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  العارشة بعد املائة اجللسةحمرض 

  ).2017 غشت 2( 1438 ذو القعدة 9أ�ربعاء : التارخي
  .عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لسالس�ید املس�شار : الرئاسة
ثالث سا�ات وٕاث��ان ومخسون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثالثة  :التوق�ت

  .مساءوالثالثني  ةوا�ق�قة الثام�
  :شاریع القوانني التالیةم �ىل  ا�راسة والتصویت :أ�عامل�دول 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔد�س  03.17مرشوع قانون رمق  - 1
، بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة 2016نومفرب  19ٔ��� يف 

ان يف م�دا�ميقراطیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب 
  �ىل ا��ل؛ الرضائب

مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع ب�ٔد�س ٔ���  یوافق 04.17مرشوع قانون رمق  - 2
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا  2016نومفرب  19يف 

  الف�درالیة ا�ميقراطیة �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات؛
ق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن �دمات یواف 05.17مرشوع قانون رمق  - 3

بني حكومة اململكة  2016نومفرب  19النقل اجلوي املوقع ب�ٔد�س ٔ��� يف 
  املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة �ك�غايل يف  06.17مرشوع قانون رمق  - 4
غربیة ومجهوریة رواندا لتجنب �زدواج بني اململكة امل 2016ٔ�كتو�ر  19

  الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع �ك�غايل يف  07.17مرشوع قانون رمق  -5

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة ج�وب مجهوریة  2016ٔ�كتو�ر  19
  تباد� لالس��رات؛رواندا، �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة امل 

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  08.17مرشوع قانون رمق  -6
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ�كتو�ر  19اجلویة املوقعة �ك�غايل يف 

  وحكومة مجهوریة رواندا؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔن��ا�ریفو يف  09.17مرشوع قانون  -7

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر  2016نومفرب  21
لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع الهرب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل 

  ا��ل؛
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق تعاون يف جمال  10.17مرشوع قانون رمق  -8

 2016نومفرب  21الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة املوقع ب�ٔن��ا�ریفو يف 
  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  11.17مرشوع قانون رمق  -9
بني حكومة اململكة  2016ٔ�كتو�ر  24اجلویة املوقعة بدار السالم يف 

  املغربیة وحكومة مجهوریة تزنانیا املت�دة؛

ج�ه �ىل االتفاق الثنايئ �ش�ٔن یوافق مبو  12.17مرشوع قانون رمق  -10
بني حكومة اململكة  2016د�سمرب  2اخلدمات اجلویة املوقعة ب�ٔبو�ا يف 

  املغربیة وحكومة مجهوریة نی�ري� الف�درالیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه يف م�دان  13.17مرشوع قانون رمق  -11

اململكة بني حكومة  2016دج�رب  2الصید البحري املوقعة ب�ٔبو�ا يف 
  املغربیة وحكومة مجهوریة نیجر� الف�درالیة؛

یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه �ش�ٔن تعز�ز  14.17مرشوع قانون رمق  -12
بني حكومة اململكة املغربیة  2016نومفرب  19الت�ارة املوقعة ب�ٔد�س ٔ��� يف 

  وحكومة مجهوریة ٔ�ثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف ا�ال  15.17 مرشوع قانون رمق -13

بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ�كتو�ر  19أ�مين املوقع �ك�غايل يف 
  وحكومة مجهوریة رواندا؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع ب�ٔبو�ا يف  17.17مرشوع قانون رمق  -14
هوریة نی�ري� بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مج  2016د�سمرب  3

  الف�درالیة �ش�ٔن إالنعاش وامحلایة املتباد� لالس��رات؛
یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول حول ٕا�شاء  28.17مرشوع قانون رمق  -15

) ج�وب ٔ�فریق�ا(جملس السمل وأ�من التابع لالحتاد إالفریقي املعمتد بدور�ن 
  ؛2002یولیو  9يف 
مبوج�ه �ىل �روتو�ول املعاهدة یوافق  29.17مرشوع قانون رمق  -16

املؤسسة �لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة �ش�ٔن الربملان أ�فریقي املعمتد مبدینة 
  ؛2001مارس  2يف ) لی��ا(رست 

یوافق مبوج�ه �ىل املعاهدة املؤسسة  34.17مرشوع قانون رمق  -17
من  1991و یونی 3يف ) نی�ري�(�لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة املعمتدة ب�ٔبو�ا 

ق�ل ا�ول أ�عضاء يف م�ظمة الو�دة إالفریق�ة اليت �ل حملها �حتاد 
  إالفریقي؛

یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  20.17مرشوع قانون رمق  -18
املتعلق ) 2016س�مترب  30(، 1437ذي احل�ة  28يف  2.16.814

وا�د �نضباط ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدینة لق
  العسكري؛

حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16مرشوع قانون رمق  -19
  �س��رات والصادرات؛

  یتعلق مبؤسسة الر�ایة �ج�عیة؛  65.15مرشوع قانون رمق  -20
یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14مرشوع قانون رمق  -21

  ا�متیزي؛
ٕ��داث نظام املعاشات لفائدة ف�ات  99.15رمق  مرشوع قانون - 22

املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا 
  �اصا؛
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یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة  33.17ؤ��ريا، مرشوع قانون  -23
احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لمملكة �ى حممكة النقض بصف�ه 

  .ابة العامة وسن قوا�د التنظمي لرئاسة النیابة العامةرئ�سا �لنی

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

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ٓ� وحصبه

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
   املس�شار�ن احملرتمني،ٔ�خوايت، ٕاخواين

ٔ��لن عن ابتداء اجللسة ال�رشیعیة، وخنصص هذه اجللسة ��راسة 
  :والتصویت �ىل مشاریع القوانني التالیة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔد�س  03.17مرشوع قانون رمق  - 1
لیة ، بني اململكة املغربیة ومجهوریة ٕاثیوبیا الف�درا2016نومفرب  19ٔ��� يف 

يف م�دان ا�ميقراطیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب 
  �ىل ا��ل؛ الرضائب

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع ب�ٔد�س ٔ���  04.17مرشوع قانون رمق  - 2
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا  2016نومفرب  19يف 

  جیع وامحلایة املتباد� لالس��رات؛الف�درالیة ا�ميقراطیة �ش�ٔن ال�ش 
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن �دمات  05.17مرشوع قانون رمق  - 3

بني حكومة اململكة  2016نومفرب  19النقل اجلوي املوقع ب�ٔد�س ٔ��� يف 
  املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛

ه �ىل االتفاق�ة املوقعة �ك�غايل يف یوافق مبوج� 06.17مرشوع قانون رمق  - 4
بني اململكة املغربیة ومجهوریة رواندا لتجنب �زدواج  2016ٔ�كتو�ر  19

  الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق املوقع �ك�غايل يف  07.17مرشوع قانون رمق  - 5

كة املغربیة وحكومة ج�وب مجهوریة بني حكومة اململ 2016ٔ�كتو�ر  19
  رواندا، �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  08.17مرشوع قانون رمق  - 6
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ�كتو�ر  19اجلویة املوقعة �ك�غايل يف 

  وحكومة مجهوریة رواندا؛
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة ب�ٔن��ا�ریفو يف  09.17مرشوع قانون  - 7

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر  2016نومفرب  21
لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع الهرب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل 

  ا��ل؛
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق تعاون يف جمال  10.17مرشوع قانون رمق  - 8

 2016نومفرب  21البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة املوقع ب�ٔن��ا�ریفو يف  الصید
  بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة مدغشقر؛

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  11.17مرشوع قانون رمق  - 9
بني حكومة اململكة  2016ٔ�كتو�ر  24اجلویة املوقعة بدار السالم يف 

  كومة مجهوریة تزنانیا املت�دة؛املغربیة وح
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق الثنايئ �ش�ٔن  12.17مرشوع قانون رمق  -10

بني حكومة اململكة  2016د�سمرب  2اخلدمات اجلویة املوقعة ب�ٔبو�ا يف 
  املغربیة وحكومة مجهوریة نی�ري� الف�درالیة؛

 يف م�دان یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه 13.17مرشوع قانون رمق  -11
بني حكومة اململكة  2016دج�رب  2الصید البحري املوقعة ب�ٔبو�ا يف 

  املغربیة وحكومة مجهوریة نیجر� الف�درالیة؛
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه �ش�ٔن تعز�ز  14.17مرشوع قانون رمق  -12

بني حكومة اململكة املغربیة  2016نومفرب  19الت�ارة املوقعة ب�ٔد�س ٔ��� يف 
  حكومة مجهوریة ٔ�ثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة؛و 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف ا�ال  15.17مرشوع قانون رمق  -13
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ�كتو�ر  19أ�مين املوقع �ك�غايل يف 
  وحكومة مجهوریة رواندا؛

وقع ب�ٔبو�ا يف یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق امل 17.17مرشوع قانون رمق  -14
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة نی�ري�  2016د�سمرب  3

  الف�درالیة �ش�ٔن إالنعاش وامحلایة املتباد� لالس��رات؛
یوافق مبوج�ه �ىل الربوتو�ول حول ٕا�شاء  28.17مرشوع قانون رمق  -15

) ج�وب ٔ�فریق�ا( جملس السمل وأ�من التابع لالحتاد إالفریقي املعمتد بدور�ن
  ؛2002یولیو  9يف 
یوافق مبوج�ه �ىل �روتو�ول املعاهدة  29.17مرشوع قانون رمق  -16

املؤسسة �لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة �ش�ٔن الربملان أ�فریقي املعمتد مبدینة 
  ؛2001مارس  2يف ) لی��ا(رست 

 یوافق مبوج�ه �ىل املعاهدة املؤسسة 34.17مرشوع قانون رمق  -17
من  1991یونیو  3يف ) نی�ري�(�لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة املعمتدة ب�ٔبو�ا 

ق�ل ا�ول أ�عضاء يف م�ظمة الو�دة إالفریق�ة اليت �ل حملها �حتاد 
  إالفریقي؛

یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  20.17مرشوع قانون رمق  -18
املتعلق ) 2016س�مترب  30(، 1437ذي احل�ة  28يف  2.16.814

ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدینة لقوا�د �نضباط 
  العسكري؛

حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16مرشوع قانون رمق  -19
  �س��رات والصادرات؛

  یتعلق مبؤسسة الر�ایة �ج�عیة؛  65.15مرشوع قانون رمق  -20
یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14مرشوع قانون رمق  -21

  ا�متیزي؛



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

ٕ��داث نظام املعاشات لفائدة ف�ات  99.15مرشوع قانون رمق  -22
املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا 

  �اصا؛
یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة  33.17ؤ��ريا، مرشوع قانون  -23

�لعدل ٕاىل الو�یل العام �لمملكة �ى حممكة النقض بصف�ه  احلكوم�ة امللكفة
  .رئ�سا �لنیابة العامة وسن قوا�د التنظمي لرئاسة النیابة العامة

وق�ل الرشوع يف م�اقشة النصوص اليت تلیهتا �لیمك، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �مس 
وملقررهيا ولاكفة ٔ�عضاهئا �ىل ا�هود  ا�لس �لشكر مجلیع رؤساء الفرق

  .ار ا�ي بذلوه ومه هيیئون لنا هذه النصوصاجلب
وكذ� ٕاىل ٔ�عضاء احلكومة ا��ن سامهوا بدور فعال ٕالجناز هذه النصوص 

  .اليت حنن ا�ٓن بصدد دراس�هتا
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مشاریع القوانني �س�هتل �دول عامل هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل 
اتفاق�ة واليت  17اليت یوافق مبوجهبا �ىل االتفاق�ات ا�ولیة التالیة، و�ددها 

ذ�رهتا �ٓنفا، واحملا� مجیعا �ىل ا�لس من ٔ��ل التصویت وا�راسة، واليت 
  .ٔ��لیت �لینا من جملس النواب طبعا

  .تفضل

  :السالم ا�لبار عبداملس�شار الس�ید 
  الس�ید الرئ�س،

م ٕاذا مسحمت، مع �شكرايت �لسادة الوزراء وحتیايت لٔ�خوات نقطة نظا
  .وإالخوة املس�شار�ن

حنن الیوم يف ارتباك �بري من ٔ�مر�، ح�ث ٔ�ن جملس�نا املوقر اكن قد �رمج 
وخصوصا جلنة املالیة، �رجمت اج��ا �ام �دا �راسة وم�اقشة املرشوع 

  .والقايض بتصف�ة الس�نة املالیة 82.16
قررا حبضور الس�ید وز�ر املالیة ٔ�ن نناقش مرشوع قانون كذ� اكن م
  .2018املالیة لس�نة 

لك هذا �زامن مع عقد اج�ع دورتنا ال�رشیعیة هاته، ف�ٔ�ن س���ه الیوم، 
  هل س�نحرض ا�لجنة ا�امئة ٔ�م حنرض هنا؟ 

هذا �رتباك وهذا التلخبط جعلنا يف �رية من ٔ�مر�، والواجب الوطين 
ضور هنا مرمغني، رمغ ٔ�ن الس�ید الوز�ر اكن قد ٔ��د جعلنا ن�ش�ث �حل

  .�ر�جما �اصا، ٔ�قصد وز�ر املالیة، ملناقشة القانون السالف ا��ر
ف�ٔرجو من الرئاسة ٔ�ن ت�ٔ�ذ بعني �عتبار هذا النوع من املامرسة، ٔ�ن 
جلنة املالیة قد شعرت �س�تخفاف، وعبد ربه ٕاضافة لرئ�س الفریق عضو 

ٔ��د نفيس هل س�ٔحرض يف جلنة املالیة ٔ�م س�ٔحرض اجللسة  يف جلنة املالیة،
  ال�رشیعیة؟

لك القوانني اليت س�تربمج وس��اقش وس�مت التصویت �لهيا قوانني ذات 
أ�مهیة مباكن، ال �س�تخف ب�ٔي قانون، س�� وحنن م��ٔخر�ن �ل�س�بة لك�ح 
�شاط ومعل احلكومة، وحىت ال ننعت كذ� ب�ٔننا نؤخر ٔ�و نقوم بتعرث 

�مج احلكويم، ها حنن الیوم جنلس �لمناقشة والتصویت �ىل القوانني الرب
اليت �رشفمت بذ�رها، س�نكون يف مس�توى احلدث تطلعا خلدمة املواطن 
و�دمة الوطن املغريب، �ري ٔ�ننا ن�ٔسف ون�ٔسف كثريا لهذا �رجتال وهذا 
�رتباك ا�ي ٔ��ر يف �شاطنا ويف معلنا، هل س�ید�ل يف نطاق احملاس�بة 

  ٔ�م س�ید�ل يف ٔ�ي �ب؟
یتكرر، س�� وحنن �ىل وشك وداع هذه ا�ورة هذا �رتباك �رجو ٔ�ن ال 

  .اخلریف�ة ن�ٔمل من ا�لس مبك�به ٔ�ن یعید النظر يف هذا التنظمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الرئ�س

ة بغیت ن�ٔكد � ل�س هناك ٔ�ي اس�تخفاف لشخص و�اصأ�وال ا�يل 
�لس�ید الرئ�س و�لجنة، اح�ا �ارفني ب�ٔن جلنة املالیة، الوقت ا�يل كتضیع 
وا�هودات اجلبارة ا�يل �یبذل رئ�س ا�لجنة وال أ�عضاء اكفة ٔ�نت مهنم 
ؤ�� كذ� عضو يف جلنة املالیة، ؤ�� ٔ�قدر ا�هودات اجلبارة ا�يل �یبذلوا، 

  . لنصوص ال�رشیعیةا�لیل �ش یوجودوا لنا ا �3یبقاو ٔ�ح�ا� حىت ل 
ٔ�� ما اك�ش هناك نیة س��ة، هذا املوضوع ا�يل ج�ديت ا�ٓن راه رئ�س 
ا�لجنة دار نقطة نظام يف �لسة سابقة و�اوبته، وكذ� ندوة الرؤساء، 
درتوا هذه املالحظات ومايش هناك اس�تخفاف، �ري الضغط الوقيت 

ن كد�ر الرب�مج الزمين ٔ�ن ا�لس بغینا ٔ�وال ا�س�تور، تتعرفوا بيل شكو
د�ل اجللسات العامة هو املك�ب، ولكن رمغ ذ� راه شاور� ٔ�عضاء ندوة 
الرؤساء، كن�مت �ارض�ن اكملني، وبغینا هذه هنایة اجللسة �ش نوجودو 
وا�د ا�مو�ة د�ل القوانني ا�يل �ادي �شهد لمك مجیعا ��لس، واح�ا 

مو�ة اك�ن القوانني ا�يل �ادي �ذیناها ٔ�نه ٕاذا الیوم صوتنا �ىل هذه ا�
�رجعوا �لغرفة أ�وىل، وحىت نعطیومه االثنني والثال�ء وأ�ربعاء �ش 
خيدموا ف�ه �ش �كون �اهز هذه الس�نة، ما اك�ن اس�تخفاف، ما اك�ن 
والو، اح�ا نعرتف ��ور اجلبار ا�ي تقوم به ا�لجنة و�اص الرئ�س واكفة 

  .ا�يل نطلب م�مك وهو ندوزوه ل�س ٕاالأ�عضاء، و�لتايل هذا املوضوع 
  .نقطة نظام هللا �ريض �لیك واش نقطة نظام يف هاذ اليش؟ تفضل

  :املس�شار الس�ید النعم م�ارة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٔ�� �ري �ىل ما ٔ�ظن ا�يل من حقو یربمج اجللسات وطبیعة اجللسات هو 
  .ندوة الرؤساء ول�س مك�ب ا�لس

ٔ�عطى احلق �لجنة �ىل ٔ�هنا، وهذا �ر�مج د�ل  �نیا، القانون ا�ا�يل
ٔ��م وهو مربمج، لست ٔ�دري واش اح�ا م�عطلني  10ا�لجنة اكن م�ذ 
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هذه القوانني  �cocotte minuteزاف �ش جنو وند�رو �لسة دیـــــال 
�مة �دا ولكن �م كذ� اس�تعامل الزمن د�لنا كربملانیني �ش �كونو يف 

نربجمو وحنرتمو اش�تغال ا�لجنة، ٔ�نه ما ميك�ش  ٔ�رحيیة �ىل ٔ�ساس نقدرو
  .�كون جملس بدون اش�تغال حق�قي د�ل ا�لجن وما �سفهوش معل ا�لجن

  .ٔ�محل املسؤولیة �لجمیع. اح�ا مسؤولني مجیعا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
من  82شكرا الس�ید �ادي حنیل �لیك و�ادي نقرا �لیك الفصل 

  .ن ا�يل طلب نقطة نظام؟ یالهشكو ..ا�س�تور، ٕایوا ٕاذا بغیيت ٔ�نه
شوف هللا �ريض �لیمك ٕاذا كنا �ادي نف�حو نقط نظام راه ما �ادي ند�رو 

  .والو، تفضل

  : املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
  الس�ید الرئ�س،

فعال املك�ب � احلق يف ٔ�ن یربمج اجللسات العامة، لكن ردمك الس�ید 
لسة العامة �رجمت وجلنة املالیة الرئ�س ا�ي مسعناه هو ٔ��مك تقولون لنا اجل 

فلتذهب ٕاىل اجلحمي، سريوا حرضوا يف جلنة املالیة وما حترضوش هنا، 
مبعىن اح�ا انضبطنا وا�لجنة د�ل املالیة ا�يل اكنت غتنعقد د� ما 
عقد�هاش وج�نا �ش حنرضو �ل�لسة العامة �ىل ٔ�ساس ٔ�ن فهيا قوانني 

ني �عتبار ٔ�شغال ا�ل�ان �مة وقوانني �س�تحق، ولكن جيب ٔ��ذ بع
  .ٔ�یضا، ٔ�نه ال یعقل ٔ�یضا ٔ�ن املك�ب یبدا �ش�تغل ؤ�نه بو�دو ا�يل اك�ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
املك�ب ف�ه وا�د ) polémique(امسحوا يل �ري ٔ�� ما بغی�ش ند�ل فهاذ 

  .�ميثلمك اكن من الالزم خيربمك
  .شكرا

  .ضل�ىل ٔ�ي �ادیني �س�مترو، تف

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة والس�یدات الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة الربملانیني احملرتمني،

   الس�ید الرئ�س،
يف �لممك ويف �مل السادة ٔ�عضاء املك�ب ويف �مل امجلیع أ�س�بوع ا�يل فات 

�ل املناصفة ا�يل اكن مدرج یوم �قش�نا ونظرا �لقانون د 12هذه ٔ�كرث من 
يف اجللسة، مت االتفاق مع مجیع ٔ�عضاء املك�ب واح�ا تنعرفو �س�ت��اء بعض 
ا�مو�ات والنقا�ت ا�يل ما م�لی�ش يف املك�ب والعضو د�ل حزب 
�س�تقالل ممثل يف املك�ب و�ئب الرئ�س، ومت االتفاق �ىل ٔ�نه غنجمعو 

�ارض�ن الس�ید الرئ�س �ش غند�روها  وا�د ا�مو�ة د�ل القوانني ؤ�نمت

یوم �ش اتفق�ا �لهيا  12يف �لسة مايش یوم الثال�ء الیوم املوايل، وهاذي 
  .الس�ید الرئ�س

الیوم ٔ�� ما فهم�ش ٔ�ش�نو واقع �ش �سفهو العمل د�ل املك�ب واح�ا لكنا 
جزء ف�ه، اكع إالخوان ٕاىل اكن هاذ العمل راه لكيش ممثل يف هذا املك�ب 

س�ت��اء إالخوان ا�يل قلنا ومت االتفاق، وتذا�ر� وقلنا راه أ�س�بوع ا�يل �
فات الثال�ء مايش د�ل البارح ما غنربجموش هاذ املشاریع القوانني 
تنربجموها فهاذ اجللسة ا�يل غتكون �لسة �اصة، ومت االتفاق كذ� 

رئ�س الس�ید الرئ�س �ىل ٔ�ساس ٔ�هنا غتجي م�ارشة بعد املناقشة مع الس�ید 
  .ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

ما معىن ٔ�ن الیوم جنیو ونبقاو نتلكمو �م ال ٔ�ساس � من الص�ة، ما 
عندو حىت �القة �لواقع، اح�ا هاذ املوضوع هذا �قش�ناه ٕاىل يش فریق 
عضو املك�ب ما بلغوش مسؤولیته، ٔ�ما العمل د�ل املك�ب معل �اد معل 

ه ومشرتكني ف�ه مجیع الفرق املمث� يف مزنه �ىل العبث ومعل ا�يل تنقومو ب
جملس املس�شار�ن، وتنظن ٔ�ن هاذ العمل راه معل يف املس�توى ا�يل 

  .ت�شارك ف�ه امجلیع بدون اس�ت��اء

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار، ما �اد�ش نبقا، � هللا الس�ید الرئ�س تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  س،الس�ید الرئ�

ٔ�ظن ٔ�ن زم�يل احملرتم أ�خ العريب مل یفهم صلب اح��اج�ا، حنن ال حنتج 
�ىل ما قام به املك�ب، مفك�ب ا�لس مك�ب دس�تور� متثل ف�ه مجیع 
الفرق املشاركة واملكونة �لم�لس حسب ال�س��ة ا�س�توریة املعروفة، حنن 

ايم مجلیع إالخوة ال نناقش هذا نناقش �رجمة هذه اجللسة القمية املهمة مع ا�رت 
مجیع املكو�ت مع �زامن انعقاد ا�لجنة ا�امئة جلنة املالیة، فهذا �رتباك هذا 
العبث هو ا�ي نناقشه، ال نناقش الربجمة ٔ�� م�فق، �د م�فق مع أ�خ 
الزم�ل د�يل والصدیق د�يل اليس العريب احملريش، ولكن حنن نناقش 

  ..نناقش �رجمةاجلانب �رجتايل لهذا املوضوع، ال 
نعم قرر املك�ب و�رشف ومنتثل لهذا القرار ب�ٔننا مجعنا مجیع القوانني 

  .لنناقشها
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ٓخر نقطة نظام هللا �ريض �لیمك �ش ندوزو جلدول  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .أ�عامل

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
  الس�ید الرئ�س،



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

5 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

واقع، ٔ�نه درت البارح نقطة نظام ويف �ج�ع ما كن�ش �غي نتد�ل يف ال
د�ل ندوة الرؤساء �ربت �ىل الرٔ�ي د�يل، وٕان اكن يف ندوة الرؤساء مل 

بعض إالخوة تد�لو الیوم ٔ�عتقد ٔ�ن تد�لوا . �سمع ٕاىل ما قلته يف �ج�ع
بصفهتم مكس�شار�ن وهلم احلق يف ذ�، ال جيب ٕاحقام ا�متثیلیة احلزبیة يف 

شلك، هذا مشلك د�ل جلنة املالیة، اكن ممكن رمبا يف البدایة ند�ر هذا امل 
تد�ل خبصوص جلنة املالیة، ٔ�ن بعض إالخوان تد�لوا ٔ�عضاء يف جلنة 
املالیة، اح�ا هنا كنمكلوا بعضیاتنا، هذا العمل ال�رشیعي ا�يل تنقومو به د� 

�� د�ل �اي �جت من معل د�ل ا�ل�ان ك�ش�تغل �ش كنوصلو لهذه املر 
اجللسة العامة، واكن وا�د ا�هود تبذل واكینة �رجمة �تفاق مع السادة 
الوزراء، ٔ�ن فاش تتفق مع الس�ید الوز�ر �ىل وا�د �ج��ات راه حىت 

  .هو �یا�ذ و�اصنا ��ذو بعني �عتبار هذا املوضوع
عرفش والس�ید وز�ر املالیة ما �ی 12ٕاذن وقع لنا من البار�ة ٕاىل الیوم مع 

واش راه اك�ن �ادي ید�ر يش اج�ع وال ما اكی�ش، حىت �ا�ة ما واحضة 
ما توضعا�ش يش �لول �ینة، ف�التايل هاذ اليش �یكون ف�ه �شاور، �ون 
ف�ه �ري �شاور ما اك�ش �ادي یوقع هذا املشلك، اح�ا ما يش يف موضوع 

راه نبقاو حنللو �بري ولكن �یكرب فاش �یويل املك�ب ٕاذا بغینا �رجعو �لقانون 
يف القانون راه حيیل �ىل ندوة الرؤساء واك�ن معل ا�ل�ان حىت هو 
مضبوط، وحىت ٕاذا بغینا ند�رو إاللغاء ٔ�و التقدم ٔ�و الت�ٔ�ري د�ل اج��ات 
د�ل ا�لجنة راه عندها ضوابط د�لها، هاذ اليش املك�ب ما فهيا �س، ٕاذا 

