجنة املوقرة وا
ف�ئمت تبدونه �ل�سGبة لقطاع السGياlة، خصوصا ٔ�نه قطاع اسرتاتيجي يلعب 

  .دورا ٔ�ساسGيا �ل�سGبة لالق�صاد الوطين
كام ٔ�ود الت©xٔيد Lىل ٔ�ن املرشوع يندرج يف ٕاطار تزنيل الرؤية د ل 

  . عمتدته احلكومةوكذë يف ٕاطار الربÂمج احلكويم اºي ا 2020
ٔ�هداف هذا املرشوع هو ضامن �روز وتطو�ر �سGيج مقاواليت lدايث 
ودينايم وت©ٔهيل ال�سGيج احلايل، ٕاىل Uانب Õلق مؤسسات Uديدة ملواxبة 
تطور العرض السGيا¢، �عتبارها رهاÂت تتعلق ب�sافسGية القطاع وحتديد 

احللقات الرئ=سGية سلسô القمي السGياحJة اليت �شلك إاليواء السGيا¢ l�ٔد 
  .فهيا

�متثل الرهاÂت يف حتسني اجلودة داÕل مؤسسات إاليواء السGيا¢ 

والتكJف مع املتطلبات املتغرية <لسGياح، من حJث اجلودة والسالمة 
واحملافظة Lىل الصtة وكذL ëىل التمنية املسGتدامة وجعل نظام التصنيف 

نب Þشجيع �سا�ر التطور وتنوع عروض إاليواء السGيا¢، ٕاىل Uا
  . �س�-ر عن طريق تÒسGيط املساطر إالدارية

ولٕالشارة فقد خضعت بلورة هذا املرشوع ملقاربة Þشارxية مع مجيع 
  .املتدÕلني، سواء من القطاع اخلاص ٔ�و القطاع العام

  ٔ�شGنو يه املسGتÚدات د ل هاذ املرشوع؟

  ٔ�وال، مراجعة نطاق التصنيف؛ -

 �لرخص إالدارية والتصنيف؛ 6نيا، مراجعة إالجراءات املتعلقة -

6لثا، احملافظة Lىل الصtة والسالمة Vرشط مسGبق لعملية التصنيف  -
 ومراجعة معايري التصنيف؛

 ٕاlداث املراق|ة الرسية السGياحJة؛ -

  .Õامسا، الترصحي إاللكرتوين -
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  السGيد الرئ=س احملرتم،
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فروع،  3ٔ�بواب،  7يتكون من  14.80 <لتذكري، مرشوع القانون رمق
  :مادة، و�شمل 59

  مؤسسات إاليواء السGيا¢؛: الباب اTٔول
  تعاريف؛: الفرع اTٔول
  تصنيف واسGتغالل مؤسسات إاليواء السGيا¢؛: الفرع الثاين

  إالقامات العقارية املسGندة ٕاىل مؤسسات إاليواء السGيا¢؛: الفرع الثالث
  Jة؛املطامع السGياح : الباب الثاين

  ٔ�شاكل ٔ�خرى لٕاليواء؛: الباب الثالث
الترصحي �لوافد�ن واملب=�ات Qى مؤسسات إاليواء السGيا¢ : الباب الرابع

  ويف ٔ�شاكل إاليواء السGيا¢ اTٔخرى؛
  االفات والعقو�ت؛: الباب اخلامس
  ا�متثيل؛: الباب السادس

  . ٔ�حاكم انتقالية وخ�امJة: الباب السابع
لرئ=س احملرتم، السGيدات والسادة املس�شارون تلمك اكنت، السGيد ا

احملرتمون، ٔ�مه مضامني مرشوع القانون املعروض Lىل ٔ�نظارمك، ٔ�مال ٔ�ن 
  .حيظى مبوافقة جملسمك املوقر

  .وشكرا

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  . شكرا <لسGيد الوز�ر

ٕاذا اكن التقر�ر دامئا قد وزع، فسGندÕل م|ارشة يف مsاقشة املرشوع، 
ëل يف هذا املرشوعٕاذا اكن هناÕالت مك�وبة .  م�دÕوٕاذا اكنت املدا

فرنجومك ٔ�ن Þسلموها <لرئاسة ف. بعد، لن��قل م|ارشة ٕاىل التصويت Lىل 
  . مادة 59مواد هذا املرشوع، ويه 

  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: <لتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 
كام اكن هناك ٕاجامع داÕل ا<لجنة طبعا، حظي املرشوع طبعا 

  .صادقة �ٕالجامع Lليه Lىل مسGتوى ا<لجنة�مل
، مادة مادة، ؤ�عترب Lىل 59ٕاىل املادة رمق  2ٕاذن ٔ�عرض املواد من رمق 

  . ٔ�ن التصويت Lلهيا قد مت ٕ�جامع Lدد احلارض�ن
ليك ٔ�عرض Õ�ٔريا، مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت، ٕ�جامع طبعا 

  .ٕ�جامع Lدد احلارض�ن: صوت Lليه
يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     �80.1480.1480.1480.14شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق �شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق �شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق �شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس وافق جملس املس وافق جملس املس وافق جملس املس ٕاذن، 

  .مبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل إاليواء السGيا¢ اTٔخرىمبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل إاليواء السGيا¢ اTٔخرىمبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل إاليواء السGيا¢ اTٔخرىمبؤسسات السGياlة ؤ�شاكل إاليواء السGيا¢ اTٔخرى
هن=Yا لنا هبذا املرشوع، وهن=Yا لوزارة السGياlة، و+متىن ٔ�ن �كون & G�ٔر 

Pتوى تفعيGىل مسL ٕاجيايب .  
  ٕاذن، بقي هناë مرشوع السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، 

  .ٔ�خرى سرنجYه مرة
القايض  135.12ٕاذن ن��قل <°راسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 

l�ٕداث وتنظمي مؤسسات ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي 
  .ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضة

اللكمة <لحكومة يف خشص السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان 
  . لتقدمي هذا املرشوع
  .الوز�ر تفضلوا السGيد

        ::::السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدين
  .شكرا السGيد الرئ=س احملرتم

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
Þ�ٔرشف ب©ٔن ٔ�نوب عن زمJيل السGيد وز�ر الشGباب والر ضة يف تقدمي 

، اºي هيدف هذا املرشوع ٕاىل ٕاlداث 135.12مرشوع قانون رمق 
 ٔT� باب مؤسسة <لهنوضGعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الش

  .والر ضة
  السGيد الرئ=س احملرتم،

ي©ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار التوجهيات امللكJة السامJة ٕاىل العناية 
�لعنرص الÒرشي من Õالل مق�طف اخلطاب املليك السايم اºي وZه 

ء يف مsطوق لثورة املM والشعب، اºي Uا 61لٔ¶مة مبناسGبة اxºرى 
ويظل العنرص الÒرشي هو الرثوة احلقJقJة <لمغرب وl�ٔد : "اخلطاب املليك