  .اح�ا لكنا راه اح�ا عضو وا�د وىل املك�ب �یتلكم مع رؤساء ا�ل�ان ٔ�ننا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .الس�ید الرئ�س، الرسا� وصلت

  :املس�شار الس�ید ر�ال املاكوي
ٕاذن كمتىن الس�ید الرئ�س هاذ اليش ما یتعاودش ٔ�ن مايش ٔ�ول مرة، تعمل 
هاذ اليش العام الفایت وتعاود د�، كنمتىن ما یبقاش یتعاود، وراه در� 

  .�ب هاذي ق�ل �ج�ع غتتوصلو مبراس� يف املوضوعاج�ع د�ل املك 
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ومنر م�ارشة ٕاىل دراسة االتفاق�ات والقوانني اليت مسعمتوها، اللكمة �لحكومة 
 .لتقدمي املشاریع دفعة وا�دة

�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  ا�و�اكتبة ، م�یة بوس�تةالس�یدة 
  :ا�ويل

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء احلكومة،
ملعاهدة الت�ٔس�س�یة لالحتاد إالفریقي وعودة بعد مصادقة الربملان املغريب �ىل ا

املغرب ٕاىل ٔ�رسته املؤسس�یة إالفریق�ة يف ٕاطار اس�تكامل انضامم بالد� 
ٔ��زة �حتاد ٔ�صبح رضور� �رسیع وترية إالجراءات القانونیة �لمصادقة 
�ىل النصوص املنظمة لهذه أ��زة، وذ� �متكني خمتلف إالدارات 

عضو�هتا واملشاركة يف ٔ�شغالها و�طالع �ملهام واملؤسسات الوطنیة من 
  .و�لزتامات املرتتبة عن ذ�

ويف هاذ إالطار ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�عرض �ىل حرضا�مك ثالث نصوص ختص 
  : ثالث ٔ��زة ذات ٔ�ولویة يف املر�� احلالیة ويه

 جملس السمل وأ�من؛
 الربملان إالفریقي؛

 .وامجلا�ة �ق�صادیة إالفریق�ة
  :ق أ�مر �لنصوص التالیةف� یتعل

 �رتو�ول ٕا�شاء جملس السمل وأ�من لالحتاد إالفریقي؛
�روتو�ول املعاهدة املؤسسة �لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة �ش�ٔن الربملان 

 إالفریقي؛
  .املعاهدة املؤسسة �لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة

ة املغرب �ىل ويف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�طلعمك �ىل ا�الالت والغایة من مصادق
  .هذه النصوص

ف� خيص �روتو�ول ٕا�شاء جملس السمل وأ�من لالحتاد إالفریقي، مت التوق�ع 
�ىل هذا الربوتو�ول يف ا�ورة العادیة ملؤمتر �حتاد إالفریقي بدور�ن، 

 26، ود�ل �زي التنف�ذ يف 2002یولیوز  9مجهوریة ج�وب ٕافریق�ا، يف 
یه من طرف ٔ��لبیة أ�عضاء، ویمت مبوج�ه ، بعد املصادقة �ل 2003دج�رب 

ٕا�شاء جملس �لسمل �جهاز دامئ لصنع القرارات �شن م�ع الزنا�ات وٕادارهتا 
  .دو� 49و�سو�هتا دا�ل �حتاد، ومتت املصادقة �لیه من طرف 

و�ر�كز معل جملس السمل وأ�من �ىل املبادئ املنصوص �لهيا يف القانون 
�دة وإال�الن العاملي حلقوق إال�سان وكذا �ىل الت�ٔس�يس وم�ثاق أ�مم املت

م�ادئ ال�سویة السلمیة �ل�الفات والزنا�ات وا�رتام و�دة وس�یادة ٔ�رايض 
ا�ول أ�عضاء و�دم التد�ل من �انب ٔ�ي دو� عضو يف الشؤون 

  . ا�ا�لیة �و� ٔ�خرى وكذا ا�رتام احلدود املوروثة عند نیل �س�تقالل
س �ل�س�بة لبالد� يف �ونه اجلهاز امللكف �لقضا� تت�ىل ٔ�مهیة هذا ا�ل

ذات الطبیعة أ�م�یة، مما یتوجب معه العمل �ىل دمع اجلهود املبذو� من 
طرف ا�ول إالفریق�ة �لحیو� دون �ردي أ�وضاع، اليت هتدد �س�تقالل 

  .الوطين ٔ�یة دو�
فاع عن القضیة كام س�ميكن انضامم اململكة املغربیة لهذا الربتو�ول من ا�

الوطنیة وقطع الطریق ٔ�مام ٔ��داء الو�دة الرتابیة، خصوصا يف لك ما یتعلق 
�لتصدي �لقرارات اليت هتدف ٕال�ا� قضیة الصحراء املغربیة الخ�صاص 

  .�حتاد إالفریقي
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و�شلك انضامم املغرب ٕاىل هذا ا�لس املقدمة ٕالهناء نفوذ ٔ��داء الو�دة 
طرهتا �ىل س�یاساته من �الل العمل �ىل فضح الرتابیة �ىل ٔ��زته وس�ی

حمدودیة هذه الس�یاسات يف تث��ت أ�من والسمل يف �دة م�اطق ٕ�فریق�ا، 
ٕان  -وفشلها ا�ریع يف �سویة العدید من الزنا�ات يف القارة وضعف ٕاسها�ا 

  .يف اجلهود إالقلميیة وا�ولیة حملاربة إالرهاب والتطرف -مل نقل انعدامه 
هذا �نضامم فرصة قویة �لمغرب من ٔ��ل �مثني �وده يف كام �شلك 

تث��ت أ�من والسمل يف ٕافریق�ا من �الل مشاركته الفا�� والفعا� يف معلیة 
حفظ السالم حتت ٕارشاف أ�مم املت�دة، وم�ادرته اخلاصة اليت �لكلت 

  .ب�سویة العدید من الزنا�ات إالقلميیة والثنائیة واحمللیة
إالفریق�ة الهامة قمية مضافة ودفعة قویة  هیئةاملغرب لهذه ال  وس�یعطي انضامم

من م�طلق جتربته الرائدة يف جمال حماربة إالرهاب والتطرف �ىل الصعید�ن 
إالقلميي وا�ويل ومن موقعه البارز ودوره الفعال يف الرب�مج ا�ويل ملاكحفة 

  .نداإالرهاب يف ٕاطار املنتدى ا�ويل ا�ي �رٔ�سه �رشاكة مع هول 
يف ما خيص الربوتو�ول الثاين، وهو �رتو�ول املعاهدة املؤسسة �لجام�ة 
�ق�صادیة إالفریق�ة �ش�ٔن الربملان إالفریقي، فهو �س�ند إالطار القانوين 

  :�ٓلیات قانونیة �3لربملان إالفریقي ٕاىل 
 أ�وىل، يه معاهدة ٕا�شاء مجمو�ة �ق�صادیة إالفریق�ة، معاهدة ٔ�بو�ا؛

ول امللحق مبعاهدة ٕا�شاء ا�مو�ة �ق�صادیة إالفریق�ة املتعلقة والربوتو�
 �لربملان إالفریقي؛

والربتو�ول امللحق �ملیثاق الت�ٔس�يس لالحتاد إالفریقي املتعلق �لربملان 
  .إالفریقي

وقد مت اع�د الربتو�ول أ�ول ٔ�ي الربتو�ول امللحق مبعاهدة ٕا�شاء ا�مو�ة 
مارس  2ة املتعلق �لربملان إالفریقي �رست لی��ا يف �ق�صادیة إالفریق�

  .2003دج�رب  14، وا�ي د�ل �زي التنف�ذ م�ذ 2001
و�متثل الهدف ا�هنايئ من ٕا�شاء الربملان إالفریقي يف حتو� ٕاىل مؤسسة لها 

وٕاىل ٔ�ن . سلطات �رشیعیة اكم� ی��خب ٔ�عضاؤها عن طریق �قرتاع العام
ف ذ� تعدیلها هذا الربتو�ول، یظل الربملان تقرر ا�ول أ�عضاء �ال

وقد مت التوق�ع �ىل هذه . إالفریقي مؤسسة ذات طبیعة اس�شاریة فقط
 48دو� عضو، ومتت املصادقة �لیه من طرف  51املعاهدة من طرف 

  .دو�
نواب  5ومبوجب هذا الربتو�ول، حيق للك دو� من ا�ول أ�عضاء �رش�یح 

ٔ�ن �كون من ب�هنم امرٔ�ة وا�دة �ىل أ�قل ؤ�ن  من �رملاهنا الوطين، �ىل
ميثلوا التیارات الس�یاس�یة يف لك دو� عضو، وتزتامن مدة والیة لك عضو 
يف الربملان إالفریقي مع مدة والیته يف الربملان الوطين ٔ�و يف ٔ�ي �از تداويل 

  .�ٓخر
ل جيمتع الربملان إالفریقي يف دورات �ادیة مرتني �ىل أ�قل يف العام �ال

لثليث ٔ�عضاء الربملان إالفریقي  فرتة یمت حتدهيا يف النظام ا�ا�يل، كام جيوز

واملؤمتر وا�لس ٔ�ن یطلبوا عقد دورة �ري �ادیة ویدعو الرئ�س ٕاىل عقد 
  .هذه ا�ورة اليت تناقش فقط املواضیع املنصوص �لهيا يف الطلب

يس لٕالحتاد إالفریقي وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الربتو�ول امللحق �ملیثاق الت�ٔس�
یونیو  27االبو، بغی��ا �س�توائیة يف مباملتعلق �لربملان إالفریقي املعمتد 

، خيول �لربملان إالفریقي السلطات ال�رشیعیة كام هو م�صوص �لهيا 2014
يف م�ثاق �حتاد، ٕاىل ٔ�ن هذا الربتو�ول مل ید�ل بعد �زي التنف�ذ نظرا 

  .ض ا�ول أ�عضاءلبطء املصادقة �لیه من ق�ل بع
وی��ح �نضامم ٕاىل الربتو�ول الفرصة �لربملانیني املغاربة لعضویة الربملان 
إالفریقي، ومن �ال� عضویة املنظامت الربملانیة ا�ولیة ٔ�ي �حتاد الربملان 

  .ا�ويل
وميثل الربملان املغريب بغرف�یه مكو� رئ�س�یا وفا�ال قو� يف م�ظومة 

یة ومن ش�ٔنه ٔ�ن �سهم بفعالیة �برية ؤ�داء ممتزي يف جوانب ا�بلوماس�یة املواز 
م�عددة من س�یاسات املغرب املرتبطة �لتو�ه إالفریقي اجلدید من دا�ل 

  .هیئةهذه ال 
وهبذا یعترب �نضامم ٕاىل الربملان إالفریقي فرصة لتحق�ق توا�د مغريب فعيل 

داریة، مبا ميكن من يف مجیع ٔ��زته و�ٓلیاته من �الل الربملانیني وأ�طر االٕ 
ولوج �وال�س ضبط طرق ومهنجیة معلها و�ندماج يف دوا�ر الت�ٔثري يف 

  .قراراهتا
ف� خيص املعاهدة املؤسسة �لجام�ة �ق�صادیة إالفریق�ة، مت اع�د هذه 

 12، ود�لت �زي التنف�ذ م�ذ 1991یونیو  3املعاهدة ب�ٔبو�ا ب��جر� يف 
ا من طرف ثليث ا�ول أ�عضاء، وت�ٔيت هذه بعد املصادقة �لهي 1994ماي 

املعاهدة كنتاج لقرارات وٕا�ال�ت �دة، اعمتدهتا مؤمترات القمة اليت تؤكد 
�ىل ٔ�ن التاكمل �ق�صادي �لقارة رشط جوهري لتحق�ق ٔ�هداف املنظمة 

دو� عضو،  54إالفریق�ة، وقد مت التوق�ع �ىل هذه املعاهدة من طرف 
  .دو� 49ن طرف ومتت املصادقة �لهيا م

وهتدف هذه املعاهدة انطالقا من �لزتام الرصحي �ملبادئ التوجهيیة اليت 
یتعني ا�رتا�ا والتدابري اليت یمت اختاذها لتحق�ق �كتفاء ا�ايت الوطين 
وامجلاعي يف جمال التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، بغیة ٕاقامة نظام اق�صادي 

ٔ�خرى ٕاىل ٕا�شاء سوق ٕافریق�ة مشرتكة �دید، وا�ي یدعو مضن ٔ�مور 
متهیدا ٕال�شاء جام�ة اق�صادیة ٕافریق�ة �رب مرا�ل م�تالیة، واليت �شلك، مما 
ال شك ف�ه، جزءا ال یتجزٔ� من �حتاد إالفریقي، ومقر امجلا�ة هو ذات 

  .املقر �حتاد كام ٔ�ن مزيانیة امجلا�ة �شلك جزءا ال یتجزٔ� من مزيانیة �حتاد
خرى، تت�ىل ٔ�مهیة هذه املعاهدة يف �ون القوا�د القانونیة املن��قة من �ة �ٔ 

عهنا �رسي �ىل أ��زة املتعلقة �الندماج إالفریقي، وتبقى بذ� �ٓلیة قانونیة 
�شلك مرجعا ٔ�ساس�یا لالندماج �ق�صادي ٕ�فریق�ا وتعز�زا �لمجمو�ات 

 26ا�ورة  464رمق �ق�صادیة إالقلميیة ذات الص� كام هو حمدد يف القرار 
الصادر عن جملس وزراء م�ظمة الو�دة إالفریق�ة واخلاص بتقس�مي ٕافریق�ا 
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مخلسة ٔ�قالمي، شامل ٕافریق�ا، غرب ٕافریق�ا، وسط ٕافریق�ا، رشق ٕافریق�ا 
  .واجلنوب إالفریقي

�ىل الرمغ من �ون �ل مق�ضیات هذه املعاهدة تعترب م��اوزة بعد دخول 
نف�ذ، ٕاال ٔ�ن مجمو�ة من ا�ٓلیات والربوتو�والت القانون الت�ٔس�يس �زي الت 

املن��قة عهنا تظل املرجع أ�ساس وإالطار القانوين املنظم لعمل مجمو�ة من 
  .أ��زة واملؤسسات إالفریق�ة، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال الربملان إالفریقي
لقة و�رسي القوا�د القانونیة املن��قة عن هذه املعاهدة �ىل أ��زة املتع

�الندماج إالفریقي، وتبقى بذ� �ٓلیة قانونیة �شلك مرجعا ٔ�ساس�یا 
لالندماج �ق�صادي إالفریقي وتعز�ز ا�مو�ات �ق�صادیة إالقلميیة ذات 

، (CEDEAO)الص�، مبا فهيا ا�مو�ات �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 
  .اليت حصل املغرب �ىل املوافقة املبدئیة لالنضامم ٕا�هيا

 خيص االتفاق�ات الثنائیة بني املغرب وا�ول إالفریق�ة، ف� خيص هذا ف�
الشق املتعلق هبذه االتفاق�ات، ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�قدم الیوم ٔ�ماممك مجمو�ة مهنا 
واليت �شلك اجلیل اجلدید من االتفاق�ات اليت وقعت مع �دد من ا�ول 

  :اتفاق�ة موز�ة �ىل الشلك التايل 14القارة، ویبلغ �ددها 
ثالث اتفاق�ات لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب مع رواندا، 

  ٕاثیوبیا ومدغشقر؛
ثالث اتفاق�ات هتم ال�شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات مع رواندا وٕاثیو� 

 ونی�ري�؛
 ٔ�ربع اتفاق�ات ختص اخلدمات اجلویة رواندا، ٕاثیوبیا، نی�ري�، ��زانیا؛

 جمال الصید البحري و�ربیة أ�ح�اء البحریة مدغشقر؛اتفاق تعاون يف 
 مذ�رة تفامه يف م�دان الصید البحري مع نی�ري�؛

 مذ�رة تفامه �ش�ٔن تعز�ز الت�ارة مع ٕاثیوبیا؛
  .واتفاق �لتعاون أ�مين مع رواندا

و�متزي لك هذه االتفاق�ات �كوهنا وقعت �الل الز�رات التارخيیة اليت قام 
محمد السادس نرصه هللا ٕاىل هذه ا�ول، حتت ٕارشافه  هبا �ال� امل�

الشخيص ٕاىل �انب رؤساء ا�ول املعنیة، واليت ٔ�عطت دینام�ة �ري 
  .مس�بوقة يف هذا ا�ال

وقعت كذ� هذه االتفاق�ات مع �دد من ا�ول إالفریق�ة اليت مل �كن 
لتعاون بني �ربطنا هبا اتفاق�ات يف السابق، و�لتايل وضعت إالطار القانوين � 

  .املغرب وهذه ا�ول يف ا�االت موضوع االتفاق�ة
كام مهت �ٔ�ساس هذه االتفاق�ات �دم �زدواج الرضیيب وحامیة و�شجیع 
�س��ر والنقل اجلوي، �ٕالضافة طبعا ٕاىل �ٓلیات املشاورة الس�یاس�یة، 
وترتمج هذه االتفاق�ات إالرادة امللك�ة يف تقویة العالقات الس�یاس�یة 

  .و�ق�صادیة وكذا البعد التضامين لهذه الز�رات
يف اخلتام، ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل لك 

  .ا�هودات املبذو� من ٔ��ل دراسة هذه االتفاق�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة الوز�رة

ٔ�ن ندوة الرؤساء قررت �ىل ٔ�ن توزع التقار�ر د�ل  �ري �لتذكري فقط
ا�ل�ان ا�امئة املتعلقة هبذه النصوص �ىل امجلیع، ؤ�عتقد ب�ٔنه مت توزیعها، 
و�لتايل �ادي نبداو م�ارشة يف املناقشة، والفرق وال ا�مو�ات ا�يل عندها 

  .لها ذ� التقار�ر واملدا�� د�لها مك�وبة ٕاذا بغات �سلمها �لرئاسة فلتتفضل
اللكمة ٔ�ول م�د�ل د�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف �دود 

  .دق�قة يف مجیع النصوص الواردة الیوم، تفضل الس�ید الرئ�س 16

  :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٕان الفریق �س�تقاليل یو�ر ٔ�ن یقدم لمك تد�� مك�و�، مع ال�شكرات

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .شكرا، فریق أ�صا� واملعارصة

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .نفس اليشء فریق أ�صا� واملعارصة غیقدم املدا�الت مك�وبة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .فریق العدا� والتمنیة، نفس اليشء

  .ٕاذن مجیع الفرق وا�مو�ات، �اله تفضل مجعهم
  .�ىل لك مرشوعا�ٓن �ادي ندوزو �لتصویت 

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  شكرا الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات الوز�رات احملرتمات،

اتفاق�ة �اكد جتمتع لكها حول انضامم املغرب ٕاىل ٕافریق�ا،  17يف الواقع عرض 
هذه فرصة وم�اس�بة تذ�ر� ومشاعر� كذ� ملیئة �ال�رتام، وحنن نع�ش 

ع هذا ا�لس يف بدایة الس�نة احلالیة �لمصادقة �ىل م�ثاق حلظات اج�
انضامم املغرب و�شلك مس�تع�ل، نتذ�ر الظروف واملشاعر اليت كنا �ٓنذاك 
وحنن لكنا ٔ�مل يف ٔ�ن ینجح املغرب يف معركة رشسة يف حتق�ق مقعده يف 

  .ٔ�فریق�ا
ليت �رجعنا كذ� هذه ا�ا�رة ٕاىل مشاعر خطاب �ال� امل� من دااكر، ا

  .اكنت قوة دفاعیة لتقویة موقع شعيب ملطالبة املغرب مباكنته يف ٕافریق�ا
الیوم ما �لینا ٕاال ٔ�ن �س�تمكل هذا البناء لهذا املرشوع، وهذه االتفاق�ة جزء 
من هذا البناء الرصني القوي ا�ي �لینا ٔ�ن �كون وراءه ودمعه ل�سرتجع ما 

  .82فاتنا من حقوق �الل عقود من الزمن م�ذ س�نة 
لك االتفاق�ات، الس�یدة الوز�رة، اليت قرٔ�يت �لینا مضام�هنا تتعلق ب�ٓلیات 
لتفعیل وت�ٔطري وهیلكة املرشوع إالفریقي ا�ي �كون مس�تق�ل الغد، البالد 
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اليت �كون مس�تق�ل العامل، فه�ي لكها اتفاق�ات ٔ�و مشاریع وضعت ٔ�و 
  .املٔ��ش�ت يف الوقت ا�ي اكن املغرب �ائبا عن ٕافریق�ا �شلك ظ

الیوم مطلوب م�ا مجیعا، حكومة وم�تخبني، ٔ�ن نبذل جمهودا �بريا 
الس�تدراك ما فات ؤ�ن حنقق �لفعل نوعیا ماكنة املغرب، جو� صاحب 
اجلال� يف بدایة هذه الس�نة نتذ�رها مجیعا �یف اكن الرت�اب، �یف اكنت 
ٕاجيابیة، �یف سامهت يف اح�ضان املغرب بقوة، مف�لس أ�من والسمل 

رشسة وخطرية، ال بد لنا ٔ�ن �كون م�وا�د�ن، ل�س  هیئةٕالفریقي يه ا
فقط بتوق�ع اتفاق�ة �نضامم ولكن �لعضویة الفعا�، �لعضویة املهنیة، 
�لعضویة القامئة �ىل الثقة يف ا�ات، �لعضویة اليت جتعل املغرب �ك�سب 

  .حق�قة ماكنته و�زول الظمل عنه
اليت �اءت يف لكمتمك هذه لكها جمالس متك�نا  ا�الس �ق�صادیة املتعددة

من الرتوجي لتجرب��ا، من الرتوجي ملا حقق�اه كذ� �الل مدة الغیبة �شلك 
ٕاجيايب، �لینا ٔ�ن نتقامسه مع ا�ٓخر�ن وفاء وا�زتازا �خلطا�ت امللك�ة يف هذا 

  .املوضوع
ملانیني ٔ�ن ن�ٔ�ذ االتفاق�ات م�علقة �الحتاد إالفریقي �لربملاين، كذ� �لینا كرب 

املاكنة، ٔ�ن ن�ٔ�ذ أ�مور جبد يف هذه املؤسسة ؤ�ن �ش�تغل من ٔ��ل الرتوجي 
كذ� لتجرب��ا ا�ميقراطیة والتعریف هبا يف ٕافریق�ا ٔ�ن ٔ�شقاؤ� يف ٕافریق�ا 
حمتا�ني لهذه القوة، فال �كفي ٔ�ن �رسد اتفاق�ات ونقول من الناح�ة 

واحلكومة مطالبة جبهد �اص يف املؤسساتیة حنن ٔ�عضاء، �لینا ٔ�ن هن�ي 
هذا ا�ال، �لق مر�� انتقالیة لنتوا�د �لشلك القوي وهكذا س�نكون 
�لفعل وف�نا ملا قا� صاحب اجلال� يف خمتلف خطا�ته ؤ�ن �كون وا�ني 
ب�ٔن ز�رته أ��رية اكنت ل�س فقط من ٔ��ل �سب مقعد، ولكن من ٔ��ل 

ا وب�ا �سامه يف بناء ٕافریق�ا اليت يشء �ٓخر وهو ٔ�ن �كون املغرب ب�ا قائد
  .نطمح لها

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .وا�ٓن ن��قلو �ش نصوتو �ىل لك مرشوع قانون �ىل �دة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة  03.17ٔ�وال، ٔ�عرض �لتصویت مرشوع قانون 

بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2016نومفرب  19املوقعة ب�ٔد�س ٔ��� يف 
ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب 

  .شكرا. �ٕالجامع: يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل، املوافقون
ٕاذن وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون، رضوري �ش نقرا هاذ اليش، ٔ�ن 

  .�ی�س�ل
یوافق مبوج�ه �ىل  03.17قانون رمق ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع 
بني اململكة املغربیة  2016نومفرب  19االتفاق�ة املوقعة ب�ٔد�س ٔ��� يف 

ومجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع 
  .ا�هترب الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل

  .�ٕالجامع: لتصویت، ٔ�عرضه � 04.17دا� �ادي نعرض مرشوع القانون 
یوافق مبوج�ه �ىل  04.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربیة  2016نومفرب  19االتفاق املوقع ب�ٔد�س ٔ��� يف 
وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیة �ش�ٔن ال�شجیع وامحلایة 

  .املتباد� لالس��رات
یوافق �ىل االتفاق �ش�ٔن  05.17وع قانون رمق ٔ�عرض �لتصویت مرش 

: املوافقون.. 2016نومفرب  �19دمات النقل اجلوي املوقع يف ٔ�د�س ٔ��� يف 
  .�ٕالجامع

یوافق مبوج�ه �ىل  05.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
 2016نومفرب  19االتفاق �ش�ٔن �دمات النقل اجلوي املوقع ب�ٔد�س ٔ��� يف 

  .كومة اململكة املغربیة وحكومة مجهوریة ٕاثیوبیا الف�درالیة ا�ميقراطیةبني ح
  .�ٕالجامع: �06.17ادي نعرض مرشوع قانون 

  .06.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .إالجامع: 07.17ٔ�عرض �ىل التصویت مرشوع قانون 

  .07.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: 08.17مرشوع قانون �ادي نعرض ا�ٓن 

  .08.17ٕاذن وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع: �09.17ادي نعرض ا�ٓن مرشوع قانون 

  .09.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
: ، املوافقون�10.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع
  .10.17ع قانون رمق ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشو

  .�ٕالجامع: �11.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .11.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  �ٕالجامع،: �12.17ادي ا�ٓن نعرض مرشوع قانون رمق 
  .12.17ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع :�13.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .13.17وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع: 14.17ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .14.17وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع: �15.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .15.17وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع: 17.17لتصویت �ىل مرشوع قانون �ادي نعرض ا�ٓن � 
  .17.17وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�ٕالجامع: �28.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .28.17ٕاذن وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
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  .�ٕالجامع: �29.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون 
  .29.17رشوع قانون رمق ٕاذن، وافق ا�لس �ىل م 

  .�ٕالجامع: �34.17ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
  .�ٕالجامع 34.17ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق وافق 

  .شكرا �لسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات
یقيض  20.17ا�ٓن ن��قلو ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814م بقانون رمق �ملصادقة �ىل املرسو 
املتعلق ٕ�خضاع العاملني �لمد�ریة العامة �لوقایة ) 2016س�مترب  30( 1437

  .املدنیة لقوا�د �نضباط العسكري واحملال �ىل ا�لس من جملس النواب
  .التقر�ر كذ� وزع �لیمك

  .ٕاذن اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

في، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف الس�ید مصطفى اخلل
  :�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

اخلاص �ملصادقة �ىل  �رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم الیوم ٔ�ماممك بتقدمي مرشوع القانون
 30املوافق ل  1437ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814املرسوم بقانوين 

املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة لقوا�د  2016ش�ت�رب 
�نضباط العسكري، وذ� اس�تكامال ملسطرة املصادقة املنصوص �لهيا يف 

  .من ا�س�تور 81الفصل 
اململكة املغربیة �الل العقد�ن أ��ري�ن ازد�دا ملحوظا يف �دد لقد شهدت 

احلوادث اليت یتعرض لها املواطنون یوم�ا وارتفا�ا ملموسا يف �دد الكوارث 
الطبیعیة والتك�ولوج�ة اليت هزت بصفة ش�به م�تظمة خمتلف م�اطق 

  .اململكة، خملفة بذ� خسا�ر يف أ�رواح واملمتلاكت
ه احلوادث والتخف�ف من �ٓ�رها، اكن من الرضوري من ٔ��ل التصدي لهذ

العمل �ىل ت�ٔهیل املنظومة الوقایة املدنیة �لك مكو�هتا بغیة جعلها ٔ�كرث 
قدرة �ىل مسا�رة املتغريات �ق�صادیة وا�ميغراف�ة والعمرانیة اليت تعرفها 

  .بالد�
محمد يف هذا إالطار وتفعیال �لتعل�ت السام�ة لصاحب اجلال� امل� 

السادس نرصه هللا ؤ�یده، والرام�ة ٕاىل ت�ين �رامج ٕاصالح�ة من ٔ��ل 
تطو�ر هذا القطاع، سعت وزارة ا�ا�لیة ٕاىل اختاذ مجمو�ة من التدابري 
إالصالح�ة ٕالرساء قوا�د كف�� �لريق �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة، وال 

  .تجهزياتس�� من الناح�ة التنظميیة وال�رشیة و�ىل مس�توى ال 
وقد اس�تلزم هذا ا�هود موا�بته من الناح�ة القانونیة �لنظر ٕاىل ٔ�ن طبیعة 
املهام اليت تضطلع هبا الوقایة املدنیة تق�يض انضباطا و�نیة وتق�دا �ما 

�ٔ�وامر والتعل�ت الصادرة من طرف السلطات الرتات��ة، حبیث ٔ�صبح 
�ثال لقوا�د �نضباط املعمول هبا لزاما �ىل اكفة العاملني هبذا القطاع �م 

�ى ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة، خصوصا ت� املتعلقة �لق�ادة والتكو�ن 
  .ومظاهر �نضباط

ولهذا الس�ب �اء هذا املرشوع تنف�ذا لتعل�ت سام�ة لصاحب اجلال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا، وا�ي بقوة القانون یقع ف�ه ٕاخضاع موظفي 

قایة املدنیة وأ�طباء العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة لقوا�د الو 
�نضباط املنصوص �لهيا يف الظهري الرشیف املتعلق بنظام �نضباط يف 

  .حظرية القوات املسل�ة امللك�ة
ٔ�یضا نص هذا املرسوم �ىل اس�تفادة هؤالء املوظفني من الضام�ت 

املتعلق �لضام�ت أ�ساس�یة  01.12نون أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف القا
  .املمنو�ة �لعسكریني �لقوات املسل�ة امللك�ة

یقر هذا املرشوع نظاما �لمامث� بني موظفي الوقایة املدنیة وأ�طباء العاملني 
�ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة وبني خمتلف الرتب العسكریة املنصوص �لهيا 

اط القوات املسل�ة امللك�ة، كام ینص �ىل يف النظام أ�سايس اخلاص بضب
مق�ضیات انتقالیة هتم التطبیق السلمي ملق�ضیاته، يف هذا إالطار هنا� 
ٕاجراءات ا�ٓن وزارة ا�ا�لیة بصدد ٕادرا�ا يف ٕاطار معلیة إال�داد ملرشوع 

هيدف  2028-2018من ٔ��ل وضع خمطط عرشي  2018قانون املالیة ل 
 �رمس لك س�نة من ٔ��ل تعز�ز �دد ٔ�فراد م�صب مايل 1000ٕاىل ختصیص 

الوقایة املدنیة وحتسني �س�بة متثیلیهتم �ل�س�بة لعدد الساكن، ؤ�یضا سامح 
املد�ریة العامة �لوقایة املدنیة بتعویض املناصب املالیة اليت ٔ�صبحت شاغرة 
�س�ب إال�ا� �ىل التقا�د ٔ�و �س�تقا�، ؤ�یضا ٕا�داد مقرتح من ٔ��ل 

ویضات املمنو�ة ٔ�فراد الوقایة املدنیة قصد الرفع من معنو�هتم الرفع من التع
وحتفزيمه من ٔ��ل مزید من العطاء وحتسني ظروفهم السوس�یو اق�صادیة 

  .�ىل غرار الهیئات أ�م�یة أ�خرى التابعة لوزارة ا�ا�لیة
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري ب�� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� 

د السادس نرصه هللا ؤ�یده، ؤ�قر عینه بويل عهده أ�مري اجللیل امل� محم
  .صاحب السمو املليك أ�مري موالي احلسن واكفة ٔ�فراد أ�رسة الرشیفة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

  .اكی�شوا�ٓن �ادي نف�ح �ب املناقشة، هل هناك من م�د�ل؟ ما 
  .ٕاذن �ادي نعرض �لتصویت هذه املادة الفریدة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت

یقيض  20.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  ..�ملصادقة �ىل املرسوم
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  .ٕاذا وافق جملس املس�شار�ن �ىل هذا املرشوع
 .ز�ر، وشكرا �لجمیعشكرا �لس�ید الو 

حتدث  60.16وا�ٓن �ادي ن��قلو ��راسة والتصویت �ىل مرشوع رمق 
مبوج�ه الواك� املغربیة �لتمنیة �س��رات والصادرات واحملال �ىل ا�لس 

  .من جملس النواب
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

�ر والت�ارة الس�یدة ارق�ة ا�رمه، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س�
  :و�ق�صاد الرمقي امللكفة �لت�ارة اخلارج�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لقانون رمق �رشفين و�سعدين ٔ�ن ٔ�عرض �ىل جملسمك املوقر مرشوع ا
حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات، یندرج  60.16

ٕا�داث هذه الواك� مضن أ�وراش املهیلكة املعلن عهنا ٔ�مام صاحب اجلال� 
  .2016امل� محمد السادس نرصه هللا �الل شهر یولیوز 

غربیة لتمنیة ويف هاذ إالطار فقد معلت هذه الوزارة �ىل دمج الواك� امل
�س��رات واملركز املغريب ٕالنعاش الصادرات ومك�ب أ�سواق واملعارض 
��ار البیضاء يف واك� وا�دة، حتمل امس الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات 
والصادرات، ویربر هذا ا�مج املنصوص �لیه مبق�ىض مرشوع هذا القانون 

ملتد�� يف جمال �منیة �س��رات �لنظر ٕاىل تعدد الفا�لني والهیئات ا
وٕانعاش الصادرات، غیاب ��س�ام والت�س�یق بني املتد�لني من ٔ��ل 
الرتوجي املو�د �لعرض املغريب، �س�تغالل الضعیف �لمؤهالت الت�اریة 

  .و�ق�صادیة �لمغرب
  :كام �ريم هذا املرشوع ٕاىل حتق�ق أ�هداف التالیة

�لتواصل والت�ٔثري، تعكس صورة حق�ق�ة وضع تصور �ام حول ٕاسرتاتیجیة 
  عن فرص �س��ر يف املغرب وحتسني �اذب��ه والعمل �ىل تنف�ذها؛

 تطو�ر العرض التصد�ري املغريب و�منیة الصادرات؛
 .اململكة جللب املس�مثر�ن ا�ولیني تعز�ز �اذبیة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

هذه الواك� �ٔ�ساس تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة ا�و� يف جمال �منیة  س��وىل
�س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة و�شجیعها وٕانعاشها وكذا �منیة صادرات 
املنتو�ات واخلدمات، �س�ت��اء ت� املتعلقة مهنا حسب احلا� بقطا�ات 
الفال�ة والصید البحري والصنا�ة التقلیدیة والس�یا�ة، مع مرا�اة 

�صاصات ا�و� �لقطا�ات والهیئات أ�خرى يف جمال ٕانعاش �خ 
  .�س��رات والصادرات

ٔ�ما ف� خيص �یف�ة تنظمي و�س�یري الواك�، فقد نص مرشوع هذا القانون 
�ىل ٔ�هنا س�تدار من طرف جملس لٕالدارة وس�سريها مد�ر �ام وس���ٔلف ٔ�و 

إالدارة ممثل عن  یت�ٔلف جملسها إالداري، ا�ي یضم �ٕالضافة ٕاىل ممثيل
رؤساء اجلهات، خيتاره رؤساء اجلهات من ب�هنم ورئ�س �امعة غرف 
الت�ارة والصنا�ة واخلدمات وممثل عن مجعیات املصدر�ن وممثل عن 
املنظامت املهنیة املش�تغلني ا�ٔكرث متثیلیة وممثل عن مؤسسات االئ�ن 

جب مرسوم، �لنظر والهیئات املعتربة يف حمكها وكذا ٔ�ربع �رباء یعینون مبو 
  .ٕاىل كفاءاهتم يف جمال �س��رات والتصد�ر

ومن ٔ��ل �كر�س الن�ا�ة وتعز�ز احلاكمة اجلیدة، س�ت�دث �ى الواك� 
  .جلنة التوج�ه والت��ع كقوة اقرتاح�ة واس�شاریة �لواك�

وف� خيص م�ٓل ممتلاكت الواك� ٔ�و املؤسسات اليت س�مت دجمها ومواردها 
نص مرشوع هذا القانون �ىل ٔ�نه س��قل ٕاىل الواك�  ال�رشیة، فقد

املس�ت�دمون العاملون �ملؤسسات العموم�ة السالفة ا��ر، وذ� ابتداء 
  .من �رخي دخول هذا القانون �زي التنف�ذ

كام نص مرشوع هذا القانون �ىل نقل امللفات وأ�رش�یف واملنقوالت 
ٕاىل الواك�، وذ� �متك�هنا والعقارات اليت تو�د يف ملك�ة هذه املؤسسات 

  .من ممارسة �ا�ا يف ٔ�حسن الظروف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
حتدث مبوج�ه  60.16تلمك �خ�صار اخلطوط العریضة ملرشوع القانون رمق 

  .الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات
خبالص الشكر ٔ�عضاء جلنة املالیة والتخطیط  ؤ�غتمن هذه الفرصة ٔ�تقدم

والتمنیة �ق�صادیة مب�لسمك املوقر �ىل جتاوهبم إالجيايب ومسامههتم البناءة 
يف ٕاغناء مرشوع هذا القانون، راج�ة ٔ�ن ینال رضامك كام اكن �لیه أ�مر 

  .دا�ل ا�لجنة
  .�لیمك ورمحة هللا و�راكته والسالم

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .س�یدة الوز�رةشكرا ال 

  . ا�ٓن �ادي نف�حو �ب املناقشة ملن ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل
ٔ�عتقد وزع، وا�يل مازال ما وزع یصیفط لنا التقر�ر �ش نضموه �ل�لسة 

  .العامة
  .�ادي ن��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل مواد املرشوع

  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 1املادة 
  .�ٕالجامع :كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب 2املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة 

  .ٔ�� رضوري �اص نقرا �لیمك ٔ�ن هذا تی�س�ل
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 4املادة 
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  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 5املادة 
  .كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 6املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 7املادة 
  .�ٕالجامع: �لجنةكام �د�هتا ا 8املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 9املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 10املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 11املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 13املادة 
  .إالجامع: نةكام �د�هتا ا�لج  14املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 15املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 16املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 17املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 18املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 19املادة 
  .إالجامع: لس النوابكام ٔ�ح�لت من جم 20املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 21املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 22املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 23املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 24املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 25املادة 

  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 26ة املاد
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من طرف جملس النواب 27املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 28املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا كذ� من جملس النواب 29املادة 
  .كام �د�هتا ا�لجنة 30املادة 
  .هتا ا�لجنةكام �د� 31املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت من جملس النواب 32املادة 

  .إالجامع: وا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  .60.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

  .شكرا �لجمیع
وا�ٓن �ادي ندوزو لوا�د املرشوع �اء م�ارشة من طرف احلكومة، ما 

لنواب، منر ��راسة والتصویت �ىل مرشوع �اش عن طریق جملس ا
یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة واملودع �ى مك�ب  65.15قانون 

  .ا�لس من الس�ید رئ�س احلكومة، اللكمة �لحكومة، تفضيل

الس�یدة �س�مية احلقاوي، وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
  :�ج�عیة

  .الة السالم �ىل س�ید املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي، والص
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بدایة �رشفين ٔ�ن ٔ�عرب لمك عن مشاعر السعادة ب�ٔن ٔ�تقامس معمك الیوم 
حلظة من ا�لحظات املهمة يف مسرية ٕاقرار التاكفل والتضامن ببالد�، حلظة 

ور والتعبئة �اءت بعد خماض �م توج مساره وهو مسار طویل من ال�شا
والعمل املشرتك لصیا�ة نص قانون یضبط ویقنن م�ظومة التكفل �لغري 
ٔ�فرادا وجام�ات، وهو مسار یعكس مرة ٔ�خرى فضل املامرسة ال�شار�یة يف 
البناء ا�ميقراطي لبالد�، وا�ي �سامه ف�ه مجیعا بتفاين وٕا�الص، ٕاذن 

  .هذه ا�لحظة يه حلظة تتوجيیة للك هذا املسار
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، حرضات

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�تو�ه هبذه املناس�بة بعبارات الشكر والتقد�ر مجلیع 
املس�شارات واملس�شار�ن �ىل اخنراطهم ومسامههتم القمية يف ٕاغناء مضمون 

  .هذا النص القانوين ا�ي نقدمه بني ٔ�ید�مك الیوم
ن طرف امجلیع وهبذه املناس�بة ٔ�نوه مبا ملس�ته من �رية وحرص مشرتك م

�متكني بالد� من قانون یضمن الولوج العادل �ل�دمات وحيمي الف�ات 

الهشة ویؤسس لثقافة �دیدة م�نیة �ىل ٔ�ساس احلقوق، وذ� ٕ�خراج هذا 
النص ا�ي توجمت مسار �ش�تغال حو� �ملصادقة �ٕالجامع يف هذه احملطة 

  .ال�رشیعیة املهمة
ل العقد�ن أ��ري�ن �ىل ٕاطالق دینام�ة لقد ٔ�ق�ل املغرب بوعي وٕارادة �ال

حقوق�ة وا�دة مهت العدیدة من ا�االت والقضا�، واكن �لقضا� �ج�عیة 
نص�ب وافر مهنا، ويف هذا الس�یاق وجب التذكري �ٕالصال�ات اليت 
ٔ�د�لناها �ىل املعهد الوطين �لعمل �ج�عي مكؤسسة �لتعلمي العايل �ري 

ة لوزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، �بعة �ل�امعة، �بع
املعهد ا�ي خيرج ٔ�طر قادرة �ىل رحب الرهان يف جمال العمل �ج�عي، 

  .اس�تحضارا لاللزتامات الوطنیة و�لمعایري ا�ولیة يف جمال التكفل �لغري
ن لنا و�ملوازاة مع ذ�، واس�تكامال لٕالطار القانوين ملنظومة التكفل س�یكو

مو�دا ٕان شاء هللا، ٔ�رجو ٔ�ن �كون املو�د قریبا، لنتدارس مجیعا وا�دا من 
النصوص الهامة اليت ال �س�تقمي م�ظومة التكفل �لغري ٕاال �ع�ده، ویتعلق 
أ�مر مبرشوع نص قانوين ینظم �نة العمل �ج�عي، ویطرح يف معقها 

اه �ىل مصاحل أ�مانة وضعیة العامل �ج�عي، وهو املرشوع ا�ي ٔ��لن
  .العام �لحكومة قصد عرضه �ىل مسطرة املصادقة

  حرضات الس�یدات والسادة،
لقد شلك التقر�ر العام والشامل حول وضعیة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة 
املعد من ق�ل وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة س�نة 

ت ال�شاوریة اليت نظمهتا الوزارة ما وما ٔ�فرزته ال�شخیصات وا�لقاءا 2013
مع لك الفا�لني يف جمال الر�ایة �ج�عیة بوص�  2013و 2012بني س�نة 

حق�ق�ة حنو ماكمن القصور وإالشاكلیات اليت تعرفها م�ظومة التكفل �لغري، 
كام اكنت هذه أ�عامل س�ند� يف م�ارشة إالصالح، ٕاصالح هذه املنظومة 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

ل�رشیعي ٕا�دى �لقاته الرئ�س�یة، ح�ث اس�تقر رٔ�ینا واليت یعترب الورش ا
�ىل رضورة اع�د ٕاصالح شامل وم�دمج، یت�اوز مراجعة القانون رمق 

املتعلق �رشوط ف�ح وتدبري مؤسسات الر�ایة �ج�عیة فقط، بل  14.05
ميتد ٕاىل مالمسة جماالت ٔ�خرى ذات الص� بت�ٔطري العمل �ج�عي 

ة التكو�ن وت�ٔهیل العاملني �ج�عیني وصوال ٕاىل والتطو�ري، بدءا مبنظوم
نص قانوين معیاري ینظم معل املؤسسات الر�ایة �ج�عیة وجيیب �ىل 

املشار ٕالیه سلفا، وذ�  14.05إالشاكلیات اليت ٔ�فرزها تطبیق القانون 
  :من �الل

ٔ�وال، ت�ٔصیل مفهوم التكفل �لغري وتوس�یع مداه احلقويق، �الر�اكز �ىل 
قاربة احلقوق�ة ا�اجمة بني حقوق إال�سان والتمنیة والهادفة ٕاىل حتق�ق امل

املشاركة �ج�عیة و�س�تقاللیة، وهو ما جتسد يف اس�تحضار املعایري 
ا�ولیة عند تقدمي اخلدمات وا�رتام �رامة املس�تف�د�ن و�دم ا�متیزي وا�رتام 

ا اس�تحضار اخلصوصیة ورسیة املعلومات و�ريها من املق�ضیات، وكذ
 احلا�ة ا�متعیة ٔ�مناط ٔ�خرى �لتكفل، اكلتكفل عن بعد والتكفل بعوض؛

�نیا، تطو�ر نظام املعرية ٕان �ىل مس�توى الرشوط ومعایري تقدمي اخلدمة ٔ�و 
ضبط خمتلف ٔ�صناف التكفل ؤ�صناف املؤسسات وما �رتبط بذ� من 

املس�تف�د بدل  ٕاشاكالت اجلودة والتخصص مع الرتكزي يف تقدمي اخلدمة �ىل
 الفضاء املغلق؛

�لثا، توس�یع س� اخلدمات ل�شمل وضعیات قانونیة ٔ�خرى، ٕاما ��دمات 
تقوم هبا هذه املؤسسات حبمك الواقع ٔ�و ميكن ٔ�ن تقوم هبا يف ٕاطار أ�دوار 

إالسعاف : اليت �راهن ا�و� �ىل الق�ام هبا يف جمال العمل �ج�عي م�ل
 عیة والرتویض والت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل؛�ج�عي والوساطة �ج�

رابعا، ٕارساء نظام �لحاكمة اجلیدة هبذه املؤسسات، قوامه فك التدا�ل 
القامئ بني الهویة القانونیة �لمؤسس واملؤسسة، وذ� من �الل متتیع 
مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �لشخصیة �عتباریة �متك�هيا من الشخصیة 

از �ا�ا وحتق�ق اس�تقاللیهتا عن املؤسس، مع حتدید القانونیة الالزمة ٕالجن
ٔ�دوار خمتلف املتد�لني �ىل مس�توى التدبري وكذا تطو�ر �ٓلیة الرقابة 

  .والت��ع والتف��ش
هذا ومما جيب إالشارة ٕالیه، ٔ�ن هذا املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظارمك ووعیا 

وا�ي تتجسد خبصوصیة هذا ا�ال املر�كز �ىل املبادرة احلرة والتطوعیة 
ف�ه لك القمي التاكفل والتضامن بني الف�ات وأ�ج�ال، قد اس�ت�دث نظام 
ملعاجلة صعو�ت املؤسسة، صیانة حلقوق املس�تف�د�ن وضام� الس�متراریة 
ودميومة املؤسسة مع تعضیده بنظام التدرج يف توق�ع اجلزاءات �ىل ا�الفني 

خ�ص، مع حتدید اجلهات ق�ل سلوك مسطرة السحب املؤقت ٔ�و ا�هنايئ �لرت 
  .ا�تصة �ملعاینة وبتق�مي الصعو�ت

  حرضات الس�یدات والسادة،

م�ه وسد  34هكذا وتفعیال ملضامني ا�س�تور وال س�� ا�یبا�ة والفصل 
، مت ٕا�داد مرشوع القانون �14.05لثغرات ا�ي ٔ��ن عهنا تطبیق القانون 

  :ىل الشلك التايلٔ�بواب، وزعت � 5ا�ي انتظمت ٔ�حاكمه يف  65.15
 .ٔ�حاكم �امة: الباب أ�ول
 .ٔ�حاكم تتعلق �لتكفل �لغري: الباب الثاين

 .ٔ�حاكم تتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة وتنوعها: الباب الثالث
 .معاینة ا�الفات والعقو�ت: والباب الرابع

  .ٔ�حاكم انتقالیة: مث الباب اخلامس
  حرضات الس�یدات والسادة،

اللكمة، ٔ�شكرمك مجیعا �ىل سعة صدرمك، كام ٔ�شكر خمتلف يف �ٓخر هذه 
الفرق من ٔ��لبیة ومعارضة �ىل حسن دمعهم وتعاوهنم ومسامههتم النوعیة 
يف جتوید مضمون هذا النص، كام ٔ�نوه مبجهودات لك من سامه من قریب 
ٔ�و بعید يف ٕا�داد هذا القانون يف ٕاطار املسار ال�شاوري ويف خمتلف 

یوم �زدان بعد مصادق�مك ومصادقة الغرفة الثانیة سزتدان احملطات، ح�ث ال 
الرتسانة القانونیة املغربیة ب�ٔ�د ٔ�مه القوانني يف جمال العمل �ج�عي، وذ� 
وفق مقاربة �شار�یة واسعة، �سعى ٕاىل جتمیع ا�ٓراء وٕاغناء هذا النص 

ملسار مبختلف املقار�ت وخمتلف الرؤى اليت یتفضل هبا املشار�ون يف هذا ا
ال�شاوري، ح�ث اكن السعي ٕاىل توفري الرشوط احلقوق�ة اليت تضمن 
الكرامة �لمس�تف�د�ن وتضمن اخلدمات الرضوریة اليت �س�تجیب ملتطلباهتم، 
وذ� يف ٔ�فق ت�ٔهیل املواطنني لالندماج يف �منیة ب�مه مبوجب املواطنة 

  .وكذ� �لتوازن الرضوري بني ضامن احلقوق والق�ام �لواج�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ادي نف�حو �ب املناقشة �لس�یدات والسادة املس�شار�ن ملن �رید ذ�، 

  .�ادي یوزعوا كذ� التقار�ر
ٕاذن ٕاىل ما اك�ش مدا�� مك�وبة، تفضل مجع املدا�الت، �ادي ن��قلو 

  .�لتصویت �ىل مواد املرشوع
�ٔهنا تعدیل مشرتك من فریق �حتاد املغريب �لشغل ورد �ش 1املادة 

ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن 
  .لتقدمي التعدیل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدة الوز�رة، الس�یدان الوز�ران،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

البدایة ك�شكرو الس�یدة الوز�رة �ىل تفا�لها يف ا�لجنة مع مجمو�ة من  يف
التعدیالت واملقرت�ات، ولكن بقى لینا وا�د ا�مو�ة د�ل التعدیالت 

  .ارت�ٔینا ٔ�ن �رفعها �ل�لسة العامة ٔ�مام ٔ�نظار زمالئنا �لبت فهيا
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تطبق " :املادة أ�وىل ٕاذن نقرتح ٕاضافة مج� وتصبح املادة أ�وىل كام یيل
ٔ�حاكم هذا القانون �ىل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة اليت تعترب حبمك هذا 
القانون مضن املرافق �ج�عیة و�سهر �ىل تقدمي �دمات معوم�ة حتت 

  ".مسؤولیة القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات
التعلیل ٔ�ن املرافق �ج�عیة مرافق �ري رحبیة هتدف لتحق�ق ٔ�هداف 

�رسي �لهيا من مقومات ومس�تلزمات املرفق العمويم اج�عیة، وحىت 
الضامن ملبدٔ� املساواة و�دم ا�متیزي وٕاماكنیة الوصول خلدمات ذات جودة 

  .لفائدة الف�ات الهشة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا اللكمة �لحكومة يف هذا الش�ٔن

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .را الس�ید الرئ�س التعدیل �ري مق�ولشك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

، ٔ�� ما حس�ب�ش رايس، 9.. أ�مني ما اكی�ش.. �اله شكون ا�يل �ادي
  ٕایوا �ادي نوقفو اجللسة؟

الس�ید الرئ�س، واش هناك يش نص رصحي �یقول الرئ�س ما حيس�ش، 
ني اح�ا كنعرفو القوانني، ما اكی�ش حىت يش أ�مني �ادي جيي د�، القوان

 5نص رصحي یقول ٔ�ن الرئ�س ما حيس�ش، ولكن �ادي �رفع اجللسة ملدة 
  .دقائق

  .دقائق 5رفعت اجللسة ملدة 
ٕاذن �س�متر، املوافقون �ىل التعدیل، �اله إالخوان نعاودو العملیة، �ادي 

  ند�رو مسطرة �اود؟
ت�ٔنف ٔ�وال التصویت �ىل التعدیل ٕاذن ٔ�� كنف�ح اجللسة مرة ٔ�خرى، �س� 

ا�ي قدمه فریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
  .�لشغل وا�ي رفضته احلكومة

  ؛09= املوافقون
  ؛28= املعارضون
  .11= املمتنعون

رفض التعدیل، وا�ٓن املادة . ٔ�عرض املادة أ�وىل �لتصویت، التعدیل رفض
  .ومة يف املرشوعكام �اءت هبا احلك

  ؛28= املوافقون
  ؛09= املعارضون
  .13= املمتنعون

  :كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 2املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

، مادة معد� من طرف ا�لجنة، ورد يف ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من 3املادة 
 فریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل حول

  .اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن لتقدمي التعدیل. هذه املادة

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذه املادة فعال تعدلت يف ا�لجنة ولكن عند� فهيا ٔ�جزاء ٔ�خرى نود تعدیلها 
املؤسسات اليت تتكفل �ل�ساء حضا� العنف وأ��ات "كتخص ٕاضافة 