املكوÂت اTٔساسGية <لرٔ�سامل Äري املادي، اºي دعوÂ يف خطاب العرش 
لقJاسه و�مثينه نظرا ملاكنته يف ا�هنوض �لك اTٔوراش وإالصالlات 

  .، ا+هت^ى مsطوق اخلطاب املليك"و�خنراط يف اق�صاد املعرفة
كام ي©ٔيت هذا املرشوع تفعيال ملق�ضيات احلوار �ج�عي، القايض 

  .بتعممي العمل �ج�عي املتعلق �لوظيفة العمومJة وجتويد Õدماته
ي©ٔيت كذë �لنظر اله�م وزارة الشGباب والر ضة هبذا البعد 
�ج�عي وٕاlداث مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي 

  .قطاع احليويهذا ال
  السGيد الرئ=س احملرتم،

  :يتكون هذا املرشوع من ٔ�ربعة فصول هتمت �Tٔساس
  مق�ضيات هتم ٕاlداث وpام هذه املؤسسة؛: الفصل اTٔول
  تنظمي وÞسGيري مؤسسة اTٔعامل �ج�عية؛: الفصل الثاين

  التنظمي املايل واملراق|ة <لتدبري املايل لهذه املؤسسة؛: الفصل الثالث
  .ٔ�حاكم هتم املسGت`دمني وكذë ٔ�حاكم انتقالية: ل الرابعالفص

  السGيد الرئ=س،
ٕان الهدف اTٔسايس هو ٕاlداث مرافق ٔ�و من �خ�صاصات اليت 

ٔ�وال، يه مؤسسة ال هتدف ٕاىل حتقJق : سGتولك لهاته املؤسسة، هو ٔ�هنا
الرحب املادي ويه مؤسسة �متتع �لشخصية املعنوية و�سGتقالل املايل، 
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ٕاىل ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة وÞسعى 
  .الشGب=|ة والر ضة

كام ٔ�ن ٔ�مه �خ�صاصات اليت تولك لهذه املؤسسة يه ٕاlداث مرافق 
  ..اج�عية و�رفهيية وثقافJة ور ضية

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  السGيد الوز�ر، 

ه، �ش ما رمبا عندمك الهاتف وال يش lاUة، هاتفمك د لكوم، سك�و 
  .تفضلوا. �شوش Lليمك انتوما

        ::::السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املدين
  .معذرة السGيد الرئ=س

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  :ٕاذن ٔ�مه �خ�صاصات اليت تولك لهذه املؤسسة يه

  ٕاlداث مرافق اج�عية و�رفهيية وثقافJة ور ضية؛ -

رام اتفاقJات م�نوLة يف جماالت خمتلفة Õدماتية يولك ٕا�هيا كذë ٕا� -
 وسكsية ومالية لفائدة املوظفني؛

Þشجيع املنخرطني Lىل ت©ٔس=س تعاونيات <لسكن ٔ�و رشاكت مدنية  -
 عقارية بغرض السكن؛

كذë، تقدمي Õدمات ٔ�خرى م�نوLة، ذات طابع اج�عي لفائدة  -
  .موظفي هذا القطاع
  .شكرا لمك السGيد الرئ=س

املق�ضيات اليت Uاء هبا هذا املرشوع، و+متىن ٔ�ن ينال هاذي ٔ�مه 
  .املوافقة د ل السGيدات والسادة املس�شار�ن

  .شكرا لمك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر

نفس اليشء، ٕاذا اكن طبعا التقر�ر قد وزع، واملداÕالت س�سمل 
 قصد Þسجيلها، تفضل اليس شكJل، ٕاىل عندك مداôÕ وبغييت<لرئاسة 

x�ٔيد ٔ�ننا س�سGتفJد من املداÞ . ôÕسمل سلمها، بغييت تقدpا تقراها قراها
  ..د لمك، سواء اكنت ُسلمت ٔ�و تُليت، تفضلوا اليس

        ::::املس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJل
املعارضة ا<يل Äادية تعمل، يف غياب اÄTٔلبية، ال بد ما تقوم املعارضة 

 JÒايÄ ا ماsل، ال ما ميك�ش، هاي هاي، احÕا موجود�ن نعم �لتدsش، اح�
  .ٔ�سGيدي، ما اك�ن مشلك

  السGيد الرئ=س احملرتم،
  السGيد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق املعارضة يف ٕاطار مsاقشة مرشوع 
l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية  135.12قانون رمق 

  . والر ضة لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل <لسGيد الوز�ر Lىل 
العرض اºي قدمه، واºي ٔ��رز من Õال& دوافع ومرايم هذا املرشوع 
قانون واºي Uاء يف سGياق احلراك اºي تعرفه العديد من القطاLات 

دة حق احلكومJة من U�ٔل إال+ك|اب Lىل ت©xٔيد دمع العمل �ج�عي لفائ
  .العاملني هبا

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
اليس شكJل، السGيد املس�شار، ٔ�هنيت وق�ك يف الaم، ٔ�هنيت 

  . الوقت د ë د ل الaم

        ::::املس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJل
  Lالش؟ هاذ اليش فJه وقت �ٓ اليس الرئ=س؟

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  ! واش فJه الوقت؟ xيفاش ما فهيش الوقت؟

        ::::Lابد شكJلLابد شكJلLابد شكJلLابد شكJلاملس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد املس�شار السGيد 
  ..ال، ما فهيش نعم ٔ� اليس

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  ! xيفاش ما فهيش وقت؟

        ::::املس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJل
  ..�ٓ السGيد الرئ=س

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
دقايق ا<يل عندك  10توزيع الوقت وزع Lىل مسGتوى ندوة الرؤساء، 

  ..�ٓ اليس

        ::::املس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJلاملس�شار السGيد Lابد شكJل
سسات <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية يف لقد ٔ��نت جتربة ٕاlداث مؤ 

العديد من القطاLات اTٔمهية املزتايدة اليت ٔ�صبح حيتلها العمل �ج�عي، 
واºي ٔ�حضى يلعب دورا xبريا يف اسGتفادة املوظفني من خمتلف اخلدمات 
�ج�عية، Õاصة يف جماالت السكن والصtة وÄريها، ويه مJاد�ن حتتل 

Jات املزتايدة لٔ¶رس املغربيةماكنة ممتزية يف احلاج.  
كام ٔ�ن هاذ املرشوع قانون Uاء مبق�ضيات هامة �سGتفJد من Õاللها 
حىت م�قاLدو القطاع ؤ�زواZم ؤ�بناهئم وكذا ذوو حقوق املوظفني 
واملسGت`دمني املتوفني، ا�ºن اكنوا يعملون يف هذا القطاع وا�ºن ٔ�صبح 