جيب ٔ�ن تتوفر املؤسسات السالفة ا��ر �ىل "ٔ�یضا  وٕاضافة" العاز�ت
حيدد مبوجب نص تنظميي "مث " ٔ�ج��ة �اصة ٕ�یواء احلاالت �س�تع�الیة

رشوط تنظمي مؤسسة الر�ایة �ج�عیة للك ف�ة �ىل �دى وكذا دفرت 
  ". التحمالت اخلاص هبا

 و�ل�س�بة �لتعلیل التنصیص برصا�ة �ىل مؤسسات �اصة �ل�ساء حضا�
العنف، اس�تحضار إالیواء �س�تع�ايل يف خمتلف مؤسسات الر�ایة 
�ج�عیة ونص املرشوع �ىل لك الف�ات �ج�عیة اليت �شملها �دمات 
مؤسسة الر�ایة �ج�عیة، ونظرا لطبیعة �لزتامات ا�ولیة اخلاصة �لك 

 3املادة ف�ة والس�یاسات العموم�ة املو�ة لها، نقرتح ٕاضافة هذه الفقرة يف 
  .من هذا املرشوع

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .موقف احلكومة من هذا التعدیل

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .اجلزء أ�ول من التعدیل حسبتوه، واجلزء الثاين �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضل.. شكرا �ادي نعرض

  :ل املاكوير�ا الس�یداملس�شار 
ب�ٔهنا تعطینا الرشح ٔ�و التعلیل د�ل الرفض د�لها �ش  مطالبةاحلكومة 

  .�كونو �ىل ب��ة من ٔ�مر�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�� اعتقد ب�ٔن رضوري �سمعو رٔ�ي احلكومة

  .ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت
  .املوافقون �ىل التعدیل، ٔ�حصاب التعدیل

  .9= املوافقون
  ؛28= املعارضون
  .13= املمتنعون

  .�لتصویت 3وا�ٓن �ادي نعرض املادة .  ٕاذن �رفض التعدیل
  ؛28= املوافقون
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  ؛9= املعارضون
  .13= املمتنعون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من الفریق �حتاد املغريب �لشغل  4املادة 
اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن  ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل،

  .التعدیل تفضيللتقدمي 

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نقرتح ٕاضافة یعين املبادئ اليت وردت �ل�س�بة �لتكفل �ٔ�فراد ٔ�و  4املادة 
ٕاىل " املوافقة احلرة واملس�ت�رية لٔ�ش�اص املود�ني"امجلا�ات، نقرتح ٕاضافة 
واملس�تف�د�ن من هاته حریة التنقل �ل�س�بة �لزنالء "�ٓخر امجل�، مث ٕاضافة 

، �ىل اعتبار ٔ�ن املوافقة رضوریة والتدق�ق يف قوا�دها "املؤسسات
ا�س�اما مع االتفاق�ة ا�ولیة محلایة حقوق أ�ش�اص خصوصا ذووا إال�اقة، 
مث الت�ٔ�ید والتنصیص �ىل املساواة و�دم ا�متیزي �ىل ٔ�ساس ا�لون ٔ�و اجل�س 

  .اكز امحلایة �ج�عیةٔ�و ا��ن ٔ�و اجل�س�یة يف الولوج ٕاىل مر 
ید�ل هذا التعدیل مضن التدابري الوقائیة لولوج أ��انب خلدمة مراكز 

  .الر�ایة �ج�عیة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .احلكومة من هذا التعدیل موقفشكرا، 

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
و تعدیل مر�ب، كنا قد ق�لنا جزء م�ه الس�ید الرئ�س كام �رون ههو 

  .اجلزء ا�ٓخر �ري مق�ولواجلزء ا�ٓخر حسبمتوه و 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .شكرا

  .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت
  ؛15= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛24= املعارضون
  .6= املمتنعون

ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل، و�ادي نعرض املادة كام وردت �لینا من 
  :طرف احلكومة

  ؛26= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  .6= املمتنعون

  .4ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  :كام �د�هتا ا�لجنة 5املادة 

  .ٕاجامع= املوافقون

ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من فریق �حتاد املغريب �لشغل  6املادة 
س�شار�ن ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، اللكمة ٔ��د السادة امل 

  .مقديم التعدیل، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نقرتح �ذف الفقرة الثانیة ٔ�ن ذ� یتعارض مع املواثیق ا�ولیة  6املادة 
ویتعارض مع، ٔ�نه �یحتوي �ىل متیزي ٔ�ن القطاع اخلاص �ادي جيعل لنا 

من هاذ القانون  4ع املادة وا�د ا�متیزي ما بني املس�تف�د�ن، فك�تعارض م
  .ومع التصد�ر د�ل ا�س�تور ومع املواثیق ا�ولیة

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 شكرا، رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل؟

  :الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
من هذه الترب�ر ا�يل قالت الس�یدة املس�شارة ال ینطبق �ىل الفقرة الثانیة 

  .املادة ف�� هذا التعدیل مرفوض

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا �ادي نعرض التعدیل �لتصویت �ىل التعدیل

  ؛15= املوافقون
  ؛24= املعارضون �لتعدیل

  .6= املمتنعون
  .ٕاذن ا�لس رفض هذا التعدیل

  :�لتصویت كام �اءت به احلكومة 6ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  ؛29=املوافقون

  ؛15= وناملعارض
  .6=املمتنعون 

  :كام ٔ�ح�لت من طرف احلكومة 7املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 8املادة 
  . �ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 9املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�ت �لینا من طرف احلكومة 10املادة 
  .ة �لیناكام ٔ�ح�لت ٔ�یضا من طرف احلكوم 11املادة 
  . كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 12املادة 
  . كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 13املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 14املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 15املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 16املادة 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

  .إالجامع: من طرف احلكومةكام ٔ�ح�لت �لینا  17املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 18املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا كذ� من طرف احلكومة 19املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 20املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 21املادة 
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 22املادة 

  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 23ادة امل
  .كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 24املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 25املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا كذ� من طرف احلكومة 26املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 27املادة 
  .إالجامع: طرف احلكومةكام ٔ�ح�لت �لینا من  28املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 29املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 30املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 31املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 32املادة 
  .إالجامع: مةكام ٔ�ح�لت �لینا كذ� من طرف احلكو  33املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 34املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 35املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 36املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 37املادة 
  .إالجامع: ةكام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكوم 38املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 39املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 40املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 41املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 42املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 43املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 44املادة 

  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  .36ٕاذن �ٕالجامع، ال، �اله حسب، : املوافقون

  ؛36= ٕاذن املوافقون �ىل مرشوع القانون
  ؛4= املعارضون
  .11= املمتنعون

 65.15مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ٔ��لبیة �ىل 
  .هن��ا � الس�یدة الوز�رة. یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة

ا�ٓن �ادي ندوزو ��راسة والتصویت واملناقشة �ىل مرشوع قانون 
املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي واحملال �لینا من  یئةیتعلق هب  79.14

  .جملس النواب

ن �شلك مشرتك بني ا�لجنتني، بني ولٕالشارة فقد نوقش مرشوع هذا القانو
جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وجلنة التعلمي وشؤون الثقاف�ة 

 62و�ج�عیة، طبقا لقرار مك�ب ا�لس، طبعا بناء �ىل ٔ�حاكم املادة 
  .من النظام ا�ا�يل لهذا ا�لس

  .اللكمة �لحكومة دامئا لتقدمي هذا املرشوع

  :�ج�عیة تضامن واملساواة والتمنیةالس�یدة وز�رة أ�رسة وال 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید املرسلني

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

ٔ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�تقامس معمك مشاعر الفخر و��زتاز هبذه احملطة 
سار سعینا املشرتك لتحق�ق إالنصاف والعدل ال�رشیعیة املهمة يف م 

و�رس�یخ املساواة بني املرٔ�ة والر�ل ورفع لك ٔ�شاكل ا�متیزي املب��ة �ىل 
ٔ�ساس اجل�س، ويه حمطة اليت نفي هبا جامعیا �لزتاماتنا ٕازاء مرجعی��ا 

ا���ن نصا �ىل  164و 19ا�س�توریة املو�دة يف تزنیل مق�ضیات الفصلني 
اصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي واليت نتطلع �ك�ري من �لمن هیئةٕا�داث 

الثقة وأ�مل ٕاىل قميهتا املضافة يف املشهد املؤسسايت الوطين، ا�ي �متزي ف�ه 
الهیئات وتتاكمل جلعل السعي حنو املناصفة وموا�ة الت�د�ت القامئة ٔ�مام 

  .حتق�ق املساواة ممثرا وبناء
  ،حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن

، ا�ي ٔ�سس ملبدٔ� السعي حنو املناصفة 2011تفعیال ملضامني دس�تور 
، واليت 2016- 2012وتنف�ذا �لمخطط ال�رشیعي �لوالیة احلكوم�ة السابقة 

تتعزز مبوقف احلكومة احلالیة ٔ�یضا، وهو املرشوع ا�ي ٔ��دته وزارة 
الوزاریة  التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنیة �ج�عیة، �رشاكة مع املندوبیة

وفق مقاربة  هیئةحلقوق إال�سان، وهو مرشوع القانون املتعلق هبذه ال 
�شار�یة، ٔ�م�ت اخنراط خمتلف مكو�ت الفعل الوطين و�رب مسار 

، ب��ص�ب جلنة �لمیة مس�تق�، �2013شاوري، طویل انطلق م�ذ فربا�ر 
 خمتلفمشهود لها ٔ�عضاهئا �لزناهة والكفاءة لتلقي ومدارسة مذ�رات 
ؤ�حزاب الهیئات الوطنیة وامجلعیات وش�باكت ا�متع املدين وهیئات �نیة 

مذ�رة، مك�تنا من اس�ت�الص نتاجئ  80س�یاس�یة، جتاوزت هذه املذ�رات 
م�ضمنة يف هاته املذ�رات تتقاطع ف� ب�هنا و�س�شارات العلمیة والقانونیة 

دمي مسودة مع �رباء من هیئات ٔ�اكدميیة وجمالس اس�شاریة، توجت بتق
  .مرشوع القانون

مت بعد ذ� تنظمي لقاء �شاوري مع جلنة القطا�ات �ج�عیة �لس 
النواب وجلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �لسمك املوقر ومع 
م�تدى ال�ساء الربملانیات حول مضمون مسودة القانون، يف الوقت ا�ي 

  .عااكن ف�ه م�تدى ال�ساء الربملانیات طب
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كام اكنت هذه املسودة موضوع اس�شارة مع جلنة البندق�ة التابعة �س 
ٔ�ور�، اعتبارا خلربهتا العالیة يف ال�رشیع وا�راسات القانونیة املقارنة، وذ� 

  .بعد ال�شاور مع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة
وهكذا مت اس��ر خمتلف أ�فاكر والتصورات، سواء الواردة �لینا �ٓو 

�ة لرئاسة احلكومة م�ارشة، ح�ث مت اع�د ٔ�مه املالحظات املتضمنة املو 
يف املذ�رة التمكیلیة �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان بعد مذ�رته أ�وىل، 
ومتت صیا�ة مرشوع القانون، بعد هذا املسار ال�شاوري، مما ٔ�مثر نص 

 19كويم قانوين، ٔ��رشف الیوم بعرضه �ىل ٔ�نظارمك بعد تقدميه يف ا�لس احل
واملصادقة �لیه يف هذا التارخي، مث مصادقة جملس النواب  2015مارس 
  .2016ماي  10بتارخي 

  حرضات الس�یدات والسادة،
حيدد مرشوع هذا القانون ا�ي هيدف ٕاىل حتدید صالح�ات وقوا�د سري 

املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، �یف�ة وت�ٔلیف وتنظمي هذه  هیئة
االت التنايف �ش�ٔن العضویة هبا وإالطار املبديئ لوضع املؤسسة وكذ� �

مبا ی�سجم مع م�ادئ �ر�س الناظمة لعمل املؤسسات الوطنیة  هیئةهاته ال 
 6املعنیة حبامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، وا�ي تتوزع مضام�نه �ىل 

  :ٔ�بواب
  ٔ�حاكم �امة؛
 ؛هیئةصالح�ات ال 

 ؛هیئةت�ٔلیف ال 
 ا؛واخ�صاصاهت هیئةٔ��زة ال 

 ؛هیئةالتنظمي إالداري واملايل �ل 
 .مث ٔ�حاكم خ�ام�ة وانتقالیة

 حرضات الس�یدات والسادة،
املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  یئةٕان م�اقشة مرشوع القانون املتعلق هب 

ا�متیزي دا�ل ا�لجنة املشرتكة املعنیة مب�لسمك املوقر، اليت مضت لك من 
ة التعلمي والشؤون الثقاف�ة جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وجلن
  .و�ج�عیة، كام ٔ�شار ٕاىل ذ� الس�ید الرئ�س

شلكت هذه احملطة حمطة �لوقوف �ىل املس�توى العايل من �خنراط 
اجلدي والفا�ل �لس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، وا�ي �رمجته 

ملناخ روح املسؤولیة والنقاش البناء ا�ي طبع خمتلف ٔ�شغالها، وجتس�یدا 
املسؤولیة والثقة ا�ي ساد ٔ�شغال هذه ا�لجنة املشرتكة �الل �لسة البت 
والتصویت �ىل التعدیالت املقرتح ٕادرا�ا يف نص املرشوع، وحرصا من 
احلكومة �ىل التفا�ل إالجيايب مع لك املقرت�ات والتعدیالت اليت من ش�ٔهنا 

تعدیل صودق  24 تعدیال مهنا 28جتوید نصوصنا القانونیة، فقد مت ق�ول 
اقرتاح ا�لجنة املشرتكة،  �لهيا �ٕالجامع بعد دجمها لو�دة املوضوع يف ٕاطار

الربملان وتفا�ال مع ا�فعات اليت وجتس�یدا لروح التاكمل بني جمليس 
 40تقدمت هبا احلكومة، فقد حسبت فرق ومجمو�ات جملسمك املوقر 

ىل مرا�اة املصاحل مهنا، يف حرص �م � 14تعدیال، يف �ني مت ال�ش�ث ب 
العلیا ��و� املغربیة واس�تحضارها كذ� لثوا�هتا وهو�هتا الراخسة من �ة 
ٔ�خرى و�كر�سا جلودة املقاربة ال�رشیعیة املعهودة يف الرتسانة القانونیة املغربیة 

  .من �ة �نیة
  حرضات والس�یدات والسادة،

ل هذه املؤسسة املهمة ال خيفى �لیمك بطبیعة احلال ٔ�مهیة توفر بالد� �ىل م�
ودورها املنتظر يف ٕاغناء جترب��ا الوطنیة املو�دة �لجهود واملتاكم� من 
ح�ث الرؤى، �عتبارها لبنة �دیدة يف �رس�یخ د�امئ دو� القانون 
واملؤسسات وحامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، ومنوذ�ا مغربیا ممتزيا 

املواثیق ا�ولیة كام مس�تحرض�ن يف نفس الوقت مضامني االتفاق�ات و 
صادق �لهيا املغرب وما رامكناه من رصید �رشیعي مبا یغين م�ظوم�نا 
املؤسساتیة احلقوق�ة يف تفا�ل واعي وم�ف�ح �ىل الكسب إال�ساين 

  .ومس�ت�دات العرص
ويف خ�ام لكميت هاته �سعدين ٔ�ن ٔ��دد الشكر �تلف الفرق وا�مو�ات 

د، كام ٔ��دد التنویع جبهود لك من سامه من ٔ��لبیة ومعارضة �ىل تعاوهنم اجلا
قریب ٔ�و بعید يف ٕا�داد مرشوع هذا القانون، ؤ�ؤكد ٔ�ن جناح هذه 
املؤسسة يف �طالع �اكمل وظائفها ا�س�توریة ؤ�دوارها ا�ميقراطیة یبقى 
مرشوطا �كفاءة وجنا�ة ٔ�عضاهئا واس��عاهبم ��ور املنوط هبم لتحق�ق مزید 

  .املساواة �لمرٔ�ة املغربیة بني الر�ال وال�ساءمن إالنصاف والعدل و 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ادي نف�ح �ب املناقشة، واللكمة �لس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني 

  .واحملرتمات، اللكمة لكن ولمك يف ٕاطار م�اقشة، طبعا ا�يل بغى یتد�ل
 .لتقار�ر، تفضل، شكرإاذن �ادي �سلمو� ا

�ادي نف�ح �ب املناقشة طبعا ما اك�ن �د ا�يل �ادي ید�ل، �ادي 
  ندوزو �لتصویت، 

  .تفضل يف ٕاطار الوقت ا�صص �

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  حشال عند� د�ل الوقت الس�ید الرئ�س؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .تفضلٔ�� نقول �، ٔ�عتقد، ٔ�� نقول � دا� �شوف، 

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدة والس�ید الوز�ر احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٕالبداء و�ة نظر فریق�ا 
املناصفة وماكحفة لك  یئةاملتعلق هب  79.14خبصوص مرشوع قانون رمق 

  .یزئ�شاكل ا�مت 
 هیئةامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�توقف عند أ�مهیة البالغة واحلیویة ٕال�داث 

، 164، 171املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي مبوجب ٔ�حاكم الفصول 
من ا�س�تور املغريب والرام�ة ٕاىل حامیة وتعز�ز ا�رتام احلقوق واحلر�ت  19

تع الر�ل واملرٔ�ة �ىل املنصوص �لهيا يف ا�س�تور من �ة، وكذا من ٔ��ل مت 
قدم املساواة �حلقوق واحلر�ت املدنیة والس�یاس�یة و�ج�عیة 

  .و�ق�صادیة والثقاف�ة والبی��ة، من �ة �نیة
ويه �ملناس�بة فرصة مواتیة ملناقشة الس�یاسات العموم�ة �لحكومة يف جمال 

بالد� حقوق إال�سان وحتصیهنا ومدى احلفاظ �ىل املك�س�بات اليت حققهتا 
وكذ� من ٔ��ل طرح �ٓفاق تطو�ر وتوس�یع نطاق احلقوق وحتصیهنا وتطو�ر 
املؤسسات وهیئات احلاكمة وحامیة حقوق إال�سان، �عتبار ذ� رها� 
یتوجب رفعه وتعبريا حق�ق�ا من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع وترية ا�فع ببالد� حنو �سب 

  .سانرهان ا�ميقراطیة وتعز�ز دو� احلق والقانون وحقوق إال� 
لقد جسلنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ما مزي ٕا�داد هذا املرشوع غیاب 
املقاربة ال�شار�یة، وهو ما ٔ�كده ال�س�یج امجلعوي، �اصة امجلعیات 
والش�باكت ال�سائیة واحلقوق�ة والتمنویة وأ�مازیغیة، واليت ٔ�طلقت مح� 

مس�تق� قویة  �لمناصفة وماكحفة ا�متیزي هیئةمن ٔ��ل "وطنیة حتت شعار 
، وقد ٔ�كدت هذه امجلعیات ٔ�ن ٕا�داد هذا املرشوع قانون مت "و�جعة

�شلك انفرادي ودون �س��ع ملقرت�اهتم مكتد�لني م�دانیا يف ا�ال، 
محملني احلكومة مسؤولیة ٕایقاف الرتاجعات عن روح ؤ�هداف وم�طوق 

  .ا�س�تور
رشوع ٔ�ي ٔ�ساس من بني املالحظات اليت جسلناها ٔ�یضا �دم حتدید امل 

وا�لس الوطين حلقوق إال�سان  هیئةمعیاري لت�دید �خ�صاصات بني ال 
ووزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، �عتبارمه م�د�لني يف جمال الرصد 

  .وامحلایة وا�هنوض حبقوق إال�سان بصورة �امة
�ا اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة التنصیص �شلك رصحي �ىل �ون 

احملدثة ذات والیة �اصة بقضا� املناصفة وماكحفة ٔ�شاكل ا�متیزي  هیئةال 
املب��ة �ىل ٔ�ساس اجل�س، تفاد� لتد�ل واخللط يف املهام بني ا�لس 

  .هیئةالوطين حلقوق إال�سان وهذه ال 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

لقد تضمن مرشوع القانون هذا مجمو�ة من املصطل�ات القانونیة، مل �س�بق 
من  1و 4داولها وتعریفها يف القانون املغريب، مع العمل ٔ�هنا معرفة يف املواد ت

اتفاق�ة م�اهضة ٔ�شاكل ا�متیزي، ومل یبني القانون �ىل ٔ�نه س�یعمتد التعریف 
املنصوص يف االتفاق�ة ا�ولیة ٔ�و ٔ�نه س�ی�د من نطاق ت� املصطل�ات، 

 هیئةر املفاهميي �ال معل ال ف�فاد� لهذا اخللط اقرتح�ا يف فریق�ا حتدید إالطا

لیبني �لعموم ماذا یقصد �ملناصفة، املساواة، املاكحفة، ا�متیزي، امحلایة، 
  .ا�هنوض

ٕاىل �انب ذ� یعاب �ىل النص �دم اع�د التوطني الرتايب، مع العمل ٔ�نه 
حيدد جمال التد�ل يف امحلایة وا�هنوض لصاحل ف�ة یفرتض فهيا الهشاشة، مما 

هیل س�بل الولوج لٕالنصاف، �رب ٕا�داث جلان �ویة �س�توجب �س 
�لمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي تعمتد القرب من الف�ة املس�هتدفة من 
�ة، و�رب �رت��ات مسطریة م�سطة ف� یتعلق بتلقي التظلامت والشاك�ت 
�لقرب من املش�تيك، ول�س ٕاضافة ٔ�عباء ٔ�خرى تفرض �لیه التنقل ٕاىل 

  .قصد تقدمي شاكیته ٔ�و تظلمته هیئة�ل املقر املركزي 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان �دم متكني الهیة من ا�ٓلیات القانونیة لتكر�س ا�ور ش�به القضايئ ا�ي 
س�سمح لها مببارشة التحري وأ�حباث املس�تق� �ى الهیئات العموم�ة 
 واخلاصة وعن �يق املتد�لني يف ��هتااكت اليت قد یتعرض لها املش�تيك

يف �ا� ا�هتاك حق من حقوق إال�سان �ل�ساء وكذا ا�لجوء ٕاىل التوف�ق 
بواسطة توصیات یمت توجهيها لٔ�طراف املعنیة وت��ع م�ٓلها، یعا�س �شلك 
واحض مق�ضیات وتوصیات م�ادئ �ر�س من �ة، وحيد من ضامن س�بل 

 وضامن جنا�ة هیئة�نتصار �ى الف�ة املترضرة وتعز�ز مصداق�ة معل ال 
  .التقار�ر وا�راسات الصادرة عهنا من �ة �نیة

، فٕاننا �رى رضورة جتاوز املنطق هیئةٔ�ما ف� یتعلق بت�ٔلیف و�كو�ن ال 
ا�متثیيل الرصف لتعز�ز ضام�ت �س�تقاللیة والتعددیة �دمة �لمناصفة 

جيب ٔ�ن �راعي  هیئةوماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، كام نؤكد ٔ�ن �شك�ل هذه ال 
وال مث حضور اخلرباء واملفكر�ن وأ�ش�اص امل�ش�بعني بقمي حقوق املناصفة �ٔ 

إال�سان وذوي الرتامك النضايل يف صفوف احلركة ال�سائیة املغربیة الرائدة، 
�ٕالضافة ٕاىل اخلربة والكفاءة من  �ة �نیة، من ٔ��ل ٕاعطاء قمية ٕاضاف�ة 

ا یتقاطع وجعلها يف مس�توى الت�د�ت و �نتظارات، وهذا م هیئةلعمل ال 
  .1993مع م�ادئ �ر�س لس�نة 

ٕاىل �انب ذ� اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة توسعة قامئة �ا� تنايف 
ل�شمل مجیع الهیئات واملؤسسات ا�س�توریة، وكذا ممثيل  هیئةالعضویة �ل 

املؤسسات املنتخبة الرتابیة من ٔ��ل ضامن سريورة معلها وفرض التفرغ التام 
  .�لرفع من مردودیة معلهامجلیع أ�عضاء 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٕاغفال هذا النص القانوين رضورة 

�س�شاریة ف� یتعلق �مللمتسات والعرائض  هیئةممارسة واخ�صاصات ال 
ال�رشیعیة، حسب مق�ضیات القوانني التنظميیة املنصوص �لهيا يف الفصلني 

من هذا  �2س�تور �ا اقرتح�ا تعدیل البند أ�ول من املادة من ا 15و 14
حول املقرت�ات املقدمة �رب هذه ا�ٓلیة  هیئةالقانون، من ٔ��ل ٕابداء رٔ�ي ال 
  .ال�رشیعیة ا�س�توریة املس�ت�دة
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، ٔ�كد� ٔ�ن اجلهة املصدرة هیئةويف ما یتعلق مبنح التعویضات ٔ�عضاء ال 
عویضات عن املهام املو�و� لٔ�عضاء �لمرسوم ا�ي س�ی�ني شلكیة وم�الغ الت

تبقى �ري واحضة، �ا اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة  هیئةمن طرف ال 
جعل النظام ا�ا�يل هو ا�طط ف� یتعلق بت�دید رشوط وطرق 
�س�تفادة من التعویضات املالیة لٔ�عضاء وكذا �يق املتد�لني من ٔ�عوان 

ات ٔ�و �س�شارات، ذ� من ٔ��ل تعز�ز واملتعاقد�ن ٔ�و ملكفني ��راس
  .عن اجلهة احلكوم�ة املصدرة �لمرسوم هیئةاس�تقاللیة ال 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
بناء �ىل هذه املالحظات اليت ٔ�بد�هنا، ؤ�ن هذا املرشوع ال �س�تجیب 
لتطلعات الفا�لني واملهمتني �لش�ٔن احلق�قي، بل وال یتقاطع مع املبادئ 

ٕال�سان وال �سا�ر ا�ینام�ة احلقوق�ة اليت اخنرطت فهيا الكونیة حلقوق ا
بالد�، وا�س�اما مع موقف ا�ي �رب� عنه �ىل مس�توى ا�لجنة، فٕاننا 

  .نصوت ضد هذا املرشوع القانون
  .وشكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ٕاذن �ادي ندوزو . واش هناك م�د�ل �ٓخر؟ ٔ�عتقد ٔ�نه ما اكی�ش
  .ت�لتصوی

  .شكرا -، �افظ سواري..بغیت نذ�ر ب�ٔن هنا� 
ٔ�وال، اك�ن ��یبا�ة وا�د التعدیل د�ل فریق أ�صا� واملعارصة، كذ� 
فریق �حتاد املغريب �لشغل وكذ� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
�لشغل، �ريم ٕاىل ٕاضافة التعدیل يف ا�یبا�ة، إالخوان وا�د من هؤالء 

  .ل، تفضيلیتقدم �لتعدی

  : املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

بدایة ٔ�شكر الس�یدة الوز�رة �ىل تقد�ا هبذا املرشوع املهم، وا�يل كت��ظروه 
طبعا لك امجلعیات ا�يل ك�ش�تغل يف ا�ال احلقويق ويف جمال املساواة 

  . بصفة �امة يف قضیة ال�ساء
من �الل هاذ التعدیالت هو جتوید �لفعل عند� وطبعا الهدف د�لنا 

النص وكذ� ٕاد�ال بعض التعدیالت ا�يل كنعتربوها جوهریة واليت 
  .ٔ�مهلت يف ٕاطار مرشوع القانون

�روم ٔ�و یقرتح ٕاضافة تقدمي النص مبثابة دیبا�ة من ٔ��ل : التعدیل أ�ول
توضیح إالطار املرجعي ا�ويل والوطين املعمتد يف صیا�ة هذا القانون، 

تعلق �ملبادئ الكونیة حلقوق إال�سان، ومن ش�ٔنه ٔ�ن یعكس مدى الزتام وامل 
اململكة املغربیة مبالءمة �رشیعاهتا الوطنیة مع القانون ا�ويل حلقوق إال�سان 
وكذا ا�ٓلیات أ�ممیة، وما �اد�ش نقرا �لیمك التعدیل، وٕامنا ف�ه هاذ اليش 

لالزمة ٕالعامل املساواة واحلقوق لكو مع اعتبار الزتام املغرب الختاذ التدابري ا

إال�سانیة، ت�ٔس�س �ىل اخلیارات إالسرتاجتیة الوطنیة املر�كزة �ىل �رس�یخ 
البناء ا�ميقراطي وٕارساء جممتع م�ضامن ٕاىل �ٓخره، �ع�د �ىل املعایري 
املؤطرة �لمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان واليت من ٔ��رزها �س�تقاللیة 

  .ٕاضافة طبعا ٕاىل املق�ضیات ا�س�توریة والصالح�ات الواسعة،
طبعا اكنت الوز�رة قالت لنا ب�ٔنه ا�لس ا�س�توري س�بق ؤ�ن رفض 
تعدیال يف ا�یبا�ة، تعدیال ٕ�ضافة دیبا�ة، ولكن اح�ا موقف�ا ٔ�نه احملمكة 
ا�س�توریة ميكن ٔ�ن تق�ل تعدیال ما مل �كن هنا� تعارض بني مق�ضیاته 

  .واملق�ضیات ا�س�توریة
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
. اللكمة �لحكومة �ش �شوفو هاذ ا�یبا�ة واش ممك�ة وال �ري ممك�ة

  .تفضيل

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .هاذ التعدیل �ري مق�ول. شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كنعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  یوافقون �ىل التعدیل؛ 15= ملوافقون �ىل التعدیلا
  ؛29= املعارضون

  .4= املمتنعون عن التعدیل
  .ٕاذن التعدیل رفض

املادة أ�وىل، �ادي ند�ل �لمواد ا�ٓن املادة أ�وىل مادة معدة من طرف 
ا�لجنة، ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق 

ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل حول املادة �حتاد املغريب �لشغل 
  .أ�وىل

  .اللكمة ٔ��د مقديم التعدیل، تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف احلق�قة ا�رتازا م�ا، وكنا م�وقعني ب�ٔن یقدر یرتفض التعدیل �ل�س�بة 
ري طبعا �لمق�ضیات ��یبا�ة، و�لتايل املادة أ�صلیة ا�ٓن ا�يل ك�ش

ا�س�توریة بغینا حنس�نوها، یعين هباذ التعدیل هذا ا�ي �ريم ٕاىل رضورة 
إالشارة ٕاىل �لزتامات ا�ولیة �لمغرب ذات الص� �حلقوق إال�سانیة 
�ل�ساء، وهنا� فصول ٔ�خرى كذ� اليت مل تمت ٕا�هيا إالشارة يف الفقرة وا�يل 

  .كرتوم كذ� املناصفة واملساواة
ا ٔ�مهیة ا�یبا�ة يف ت�ٔطري املفهوم فهم مق�ضیات القانون وتطبیقه وحتدید ومل

، كام هو م�صوص �لهيا يف هیئةس�یاقاته و�لف�اته ؤ�هدافه املتو�اة من ال 
بناء �ىل "ا�س�تور، ارت�ٔینا تعدیل هذه الفقرة، حبیث ٔ�ضف�ا �لهيا 
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ولیة ذات الص� �لزتامات ا�ولیة  �لمغرب، �اصة املواثیق واالتفاق�ات ا�
والفصول املرتبطة حبقوق إال�سان "، زد� كذ� "�حلقوق إال�سانیة �ل�ساء

، كام ٔ�ضف�ا "وحبقوق ال�ساء وٕ�عامل املساواة و املناصفة وحظر ا�متیزي
مع مرا�اة �خ�صاصات املس�ندة �لم�لس الوطين حلقوق "كذ� 

  ".حتظى بوالیة �اصة هیئةإال�سان، اعتبارا لكون ال 
  .كرا الس�ید الرئ�سش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل. شكرا

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س، هاذ التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛29= املعارضون

  .4= ملمتنعونا
  .ٕاذن هاذ التعدیل رفض

  :�ادي نعرض املادة أ�وىل �لتصویت
  ؛29= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .4= املمتنعون

كام ٔ�نه ورد تعدیل مشرتك من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد 
املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، �ريم ٕاىل ٕاضافة 

ر ملرشوع القانون، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن مكر  1املادة 
  .واملس�شارات لتقدمي التعدیل

  :العمري ٔ�مالاملس�شارة الس�یدة 
مكرر �هيدف هاذ التعدیل ٕاىل رضورة ٕادراج التعاریف  1ٕاذن ٕاضافة املادة 

وتدق�قها، ملا �� من ٔ�مهیة يف حتدید املهام وضامن التطبیق الفعال �لقانون، 
 19ن التفسريات الواردة يف ا�س�تور واملواثیق ا�ولیة اكلفصلني انطالقا م

من اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�نواع ا�متیزي  4و 1من ا�س�تور، املادتني  30و
ضد املرٔ�ة، توصیة ا�لجنة املعنیة �لقضاء �ىل ا�متیزي ضد املرٔ�ة، التوصیات 

ر� �ش�ٔن معایري الصادرة عن جلنة الوزراء ٕاىل ا�ول أ�عضاء يف جملس ٔ�و 
  .و�ٓلیات حتق�ق املساواة بني ال�ساء والر�ال

ب�ساطة، بغینا نضیفو تعاریف لهاذ القانون من ق�یل ٔ�ش�نو هو ا�متیزي؟ 
ٔ�ش�نو يه املناصفة؟ ٔ�ش�نو يه املساواة؟ ٔ�م تنعتربو �ن ٔ�ي مغربیة غتا�ذ 
 هاذ القانون ما يش �لرضورة �ادي تو�د نفسها ف�ه ٕاىل ما عرفا�ش ٔ�ش�نو

  .هو ا�متیزي واملناصفة �لرمغ من ٔ�ن ا�س�تور ت�شري لها

�كون لك امرٔ�ة يف مجیع املناطق ) accessible(و�لتايل بغینا �ش �كون 
تعرف ب�ٔن هاذ القانون تیعنهيا، ومن ٔ��ل التدق�ق فقط، بغینا �ش �كونوا 

  .هاذ التعاریف
قة، قلنا � ب�ٔن اح�ا �ارفني الس�یدة الوز�رة ب�ٔن ا�متیزي ؤ�عطیناك الطری

ا�متیزي ما �اد�ش نقولو ا�متیزي هو، ولكن یعترب من مظاهر ا�متیزي كذا وكذا 
�ش نعرفو ب�ٔن املترضر�ن �ميكن هلم یلجؤوا �لقانون ویو�دوا ٔ�نفسهم، 
املترضرات ميكن هلم یو�دوا ف�ه ٔ�نفسهم، ولكن مع أ�سف، ما 

  .اجللسة اس�تطعناش يف ا�لجنة، و�� رفعنا هذا التعدیل ٕاىل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .يف هذا التعدیل احلكومةشكرا، رٔ�ي 

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .هذا التعدیل �ري مق�ول. شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  :ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛16=املوافقون
  ؛29=رضوناملعا

  .3= املمتنعون
  .ٕاذن هذا التعدیل رفض

تعدیالت  6املادة الثانیة مادة معد� من طرف ا�لجنة، وورد �ش�ٔهنا 
مشرتكة، ٔ�وال من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق �حتاد املغريب �لشغل 

  .. ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، حول
ادة ٕاضاف�ة أ�وىل ا�يل بق�ت، ال، امسح يل، هللا �ريض �لیمك، هذه م

هاذي مشات، ا�يل دازت، املادة أ�وىل يه ا�يل اكینة، املادة إالضاف�ة 
  .ا�يل اكنوا إالخوان بغاوا �زیدوها رفضها ا�لس

ٔ�ٕالخوان، هللا �ريض �لیمك، نعم؟ �ادي �كرر � صوتنا �ىل التعدیل 
فرق حمرتمة  3أ�ول، �رفض، وصوتنا �ىل املادة، تق�لت، واك�ن هناك 

  .قدموا ٕاضافة مادة �دیدة مكررة، هللا �ريض �لیمك، هللا �ريض �لیمك
تعدیالت  6املادة الثانیة مادة معد� من طرف ا�لجنة وردت �ش�ٔهنا 

مشرتكة �یف قلت، اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن من فریق أ�صا� 
ا�ميقراطیة واملعارصة ٔ�و فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�و الكونفدرالیة 

  .�لشغل لتقدمي التعدیل
  .يش وا�د ف�مك

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .شكرا اك�ن هنا �لفعل �دة تعدیالت �ل�س�بة لهاذ املادة
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، ٔ�ن "بني اجل�سني"نبداو �ٔ�ول وهو ٕاضافة �دم ا�متیزي بني اجل�سني لكمة 
اجل�سني، ما اكینة هاذ القانون د�ل املناصفة �اء من ٔ��ل حظر ا�متیزي بني 

حىت يش مج� يف هاذ القانون ا�يل تتقول بني اجل�سني، و�لتايل �ادي هذا 
�كون �زمة لوا�د العدد د�ل املواد یعين فني ما شف�ا ا�متیزي كزنیدو بني 

  .اجل�سني، ولكن مع أ�سف یقابل �لرفض
ت التعدیل الثاين هو توس�یع وسائل معل ا�لجنة �لتنصیص �ىل الشاك�

والتظلامت والعرائض، معل ا�لجنة �ش تق�ل الشاك�ت من املواطنني 
والعرائض من املواطنني عن طریق الشاك�ت والعرائض ؤ�یضا السامح هلم 

  .�لتبلیغ عن اخلروقات اليت تمت جتاه النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة
تتلقى الشاك�ت والتظلامت والعرائض من املواطنات ومن "ٕاذن زد� 

  .، ٕاخل.. "ملواطنني اليت �رفعا
تقدمي املسا�دة املس�تق� لض�ا� ا�متیزي ا��ن �رغبون يف "زد� كذ� "

ا�لجوء ٕاىل العدا� وٕاجراء حتق�قات مس�تق� �ش�ٔن ٔ�عامل ا�متیزي، وميكن 
، یعين اعطیناها صالح�ات "التنص�ب �طرف مدين يف هذه القضا� هیئة�ل 

ميكن لها تنصب نفسها �طرف مدين  هیئةال ا�يل ما �ا�ش يف القانون، هاذ 
  .يف �االت، �اصة �ل�س�بة لال�هتااكت اجلس�مية حلقوق ال�ساء

يف �ا� ا�هتاك احلق من احلقوق إال�سانیة �ل�ساء م�ارشة  هیئةكذ� ميكن �ل 
البحث والتحري �ى الهیئات العموم�ة واخلاصة وٕاجراء حتق�قات يف 

وء ٕاىل التوف�ق بواسطة توصیات یمت موضوع ا�متیزي وتقدمي �لول وا�لج
  .توجهيها ٕاىل أ�طراف املعنیة وت��ع م�ٓلها

وزد� تعدیل �ٓخر ٔ�نه النظام ا�ا�يل ميك�ه ٔ�ن �سطر حيدد مسطرة ق�ول 
وتلقي الشاك�ت والتظلامت والعرائض و�ٓ�ال الرد �لهيا، طبعا العرائض ا�يل 

  .كهتم هاذ اجلانب ا�يل هو إالشاكالت د�ل ا�متیزي
وهاذي يه الصالح�ات ا�يل كنا كنبغیو �كون عند هاذ ا�لجنة، مع 
أ�سف مرة ٔ�خرى قوبلت �لرفض �ىل مس�توى ا�لجنة ومن مت ارت�ٔینا �ش 

  .نعرضوها �ىل السادة املس�شار�ن والس�یدات املس�شارات
  ...هیئةتعدیل �ٓخر الهدف م�ه هو ٕارشاك ال 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .4ا�ي تناقش��ه، التعدیل رمق  �4ن التعدیل رمق التعدیل تعدیل اك. ال، ال

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  . ا�يل �قشت 5هذا . هو ا�يل �قشت الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ..4ال، د� ا�ٓن بصدد دراسة التعدیل رمق 

  :ٔ�مال العمري ةاملس�شارة الس�ید
  وا�د بوا�د؟

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .وا�د بوا�د

  :املس�شارة الس�ید ٔ�مال العمري
  .بني اجل�سني

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .صايف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .4ٕاذن رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل رمق 

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛30= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .يف املادة الثانیة مرفوض 4ٕاذن هاذ التعدیل رمق 
، شكون ا�يل �ادي 2ا�ٓن �ادي ندوزو �لتعدیل اخلامس دامئا يف املادة 

  .یقدم؟ تفضيل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ش ی�س�ل. �اودي �اودي

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
تلقي الشاك�ت والتظلامت "�خ�صاصات د�ل هاذ ا�لجنة  قلنا زد� يف

والعرائض من املواطنات واملواطنني �ش�ٔن �االت ا�متیزي اليت �رفع ٕاىل 
تقدمي املسا�دة املس�تق� لض�ا� ا�متیزي ا��ن �رغبون يف "، وزد� "هیئةال 

ا ، وطبع"ا�لجوء ٕاىل العدا� وٕاجراء حتق�قات مس�تق� �ش�ٔن ٔ�عامل ا�متیزي
  .تنص�ب نفسها �طرف مدين يف هذه القضا� هیئةٕاماكنیة ال 

  ..تعدیل �ٓخر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .، الالال، 

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  ..، فقرة الس�ید الرئ�س5دامئا يف نفس التعدیل، رمق 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ؟5يل،  امسحال، 

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  .5رمق  ، هذا التعدیل5
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .، تفضيلتفضيل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
يف �ا� ا�هتاك حق من احلقوق إال�سانیة �ل�ساء م�ارشة  هیئةميكن �ل "كذ� 

البحث والتحري �ى الهیئات العموم�ة واخلاصة وٕاجراء التحق�قات يف 
توصیات، یمت  موضوع ا�متیزي وتقدمي �لول وا�لجوء ٕاىل التوف�ق بواسطة

حيدد النظام ا�ا�يل "، وزد� ب�ٔنه "توجهيها لٔ�طراف املعنیة وت��ع م�ٓلها
، ٔ�ن ٔ�رش� �لشاك�ت والتظلامت، املسطرة د�ل "مسطرة الق�ول هیئة�ل 

  .الق�ول والتلقي د�ل الشاك�ت والتظلامت والعرائض و�ٓ�ال الرد �لهيا
م�ادئ �ر�س، ا�ي  طبعا هاذ اليش لكو، تنف�ذا ملق�ضیات وتوصیات

، من ٔ��ل ضامن هیئة�س�توجب �كر�س نظام العمل ش�به القضايئ ٕاىل ال 
وضامن  هیئةس�بل �نتصار �ى الف�ة املترضرة وتعز�ز مصداق�ة معل ال 

  .جنا�ة التقار�ر وا�راسات الصادرة عهنا
  .هاذ اليش ا�يل اك�ن

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
س�یدة الوز�رة، ٔ�ي رٔ�ي احلكومة، التعدیل اخلامس يف التعدیل ال . شكرا

  .املادة الثانیة

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .هاذ التعدیل �ري مق�ول. الرئ�س الس�یدشكرا 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  :�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛30= املعارضون
  .5 =املمتنعون

  .ٕاذن هذا التعدیل �رفض
  .2، اللكمة ٔ��د ٔ�حصاب التعدیل دامئا يف املادة 6 اك�ن التعدیل رمق

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
التعدیل رمق  2املادة  هیئةالباب الثاين اخلاص مبهام وصالح�ات ال  2املادة 

6.  
ليت تد�ل يف ت��ع وموا�بة القضا� ا هیئةهيدف ٕاىل ٕارشاك ال  6التعدیل رمق 

يف جمال اخ�صاصها، كذ� التدق�ق يف نوع ا�متیزي مالءمة مع التعدیالت يل 
 هیئةت��ع وموا�بة ال "كنا در� ق�ل، ٕاذن ضف�ا مضن صالح�ات ا�لجنة 

ملسلسل مصادقة اململكة املغربیة �ىل االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة املتعلقة 
ٕاىل هذه ) امم �لمملكةیعين انض(مب�ال �خ�صاص د�لها و�نضامم 

  ".املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
الس�یدة الوز�رة موقف احلكومة يف هذا التعدیل . شكرا الس�یدة الرئ�سة

  .السادس

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .الرئ�س، التعدیل �ري مق�ول الس�ید

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  :�ري مق�ول، �ادي نعرض ا�ٓن هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛30= املعارضون
  .5= املمتنعون

  .ٕاذن هاذ التعدیل �رفض
  .اللكمة � الس�یدة الرئ�سة. 2يف نفس املادة  7رمق  اك�ن تعدیل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
عارصة والكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل نفس التعدیل ٕاذن لفریق أ�صا� وامل

 هیئة�ام وصالح�ات ال : وكذ� �حتاد املغريب �لشغل، خيص الباب الثاين
، وهو التعدیل السابع، ف�ه بعض املسائل �ري من ٔ��ل التجوید 2املادة 

م�ال اس��دال بعض العبارات التق�یة ٕاىل �ٓخره، �ىل لك �ال ما طار�اش 
، واح�ا قلنا "الت�ٔ�ید �ىل ٕاضافة عبارة بني اجل�سني ٕاشاكل �بري، كذ� ف�ه

يف أ�ول �نه �دد د�ل التعدیالت �ادي �زیدو فهيا فني ما �اء ا�متیزي 
كتالزمة، ٔ�ن �لفعل هيم متیزي اجل�سني �ساء " بني اجل�سني"�ادي �زیدو 

السعي حنو، ٔ�ن تیجینا دامئا "ور�ال، مث ا�يل �م هو ٔ�نه �دف عبارة 
، واح�ا "السعي حنو"حنو بدل الزتامات واحضة، �یجینا عبارة  السعي

تبقى جمرد شعارات  هیئةكنعترب ب�ٔن ما�اصش الصالح�ات د�ل هاذ ال 
فضفاضة حىت جنعل مهنا مؤسسات ذات صالح�ات فعلیة وحق�ق�ة، 

  .و�لتايل الزتامات واحضة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :موقف احلكومة من التعدیل. شكرا

  :�ج�عیة س�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیةال 
  .الس�ید الرئ�س، التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رفض، مازال ٔ�س�سمح، كنعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛27= املعارضون
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  .4= املمتنعون
  .ٕاذن هاذ التعدیل مرفوض

  .ا، يش وا�د، تفضيلدامئ 2، نفس �لامدة 8تعدیل �ٓخر رمق 

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
، 2من املادة  10لنفس املادة ويه ٕاضافة نقطتني يف البند  8التعدیل 

ٕاضافة دامئا ٕاىل التدق�ق يف نوع ا�متیزي، ٕاماكنیة ٕاصدار توصیات ومقرت�ات 
�لهیئات املذ�ورة، الهیئات املذ�ورة، �لام ب�ٔن القانون التنظميي لٔ�حزاب 

س�یاس�یة املهم قد ٔ�لز�ا ٕ��داث جلنة املناصفة و�اك� الفرص �ىل لك ال 
النص د�ل هاذ التعدیل هو ٕاماكين توج�ه ) le texte(�ال اك�ن 

التوصیات واملقرت�ات لٔ�حزاب الس�یاس�یة واملنظامت النقابیة ومجعیات 
اصفة ا�متع املدين واملنظامت الغري احلكوم�ة والقطاع اخلاص يف جمال دمع املن

  .وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي
مث النقطة الثانیة، التعدیل الثاين هو ٕاماكنیة ٔ�و رضورة ٕاطالع الرٔ�ي العام 

  .يف جمال اخ�صاصها هیئة�ىل حصی� ال 
�لتوصیات لهاذ املنظامت  هیئةٕاذن هذا هو التعدیل، �روم ٕاماكنیة توج�ه ال 

  .وا�متع املدينا�يل قلت ا�يل يه أ�حزاب والنقا�ت والقطاع اخلاص 
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  شكرا الس�یدة الرئ�سة، رٔ�ي احلكومة؟

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .الس�ید الرئ�س، جزء من هاذ التعدیل یعين حسب، والبايق �رفض

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٕاذن �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت. شكرا

  ؛16= وافقون �ىل التعدیلامل
  ؛28= املعارضون �لتعدیل
  .4= املمتنعون �لتصویت

  .ٕاذن هاذ التعدیل مرفوض
، دامئا تقدم يش وا�د، شكون یقدمو؟ 2اك�ن تعدیل ٔ�خر، التاسع يف املادة

  .تفضيل

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
یع هذا من ٔ��ل املالمئة الس�ید الرئ�س، دامئا يف قضیة حتدید رصد مج 

ٕا�داد قوا�د " بني اجل�سني"�االت ا�متیزي بني اجل�سني، دامئا ذیك 
  .معطیات ؤ�شاكل ا�متیزي بني اجل�سني ٕاىل �ٓخره، من ٔ��ل املالءمة

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا، رٔ�ي احلكومة يف هذا التعدیل

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
  .ء من ٔ��ل املالءمة �رفض هذا التعدیلهو نفس اليش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت

  ؛16= املوافقون
  ؛28= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .�لتصویت بعد طبعا رفضنا التعدیالت 2ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  .2املوافقون �ىل املادة 

  ، هللا جيعل يش �ركة؛27= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .صادقت �لهيا 2ٕاذن املادة 
  :د� ا�ٓن ن��قل �لامدة الثالثة كام �د�هتا ا�لجنة

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املادة الثالثة كام �د�هتا ا�لجنة
  .إالجامع: املادة الرابعة كام �د�هتا ا�لجنة

  .إالجامع: املادة اخلامسة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب
  .إالجامع: املادة السادسة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب
  .إالجامع: املادة السابعة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب

  .إالجامع: املادة الثام�ة كام �د�هتا ا�لجنة
  .إالجامع: املادة التاسعة كام �د�هتا ا�لجنة
  .إالجامع: املادة العارشة كام �د�هتا ا�لجنة

  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 11 املادة
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب 12املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من فریق أ�صا� واملعارصة وفریق  13املادة 

اللكمة . �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل
  هناك تعدیل؟ 13لتقدمي التعدیل، املادة  ٔ��د السادة املس�شار�ن

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
ال، طرح�و ق�ی� هو فقط �لمالءمة، ٕاذن قلنا رصد مجیع �االت ا�متیزي بني 
اجل�سني من ٔ��ل التدق�ق هو متیزي بني اجل�سني من ٔ��ل املالءمة راه قلتو 

  .ق�ی�

  :الس�ید رئ�س اجللسة
رٔ�ي احلكومة . ح�ا لك مادة كنقدمو التعدیل د�لهاوا�ا قلتیه ق�یل، ولكن ا

  .يف هذا التعدیل

  :�ج�عیة الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة
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  .التعدیل �ري مق�ول

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :التعدیل �ري مق�ول، �ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت

  ؛16=املوافقون
  ؛28=املعارضون
  .4=املمتنعون

  .التعدیل مرفوضٕاذن 
  :�رمهتا �لتصویت 13ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  ؛28= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .ٔ�عتقد إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 14ا�ٓن املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النواب 15املادة 
  .إالجامع: لنوابكام ٔ�ح�لت �لینا من جملس ا 16املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب 17املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من جملس النواب 18املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 19املادة 
  .إالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 20املادة 

  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  ؛32= املوافقون

  ؛16= عارضونامل
  .ال ٔ��د= املمتنعون

  .79.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  .وشكرا الس�یدة الوز�رة

تفسري التصویت؟ � ذ� يف ٕاطار الوقت الزمين .. �ادي ن��قلو وا�ٓن
  .د��

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
  الس�ید الرئ�س،

قراءة م�قدمة �لمق�ضیات كنا ت��ظرو �ش �ادي �كون عند� یعين 
ا�س�توریة، لكن مع أ�سف ت��ان ب�ٔن ا�س�تور م�قدم �ىل القانون، هذا 

د�ل املناصفة ا�يل  هیئةهو إالحساس د�لنا الیوم، ٔ�ن ٔ�ح�ا بغینا 
س��صف ال�ساء فعال �ش؟ بصالح�هتا ٔ�وال، صالح�ات ش�به قضائیة، 

ندها إالماكنیة د�ل یعين �كون عندها إالماكنیة د�ل التحري، �كون ع 
املتابعة، موا�بة املترضر�ن، ٕاصدار توصیات، واش اك�ن يش �ا�ة؟ ٔ�قل 
ما ميكن ٔ�ن نقول يه متكن لها �ىل أ�قل تصدر توصیات سواء �ل�س�بة 
�لهیئات م�ل أ�حزاب الس�یاس�یة وال النقا�ت ٔ�و كذ� القطاع اخلاص، 

والت معنیة ٕ�عامل ٔ�ن كذ� القطاع اخلاص واملؤسسات الك�رية �لمقا
  .املناصفة يف ال�س�یري د�لها وما ٕاىل ذ�

، يل لكيش ترياهن �لهيا وتی��ظرها، تتجي هیئةمع أ�سف، تتجي هاذ ال 
م�تورة، یعين تتجي ما عندهاش إالماكنیات الك�رية، العدد قلیل، الفروع 
یاله �ادي ميكن ٕاذا وقع تطور �اد ميكن لنا منش�یو لفروع �ىل مس�توى 

ا�يل  هیئةات، ف�ٔ� یعين عند� �شك�ك يف �یفاش �ادي �ش�تغل هاذ ال اجله
  �ایة م�تورة م�دئیا؟

و�لتايل �لرمغ من ٔ�ن الوز�رة �اولت تعامل معنا يف ٕاطار یعين، كذ� 
الهامش ا�يل عندها، ٕاال ٔ�ننا �س�ل ٔ�نه مل یمت التعامل إالجيايب، �اصة ٔ�ش�نو 