دة، من ب=هنا �سGتفادة من ٕ�ماكهنم �سGتفادة من Õدمات م�نوLة وم�عد
التغطية الصحية التمكيلية و�سGتفادة من القروض البنكJة ªرشوط 
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تفضيلية وÞشجيع املنخرطني Lىل ت©ٔس=س تعاونيات <لسكن وٕا�رام االتفاقJة 
مع الهيئات العامة واخلاصة والرشاكت امللكفة ��هتيئة والبناء، قصد بناء 

عن اسGتفادة املنخرطني من دمع مايل مساxن لفائدة املنخرطني، هذا فضال 
  .لالسGتفادة من ٔ�داء مsاسك احلج

  السGيد الرئ=س،
لقد سGبق لنا، يف املعارضة، ٔ�ن LربÂ عن دمعنا لهذا املرشوع القانون 

وا�سÚاما مع ذë، فٕاننا نصوت �ٕالجياب Lىل هذا . Lىل مسGتوى ا<لجنة
مهيته �ج� عية، Õاصة ؤ�نه املرشوع قانون بعدما �كونت لنا القsاLة ب©ٔ

�سGهتدف تقدمي اخلدمات �ج�عية لفائدة فYة pمة من موظفي اQو× 
  ..ؤ�فراد ٔ�رسمه، �ٓ النقا�ت، Õاصمك Þسمعو هاذ اليش انتوما

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  . شكرا <لسGيد املس�شار، شكرا

وليكن يف Lلممك، السGيد املس�شار، ٔ�+مك اسGتغرقمت وق�ا ل=س من 
التو�زي اسGتغرق لك الوقت اصص لفريقمك يف مداÕلته،  حقمك، Tٔن اTٔخ

اليس شكJل Äري �ش يعرف Lىل ٔ�نه واليت اكنت مفJدة، ال ننكر هذا، و 
�لكم Õارج الوقت د لو، ما عندوش احلق هنائيا، ولكن حىت حنمل 
املسؤولية حىت <لجهاز امللكف بضبط الوقت ما اك�ش معنا يف امسيتو 

  . يف املك�ب د ل الضبط د ل الوقتلرتاجعوا الصور د لمك
  . تفضل، ٔ� اليس شكJل، ٔ�نت دا� هرضيت، ٔ�نت Äري سري جتلس

L ëºالش تنقول هذا الaم؟ Tٔن اليس .. وëº ٔ�نتقل م|ارشة
شكJل اسGتغرب ٔ�ن نوقفه، xيقول ë واش هاذ اليش �لوقت؟ و�ش؟ 

  ! ت؟احsا ما Äاديي�ش Äري هكذاك مايش �لوق ! مايش �لوقت؟
دقائق لفرق اÄTٔلبية واملعارضة يف  10قرر Lىل مسGتوى ندوة الرؤساء 

دقايق اسGتغرقها اTٔخ التو�زي يف مداÕلته،  10. املداôÕ يف مجيع النصوص
  .ما اك�ن مشلك، احsا اسGتفدÂ من مداÕلتمك، ال مشلك

l�ٕداث  135.12ون��قل م|ارشة <لتصويت Lىل مرشوع القانون رمق 
ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة وتنظمي مؤسسة 

  . مادة 26الشGباب والر ضة، واملرشوع يتكون من 
  .ٕاجامع Lدد احلارض�ن: <لتصويت 1ٔ�عرض املادة رمق 

 ôىل قL توى ا<لجنةGىل مسL ونفس هذا املرشوع حظي طبعا �ٕالجامع
sنين كنت من بني املسامهني يف مTٔ ،دد من حرض ا<لجنةL اقشة هذا

ôقلي ôل هذا <لتارخي. املرشوع، واكنت قÚل�س.  
مادة مادة، مت  26ٕاىل املادة رمق  2ؤ�عرض املواد من املادة رمق 

  . التصويت Lلهيا �ٕالجامع، مادة مادة، طبعا ٕ�جامع Lدد احلارض�ن
  . ٕاجامع Lدد احلارض�ن: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت

    135.12135.12135.12135.12ن Lىل مرشوع قانون رمق ن Lىل مرشوع قانون رمق ن Lىل مرشوع قانون رمق ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�وافق جملس املس�شار�وافق جملس املس�شار�وافق جملس املس�شار�، نٕاذ
l�ٕداث وتنظمي مؤسسة ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان l�ٕداث وتنظمي مؤسسة ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان l�ٕداث وتنظمي مؤسسة ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان l�ٕداث وتنظمي مؤسسة ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان 

  .وزارة الشGباب والر ضةوزارة الشGباب والر ضةوزارة الشGباب والر ضةوزارة الشGباب والر ضة

، وهو �ٓخر 10ون��قل <°راسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
يغري و�متم ميوج|ه الظهري  130.12مرشوع قانون، وهو مرشوع قانون رمق 

 1922ٔ��ريل  11، املوافق ل 1340من شعبان  12 الرشيف الصادر يف
  . ªش©ٔن الصيد يف املياه الربية، ؤ�عطي اللكمة <لحكومة لتقدمي املرشوع

تفضلوا، السGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، لتقدمي هذا 
  .املرشوع، تفضلوا السGيد الوز�ر

        ::::ديندينديندينالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع املالسGيد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واhمتع امل
  .شكرا لمك السGيد الرئ=س

  السادة املس�شار�ن احملرتمنب،
هذا املرشوع قانون املعروض Lىل ٔ�نظارمك هيم حتيني مق�ضيات الظهري 

، وذë متاشGيا 1922ٔ��ريل  14، املوافق ل 1340شعبان  12الصادر يف 
ومع التطورات املهمة اليت عرفها هذا  2011مع املبادئ اجلديدة QسGتور 

L و× القطاعQىل الصعيد العاملي وتفعيل إالسرتاتيجية املعمتدة من طرف ا
 hىل التنوع البيولوL لتطو�ر هذا القطاع، سواء يف الشق املتعلق �حملافظة
ٔ�و البعد السوسGيو اق�صادي مبسامهته يف اTٔمن الغذايئ الوطين، مع اÕTٔذ 

السGيد بعني �عتبار تطبيق املبادئ اTٔساسGية ملدونة السلوك ªشان 
  .الرشGيد، مبا يضمن احلاكمة اجليدة <لموارد املائية احلية

  السGيد الرئ=س احملرتم،
وقد مه مرشوع القانون هذا Lىل اخلصوص حتيني املق�ضيات اخلاصة 
بطرق ممارسة ٔ��شطة الصيد الر يض والصيد التÚاري، ٕاضافة ٕاىل تقsني 

ëديدة <لصيد �ملياه الربية مبا يف ذU الصيد الرتفهي^ي،  وت©ٔطري ٔ��شطة
وذë متاشGيا مع الiذج . الصيد التنظميي، الصيد الرتبوي، الصيد العلمي

  .املعمتدة ببعض اQول املتقدمة يف هذا امليدان
كام مه املرشوع حتديد رشوط وxيفJات ممارسة �شاط �ربية اTٔحJاء 

  .املائية يف املياه الربية
  السGيد الرئ=س، 

  .ملرشوع املعروض Lىل ٔ�نظارمكهذا �خ�صار ٔ�مه مق�ضيات ا
  .شكرا لمك

        ::::السGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسةالسGيد رئ=س اجللسة
  .شكرا <لسGيد الوز�ر

ومرة ٔ�خرى كذë ٕاذا اكن التقر�ر قد وزع من Õالل هذا املرشوع، 
ٕاذا اكنت هناë مداÕالت س�سمل <لرئاسة قصد Þسجيلها، ون��قل .. فsنتقل

  .مواد 9م|ارشة ٕاىل التصويت Lىل مواد هذا املرشوع ويه 
  .ٕاجامع Lدد احلارض�ن: <لتصويت 1ض املادة رمق ٔ�عر 

  .ٕاجامع: 9ٕاىل املادة رمق  2اعرض املواد من 



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

13 

 )م 2015 يوليوز 21( ه 1436 شوال 4

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه <لتصويت
يغري يغري يغري يغري     130.12130.12130.12130.12وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

، املوافق ل ، املوافق ل ، املوافق ل ، املوافق ل 1340134013401340من شعبان من شعبان من شعبان من شعبان     12121212و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف الصادر يف و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف الصادر يف و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف الصادر يف و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف الصادر يف 
  .ªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربية    1922192219221922يل يل يل يل ٔ��ر ٔ��ر ٔ��ر ٔ��ر     11111111

شكرا <لجميع، +متىن ٔ�ن �كون تفعيل هذه القوانني مبا س=sعكس ٕاجيا� 
  .Lىل املواطنني

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةوشكرا مجليع من سامه يف ٕاجناح هذه اجللسة، 

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

        سلمة <لرئاسةسلمة <لرئاسةسلمة <لرئاسةسلمة <لرئاسةاملداÕالت املك�وبة امل املداÕالت املك�وبة امل املداÕالت املك�وبة امل املداÕالت املك�وبة امل : : : : املُلحقاتاملُلحقاتاملُلحقاتاملُلحقات

IIII.... اقشة مرشوع قانون رمقsفرق املعارضة يف م ôÕاقشة مرشوع قانون رمق مداsفرق املعارضة يف م ôÕاقشة مرشوع قانون رمق مداsفرق املعارضة يف م ôÕاقشة مرشوع قانون رمق مداsفرق املعارضة يف م ôÕي يتعلق     28.1328.1328.1328.13مداºي يتعلق اºي يتعلق اºي يتعلق اºا
  حبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبيةحبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية

  السGيد الرئ=س احملرتم،
  السGيد الوز�ر احملرتم،

  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
قانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل �مس فرق املعارضة يف مsاقشة مرشوع 

يتعلق حبامية اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث الطبية، وهو  28.13
مرشوع ي©ٔيت مضن الورش إالصال¢ اºي ٔ�صبحت تعرفه املنظومة 
الصحية ببالدÂ، واºي يت©ٔسس يف مشوليته Lىل ٕاجراء اTٔحباث اربية 
 ا�متهيدية واTٔحباث الرس�رة، اليت ٔ�حضت رضورية وذات ٔ�مهية قصوى Qى

إال�سان، وذë <لت©ٔكد من Lدم وجود عواقب UانJÒة ٔ�و خماطر يف اسGتعامل 
اTٔدوية، ٕاىل Uانب دورها يف ٕاثبات الفعالية يف ال�شخيص ٔ�و العالج، 

  .وهو ما جيعلها تلعب دورا فعاال يف تقدم املعرفة والطب احلديث
بيد ٔ�ن القJام مبثل هذه اTٔحباث والتÚارب يفرض ªشلك قاطع اختاذ 

ابري القانونية محلاية اTٔش`اص املشاركني فهيا من Õالل توفري مجيع التد
الضامÂت الكفôJ بتوفري رشوط البحث العلمي الالزمة، مع احملافظة Lىل 
حقوق املتطوLني واTٔش`اص ا�ºن خيضعون لها ªشلك تطوعي، Lىل 
 اعتبار ٔ�ن هذه امحلاية Þشلك ٕاlدى املكوÂت اTٔساسGية لهذا القانون ؤ�داة

وLامة هذه اTٔولوية، يه اليوم موضوع . فعا× لتحقJق العدا× �ج�عية
توافق امجليع، نظرا ل�شGهيا مع التطور العلمي ومسGتÚدات الرشوط 

  .الصحية Lىل املسGتوى اQويل
  السGيد الرئ=س احملرتم،

من Õالل القراءة املت©ٔنية ملضامني هذا النص، �س�شف كفرق 
طموح، يتعلق حبامية اTٔش`اص ا�ºن �شارxون  معارضة، ٔ�نه مرشوع قانون

يف اTٔحباث البيوطبية اليت تنظم وتنفذ Lىل الÒرش لتطو�ر املعرفة الطبية ٔ�و 
 i=هتا تطورا رسيعا يف خمتلف ٔ�حناء العامل، بGة، واليت عرفت ممارسJالبيولوج
تبقى النصوص القانونية القامئة يف املغرب Äري مؤهô ٕالدارة هذا التطور 

ملتالحق ومواxبته، Tٔنه مل يعرف ٔ�ي تطور يذxر بعد �سGتقالل يف هذا ا
اhال، مما شلك فراÄا Þرشيعيا جعP ي�|ؤ� املراتب املتدنية Lىل املسGتوى 

  .اQويل
  السGيد الرئ=س احملرتم،

ٕان املرشوع اºي حنن بصدد مsاقشGته يعمتد ٔ�يضا رؤية محلاية حقوق 
اث البيوطبية، حJث حتتل موافقة اTٔش`اص ا�ºن �شارxون يف اTٔحب

هؤالء ماكنة ٔ�ساسGية، اTٔمر اºي �شلك اQافع وراء ختصيص �ب يف هذا 
الش©ٔن، ٕاال ٔ�ننا يف فرق املعارضة نؤكد Lىل رضورة توفري املزيد من امحلاية 
بتوm اQقة يف احلصول Lىل موافقة املريض موضوع البحث العلمي، عن 

مة، مع ضامن حق مراجعة املتطوع بعد �+هتاء طريق الشفافJة وحامية املعلو 
من معلية البحث ب©Gٔر رجعي، مع متكJنه من احلصول Lىل ملفه الطيب اºي 
ميكsه من م�ابعة lالته من ٔ�ي ماكن وUد فJه وملدة طويô، و<لمزيد من 

  .الضامن جيب توثيق لك مراlل هذا امللف
  السGيد الرئ=س احملرتم،

ا<لÚان اجلهوية محلاية "sاقش�sا ٕاlداث لقد ورد يف النص موضوع م 
، واليت سGيؤÕذ �رٔ�هيا يف ش©ٔن "اTٔش`اص املشاركني يف اTٔحباث البيوطبية