زي ؤ�ش�نو يه املناصفة؟ ما عرف�ش هو املشلك ٕاىل دقق�ا يف ٔ�ش�نو هو ا�متی
ٔ�� �الش كنتله�ى لوا�د املسائل ا�يل يه فقط من ٔ��ل التدق�ق ومن 

الولوج�ة د�ل �دد د�ل ال�ساء �لمفاهمي ) l’accessibilité(ٔ��ل 
واملضامني د�ل هاذ القانون؟ ٔ�ش�نو هو إالشاكل ٕاىل اكنت الهیئات ا�يل 

مع ال�ساء يف لك املناطق د�ل ت�ش�تغل امجلعیات ال�سائیة ا�يل ت�ش�تغل 
املغرب، ميكن لها كذ� ٔ�هنا �رفع تظلامت ا�سم املترضرات؟ واح�ا دامئا 
تنعملوا الربط مع املترضرات، ولكن اكینني �ساء يف املغرب ا�يل ما �اد�ش 
�كونوا تیعرفوا هنائیا حىت هاذ القانون، و�لتايل ا�يل تیكونوا تیعرفوا هام 

غلوا معهم، ٕاذا اكنوا هاذوك امجلعیات عندمه إالماكنیات امجلعیات ا�يل ت�ش�ت
، ٔ�ش�نو اكن �ادي هیئةٔ�هنم �رفعوا هاذ التظلامت �مس املترضرات لهاذ ال 

  �كون املشلك؟
و�لتايل اح�ا كنعتربو ب�ٔن اكینة هنا� وسائل �مة �دا لعمل هذه ا�لجنة، 

�ادي �كون كنعتربو ب�ٔن هنا� صالح�ات اكن �اصها �كون واسعة، وٕاال 
�ري جلنة زایدة حبال هاذوك ا�ل�ان اكملني ا�يل اكینني وحبال هاذوك 
املؤسسات ا�يل اكینني وا�يل ت��ان لنا ب�ٔنه مازال ما وصلناش �لتطلعات 
د�ل ال�ساء املغربیات وال كذ� �لتطلعات واحلركة ا�يل �متثلهم، احلركة 

حلقوق�ة وامجلعیات ال�سائیة ا�يل ت�ش�تغل يف هذا ا�ال واملؤسسات ا
احلقوق�ة، ا�يل راه ٔ�ح�ا واضعینا حتت ا�هر وتی�س�ناوا یناضلوا، واكن �دد 

  .د�ل النضاالت �ىل هذا القانون
مع اكمل أ�سف، اح�ا هاذ اليش ا�يل تیفرس ب�ٔننا �لنظر لهاذ التعامل حبال 
هكذا مع الربملان، مع ا�لس تنعتربو ب�ٔن هنا� تقصري، ؤ�كرث من هاذ 
اليش ميكن يل نقول لمك، ب�ٔنه وقع لنا ٕاشاكل م�ال �ري يف بعض التعابري، 

یعين من الرشوط اليت �شرتط يف من س��وىل یعين " مروءة"لكمة 
اح�ا تنعتربو �ن لكمة ". مروءة"، لكمة هیئةأ�ش�اص ا�يل �ادي �كونوا ال 

د�ل ) connotation(فهيا ذ�وریة، يه بنفسها عندها وا�د" مروءة"
�وریة، و�لتايل �ادي ن�ش��و و�ش�ث ؤ�ننا ما عرف�ش �ٓش �ادي ا�

  .نق�سو، ما يش فقط لكمة واس��دالها �لكمة ٔ�خرى
�� يف �حتاد املغريب �لشغل تنعتربو ب�ٔن القانون مع لك أ�سف �اء 
دون تطلعات احلركة ا�يل كتدافع �ىل املساواة واملناصفة وحقوق ال�ساء 
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ن مضهنا طبعا احلركة النقابیة �جزء من مكو�ت ا�متع واحلركة النقابیة، وم
املدين، و�ل�س�بة كذ� �لحركة احلقوق�ة ا�يل اح�ا واضعینا الیوم حتت 

وا�ٓمال ا�يل  ا�هر وك�شوفوا �یفاش امل�ٓل د�ل هاذ القانون هذا والتطلعات
 هیئةمن ا�س�تور �ىل  19اكن �لقها من بعد ما �ا التنصیص يف الفصل 

  .ناصفةامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

التعدیل ال ما .. ا�ٓن �ادي ن��قلو الس�یدة الوز�رة ال ما عند�ش احلق
  ختايف، �ٓه؟ 

تفسري التصویت ٔ�� بعدا التجربة ا�يل عندي ٔ�ن تفسري التصویت ما 
هيمش احلكومة، ٔ�ن شكون ا�يل صوت �ىل هذاك القانون؟ الربملان، اح�ا 

  .�يل كنتحملو املسؤولیة، هذا ال�م مو�ه لنا مايش �لحكومة، امسح يلا

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
ٔ�ود حق�قة ٔ�ن �كون هذا املرشوع د�ل القانون ٔ�ن �كون حمط ٕاجامع، ٔ�ننا 
حنن ك�ساء �ضلنا يف السا�ة الوطنیة وكذ� ا�ولیة ٔ��ل حقوق 

ة، لكن لٔ�سف وس�ٔلنا الس�یدة إال�سان وحقوق ال�ساء وٕاقرار املناصف
الوز�رة وطلبنا مهنا ٔ�ن �كون هناك توافق ؤ�ن �كون هذا الیوم هو عرس 

  .�ل�س�بة للك ال�ساء يف مجیع ا�االت، لكن لٔ�سف

  :الس�ید رئ�س اجللسة
تفسري .. الس�یدة الرئ�سة، ٕاىل بغیيت تفسري التصویت، نعطیك اللكمة

  .التصویت تقول أ�س�باب

  :یدة �ر� حلرشاملس�شارة الس� 
تفسري التصویت هو ٔ�ننا طلبنا من الس�یدة الوز�رة ٔ�ن �كون هناك توافق 
يف اجلوهر �ل�س�بة ملرشوع هذا النص، لٔ�سف قوبلنا �لرفض ؤ�نمت مسعمت 

  .وعش�مت هذه ا�لحظة معنا لكيش مت الرفض د�لو
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

ٕ��داث  99.15وع قانون رمق ٕاذن ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مرش 
نظام املعاشات لفائدة ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري 
أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، املودع �ى مك�ب ا�لس م�ارشة من 

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع. رئ�س احلكومة

 :الشغل وإالدماج املهين وز�رالس�ید محمد ی�مي، 
  .س�ید الرئ�سشكرا ال 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� ٔ�مجعني

  الس�ید رئ�س ا�لس احملرتم،
  الس�یدات املس�شارات، ٔ�وال،

  السادة املس�شارون احملرتمون، �نیا،
یطیب يل و�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر بعرض حول مرشوع 

اشات لفائدة املهنیني والعامل ٕ��داث نظام املع 99.15القانون رمق 
املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، وا�ي 
یعترب من ٔ�مه املشاریع الهادفة ٕاىل تعز�ز وتدعمي م�ظومة امحلایة �ج�عیة 
والتغطیة الصحیة ببالد�، والريق �لوضعیة �ج�عیة و�ق�صادیة لف�ات 

  .عریضة من هذه الف�ات
امسحو يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�ذ�رمك ب�ٔن مرشوع القانون املعروض �ىل جملسمك 
املوقر یندرج يف ٕاطار ا�هودات املبذو� لتفعیل �لزتامات اليت تعهدت هبا 

وكذا  2016ٕاىل  2012احلكومة يف ٕاطار الرب�مج احلكويم الفرتة من 
وس�یع التغطیة والهادفة �ٔ�ساس ٕاىل ت 2021-2017الرب�مج احلايل لفرتة 

�ج�عیة والصحیة ل�شمل بصفة تدرجيیة �يق الف�ات �ري املشمو� هبذه 
  .التغطیة

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع س�بقت املصادقة �لیه من �ن ا�لس 
�ملوازاة مع املرشوع القانون رمق  2016ینا�ر  7احلكويم املنعقد بتارخي 

أ�سايس عن املرض لفائدة هذه الف�ة  املتعلق �لت�ٔمني إالج�اري 98.15
، بعد ٔ�ن حيض 2017یولیوز  13وا�ي �رش �جلریدة الرمسیة بتارخي 

  .�ملصادقة جملسمك املوقر ومب�لس النواب ٔ�یضا
وكام ال خيفى �لیمك فٕان مرشوع نظام املعاشات وكذا نظام الت�ٔمني ٔ�ٔ�سايس 

العامل، س�یعهد  إالج�اري أ�سايس �ىل املرض، اخلاص هبذه الف�ة من
بتدبريهام ٕاىل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �ك�ف�ة مس�تق� عن 
أ�نظمة أ�خرى، ومت يف هذا الصدد اختاذ اكفة التدابري وإالجراءات العملیة 

  .والتق�یة من طرف الصندوق لتفعیل النظامني معا
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات املس�شارات،
  ،السادة املس�شارون احملرتمون

مادة  ��54، لك �ب یتضمن  12املرشوع ا�ي بني ٔ�ید�مك یتكون من 
�ب كام قلت، وهذه املواد موز�ة �ىل أ�بواب ال ٔ�د�ل  �13ىل العموم، 
  .يف التفاصیل

  :ؤ�شري وانتقل م�ارشة ٕاىل بعض املق�ضیات الواردة يف هذا املرشوع
هنیون، مه أ�ش�اص فالف�ات اليت �س�تف�د ٔ�و املعنیة هبذا املرشوع مه امل 

ا��ن �زاولون �نة حرة، العامل املس�تقلون مه أ�ش�اص ا�اتیون ا��ن 
ميارسون ٔ��شطة جتاریة وصناعیة وفالح�ة، العامل الغري أ�جراء ا��ن 
ميارسون حلساهبم اخلاص �شاطا مدرا ���ل �یفام اكن نوع هذا ال�شاط ٔ�و 

  .ا��ل
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ة يف مرشوع هذا القانون �ىل أ�سس �ر�كز م�ادئ نظام املعاشات احملدد
  :التالیة

ٕاج�اریة اخنراط وال�سجیل يف النظام �ل�س�بة لٔ�ش�اص املس�هتدفني 
والف�ات اليت تتوفر �ىل د�ل �سمح ب�ٔداء واج�ات �شرتاك يف هذا 

  .النظام ويف نظام التغطیة الصحیة
مت متویل النظام بواسطة واج�ات اشرتاك یتحملها أ�ش�اص املعنیون ی

  ا��ساهبا �ىل ٔ�ساس د�ل جزايف حمدد للك ف�ة مهنم؛
حتدید احلقوق املك�س�بة �لحصول �ىل املعاش �لنقط، ٕاذن النظام یعمتد 

  �ىل النقط اليت حت�سب �ىل ٔ�ساس �شرتااكت وقمية اق�ناء النقطة؛
  ٕارساء منط احلاكمة حيرتم خصائص الف�ات املس�هتدفة هبذا النظام؛

س�نة مع م�ح ٕاماكنیة احلصول �ىل  65 التقا�د يف حتدید سن إال�ا� �ىل
  س�نة؛ 57س�نة ٔ�و ت�ٔج�� ٕاىل سن ٔ�قصاه  60املعاش ق�ل أ�وان ابتداء من 

  ٕا�ادة تق�مي م�لغ املعاش س�نو� وفق �ٓلیة شفافة؛
حتدید م�لغ املعاش يف �اصل رضب مجموع النقط املك�س�بة من ق�ل 

  املعاش؛املس�تف�د يف قمية النقطة عند �رخي تصف�ة 
ٕاماكنیة امجلع بني التقا�د وممارسة املهنة ٔ�و ال�شاط رشیطة �س�مترار يف 

  ٔ�داء واج�ات �شرتاك مع ا��ساب احلقوق اجلدیدة؛
  احلق يف احلصول �ىل معاش املتوىف عنه من طرف ذوي احلقوق؛

وضع قوا�د ا�رتازیة و�ٓلیات ت��ع هبدف ضامن التواز�ت املالیة �لنظام 
  .ودميوم�ه

  الس�یدات املس�شارات،
  السادة املس�شارون،

البد يف ا�هنایة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل ٕاىل الس�یدات والسادة املس�شار�ن 
احملرتمني ٔ�عضاء جلنة املالیة والتخطیط والشؤون �ق�صادیة �ىل ا�هودات 
اليت بذلوها من ٔ��ل دراسة حاكم مواد هذا املرشوع و�ىل مسامههتم 

ة وا�ق�قة يف م�اقشة هذا املرشوع، ويف حرصهم �ىل وضع الفعا� والهادف
قوا�د سلمية وم�ینة لنظام املعاشات اخلاص هبذه الف�ة، من ٔ��ل توفري 

  .تغطیة اج�عیة الئقة هبم
ويف هذا إالطار فقد مت التفا�ل مع التعدیالت املقدمة من طرف الفرق 

�ا بطبیعة احلال، وذ� من الربملانیة �لك ٕاجيابیة، مع ما اكن التفا�ل معه ممك 
ٔ��ل جتوید النص من �ة ومن ٔ��ل وضع نظام م�ني ومشجع لالخنراط ف�ه 

  .من �ة �نیة
البد هنا ٔ�ن ٔ�شري انه ف� خيص معاش الزمانة، ا�ي مت اقرتاح ٕادرا�ه 
�ملرشوع، ٔ�كد لمك ٔ�نه من ح�ث املبدٔ� ال ا�رتاض �ىل ٕادماج هذا 

تقوم �ىل ٔ�ساس التدرج، البدء مبا هو ممكن  املق�ىض، ولكن مقاربة احلكومة
ومبا ال یثري ٔ�ي ٕاشاكالت، و�لتايل حنن س�نعكف �ىل دراسة مفص� من 

  .ٔ��ل دراسة هذا املوضوع

ٕاذن ٕادماج هذا املعاش یتطلب التفكري بعمق يف املنظومة ب�ٔمكلها والق�ام 
، ��راسات الالزمة لوضع م�ظومة م�ینة �س�تجیب ملتطلبات هذه الف�ة

ولهذا اقرتح�ا ونقرتح ٔ�نه �رسع ٕ�خراج هذا النظام ٕاىل �زي الوجود، �متكني 
الف�ة املس�هتدفة م�ه من �س�تفادة من احلق يف املعاشات املضمونة وكذ� 
�س�تفادة من احلق يف التغطیة الصحیة اليت لن تد�ل �زي التنف�ذ، ؤ�شري 

املعاشات مع النظام ٕاىل هذا، ٕاال بدخول هذا املرشوع �زي التنف�ذ، ٔ�ي 
د�ل التغطیة �ميش�یوا جبوج، و�لتايل س��قى موضوع تطو�ر النظام 

  .مفسو�ا
ؤ�ؤكد من �دید ٔ�ننا س�نعمل �ىل الق�ام �ملشاورات موسعة مع اكفة 
مكو�ت ا�مو�ات املعنیة �لتغطیة الس�� من ح�ث مس�توى �شرتاك 

طر الزمانة، كام ٔ�كد لمك ٔ�یضا ا�ي عندما یتعلق أ�مر �لزمانة، كام قلت، خب
ٔ�ننا س�نحرص يف املراس�مي التنظميیة �ىل ضامن ا�رتام ٔ�حسن توظیف 
لالح�یاطیات احلسابیة و�یف�ة ٕایداعها وتق�ميها مبا �س�تجیب ٕاىل التطلعات 
اليت یعرب عهنا السادة املس�شارون، �الل النقاش الغين ا�ي عرف�ه ا�لجنة 

دموا هبا يف ٕاطار بطبیعة احلال ما یضمن ٔ�و من �الل التعدیالت اليت تق
توازن النظام ويف ٕاطار ٕاذن ما ميكن من اس�تفادة ٔ�حسن ٔ�حصاب هذه 
املعاشات، �لام ٔ�نه ت��غي إالشارة ٔ�نه يف موضوع التوظیفات جيب اختاذ 
�ح�یاطات الالزمة ٕالدارة ا�اطر والوقایة مهنا، نؤكد لمك الزتام�ا من 

مع جملسمك ومع خمتلف املكو�ت من ٔ��ل التزنیل �دید مبواص� ال�شاور 
أ�م�ل لهذا املرشوع ومن ٔ��ل سد الثغرات اليت قد تظهر يف التطبیق 
وجتاوز العق�ات اليت تعرتضه ومن ٔ��ل تطو�ره تدرجيیا، كام رس� يف تطو�ر 

  .نظام التغطیة الصحیة و�ريه
يف املراس�مي التنظميیة لهذا من املف�د ٔ�ن نبدٔ� ونتولك �ىل هللا، ؤ�كد لمك ٔ�نه 

ف� یتعلق �لتوظیفات البد، هذا ٔ�مر تنظميي، ٔ�ن تبقى �لحكومة ٔ�ي 
�لسلطات التنف�ذیة القدرة �ىل ت��ع ودراسة ا�اطر واخ�یار ٔ�حسن 

  .التوظیفات املمك�ة، وسرتون ٔ�ن املراس�مي التنظميیة س�ت�ٔيت مبا س�رسون به
  .وشكرا لمك

  :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .الوز�ر الس�یدشكرا 

وا�ٓن �ادي نف�حو �ب املناقشة ملن ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل من أ�خوات 
وإالخوان املس�شار�ن، ٕاذن فهمت �ىل ٔ�نه �ادي قدموا التقار�ر 

  .واملدا�الت كتابة ٕاىل الرئاسة، تفضلوا إالخوان
  .ٕاذن �ادي ن��قلو �لتصویت عن املواد اليت یت�ٔلف مهنا هذا املرشوع

  .لت �لینا من طرف احلكومةاملادة أ�وىل كام ٔ�ح�
  .�ٕالجامع: املوافقون
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شكون �هيرض؟ ال . 2املادة الثانیة، املادة اكنت �د�هتا ا�لجنة، ولكن املادة 
املادة الثانیة �د�هتا ا�لجنة، ٕاال ٔ�ن . مازال ماعطیتكش ٔ�لس�ید الوز�ر اللكمة

  .احلكومة قدمت التعدیل، ا�ٓن اللكمة لمك الس�ید الوز�ر

  : لشغل وإالدماج املهينالس�ید وز�ر ا
ٔ�� بغیت �رجع الس�ید الرئ�س �لامدة أ�وىل، ٔ�ن احلكومة تقدمت فهيا 
بتعدیل، ٔ��مك دزتوا �لتصویت م�ارشة والتعدیل ا�ي نعرضه وهو ٔ�نه نغري 

فقط  98.15من ٔ��ل املالءمة مع القانون رمق " ف�ات"ب " ف�ة"مصطلح 
  .هذا تعدیل لغوي وحتس�ين �لامدة

  :ئ�س اجللسةالس�ید ر 
  .ٔ�� ما عند�ش هاذ التعدیل

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .ال، ٔ�ح�ل �لیمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .رمبا اك�ن يف املادة الثانیة

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .املادة الثانیة، املادة الثانیة، عفوا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ادة أ�وىل �ٕالجامع، املادة أ�وىل الس�ید الوز�ر �ٕالجامعواح�ا كندرسو امل

دا� املادة الثانیة، قلت �د�هتا ا�لجنة، ٕاال ٔ�ن احلكومة عندها التعدیل، 
  .�اله، تفضل

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  الس�ید الرئ�س،
ب " ف�ة"نقرتح تعدیال لغو� من �الل تغیري مصطلح  �2ل�س�بة �لامدة 

  .98.15من ٔ��ل املالءمة مع القانون " اتف�"

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت. شكرا

  .مز�ن. �ٕالجامع: املوافقون �لیه
  .شكرا. �ٕالجامع، طبعا كام �دلت: �لتصویت 2ٕاذن �ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع: املادة الثالثة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة
  .�ٕالجامع: رابعة كام �د�هتا ا�لجنةاملادة ال

  .�ٕالجامع: املادة اخلامسة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة
املادة السادسة نفس اليشء معد� من طرف ا�لجنة ٕاال ٔ�ن ورد �ش�ٔهنا 

  .تعدیل من طرف احلكومة فلیتفضل الس�ید الوز�ر

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين

وي، یعين لك خشص من أ�ش�اص املنمتني التعدیل هو كذ� تعدیل لغ
ٔ�هنا " ٕا�هيا"، نعوضها ٕاذن بتعدیل "ٕا�هيم"ول�س " ٕا�هيا"ٕاىل الف�ات املشار 

  .تعود �ىل الف�ات ول�س �ىل أ�ش�اص

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نطرح التعدیل �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .شكرا

  .�ٕالجامع: ن طرف احلكومةاملادة السادسة كنعرضها �لتصویت كام �اءت م
  .املادة السابعة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة
  .املادة الثام�ة كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة

املادة التاسعة كذ� �د�هتا ا�لجنة، ولكن ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف 
  .احلكومة، موقف احلكومة، قدم التعدیل د�لمك الس�ید الوز�ر

  :وإالدماج املهينلس�ید وز�ر الشغل ا
مع تدبريه لنظام الت�ٔمني "یعين : من ٔ��ل یعين ا�قة، نقرتح التعدیل التايل

إالج�اري أ�سايس �ىل املرض اخلاص بف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني 
من �ب الوضوح، ٔ�نه اك�ن وا�د �رتباك يف " وأ�ش�اص �ري أ�جراء

، ولكن اح�ا بغینا 2ٕا�هيا يف املادة هذه الصیغة فهو حيیل �ىل الف�ات املشار 
  ".ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء'نوحضوها ب 

  :الس�ید رئ�س اجللسة

  .9: ٔ�عرض تعدیل احلكومة �لتصویت

  :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
هذا التعدیل نطر�ه ا�ٓن يف اجللسة من ٔ��ل جتوید ووضوح الصیغة، 

لف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني : "ىل الشلك التايلحبیث تصبح �
كام هو يف العنوان د�ل هذا، هذا هو املقصود، " وأ�ش�اص �ري أ�جراء

  :ٕاذن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت
  ..املوافقون

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
�ذف " أ�ش�اص"وتعویضها بعبارة " الف�ات"تعدیل وا�د يف عبارة 

  .بارة وتعویضها بعبارة ٔ�خرىالع 

 :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
فعال هذا هو التعدیل ا�يل ٔ��لنا �لیمك الس�ید الرئ�س، ا�ٓن ٔ�طرح تعدیال 

ف�ات املهنیني "ٔ�كرث دقة ؤ�كرث جودة، كنقولوا عن املرض اخلاص ب 
، ٔ�ن لك ف�ة من هذه الف�ات "والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء

لك املهنیني فهيم ف�ات، العامل املس�تقلني فهيم ف�ات، أ�ش�اص �ري 
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أ�جراء فهيم ف�ات، فٕاذا اح�فظنا العنوان د�ل النص �لك، النص أ�صيل 
  .ٔ�نه ٔ�كرث وضو�ا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التعدیل واحض الس�ید الوز�ر

  .�ٕالجامع: املوافقون �ىل التعدیل
ا�لجنة، ٕاال ٔ�هنا ورد �ش�ٔهنا تعدیل من كام يه معد� من طرف  10املادة 

  .عندمك فهيا تعدیل 10طرف احلكومة، تفضل املادة 

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
ال�رشیعي املتعلق بنظام الت�ٔمني "يف نفس الس�یاق من ٔ��ل التدق�ق بدل 

إالج�اري أ�سايس �ىل املرض اخلاص �لف�ات ٔ�و �ٔ�ش�اص املشار ٕا�هيم 
نقولو ورشوط النصاب والتصویت حمددة يف القانون رمق  2ة يف املاد
98.15.  

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ٕالجامع: ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �لتصویت

مسعين، هللا �ريض �لیمك، ٔ�� مسعت �ٕالجامع قلت �ٕالجامع، ٕاذا اكن يش 
ٕاذا اك�ن يش . املناقشة بعد التصویت ما اكی�ش.. وا�د �غي یصوت �رفع

  ..يف التصویت �ا�ة
، التعدیل ا�ي 10ال �ري �ش نعطیك اللكمة هللا �ريض �لیك، يف املادة 

  .قدم�ه احلكومة، عندك ف�ه لكمة؟ �اله تفضل

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
يف ا�لجنة التعدیل ا�يل قدم�ه ا�ٓن يف اجللسة، �لیه ٔ��لكم ٔ��، التعدیل ..

الف�ات وتعویضها بعبارة " ا�يل تقدم يف اجللسة يف �ذف عبارة
، ٕاذا اك�ن يش �ا�ة یوحضها لنا 10هذا ف� خيص املادة " أ�ش�اص"

  .الس�ید الوز�ر و�متشاو معه

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر

 :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
ؤ�حصاب املعاشات �لقطاع  98.15اجلدید هو إال�ا� �ىل القانون رمق 

الرت�یبة ورشوط النصاب والتصویت احملددة يف القانون رمق اخلاص وبنفس 
  ,,، هذا ا�يل98.15

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن مفهوم

  .تنعرض هذا التعدیل �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�لتصویت كام �دلناها �10ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ٕالجامع�: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 11املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 13املادة 
مادة معد� من طرف ا�لجنة، وكذ� ورد فهيا تعدیل من طرف  14املادة 

  .لتقدمي التعدیل احلكومة، اللكمة �لس�ید الوز�ر

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
وتعویضها بعبارة " الف�ات"عبارة التعدیل ا�ي نقرت�ه هو �ذف 

  .98.15من القانون رمق  12، من ٔ��ل املالءمة مع املادة "أ�ش�اص"

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نقدم التعدیل �لتصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .كام �دلناها �14ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا ورد فهيا تعدیل من كذ� معد� من طرف ا�لجنة، ٕاال ٔ�هن 15املادة 

  .التعدیل طرف احلكومة، اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
التعدیل هو جمرد اس�تدراك خلط�ٔ وقع يف صیا�ة املادة بعد تعدیلها من 
طرف جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، ولهذا حنن نقرتح ٔ�ن 

�اء اشرتاكه املطبق �ىل الصنف ٔ�و الصنف كام ميكن تغیري و "حنذف 
ٕاما �لعودة  كام ميكن تغیري و�اء اشرتاكه"حنذفها، " الفرعي ا�ي ی�متي ٕالیه

  .ٕاىل �ٓخره.." ٕاىل و�اء �شرتاك املطبق �ىل الصنف

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .نقطة نظام �لس�ید بید هللا، تفضل

  :محمد الش�یخ بید هللا الس�یداملس�شار 
تغرايب �لحكومة ا�يل تعدل املرشوع د�لها، اكن �سحبوه نعرب عن اس� 

  .تعدیالت حشومة فضی�ة 10ویعدلوه، 

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  .الس�ید الوز�ر قدم التعدیل، �ادي نعرض التعدیل �لتصویت 15املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع، ٔ�و ال ال؟ �ٕالجامع: كام �دلناها حنن 15املادة 
ادة معد� من طرف ا�لجنة، ٕاال ٔ�هنا ورد فهيا تعدیل من طرف م 16املادة 

  .الوز�ر لتقدمي تعدی� احلكومة، اللكمة �لس�ید

  :محمد الش�یخ بید هللا الس�یداملس�شار 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

28 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

ٔ�خرى، احلكومة تعرقل معل ا�لس بتعدیالهتا املتوالیة، حشومة  مرة
  .فضی�ة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  .الوز�ر لتقدمي التعدیل �لس�یداللكمة 

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
مل تعدل ش��ا يف هذا، ٔ�ن هذا هو النص أ�صيل ومت تعدی� يف  احلكومة

ا�لجنة، واكنت احلكومة مل �كن مع التعدیل، فلهذا احلكومة �رجع ٕاىل النص 
أ�صيل، ويف املدا�� د�يل بی�ت �الش ما يش رفضا ملعاش الزمانة، 
ولكن ٔ�ننا حنبذ ٔ�ن نرتیث وندرس املوضوع ون�شاور مع الف�ات املهنیة 
املعنیة، ؤ�یضا ن�شاور حىت مع الرشاكء �ج�عیني �ش یعين منش�یو 
تدرجيیا، ٔ�نه هذا وا�د النظام �دید و�ش �شجعو الف�ات خمتلف الف�ات 

لبدایة املهنیة ولك ف�ة �نیة عندها خصوصیات د�لها، فٕاذن ال نثقل يف ا
  .بعدد من التحمالت اليت قد تدفع الناس ٕاىل العزوف عنه

يف ا�لجنة ويف �الل ا�ا�� د�يل قلت ٔ�نه من ح�ث املبدٔ� هاذ  ٔ��ولهذا 
التعدیل ما عند�ش معه مشلك، ولكن �ادي خيصنا ندرسو ا�ٓ�ر د�لو 

  ..�ىل الب��ة د�ل النص اكم�، و�ادي خيصنا ندرسوه واح�ا

  :اجللسة الس�ید رئ�س
  .، قل لنا روح التعدیلالوز�رالس�ید 

 :املهين وإالدماج الشغلالس�ید وز�ر 
  .يف املرشوعالتعدیل یعين حنذف یعين لك ما یتعلق �لزمانة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
، �ادي نعرض التعدیل، تفضل 16شكرا، �ادي، هللا �ريض �لیك، املادة 

  .الس�ید الوز�ر

 :ملهينوإالدماج ا الشغلالس�ید وز�ر 
یقدر م�لغ �شرتاك املس�تحق �لصندوق : "تصبح الفقرة �ىل الشلك التايل

الوطين �لضامن �ج�عي �رمس نظام املعاشات �ىل ٔ�ساس ا��ل اجلزايف 
ٔ��اله وكذا �س�بة اشرتاك حتدد بنص  15و  14املشار ٕالیه يف املادتني 

ٕاىل النص  ، احلكومة تؤكد مل تضف تعدیال �دیدا، وٕامنا رجعت"تنظميي
  . أ�صيل وب��ا الس�ب �الش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت. مفهوم

  ؛27= املوافقون
  ؛20= املعارضون �لتعدیل

  .ال ٔ��د: املمتنعون

كام  16ٕاذن التعدیل مق�ول من طرف ا�لس، و�لتايل �ادي نعرض املادة 
  .�دلت من طرف�ا �لتصویت

  ؛27= املوافقون
  ؛20= عارضونامل

  .ال ٔ��د= املمتنعون
  .ٕاذن وافق ا�لس �ىل هذه املادة

نفس اليشء مادة معد� من طرف ا�لجنة، ٕاال ٔ�ن احلكومة لها  17املادة 
  .تعدیل، لمك ذ�

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
احلكومة من �دید ٔ�ؤكد ٔ�هنا مل ت�ٔيت بتعدیل �دید، وٕامنا رجعت ٕاىل النص 

كام وردت يف النص أ�صيل ا�ي نقرتح إالبقاء �لیه  17املادة  أ�صيل ويف
یرتتب عن لك ت�ٔ�ري يف دفع �شرتااكت املس�تحقات �رمس نظام "

  "..املعاش

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .هللا �ريض �لیك، اطلب اللكمة نعطیك اللكمة

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  ٔ� الس�ید الرئ�س؟ �د�هتا ا�لجنة، �ك 17حنن يف املادة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�د�هتا ا�لجنة لكن فهيا تعدیل من طرف احلكومة 17املادة 

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
احلكومة حنن نقرتح ٔ�ن �رجع �لامدة أ�صلیة ن�ش�ث �لصیغة أ�صلیة �لامدة، 

قمية  ملاذا؟ حلث املنخرط �ىل ٔ�داء واجب �شرتاك يف وق�ه ل�س�تف�د من

نقط التقا�د املس�� � بدل حساب واج�ات �شرتاك املت�ٔخرة بقمية نقطة 
ٕاذن يه الصیغة أ�صلیة اليت . وقت ٔ�داهئا فقط ودون ا��ساب الفوائد

یرتتب عن لك ت�ٔ�ري يف دفع : "يه �ىل الشلك التايل 17وردت يف املادة 
عن  %5هتا �شرتااكت املس�تحقة �رمس نظام املعاشات تطبیق ز�دة �س�

  ".عن لك شهر ت�ٔ�ري موايل %0.5الشهر أ�ول من الت�ٔ�ري و

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .يف هذه املادة؟ تفضل. شكرا

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  الس�ید الرئ�س،

�ري ٕاذا مسحيت يل فریق أ�صا� واملعارصة �ادي ی�سحب اح��ا�ا �ىل 
ف�ه وك�س�متعو لو �لك ٕامعان،  هذا العبث ا�يل اح�ا مشاركني ف�ه و�ارض�ن

  .حىت یدوز هذا القانون و�اد نولیو �س�ت�ٔنفو مع الس�ید وز�ر العدل
  .وشكرا لمك
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  :الس�ید رئ�س اجللسة
لمك ذ�، لمك ذ�، ولكن �ادي نعطي اللكمة �لس�ید الوز�ر، رمبا عندو ما 

  .یضیف

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :قات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعال

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن تنص �ىل ٔ�ن �لحكومة  200املادة 

ٔ�ن تتقدم مبشاریع التعدیالت، هذا ل�س بعبث، من حق�ا، من حق�ا، 
موا بتعدیالت مك�وبة ميكن ٔ�عضاء ا�لس ٔ�ن یتقد"�یعطینا هاذ احلق، 

وموقعة �ىل النصوص احملا� �ىل ا�لس �لمناقشة، �ري ٔ�نه ال یق�ل بعد بت 
ا�ل�ان ا�امئة فهيا سوى مشاریع التعدیالت اليت تقد�ا احلكومة، مشاریع 
التعدیالت املتعلقة م�ارشة �لنصوص اليت س�بق ٔ�ن عرضت ٔ�مام ا�ل�ان 

  ".تعرضها احلكومةا�تصة، مشاریع التعدیالت اليت ال 
فاحلكومة يف ا�س�ام اكمل مع القانون ومع املق�ضیات املنظمة ��، 
ف�التايل حنن لس�نا يف �لسة فهيا العبث، احلكومة حتملت مسؤولیهتا تدافع 

  .عن تعدیالهتا، القانون ی��ح للك فریق ٔ�ن یتقدم �رٔ�یه يف املوضوع
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�اله نقطة نظام. شكرا �لس�ید الوز�ر

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
فعال الیوم �س�تغرب، احلكومة تقدمت بتعدیالت يف ا�لجنة، �اولنا ٔ�ن 
�س�تجیب مع تعدیالت احلكومة، الیوم احلكومة تتقدم بتعدیالت ٕاضاف�ة، 
مهنا ما هو عند� ومهنا ما هو ل�س عند� يف هذه اجللسة ال نعمل به وتتقدم 

 أ�قل، �ىل أ�قل �كون ٕاخ�ار من ق�ل التعدیل، هذا م�طق به ا�ٓن، �ىل
�ري مق�ول التعامل معه، وت�شريو ب�ٔن الربملان یعرقل معل احلكومة، 

  .الیوم تبني ب�ٔن احلكومة يه اليت تعرقل معل الربملان. �لعكس

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ريض  �ىل ٔ�ي ٔ�� ا�يل كنعرف �ىل ٔ�ن إالخ�ار قد مت مجلیع الفرق، هللا

مسعمت . �ادي ن�س�تانفو �ش ما نف�وحش �ب النقاش.. �لیمك، �لیو�
، �ادي نعرض تعدیل �17لتعدیل ا�ي قدمه الس�ید الوز�ر يف املادة 

  .الوز�ر �لتصویت
  ؛27= املوافقون �ىل التعدیل

  ؛12= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .ٕاذن التعدیل مق�ول

مجیع . د�ل اس�تالم وثیقة) les cachets(�ري وصلت وثیقة الرمسیة فهيا 
الفرق، باليت حىت �مكل ونعطیك اللكمة، مجیع الفرق اكینني وا�مو�ات 
اكملني، الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، مجمو�ة الكونفدرالیة 

د�هلم ) les cachets(ا�ميقراطیة �لشغل، مجمو�ة العمل ا�ميقراطي، لكهم 
  .ل احلكومة، اللكمة لمكب�ٔهنم توصلوا �لتعدیل د�

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

اح�ا كفریق اشرتايك، اح�ا ال ننكر �وننا قد توصلنا �لتعدیالت من طرف 
غشت، اح�ا ا�يل بغینا نقولو كنضمو الصوت د�لنا  1احلكومة مؤر�ة يف 

التعدیالت ما توصلنا به ال یتضمن بعض . لفریق �حتاد املغريب �لشغل
ما  19اليت عرضت الیوم يف هذه السا�ة �ىل اجللسة العامة، م�ال املادة 

عند�ش يف تعدیالت احلكومة الس�ید الرئ�س، اح�ا ٔ��ر �ن��اه د�لنا من 
ٔ��ل ضبط العملیة د�ل التصویت �ىل التعدیالت �ش احملرض �كون 

ح�ا ما مطابق �لتعدیالت اليت ٔ�ح�لت �ىل املك�ب و�ىل الفرق وا
ما توصلنا به . 17كنكروش ب�ٔنه توصلنا، توصلنا ولكن ما عند�ش املادة 

  .18اك�ن  16غشت اك�ن  1مؤرخ ب 
ٕاذن ما الحظه الفریق د�ل �حتاد املغريب �لشغل وما الحظته ا�مو�ة 
د�ل الكونفدرالیة راه هو حصیح، مايش �یقولوا ما توصلوش، �یقولوا ما 

  .�ات ل�س هو ما یتىل �ىل مسامعنا هذه السا�ةتصولنا به كفرق ومجمو 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة لمك. شكرا الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .نفس ال�م ا�يل قال أ�خ د�يل، ال فائدة يف التكرار

  :املس�شار الس�ید عبد احلق ��سان
التعدیالت املوجودة �ینا،  الس�ید الوز�ر نفسه قال وهو یقدم تعدیلني �ىل

تعدیالت ٔ�خرى �دیدة قال ب�ٔنه تعدیل �دید �یقولو دا�، واح�ا مل ننكر 
ولكن الس�ید الوز�ر �دل .. ب�ٔننا توصلنا، ٔ�یه فعال توصلنا ووقعنا وعند�

  .�ىل التعدیالت ا�يل تعطات لنا، �دیدة وهاذ اليش ا�يل قلنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ف ب�ٔن احلكومة لها الصالح�ة �ش تقدم يف اجللسة اح�ا، ٔ�� ا�يل تنعر 

�ىل ٔ�ي، ٔ�� الرب�مج ا�يل عندي هنا ب�ٔن الفرق وا�مو�ات . العامة م�ارشة
توصلوا بتعدیالت احلكومة، وا�ٓن الوز�ر یقدم تعدیالته، وا�لس یصوت 

  . �ىل هاته التعدیالت �لرفض ٔ�و �لق�ول، ٕاذا بغیتوا �س�مترو �س�مترو، شكرا
  . �لتصویت كام �دلها ا�لس 17ن �ادي نعرض املادة ٕاذ

  ؛26= املوافقون
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  ؛15= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون ٕاذا اكن يش وا�د
  .17ٕاذن ا�لس وافق �ىل املادة 

كذ� نفس اليش، مادة معد� من طرف ا�لجنة، ٕاال ٔ�هنا ورد  18املادة 
  .تقدمي تعدی�فهيا تعدیل من طرف احلكومة اللكمة �لس�ید الوز�ر ل 

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
هذا التعدیل من ٔ��ل املالءمة ف� یتعلق �لزمانة، ؤ�� بی�ت �الش هذا 
املوضوع �الش �اصنا نرتیثو ف�ه، و�� نقرتح ٔ�و احلكومة تؤكد �ىل 

  .رضورة احملافظة �ىل املادة كام وردت يف النص أ�صيل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .لس يف التعدیلرٔ�ي ا�

  ؛26= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت من طرف احلكومة 19املادة 
مادة معد� من طرف ا�لجنة، ولكن ورد فهيا تعدیل من طرف  20املادة 

  .الوز�ر لتقدمي التعدیل احلكومة، فلتتفضل الس�ید

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
ٔ�یضا يف ٕاطار املالءمة، ٔ�نه �یتعلق �لقضیة د�ل معاش  عدیلالتهذا 

الزمانة، ح�ث ٔ�یضا نؤكد �ىل رضورة �ح�فاظ �ملادة كام وردت يف النص 
  .أ�صيل

  :اجللسةالس�ید رئ�س 
  . شكرا

  .ا�ٓن �ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت. مسعمت لنص التعدیل
  ؛26= املوافقون �لیه

  ؛15= املعارضون
  .0= وناملمتنع

  .ٕاذن هذا التعدیل مق�ول من طرف ا�لس
  .كام �دلت من طرف ا�لس �لتصویت �20ادي نعرض املادة 

  ؛26= املوافقون
  ؛15= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .20ٕاذن ا�لس وافق �ىل املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 21املادة 
  .�ٕالجامع: حلكومةكام ٔ�ح�لت ٔ�یضا من طرف ا 22املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 23املادة 

عنوان الباب السادس معدل من طرف ا�لجنة، وورد �ش�ٔهنا كذ� تعدیل 
  .الس�ید الوز�ر تقدم لتقدمي لتعدیل د��. احلكومة �ٓخر من طرف

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  .نة من العنوانالعنوان وقع املالءمة حلذف الزما

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل �لتصویت ٕاذنیاله، 

  .العنوان، العنوان، تفضل �ري.. املوافقون

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  الس�ید الرئ�س،

�لعناو�ن ف�ٔظن ال ميكن ٔ�ن تقع �لهيا املس�ٔ� د�ل التصویت وال يش  �ل�س�بة
  .ٕاىل املواد مايش ٕاىل العناو�ن�ا�ة، ٔ�ن القانون ا�ا�يل �شري 

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
�ري وقع التعدیل يف الباب السادس، النص أ�صيل �اء�، ٕایه م�فق معك، 
راه هاذ العنوان يف الباب السادس اكن معدل من طرف ا�لجنة، ولكن 
. احلكومة ارت�ٔت ب�ٔن تقدم تعدیل بدیل، فهاذ اليش ا�يل فرس الس�ید الوز�ر

  .اما، اح�ا القانون یناقش �رم�ه بفصو� ومقدماته و�ري ذ�ٕایه مت
  .ٕاذن �ادي نعرض هذا الباب �لتصویت

  ..املوافقون، قلنا

  :عبد ا�لطیف ٔ�بدوح املس�شارالس�ید 
ف� خيص هذا املوضوع فعال ٔ�� مع ما تفضل به الزم�ل صدیق�ا، هو ٔ�ن 

ت هو املواد، املوضوع د�ل العناو�ن ما تتعرضش �لتصویت، ا�يل �یتصو 
ٕاذن ما ميك�ش ند�رو وا�د اخلط�ٔ ا�يل �ادي �كون تريجع لنا یعين سلبا، 

  .املواد
  .الس�ید الرئ�س شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٔ�� ا�يل كنعرف تنصوتو ق�ی� صوتنا �ىل ا�یبا�ة، �اء يف التعدیل د�ل 

ٔ� أ�خ،  ..ا�یبا�ة، ويف كثري من القوانني ٔ�ن حىت العنوانني د�ل أ�بواب
ٔ� الس�ید الرئ�س، العنوانني د�ل أ�بواب یمت �لهيا التصویت ٔ�� ا�يل 
كنعرف، و�لتايل كنعرض هاذ الباب السادس ٔ�ن وقع ف�ه التعدیل د�ل 
ا�لجنة، احلكومة ارت�ٔت �ش تغري و�شوف تعدیل �ٓخر تبدل، راها بدالتو، 

  .حلكومةد� ا�ٓن ٔ�� كنعرض �لیمك هذا التعدیل ا�ي �اءت به ا
  ؛26نفس العدد، : فاملوافقون
  ؛15= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .ٕاذن هذا التعدیل وافقت �لیه احلكومة، طبعا
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  .كام �د�هتا ا�لجنة، إالجامع 24املادة 
مكررة، ٔ�ضافهتا ا�لجنة ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة  24املادة 

  .�ريم ٕاىل �ذف املادة، ٔ�عتقد، نعم تفضل

 :وإالدماج املهين الشغل الس�ید وز�ر
كام قلمت، الس�ید الرئ�س، حنذف هذه املادة يف ٕاطار املالءمة مع املواد 

  .أ�خرى اليت مل تق�ل احلكومة �الیا ٕادراج معاش الزمانة يف النص

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن التعدیل د�ل احلكومة �ريم ٕاىل �ذف هذه املادة
  ؛26= املوافقون

  ؛15= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .املادة حمذوفة
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 25املادة 
مكررة، ٔ�ضافهتا ا�لجنة، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة،  25املادة 

ٔ�عتقد ٔ�نه �ريم كذ� ٕاىل �ذف املادة، اللكمة لمك الس�ید الوز�ر لتقدمي 
  .التعدیل

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  �س،الس�ید الرئ 

هو كذ� ٔ�هنا تتعلق ٔ�یضا ب�ٔمور تق�یة تتعلق مبعاش الزمانة، وح�ث ٔ�ن 
احلكومة ارت�ٔت ت�ٔج�ل هذا املوضوع، فٕاهنا ال تق�ل هذا التعدیل يف ٕاطار 

  .املالءمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .، �ادي نعرضها �لتصویت25ٔ�ماممك تعدیل �ريم ٕاىل �ذف املادة 

  ؛26= املوافقون
  ؛15= املعارضون

  .0= متنعونامل 
  .مكررة حمذوفة 25ٕاذن هاذ املادة 

  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 26املادة 
  .�ٕالجامع: كام �اءت هبا احلكومة 27املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 28املادة 
  .�ٕالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 29املادة 
یق �س�تقاليل وفریق أ�صا� ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك من الفر  30املادة 

واملعارصة، فریق �حتاد املغريب �لشغل، مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
�لشغل، و�ري فقط بغیت نقول �ىل ٔ�نه يف ا�لجنة لٕالشارة تعادلت �ش�ٔنه 

من النظام ا�ا�يل  72أ�صوات دا�ل ا�لجنة، وطبقا ملق�ضیات املادة 
  .ا�هنايئ يف هذه املادةحيال �ىل اجللسة العامة �لبت 

اللكمة ٔ��د السادة املس�شار�ن ا��ن قدموا التعدیل، یتفضل يش وا�د 
  .ف�مك

  :املس�شار الس�ید عز ا��ن ز�ري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

نظرا ٔ�مهیة هذا القانون، قرر ٔ�عضاء جلنة املالیة التفا�ل ٕ�جياب مع 
القوانني ٔ�و املواد اليت  احلكومة، وفعال مت هذا دا�ل جلنة املالیة، ح�ث ٔ�ن

ا�ٓن نصوت �لهيا متت �لهيا املصادقة �ٔ��لبیة دا�ل ا�لجنة، �ا ٔ��ساءل ما 
هو دور جلنة املالیة؟ ٔ�و ما هو دور الربملان يف جتوید هذه املشاریع؟ هذا 

هذا يشء �ري دميقراطي، هذا �راجع عن . يشء خطري یقع الیوم يف الربملان
  .ا�ميقراطیة
ا اقرتا�ات �دة اقرتا�ات �روم حمور�ن، حمور�ن مجیع ٔ�نظمة فعال قدم�

التقا�د، ٔ�ن مجیع ٔ�نظمة التقا�د عندما نقول التقا�د �كون هناك معاش 
  .�لش�یخو�ة ومعاش �لزمانة ومعاش �لمتوىف عهنم

هذا القانون مل ی�ٔت مبعاش الزمانة، ؤ�یضا حمور �ين، �ا قدم�ا هذه 
  .التعدیالت

را ٔ�مهیة هذا املرشوع وانتظارات ا�متع من هذا املرشوع، كنا �متىن ب�ٔن نظ
  .كنا �متىن ٔ�ن مير هذا املرشوع �ٕالجامع، لكن مع أ�سف

الیوم اس�متعنا ٕاىل الس�ید الوز�ر، وحىت ال یقال �ىل ٔ�ن الربملان یعرقل 
العمل ال�رشیعي �لحكومة، كام �اء يف بعض الصحف اليت ٔ�شارت ٕاىل ٔ�ن 

ٔ�و الفرق النقابیة تعرقل معل احلكومة ف� خيص تقا�د الفرق الربملانیة 
الیوم  - وهذا �اء �ىل لسان عضو من أ��لبیة وهاذ يشء خطري -الوا��ن 

عند� تعدیالت ٔ�خرى، فٕاننا �سحهبا مجیعا ل�سهیل امل�ٔموریة �ىل احلكومة، 
حىت ال یقال �ىل ٔ�ننا نعرقل معل احلكومة، ولكن حنمل اكمل املسؤولیة 

مة، كام نطلب من الرئاسة ٔ�ن �س�ل �لزتامات اليت �اء هبا الس�ید �لحكو 
 -وهذا ٔ�شار ٕالیه الس�ید الرئ�س يف اجللسة د�ل البارح  - الوز�ر ف� خيص 

  .ب�ٔنه وضعت �ٓلیة لت��ع الزتامات احلكومة
املطلوب من الرئاسة ٔ�ن �س�ل �لزتامات اليت �اء هبا الس�ید الوز�ر ف� 

الزمانة ٔ�و ف� خيص الودائع اليت ٔ�ت��ا مبقرت�ات، ��  خيص سواء ال معاش
�سحب مجیع التعدیالت املق�� ٔ�هنا لها �القة مع الزمانة ومع الودائع، 

  .ونعطي فرصة �دیدة �لحكومة
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ٕاذا مت االتفاق بني مجیع الفرق �ىل ٔ�ن مجیع التعدیالت اليت قدمت . شكرا

رق وا�مو�ات مسحوبة، ٕاذ �ادي نعرض م�ارشة املادة من طرف هذه الف
 .إالجامع: �لتصویت كام �اءت هبا احلكومة 30
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كذ� ورد �ش�ٔهنا تعدیل مشرتك، ٕاذن نفس ال�م؟ ا�هت�ى  31املادة 
  . ال�م؟ ا�هت�ى ال�م

  .�ٕالجامع: كام �اءت هبا احلكومة 31ٕاذن �ادي نعرض املادة 
عدیالت من طرف الفرق وا�مو�ات، من �ب، كذ� �اء فهيا ت 32املادة 

شوف هللا �ريض �لیك، هللا �ريض �لیمك ٔ�� عندي �دول ٔ�عامل ا�يل 
  .. �اص

�اص هاذ اليش ی�س�ل، الس�ید الرئ�س،  32ٕاذن �ادي نعرض املادة 
  .�ٕالجامع 32هاذ اليش �اصو ی�س�ل، املادة 

  .33ورد فهيا تعدیل من طرف احلكومة،  33املادة 

 :د وز�ر الشغل وإالدماج املهينالس�ی
  .33من املادة " الزمانة"یتعلق من �دید �لزمانة، �ذف لكمة .. 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .التعدیل ٔ�عرضه �ىل ا�لس

 .�ٕالجامع: املوافقون
  .كام مت تعدیلها �33ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع= املوافقون
  . ورد فهيا تعدیل من طرف احلكومة 34املادة 

 :وإالدماج املهين الشغللس�ید وز�ر ا
  .نفس لتعدیل �ل�س�بة �لامدة السابقة يف ٕاطار املالءمة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كنعرض التعدیل �لتصویت

 .�ٕالجامع=  املوافقون
  .�ٕالجامع: كام �دلها ا�لس 34املادة 
  .كام ٔ��ا�هتا �لینا احلكومة 35املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .هيا تعدیل من طرف احلكومة، تفضل، الس�ید الوز�رف 36املادة 

 :الس�ید وز�ر الشغل وإالدماج املهين
  .كن�س�ىن إالذن أ�محر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .تفضل � ذ�

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
�ىل غرار التعدیالت " الزمانة"طیب، نفس التعدیل ٔ�ي �ذف مصطلح 

  .السابقة يف ٕاطار املالءمة

  :د رئ�س اجللسةالس�ی

�لتصویت كام  36ٔ�عرض املادة .. ٔ�عرض التعدیل �لتصویت، املوافقون
  �دلناها ا�ٓن املوافقون؟

  .كام �د�هتا ا�لجنة 37املادة 
  .كام ٔ�ح�ت �لینا من طرف احلكومة 38املادة 

  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 39
  .فهيا تعدیل من طرف احلكومة، الس�ید الوز�ر 40

 :وإالدماج املهين الشغل الس�ید وز�ر
يف ٕاطار املالءمة مع املواد " الزمانة"التعدیل یتعلق ٔ�یضا حبذف مصطلح 

  .السابقة اليت متت املصادقة �لهيا من طرف جملسمك املوقر

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٔ�عرض هاذ التعدیل �لتصویت

 .�ٕالجامع= املوافقون
  .�ٕالجامع: ٔ�عرض املادة �رمهتا �لتصویت كام �دلت

  .فهيا �دة تعدیالت، حسبت 41املادة 
  .�ٕالجامع: كام �اءت من طرف احلكومة 41ٔ�عرض املادة 

  .ورد �ش�ٔهنا �دة اقرتا�ات حسبت 42املادة 
  .كام �اءت هبا احلكومة �42ادي نعرض املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون �لتصویت

  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 43املادة 
  .�ٕالجامع: �لینا من طرف احلكومةكام ٔ�ح�لت  44املادة 
  .إالجامع: كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف احلكومة 45املادة 
  .�ٕالجامع: 46املادة 
  .�ٕالجامع: 47املادة 
  .�ٕالجامع: 48املادة 
  .�ٕالجامع: 49املادة 
  .�ٕالجامع: 50املادة 
  .�ٕالجامع: 51املادة 
  .�ٕالجامع: 52املادة 
  .مك تعدیل، الس�ید الوز�ر، ل53املادة 

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
التعدیل املقرتح وهو ٔ�نه �ذف الفقرة الثانیة من هذه املادة ٔ�ن �یف�ة تطبیق 