مشاريع اTٔحباث ذات الصô، ٕاال ٔ�ننا يف فرق املعارضة، نؤاÕذ Lىل غياب 
اQقة يف حتديد دور هذه ا<لÚان وLدم وضع رشوط ومواصفات �كو�هنا 

نص التنظميي، �ٕالضافة ٕاىل احنصار معل ا<لÚان و�كتفاء يرتك املهمة <ل 
اجلهوية يف اQراسات الق|لية <لملفات ٕالبداء الرٔ�ي، دون ٔ�ن �كون لها احلق 

  .يف املراق|ة والت�|ع، مما يؤكد حمدودية هذه اTٓلية وLدم فعاليهتا
  السGيد الرئ=س احملرتم،

التجربة وتنفJذ البحث البيوطيب و  pمة ختطيط وت�|عال شك ٔ�ن ٕاسGناد 
الرس�رية ملؤسسات البحث �لتعاقد، واليت نص Lلهيا الباب الثاين من هذا 
املرشوع موضوع Âقش�sا اليوم، يه وسGيô فعا× وذات ٔ�مهية، Äري ٔ�ننا يف 
فرق املعارضة �سÚل ختوفsا من اسGتفادة املتعهد �م�ياز من هذه املعاد×، 

ضوع التجربة، Âهيك ٔ�ن Tٔن النص مل يقدم ٔ�ية ضامÂت محلاية الطرف مو 
هذا املتعهد هو رشكة جتارية حيمكها هاجس الرحب، كام ميكن ٔ�ن �كون فرLا 

  .لرشكة ٔ�جsبية ÞسGتفJد من �م�يازات الوطنية وال ختضع Tٔية مراق|ة
  السGيد الرئ=س احملرتم،

يف ٕاطار دراس�sا ملضامني هذا النص اسرتعى ان�|اهنا ٕاسGناد pمة 
جناز ملد�رة اTٔدوية، وهو اخ�يار Äري موفق Tٔن هذه احملافظة Lىل حسن االٕ 

املهمة جيب ٕاسGنادها لكفاءات ذات ختصص Lال يف هذا اhال، Lىل 
  .اعتبار ٔ�ن هذه املد�رية تعاين من نقص xبري يف املوارد الÒرشية

  السGيد الرئ=س احملرتم،
ٕان ثقافة التطوع Qى املواطن املغريب Uد حمدودة، ºا من الرضوري 

تعمل وزارة الصtة واملتدÕلون Lىل حتس=س املواطن ب©ٔمهية هذه ٔ�ن 
التÚارب الرس�رية واQراسات اليت Þسمح <لناس املتطوLني الخ�بار ٔ�دوية 
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Uديدة ٔ�و اZTٔزة، Õاصة حنن يف lاUة ٕاىل هذا النوع من اQراسات 
  .لتطو�ر LالUات Uديدة Tٔمراض خطرية

غ وليك يعزز الرتسانة القانونية ٕان هذا املرشوع القانون Uاء مللء الفرا
ببالدÂ بقانون يؤطر اTٔحباث الرس�رية، Lلام ٔ�ن جلن اÕTٔالقJات التابعة 
للكيات الطب ٔ�و املس�شفJات اجلامعية اليت تبارش هذه اTٔحباث ÞشGتغل 
دون وجود ٔ�ي ٕاطار قانوين، كام يوازي حترك املغرب لسد الفراغ القانوين، 

ة واQولية عن ٕاجراء مíل هذه اTٔحباث عزوف مراكز البحوث الوطني
  .للكفهتا املرتفعة

�لرمغ من ٔ�ن النص شابته بعض النقائص Lىل مسGتوى بعض 
املضامني، فٕانه ونظرا لكونه يصب يف اجتاه Õلق التوافق القانوين واÕTٔاليق 
مع مق�ضيات اQسGتور املغريب ومق�ضيات املواثيق اQولية حلقوق إال�سان، 

مي املغربية، مع ضامن حقوق وسالمة املشاركني يف هذه دون ٕاغفال الق
اTٔحباث نفسGيا وبدنيا، فٕاننا يف فرق املعارضة، وللك هذه �عتبارات، 

  .سGنصوت �ٕالجياب Lليه

IIIIIIII . . . . اقشة مرشوع قانون رمقsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔالفريق احلريكيكيكيك � � � �مسمسمسمس فرق ا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕمدا
        2012201220122012يتعلق بتصفJة السGنة املالية يتعلق بتصفJة السGنة املالية يتعلق بتصفJة السGنة املالية يتعلق بتصفJة السGنة املالية     114.14114.14114.14114.14

  س،السGيد الرئ=
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق احلريك يف ٕاطار مsاقشة قانون 

، Tٔعرض Lىل ٔ�نظار 2012يتعلق بتصفJة مزيانية السGنة املالية  114.14رمق 
جملسGنا املوقر وZة نظرÂ حول هذا املرشوع، مسÚلني يف البداية وفاء 

حمطة ·رخيية Uديدة وفق اQسGتور اجلديد، وهو  احلكومة �لزتاpا، يف
ٕاجراء دسGتوري وقانوين يمت من Õال& تقJمي سGنة مالية مsهتية من اجلانب 
احملاسGيب، وذë من حJث النتاجئ ا�هنائية لتنفJذ قانون املالية، ٕان Lىل 
مسGتوى املزيانية العامة، ٔ�و Lىل مسGتوى احلسا�ت اخلصوصية <لخزينة 

املسرية بصورة مسGتقô، وميكن القول ٔ�ن قانون التصفJة ومرافق اQو× 
  .�شلك تقدميا لقانون املالية <لسGنة القادمة

  السGيد الرئ=س،
ٕان ٔ�مهية هذا القانون تظهر ٔ�ثناء تقدميه، حJث حتدد مجموع معليات 
تنفJذ القانون املايل ومعليات خزينة اQو× والرتخJص �لتحويل احملاسGيب 

ë فٕان مsاقشة قانون التصفJة �ك�يس ٔ�مهية Õاصة، حلساب اخلزينة، وبذ
حJث متكن من الوقوف Lىل إالخ�الالت وحرص النفقات ؤ�وUه الرصف 
اتلفة وتوظيفها يف مساء× اTٔداء احلكويم، ëº وجب تقوية دور هذه 
القوانني وٕاغناء مضامJهنا وتبو�هئا ماكنة الئقة هبا، وا�سÚاما مع املق�ضيات 

Õ توريةGسQي يلزم احلكومة ب©ٔن تعمتد مرشوع قانون  76اصة الفصل اºا
Õاص بتصفJة املزيانية ق|ل هناية السGنة املالية الثانية املوالية، و�لتايل فقانون 

التصفJة �ك�يس ٔ�مهية �لغة �عتباره �ٓلية ٕالخ|ار الربملانيني واطالعهم Lىل 
ôيGوس ëت`الص املوارد، وهو كذGة رصف إالع�دات واسJيفx ملامرسة 

الرقابة البعدية Lىل ٔ�عامل احلكومة من طرف الربملان، ºا ٔ�صبح لزاما Lىل 
احلكومة تقدمي مرشوع قانون التصفJة ٔ�مام الربملان ملناقشGته ومعرفة ٔ�وUه 
 PسجيÞ نة الثانية املوالية، وهو رهان ميكنGرصف املال العام ق|ل هناية الس

 معدل زمين م�وسط <لمصادقة ٕاجيا�، حبيث ٔ�صبح �ٕالماكن الوصول ٕاىل
Lىل قانون تصفJة مزيانية السGنة املالية يف lدود سGن�ني Lىل ٔ�بعد تقد�ر، 

سGنوات، مما جيعلها جمرد  9و 5بعدما اكن املعدل الزمين يرتاوح ما بني 
  .قوانني شلكية يفقدها الت©Õٔري يف تقدميها، ٔ�مهيهتا ويفرغها من مضموهنا

البة مبضاعفة جمهوداهتا من U�ٔل �لزتام وLليه، فٕان احلكومة اليوم مط
�UٓTال القانونية اليت ينص Lلهيا اQسGتور Õاصة ؤ�ن العديد من اQول 
املتقدمة ال يتطلب مهنا ٕاLداد وتقدمي مرشوع قانون التصفJة ٕاال شهورا 

  .معدودة
  السGيد الرئ=س،

  السادة املس�شارون،
 Gامئ مالية وقانونية هامة، سLد Âنا ال حما× يف لقد ٔ�رست بالدsمتك

السGنوات القليô املق|ô من الرجوع التدرجيي <لتوازن من Õالل دخول 
القانون التنظميي <لاملية lزي التنفJذ، واºي �ريم يف توجهياته الكربى ٕاىل 
اع�د حاكمة مالية جJدة Þسامه يف تعز�ز ٔ�داء التدبري العمويم يف ٕاطار 

 حتسني فعالية وجناLة النفقات العمومJة Þشاريك مع اكفة الفاLلني، ٕاضافة ٕاىل
  .وتعز�ز الشفافJة وحسن التدبري وتقوية املراق|ة الربملانية <لاملية العمومJة

وÕ�ٔريا، البد ٔ�ن حنيي احلكومة Lىل اhهودات اليت بذ�هتا من U�ٔل 
Þرسيع وثرية ٕاLداد وتقدمي قوانني التصفJة، وذë يف ٕاطار احلرص Lىل 

من اQسGتور من Zة، وكذا يف ٕاطار ٕاعطاء  76 تفعيل ٔ�حاكم الفصل
قانون التصفJة اTٔمهية اليت ÞسGتحقها ٔ>داة pمة من ٔ�دوات الرقابة الربملانية، 
مما س=سامه يف ٕاضفاء مزيد من الشفافJة Lىل تدبري الش©ٔن العام وٕارساء 

  .قواLد احلاكمة املالية الرشGيدة
 Lلبية نؤكد تفاÄTٔبق فٕاننا يف فرق اGلنا إالجيايب مع هذا للك ما س

  .املرشوع، ومع هذا املسار إالجيايب
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

IIIIIIIIIIII . . . .اقشةsميقراطية يف مQدة واlدرايل <لوJالفريق الف ôÕاقشةمداsميقراطية يف مQدة واlدرايل <لوJالفريق الف ôÕاقشةمداsميقراطية يف مQدة واlدرايل <لوJالفريق الف ôÕاقشةمداsميقراطية يف مQدة واlدرايل <لوJالفريق الف ôÕمدا : : : :        
يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول �خ�ياري     125.12125.12125.12125.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق     - - - - 

ضد املرٔ�ة املوافق Lليه ب�Jويورك ضد املرٔ�ة املوافق Lليه ب�Jويورك ضد املرٔ�ة املوافق Lليه ب�Jويورك ضد املرٔ�ة املوافق Lليه ب�Jويورك     التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزيالتفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزيالتفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزيالتفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي
        ؛؛؛؛من طرف امجلعية العامة لٔ¶مم املتtدةمن طرف امجلعية العامة لٔ¶مم املتtدةمن طرف امجلعية العامة لٔ¶مم املتtدةمن طرف امجلعية العامة لٔ¶مم املتtدة    �1999199919991999ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر �ٔكتو�ر     6666يف يف يف يف 

�ملوافقة Lىل الربوتوxول �خ�ياري <لعهد �ملوافقة Lىل الربوتوxول �خ�ياري <لعهد �ملوافقة Lىل الربوتوxول �خ�ياري <لعهد �ملوافقة Lىل الربوتوxول �خ�ياري <لعهد     126126126126....12121212مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق     - - - - 
        اQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGيةاQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGيةاQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGيةاQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGية

  السGيد الرئ=س،
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  السادة الوزراء،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

ٔ�ن ٔ�ن ٔ�تدÕل �مس الفريق الفJدرايل <لوlدة واQميقراطية  �رشفين
يوافق مبوج|ه Lىل الربوتوxول  125.12ملناقشة مرشوع قانون رمق 

�خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة املوافق Lليه 
من طرف امجلعية العامة لٔ¶مم املتtدة،  1999ٔ�كتو�ر  6ب�Jويورك يف 

�ملوافقة Lىل الربوتوxول �خ�ياري <لعهد  126.12قانون رمق ومرشوع 
  .اQويل اخلاص �حلقوق املدنية والسGياسGية

ونعترب ٔ�ن تصوي�sا Lىل هذ�ن املرشوLني خطوة lامسة Lىل درب 
اسGتكامل مسار �نضامم ٕاىل هذ�ن الربتوxولني، وحيق لنا ٔ�ن هنن©ٔ ٔ�نفسGنا 

ثقافة حقوق إال�سان وحقوق املرٔ�ة Lىل الزتام اQو× املغربية بتكر�س 
وحرصها كذL ëىل Õلق التنامغ الرضوري بني املنظومة الوطنية محلاية 

Âولية لبالدQحقوق إال�سان وا�هنوض هبا و�لزتامات ا. 
كام ٔ�ن انضامم املغرب لهذ�ن الربوتوxولني يعد تعبريا عن الزتام Uديد 

محلاية حقوق إال�سان،  <لمغرب �لعمل Lىل توطيد املنظومة الوطنية
سGميكن من تقوية سGبل �نتصاف Lىل املسGتوى الوطين يف �اكمل مع 

 .الوسGيô اجلديدة املف�وlة مبق�ىض الربوتوxولني �خ�ياريني
و�نضامم املغرب لهذ�ن الربوتوxولني، سGيقر �خ�صاص لك من ا<لجنة 

قوق إال�سان يف املعنية �لقضاء Lىل ا�متيزي ضد املرٔ�ة وا<لجنة املعنية حب
اسGتالم ودراسة الشاك ت والبالÄات املقدمة من طرف اTٔفراد ٔ�و 
مجموLات اTٔفراد مبوجب الوالية القضائية <°و×، واليت يدعون فهيا ٔ�هنم 
حضا  ال+هتاك ٔ�ي من احلقوق الواردة يف اتفاقJة القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل 

 .قوق املدنية والسGياسGيةا�متيزي ضد املرٔ�ة ويف العهد اQويل اخلاص �حل
وحنن، ٕاذ +مثن انضامم بالدÂ لهذ�ن الربوتوxولني، حJث ٔ�صبح املغرب 

الطرف يف الربتوxول �خ�ياري التفاقJة القضاء Lىل مجيع  107بذë الب° 
الطرف يف الربوتوxول �خ�ياري  116ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة واQو× 
ة والسGياسGية، ٕاذ +مثن ذë، فٕاننا ندعو <لعهد اQويل اخلاص �حلقوق املدني

احلكومة لرضورة التعجيل مبراجعة ال�رشيع اجلنايئ مبا يضمن تعز�ز وسائل 
انتصاف ال�ساء حضا  ا+هتاك حقوقهن املكرسة من طرف اQسGتور واتفاقJة 
القضاء Lىل مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي ضد املرٔ�ة وال�رسيع بتقدمي لك من مرشوع 

ف ضد املرٔ�ة ومرشوع القانون املتعلق �لهي©ٔة امللكفة قانون ماكحفة العن
كام مؤكد Lىل ٔ�ن حقوق إال�سان يه  .�ملناصفة وحماربة مجيع ٔ�شاكل ا�متيزي

 .لك Äري جمزٔ�، وجيب اlرتام هذه االتفاقJات من طرف امجليع

IVIVIVIV . . . . اقشة مرشوع القانونsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع القانون  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع القانون  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع القانون  فرق اsلبية يف مÄTٔالفريق احلريكيكيكيك � � � �مسمسمسمس فرق ا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕمدا
        لق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرىلق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرىلق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرىلق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرىيتعيتعيتعيتع    80.1480.1480.1480.14رمق رمق رمق رمق 

  السGيد الرئ=س احملرتم،
  السGيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تدÕل �مس فرق اÄTٔلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق 

  .يتعلق �ملؤسسات السGياحJة ؤ�شاكل إاليواء اTٔخرى 80.14
  السGيد الرئ=س،

يف مسGهتل هذه املداôÕ ال تفوتنا الفرصة دون التنويه وإالشادة 
�لنقاش املسؤول والهادئ اºي عرف�ه جلنة الفالlة والقطاLات إالنتاجJة، 

  .واºي توج �لتصويت Lىل هذا املرشوع كام وافق Lليه جملس النواب
  السGيد الرئ=س،

 �سعنا ٕان هذا املرشوع ا�ºن حنن بصدد دراسGته Uاء مبسGتÚدات ال
ٕاال ٔ�ن �سGتحسGهنا، مكراجعة نطاق التصنيف واليت سGمتكن من حتسني 
وتعز�ز متوقع العرض السGيا¢ Lىل املسGتوى اQويل، ؤ�يضا مراجعة 

�لرخص إالدارية والتصنيف وضامن احملافظة Lىل الصtة إالجراءات املتعلقة 
والسالمة Vرشط مسGبق لعملية التصنيف السGيا¢ ومراجعة معايري 

صنيف وٕاlداث املراق|ة الرسية <لمؤسسات السGياحJة، وكذë اس�|دال الت 
ال  –نظام الترصحي احلايل بنظام الترصحي إاللكرتوين، ويه مسGتÚدات 

  .س�sعكس ٕاجيا� Lىل القطاع السGيا¢ �ملغرب –حما× 
  السGيد الرئ=س،

للك هذه �عتبارات السالف ذxرها، سGنصوت ٕاجيا� كفرق اÄTٔلبية 
  .املرشوعLىل هذا 

 .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

VVVV . . . . اقشة مرشوع قانون رمقsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔاقشة مرشوع قانون رمق  فرق اsلبية يف مÄTٔالفريق احلريكيكيكيك � � � �مسمسمسمس فرق ا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕالفريق احلرمدا ôÕمدا
l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة     135.12135.12135.12135.12

        موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضة
  السGيد الرئ=س احملرتم،

  اء احملرتمون،السGيدات والسادة الوزر 
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق اÄTٔلبية مبÚلسGنا املوقر Tٔعرض 
القايض l�ٕداث وتنظمي  135.12وZة نظرÂ يف مرشوع القانون رمق 

مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب 
  .الر ضة

بداية ال تفوتنا الفرصة دون التنويه �لنقاش املسؤول والهادف، ويف ال 
اºي عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و�ج�عية واºي توج ٕ�دÕال 
تعديالت شلكية وجوهرية، اعمتدهتا ا<لجنة �ٕالجامع، كام +مثن التفاLل 

اليت  إالجيايب <لحكومة يف خشص السGيد الوز�ر مع املقرتlات والتعديالت
  .تقدم هبا السادة املس�شار�ن

  السGيد الرئ=س، 
ٕان هذا املرشوع اºي حنن بصدد دراسGته Uاء تطبيقا <لتوZات 
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امللكJة السامJة الرامJة ٕاىل العناية �لعنرص الÒرشي من Õالل مق�طف 
لثورة  61اخلطاب املليك السايم، اºي وZه ٕاىل اTٔمة مبناسGبة اxºرى 

 ملق�ضيات احلوار �ج�عي القايض بتعممي العمل املM والشعب، وتفعيال
  .�ج�عي املتعلق �لوظيفة العمومJة وجتويد Õدماته

  السGيد الرئ=س،
ٕان هذا املرشوع اºي حنن بصدد مsاقشGته ودراسGته Uاء ٕالlداث 
مؤسسة Þسعى ٕاىل ا�هنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة العاملني بقطاع 

Lىل رضورة ٕاصالح الوضعية احلالية <لعمل  الشGباب والر ضة، مؤكد�ن
�ج�عي لوزارة الشGباب والر ضة وذë بتطو�ر اخلدمات �ج�عية 
املقدمة لفائدة مجيع املنخرطني، سواء موظفني ٔ�و م�قاLد�ن ٔ�و املوجود�ن 
يف وضعية ٕاحلاق وامللحقني �لقطاع واملوجود�ن رهن ٕاشارة الوزارة وذوي 

  .حقوقهم
  =س، السGيد الرئ 

للك هذه �عتبارات السالفة اxºر، فٕاننا يف فرق اÄTٔلبية سGنصوت 
  .ٕاجيا� Lىل هذا املرشوع

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

VIVIVIVI....     اقشة مرشوع قانون رمقsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsصا× واملعارصرصرصرصة يف ٕاطار مTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕمدا
    l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدةl�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدةl�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدةl�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية لفائدة    135.12135.12135.12135.12

        موظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضةموظفي ؤ�عوان وزارة الشGباب والر ضة
  السGيد الرئ=س، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اTٔصا× واملعارصة يف ٕاطار مsاقشة 

l�ٕداث وتنظمي مؤسسة <لهنوض �Tٔعامل  135.12مرشوع قانون رمق 
  .ب والر ضة�ج�عية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الشGبا

وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزيل <لسGيد الوز�ر Lىل العرض 
اºي قدمه واºي ٔ��رز من Õال & دوافع ومرايم هذا املرشوع قانون، 
واºي Uاء يف سGياق احلراك اºي تعرف العديد من القطاLات احلكومJة 

  . ئدة العاملني هبامن U�ٔل �+ك|اب Lىل ت©ٔهيل ودمع العمل �ج�عي لفا
لقد ٔ��نت جتربة ٕاlداث مؤسسات <لهنوض �Tٔعامل �ج�عية يف 
العديد من القطاLات، عن اTٔمهية املزتايدة اليت ٔ�صبح حيتلها العمل 
�ج�عي، واºي ٔ�حضى يلعب دورا xبريا يف اسGتفادة املوظفني من خمتلف 

وÄريها، ويه  اخلدمات �ج�عية، Õاصة يف جماالت السكن والصtة
مJاد�ن حتتل ماكنة ممتزية يف احلاجJات املزتايدة لٔ¶رس املغربية، كام ٔ�ن هذا 
املرشوع قانون Uاء مبق�ضيات هامة �سGتفJد من Õاللها حىت م�قاLدو 
القطاع ؤ�زواZم ؤ�بناؤمه، وكذا ذوو حقوق املوظفني واملسGت`دمني 

ٔ�صبح ٕ�ماكهنم �سGتفادة  املتوفني ا�ºن اكنوا يعملون هبذا القطاع، وا�ºن

من Õدمات م�نوLة وم�عددة من ب=هنا �سGتفادة من التغطية الصحية 
التمكيلية و�سGتفادة من القروض البنكJة ªرشوط تفضيلية وÞشجيع 
املنخرطني Lىل ت©ٔس=س تعاونيات <لسكن وٕا�رام االتفاقJات مع الهيئات 

اء قصد بناء مساxن لفائدة العامة واخلاصة والرشاكت امللكفة ��هتيئة والبن
هذا فضال عن اسGتفادة املنخرطني من دمع مايل لالسGتفادة من . املنخرطني

  .ٔ�داء مsاسك احلج
  السGيد الرئ=س،

لقد سGبق لنا يف فريق اTٔصا× واملعارصة ٔ�ن LربÂ عن دمعنا لهذا 
املرشوع قانون Lىل مسGتوى ا<لجنة، وا�سÚاما مع ذë، فٕاننا نصوت 

مهيته �ٕالجياب Lىل  هذا املرشوع قانون بعدما �كونت Qينا القsاLة ب©ٔ
�ج�عية، Õاصة ؤ�نه �سGهتدف تقدمي اخلدمات �ج�عية لفائدة فYة 

  .pمة من موظفي Qو× ؤ�فراد ٔ�رسمه

VIIVIIVIIVII....     اقشة مرشوع قانون رمقsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsاقشة مرشوع قانون رمق ة يف ٕاطار مsصا× واملعارصرصرصرصة يف ٕاطار مTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕصا× واملعامداTٔفريق ا ôÕمدا
من شعبان من شعبان من شعبان من شعبان     12121212الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف     130.12130.12130.12130.12

        ªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربيةªش©ٔن الصيد يف املياه الربية) ) ) ) 1922192219221922ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل ٔ��ريل     11111111((((    1340134013401340

  السGيد الرئ=س، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اTٔصا× واملعارصة يف ٕاطار مsاقشة 

يغري و�متم مبوج|ه الظهري الرشيف الصادر يف  130.12مرشوع قانون رمق 
  .ªش©ٔن الصيد يف املياه الربية) 1922ٔ��ريل  11(، 1340من شعبان  12

وامسحوا يل، السGيد الرئ=س، ٔ�ن ٔ�توUه �لشكر <لسGيد الوز�ر Lىل 
العرض اºي قدمه واºي بني ªشلك واحض ٔ�هداف ومرايم هذا املرشوع 
قانون اºي Uاء من U�ٔل حتيني وحتديث املق�ضيات القانونية املنظمة <لصيد 

ياه الربية واºي يعود ٕاىل فرتة �سGتعامر، Õاصة ؤ�ن العديد من يف امل 
إالxراهات تواUه هذا النوع من ا�Tٔشطة Õاصة يف جمال احملافظة Lىل 
اTٔنظمة إال�كولوجJة وٕادماج البعد الب=يئ يف التمنية �ق�صادية 

  .و�ج�عية، �عتباره Lامال مساLدا يف حتقJق التمنية املسGتدامة
  الرئ=س، السGيد 

لقد ٔ�صبحت ا�Tٔشطة املرتبطة �لصيد يف املياه الربية من بني ا�Tٔشطة 
�ق�صادية اليت �ك�يس ٔ�مهية قصوى Õاصة يف جمال �منية �ق�صاد احمليل 
 Âتغالل املوارد اليت �زخر هبا بالدGوتنظمي سالسل إالنتاج وال�سويق واس

املائية السطحية وحتديدا يف هذا اhال، Õاصة ف. يتعلق بوفرة املوارد 
  . السدود والبtريات

وفضال عن ذë، من ش©ٔن هذا املرشوع قانون املسامهة يف حتقJق 
التمنية �ج�عية، Lرب Õلق مsاصب الشغل يف العامل القروي و�منية القطاع 
السGيا¢ �لقرى، Õاصة ؤ�ن هذا النوع من السGياlة ٔ�صبح رمقا pام يف 
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امة اليت �راهن Lلهيا املغرب �لنظر مليوالت فYة معاد× السGياlة املسGتد
  . pمة من السGياح اليت تفضل السGياlة القروية وإال�كولوجJة

كام ٔ�ن من بني الغا ت واTٔهداف الهامة اليت هيدف ٕا�هيا هذا املرشوع 
قانون يه �مثني ت©ٔهيل املوارد السمكJة لبالدÂ �لرفع من ٕانتاج هذا النوع 

�سرتاتيجية اليت ٔ�طلقهتا بالدÂ لتطو�ر و�منية قطاع من الصيد، يف ظل 
ٔ�لف طن يف  50الصيد و�ربية اTٔحJاء �ملياه الربية، قصد بلوغ حتقJق ٕانتاج 

  .2024ٔ�فق 

  السGيد الوز�ر، 
لقد تبني لنا من Õالل دراسة هذا املرشوع اTٔمهية الكربى اليت 

ية حمليا ووطنيا، وقد �ك�سGهيا من U�ٔل حتقJق التمنية �ق�صادية و�ج�ع 
�كونت Qينا القsاLة، يف فريق اTٔصا× واملعارصة، ب©ٔمهية التصويت Lىل هذا 

وëº فٕان فريق اTٔصا× واملعارصة . املرشوع قانون والتعاطي معه ٕاجيابيا
  .يصوت �ٕالجياب Lىل هذا املرشوع قانون