  .املادة �اكملها س�مت بنص تنظميي

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ٕالجامع: ٔ�عرض هاذ التعدیل �لتصویت
  .�ٕالجامع: 53املادة 
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  .�ٕالجامع: 54املادة 
  .�ٕالجامع: �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت ا�ٓن

  .ٔ�قول كنعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�اله
  ؛22= املوافقون

  ال ٔ��د؛= املعارضون
  .13= املمتنعون

  .99.15ٕاذن، �كون ا�لس قد صادق �ملوافقة �ىل مرشوع قانون رمق 
ٔ�ش�نو الس�ید الوز�ر؟ . ته يف هذه اجللسةو�شكر الس�ید الوز�ر �ىل مسامه 

  .�ري قل يل

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
بغیت نقول وا�د اللكمة د�ل الشكر �ل�س�بة لٕالخوان ا�يل اش�تغلوا معنا 

  ..يف ا�لجنة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اكن �اصك تقولها يف أ�ول

 :وإالدماج املهين الشغلالس�ید وز�ر 
  ...نؤكدها، ٔ�نه فعال �ش قلهتا ولكن بغیت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الوز�ر، وصلت، وصلت

، یتعلق 33.17ا�ٓن �ادي ن��قلو ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون 
بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� 

د لتنظمي رئاسة �ى حممكة النقض، بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، و�سن قوا�
النیابة العامة، واحملال �لینا من طرف جملس النواب، واللكمة �لس�ید الوز�ر 

  .لتقدمي املرشوع

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار، وز�ر العدل
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ز �بري ٔ�حرض ٔ�شغال هذه اجللسة العامة ا�صصة �لتصویت يف ��زتا
بنقل اخ�صاصات  33.17جملسمك املوقر هذا �ىل مرشوع قانون رمق 

السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، 
 بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة، وذ�

 24بعدما صادق �لیه جملس النواب يف �لس�ته العامة اليت انعقدت بتارخي 
  .2017یونیو 

ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�و�ه عبارات الشكر الك�ري والتقد�ر الوثري للك 
الس�یدات والسادة املس�شار�ن هبذا ا�لس �ىل ا�هود املبذول يف دراسة 

ق الت�لیل وو�اهة وم�اقشة هذا املرشوع �لك تفان ومسؤولیة و�ىل مع
املالحظات املقدمة، وهو العمل ا�ي لكل �لتصویت �ىل املرشوع یوم 
ٔ�مس الثال�ء فاحت غشت، ويه حمطة نفخر هبا مجیعا لكوننا نعمل �سلطة 
تنف�ذیة و�سلطة �رشیعیة �ىل التزنیل الفعيل ملبدٕا التعاون بني السلط وفق 

  .لفصل أ�ول من دس�تور اململكةما مت التنصیص �لیه يف الفقرة الثانیة من ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تعترب هذه اجللسة تتوجيا �لمسار ال�رشیعي ا�ي عرفه مرشوع هذا القانون 

، مث تقدميه 2017یونیو  29الهام م�ذ عرضه �ىل ا�لس احلكويم بتارخي 
�سان مب�لس النواب ٕاىل املصادقة ٔ�مام جلنة العدل وال�رشیع وحقوق االٕ 

 25، وبتارخي 2017یونیو  �24لیه �جللسة العامة �لس النواب یوم 
مت تقدميه ٔ�مام جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لس  2017یولیوز 

، 2017یونیو  28املس�شار�ن وم�اقش�ته م�اقشة �امة وتفصیلیة یوم 
ٔ�مس �ملصادقة �ىل مرشوع القانون لتختمت ا�لجنة املوقرة ٔ�شغالها یوم 

  .موضوع انعقاد هذه اجللسة العامة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ٕان موضوع اس�تقالل القضاء �امة واس�تقالل النیابة العامة �اصة ل�س ولید 
الیوم وال هيم النظام املغريب و�ده، فقد طرح احلدیث بقوة حول هذا 

و�لضبط يف م�تصف ال�ن��ات ا�ي شهد اج��ات  1990 املوضوع ق�ل
دولیة ملناقشة املوضوع، توجت مبصادقة أ�مم املت�دة �ىل املبادئ 

، مث توالت 1985دج�رب  13أ�ساس�یة الس�تقالل السلطة القضائیة بتارخي 
التوصیات أ�ممیة، وقد وا�بت اململكة املغربیة يف ٕاطار ا�مو�ة ا�ولیة هذه 

و�ات الرام�ة ٕاىل اس�تقالل القضاء من �الل اع�د دس�تور تقديم س�نة الت
، نص رصا�ة يف فص� أ�ول �ىل م�دٔ� فصل السلط ؤ�كد يف فص� 2011
�ىل �ون السلطة القضائیة مس�تق� عن السلطة ال�رشیعیة والسلطة  107

التنف�ذیة من �ري ٔ�ن ميزي بني قضاة احلمك وقضاة النیابة العامة، ويه 
س�تقاللیة اليت اتضحت بصورة ٔ�كرث دقة، بصدور القانونني التنظميیني رمق �

�ش�ٔن ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة والنظام  106.13و  100.13
أ�سايس �لقضاة، ٕاذ ٔ�كدا بدورهام �ىل اس�تقالل السلطة القضائیة، �عتبار 

  .ٔ�ن قضاة النیابة العامة جزء مهنا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، حرضات
ٕاذا اكن ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة اجلهة اليت تتوىل تدبري املسار املهين 
�لقضاة و�سهم يف توفري لك الظروف املواتیة لقضاء �زیه يف �دمة املواطن، 
فٕان لرئاسة النیابة العامة دور ال یقل ٔ�مهیة، فه�ي الضامنة الفعلیة محلایة 
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قوق واحلر�ت، ٕاذ ٔ�ن رئ�س النیابة العامة هو املرشف واملو�ه لعمل احل
قضاة النیابة العامة، وهو بذ� �راقب معلهم املتصل يف �� �حلقوق 
واحلر�ت من �الل توجهياته وتعل�ته الك�ابیة واملطابقة �لقانون، وهو ما 

  .�سمح بتوفري الضام�ت الاكف�ة
من  25يف ٕاطار تزنیل مق�ضیات املادة  33.17یندرج هذا القانون رمق 

املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة ف� خيص  106.13القانون التنظميي رمق 
سلطة ومراق�ة الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، بصف�ه رئ�سا �لنیابة 

  .العامة، �ىل مجیع قضاة النیابة العامة العاملني مبختلف احملامك
�لم� �ى حممكة النقض ملؤسسة النیابة العامة  ٕان رئاسة الو�یل العام

تق�يض ٔ�ن تتوفر هذه املؤسسة �ىل ٕاطار قانوين ینقل �لو�یل العام �لم� 
السلطات الرئاس�یة �ىل ٔ�عضاء النیابة العامة ابتداء من السابع من ٔ�كتو�ر 

املتعلق �لنظام  106.13من القانون التنظميي رمق  117طبقا �لامدة  2017
�لقضاة، كام تتطلب صیا�ة قانونیة �الیة من �رتباك ا�ي قد  أ�سايس

ت�س�ب ف�ه النصوص القانونیة الساریة النفاذ �الیا، واليت �س�ند هذه 
السلطة ٕاىل وز�ر العدل، �الوة �ىل توفري ٕاماكنیات العمل املادیة وال�رشیة 

  .مبا ميكهنا من الق�ام �ملهام املس�ندة ٕا�هيا �ىل الو�ه املطلوب
مواد تضمنت �دة مق�ضیات �ريم ٕاىل  10یتكون مرشوع هذا القانون من 

نقل رئاسة النیابة العامة من وز�ر العدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة 
النقض، �عتباره رئ�سا �لنیابة العامة، وما یتطلبه ذ� من ٕارشاف �ىل 

  .سريها و�ىل قضاهتا ومن ممارسة ا�عوة العموم�ة
ني الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة متك: �نیا

  :من �ٓلیات العمل الرضوریة اليت �سمح � ب�ٔداء �امه، ال س��
 ٕا�داث ب��ات ٕاداریة ومالیة تق�یة؛

متكني رئاسة النیابة العامة من العقارات واملنقوالت الالزمة الش�تغالها 
 ومتك�هنا من الق�ام مبها�ا؛

ري املوارد ال�رشیة الالزمة لرئاسة النیابة العامة من قضاة وموظفني، سواء توف
يف ٕاطار إالحلاق ٔ�و الوضع رهن إالشارة، مع ٕاماكنیة توظیف ٔ�طر ٕاداریة 
وتق�یة والتعاقد مع ٔ�ش�اص من ذوي اخلربة �لق�ام مبهام معینة مؤق�ة �الل 

 مدة حمددة لكام دعت الرضورة ٕاىل ذ�؛
ش�یف والو�ئق وامللفات املتعلقة �خ�صاصات النیابة العامة نقل ملك�ة أ�ر 

واملوجودة �الیا �ى السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل رئاسة النیابة 
 .العامة

كام تضمن هذا املرشوع مق�ضیات خ�ام�ة مت فهيا حتدید �رخي دخو� �زي 
الو�یل العام  املتعلقة �خ�صاصات 2و  1التنف�ذ، الس�� مق�ضیات املادتني 

املتعلقة بنقل  9رئ�س النیابة العامة، واليت �ل فهيا حمل وز�ر العدل واملادة 
أ�رش�یف والو�ئق وامللفات املتعلق �خ�صاصات النیابة العامة املوجودة 
�الیا �ى السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل رئاسة النیابة العامة، ح�ث 

، وذ� 2017ٔ�كتو�ر  7یق ابتداء من س�تد�ل هذه املق�ضیات �زي التطب 

 106.13من القانون التنظميي رمق  117و  111تطبیقا ٔ�حاكم املادتني 
املذ�ور ٔ��اله، ب�� تد�ل �يق املق�ضیات �زي التنف�ذ فور �رش هاذ القانون 
من ٔ��ل وضع الهیالك إالداریة لرئاسة النیابة العامة ق�ل التارخي املذ�ور 

  .ت املرتبطة بتدبري املوارد ال�رشیة والتنظمي الهیلكيلتاليف �خ�الال
تلمك، الس�ید الرئ�س احملرتم، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، ٔ�مه 

املتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة  33.17مضامني مرشوع رمق 
امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، بصف�ه رئ�سا 

ة العامة، و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة، وا�ي مما ال شك �لنیاب
ف�ه ٔ�نه س�شلك د�امة ٕاضاف�ة لق�ام سلطة قضائیة مس�تق� وفق ٔ�حاكم 
ا�س�تور والتوجهيات امللك�ة السام�ة، وال س�� من �الل التزنیل السلمي 

اجلهود  ملؤسسة رئاسة النیابة العامة مبا یضمن اخنراط اكفة مكو�هتا يف
الرام�ة ٕاىل حماربة اجلرمية واحلفاظ �ىل النظام العام وصون احلقوق واحلر�ت 

  .أ�ساس�یة �لمواطنني
وخ�اما، من اجلد�ر الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن املصادقة �ىل هذا املرشوع س�شلك 
حلظة �رخيیة، لكوهنا تؤسس لبناء سلطة قضائیة مس�تق� �لك مكو�هتا 

وحيق لنا ٔ�ن نفخر مجیعا من �الل معلنا  تدمع ثقة املواطن يف القضاء،
التاكميل البناء هبذا العمل ال�رشیعي الهام املعروض �لیمك �لمصادقة يف هذه 
اجللسة، جمند�ن وراء قائد البالد، صاحب اجلال� امل� محمد السادس، 
الضامن أ�ول الس�تقالل السلطة القضائیة والساهر أ�مني �ىل حقوق 

  .العلیا �لبالد ر�ا�ه و�ىل املصاحل
  .وفق�ا هللا مجیعا ملا حيبه و�رضاه والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

وا�ٓن �ب النقاش مف�وح، هل هناك من م�د�ل يف املوضوع؟ اك�ن طبعا 
  .مدا�الت مك�وبة؟ شكرا

 .، � ذ�تفضل.. و�ادي ندوزو م�ارشة

  :العريب احملريش الس�یداملس�شار 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
فعال هذا القانون انتظر�ه بفارغ الصرب، ٔ�ن كنا دامئا تنادیو �س�تقاللیة 

ت يف بالد� �كون وا�د السلطة القضائیة، كنا دامئا ت�متناو ٔ�نه املؤسسا
�س�تقاللیة بني السلط، وهاذ اليش ا�يل حصل، لكن، الس�ید الوز�ر 
احملرتم، كنا دامئا ت��لكمو �ىل سلطة قضائیة وا�دة �رٔ�س وا�د ول�س جبوج 
د�ل السلط، وكنا دامئا مع اس�تقاللیة القضاء، ولكن، الس�ید الوز�ر، 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

35 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

مة، كنا بغینا جنودو النص وكنا تقدم�ا بتعدیالت، اعتقد� ب�ٔن التعدیالت �
بغینا �سامهو مكعارضة يف ٕاخراج هاذ املرشوع �لوجود، ولكن املرشوع 
�كون م�اكمل، مرشوع ا�يل �كون تی�اوب �ىل �نتظارات د�ل 

  .املواطنني، املرشوع ا�يل �كون تیضمن احلقوق والواج�ات
ة د�ل الت�اوب لكن تبني ب�ٔنه اك�ن ضغط الوقت رمبا، ٔ�و اك�ن �دم إالراد

د�ل احلكومة مع الفرق، ٔ�نه الحظنا، وهاذ اليش غریب، ٔ�ول مرة الفرق 
يف أ��لبیة ويف املعارضة تقدمت بتعدیالت فهاذ نقل �خ�صاصات ا�يل 
اكنت عند الس�ید الو�یل العام، اكنت مجیع التعدیالت ا�يل تقدموا هبا مجیع 

ة، هو كنا تنقلبو �ىل الضامنة د�ل الفرقاء، مبا فهيم فریق أ�صا� واملعارص 
احملاس�بة ود�ل املراق�ة ٔ�و احملاس�بة، لكن يف هذا النص احملاس�بة �ري 
موجودة، والنیابة العامة �ميكن لها تصول وجتول وما اكی�ش يش �ة ا�يل 

ا�ٓن ولت النیابة العامة ٔ�قوى �ك�ري . ميكن لها حتاس�هبا اكلسلطة القضائیة
وكنا بغینا ٕاما تقدم�ا يف التعدیالت ٔ�نه �كونو ترنبطو  من السلطة القضائیة،

بني املسؤولیة وبني احملاس�بة، كام يه م�صوص �لهيا يف ا�س�تور، ولكن 
  .لٔ�سف الشدید هذا �ري موجود

ولهذا ت��لغومك، الس�ید وز�ر العدل احملرتم، وت��لغو السادة الربملانیني ب�ٔن 
رشوع القانون، ٔ�نه ما فهيش فریق أ�صا� واملعارصة غیصوت ضد هاذ م 

ما �كفي وما یف�د من ربط املسؤولیة �حملاس�بة وكذ� ا�س�اما مع فریق 
  .أ�صا� واملعارصة يف جملس النواب تنصوتو ضد هذا املرشوع

  .لمك وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .همن مدا�الت ٔ�خرى؟ تفضيل ف� تبقى � من الوقت، �ال هناكهل 
  التعدیالت ما دا�لی�ش؟

  .اكع ما هرضت�ش ٔ�نت رمبا

  :ٔ�مال العمري الس�یدةاملس�شار 
بغیت نقول فقط ب�ٔن مت التعامل إالجيايب د�ل الفریق د�لنا مع هاذ مرشوع 
القانون، �ىل اعتبار ٔ�نه �ا �ش �رخس البناء ا�ميقراطي يف بناء یعين سلطة 

اكن عند� هاجس وا�د . تنف�ذيقضائیة مس�تق� عن اجلهاز ال�رشیعي وال 
هو حقوق املتقاضني، وخف�ا �ش �كون هنا� وا�د التطور د�ل القضاء 
االهتايم، لكن الوز�ر اعطا� ضام�ت �ىل ٔ�ن �ادي قانون املسطرة اجلنائیة 
هو ا�يل �ادي �كون الضامن حلقوق املتقاضني وهو ا�يل �ادي �ساءلو �لیه 

 �ادي �كون النیابة العامة مبؤسساهتا �ادي وز�ر العدل، و�لتايل هو ا�يل
  .�سهر �ىل التطبیق د�لو

�یبقى ٔ�ن حامیة ٕاذن املتقاضني يه هاذ القانون د�ل املسطرة اجلنائیة ا�يل 
تنطالبو الوز�ر �ش یع�ل به ومن مت التصویت �ٕالجياب طبعا د�ل 

  .الفریق

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . الس�یدة الرئ�سة؟ تفضيل..هل هناك من

  :�ر� حلرش الس�یدةاملس�شارة 
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول �ىل ٔ�ن العمل و�ش�تغال من ٔ��ل تعدیل هذا املرشوع 
القانون لكف�ا حنن مكجمو�ة الكونفدرالیة دميقراطیة �لشغل معل مضين 
وخصوصا ٔ�ننا كنا دامئا نطالب بفصل السلطات، وعندما نتلكم عن فصل 

  .ت نطلب كذ� ٔ�ن �كون هنا� توازن لهاته السلطاتالسلطا
يف احلق�قة، ما دفعنا وس�یدفعنا �لتصویت ٕ�جياب �ىل هذا املرشوع 
القانون، ٔ�وال كام قالت أ�خت ٔ�مال الضام�ت اليت ٔ�عطاها لنا الس�ید 
الوز�ر البار�ة يف ا�لجنة، وهناك كذ� ضام�ت ٔ�خرى، وضام�ت ٔ�خرى 

ي ٔ�لقاه �ال� امل� �ل�س�بة �لشعب املغريب، يه مقرونة �خلطاب ا�
وا�ي و�ه ف�ه ٔ�صبع االهتام ٕاىل مجمو�ة من املفسد�ن والفاسد�ن يف هاته 
البالد، وهذا ی�رش �ىل ٔ�ن هناك، وسوف خنطو ٕاىل دو� احلق والقانون 
و�ىل ٔ�ننا سوف یرضب �ىل ید لك من ٔ�راد ٔ�ن �كون ؤ�ن یعبث هبذا 

ٔ�نه كام یقول ا�س�تور ٔ�نه الضامن لفصل هاته الوطن، وحنن نقول �ىل 
  .السلط هو �ال� امل�

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

هل هناك من مدا�الت ٔ�خرى؟ ٕاذا مل �كن س�منر م�ارشة، اك�ن ا�يل بغا 
 .واك�ن عندمك مازال الوقت. هيرض، �يل ٔ�ي

  .�ادي ندوزو �لتصویت �ىل مواد املرشوع
  .ملادة أ�وىل كام ٔ�ح�لت �لینا من طرف جملس النوابٔ�وال ا

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: املوافقون 2املادة 
  .إالجامع: املوافقون 3املادة 

  .ال ما اك�ن حىت يش تعدیل يف هذا القانون
  .�ٕالجامع: املوافقون 4املادة 
  .إالجامع: املوافقون 5املادة 
  .إالجامع: املوافقون 6املادة 
  .إالجامع: املوافقون 7املادة 
  .إالجامع: املوافقون 8املادة 
  .إالجامع: املوافقون 9املادة 
  .إالجامع: املوافقون 10املادة 
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  .�ٕالجامع: كنعرض مرشوع القانون �رم�ه املوافقون، ما ف�ه حىت يش تعدیل
، ٔ�� قلت، ٔ�لس�ید ..ٕایوا ها الس�ید أ�مني ها هو، ٔ�� ك�سمع أ�مني ٔ�ليس

مكروفو�ت، قلت ب�ٔنه  2رئ�س احملرتم، بصوت مرتفع �دا ويف هاذ ال
مايش .. ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت، قلهتا وراه مس�ل،

  .ملكف �حلساب، ما فهيا �س، ما فهيا �س، م�فق معك

  

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .كنصوتو ضد املرشوع وجسلها عفاك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  ؛43= وناملوافق

  ؛5= املعارضون ملرشوع القانون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .شكرا
  .33.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

 .رفعت اجللسة

********************************** 

  :مة لرئاسة اجللسةاملسلاملدا�الت املك�وبة : مالحق

  : ولیةمشاریع القوانني املتعلق �التفاق�ات ا�: �ٔوال
  : لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةا -1

  الس�ید الرئ�س،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
مب�لس املس�شار�ن، وذ� ملناقشة هذه االتفاق�ات واليت �ريم ٕاىل تطو�ر 

  .التعاون الثنايئ وإالقلميي واملتعدد أ�طراف بني الب�ان املعنیة
  �س،الس�ید الرئ 

ٕاننا �مثن �الیا، تو�ه ب�� املغرب ا�ي یعمل دامئا من ٔ��ل تقویة 
الرشااكت مع ا�ول إالفریق�ة الشق�قة والصدیقة، واالتفاق�ة املربمة مع 
مجهوریة �ا� �اءت يف هذا الس�یاق، واليت هتدف ٕاىل حماربة وم�ع ا�هترب 

ل�س�بة الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل، وكذ� هو الش�ٔن �
لالتفاق�تني املوقعتني مع مجهوریة زام�یا، سواء اليت هتدف ٕاىل تعز�ز نظام 
النقل اجلوي من ٔ�سعار و�دمات تنافس�یة ب�ٔسواق مف�و�ة، ٔ�و ت� اليت 
�روم �شجیع وحامیة �س��رات، و�لق ظروف مواتیة ملس�مثري الطرف 

معام� �اد� ا�ي ٔ�جنز �س��ر فوق �رابه، �ىل ٔ�ساس ٔ�ن �س�تف�د من 
  .وم�صفة طبقا �لقانون ا�ويل ومق�ضیات هذا االتفاق

وكذا هو الش�ٔن �ل�س�بة لالتفاق�ات املربمة مع مجهوریة الصني 
الشعبیة، واليت �روم التعاون القضايئ �ىل ٔ�وسع نطاق ممكن يف جمال 

التحق�قات واملتابعات وإالجراءات القضائیة يف ا�ال اجلنايئ، ٔ�و االتفاق�ة 
القاضیة ب�سلمي ا�رمني بني الب��ن من ٔ��ل فعل موجب �ل�سلمي، ٔ�و ت� 
الرام�ة ٕاىل التعاون بني الب��ن يف ا�ال العسكري هبدف حتدید ٕاطار 

  .التعاون بني الب��ن وطرق تفعی�
ؤ�ما �ىل املس�توى العريب وإالساليم، ف�سعى دامئا ب�� املغرب ٕاىل 

ا�ا�رة العربیة وإالسالم�ة مبا خيدم العمل العريب تعز�ز روابط التعاون دا�ل 
  .املشرتك

ویدمع حضور املغرب س�یاس�یا واق�صاد� وثقاف�ا وخيدم املصاحل 
الوطنیة، وذ� بتفعیل �ٓلیات التعاون القامئة مع ا�ول العربیة والبحث عن 
ٔ�سالیب �دیدة و�نف�اح �ىل فا�لني �دد ملوا�بة التطورات واس�رشاف 

 .رى�ٓفاق ٔ�خ
ويف هذا الس�یاق ت�ٔيت االتفاق�ة املربمة بني حكومة اململكة املغربیة 
وحكومة مملكة البحر�ن، من ٔ��ل جتنب وم�ع �زدواج وا�هترب الرضیيب 
�ىل ا��ل بني الب�ي، وكذ� هو الش�ٔن �ل�س�بة لالتفاق�ة املربمة بني 

وا�هترب  اململكة املغربیة وحكومة ج�وب السودان لتجنب وم�ع �زدواج
الرضیيب �ىل ا��ل بني الب��ن، �ٕالضافة ٕاىل االتفاق�ة اليت هتم �شجیع 
�س��رات، وتوطید �القات التعاون �ق�صادي بني الب��ن، و�لق 
ظروف مالمئة ٕالجناز �س��رات من طرف مس�مثري ٔ��د الطرفني 

اق مع نفس املتعاقد�ن فوق �راب الطرف املتعاقد ا�ٓخر، وكذ� ٕا�رام اتف
الب� من ٔ��ل �لق ٕاطار قانوين �سا�د �ىل �منیة �القات التعاون الثنايئ 
يف ا�االت �ق�صادیة والعلمیة والتق�یة والثقاف�ة، �ىل ٔ�ساس ا�رتام م�دٔ� 
املساواة يف احلقوق و�م�یازات املتباد�، وا�رتام م�دٔ� التد�ل يف 

  .الرتابیة الشؤون ا�ا�لیة والس�یادة الوطنیة والو�دة
  الس�ید الرئ�س،

ؤ�ما �ل�س�بة لالتفاق�ات الثالث املربمة بني اململكة املغربیة ومجهوریة 
الصني الشعبیة، واليت تتعلق �لتعاون القضايئ يف ا�ال اجلنايئ، و�سلمي 
ا�رمني، �ٕالضافة ٕاىل اتفاق التعاون يف ا�ال العسكري بني الب��ن �مع 

  .واس�ت��ات أ�من ا�ويل معلیة السالم ا�ولیة
ٔ�ما توق�ع املغرب لربوتو�ول ٕاضايف لالتفاق�ة العربیة املتوسطیة �لتبادل 
احلر حول انضامم دول �دیدة لالتفاق�ة، وذ� من ٔ��ل �لق م�اخ مالمئ 

  .لتحق�ق التاكمل �ق�صادي
وٕادرااك من ا�ول أ�عضاء ٔ�ن اتفاق ٕا�شاء م�ظمة الت�ارة العاملیة، 

نظام قانوين وٕاجراءات معقدة لفض املناز�ات خصوصا وان  حتتاج ٕاىل
ا�ول أ�قل مناءا، متر مبر�� حتول اق�صادي وتتوفر �ىل �ربات حمدودة، 
وحتتاج ٕاىل دورات تدری��ة ودورات �كوی��ة لفائدة املوظفني احلكوم�ني يف 

  .جمال قوانني م�ظمة الت�ارة العاملیة
�لو�دة والتعادلیة مب�لس  كام ٔ�ن مصادقة الفریق �س�تقاليل

سواء املتعلقة �لتعاون إالداري " اتفاق�ات ٔ��اد�ر"املس�شار�ن، �ىل 
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املتبادل من ٔ��ل �سهیل إالجراءات امجلر�یة، وتعز�ز التعاون املشرتك 
والوقایة من ا�الفات امجلر�یة وردعها بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة العربیة 

 املتعلقة �ال�رتاف املتبادل �ملشغل املتوسطیة �لتبادل احلر، ٔ�و ت�
�ق�صادي املعمتد بني ا�ول ٔ�عضاء االتفاق�ة، وكذ� هو الش�ٔن �ل�س�بة 
ملذ�رة التفامه املوقعة يف جمال الربط �لكرتوين وتبادل املعلومات بني ا�ول 
ٔ�عضاء االتفاق�ة، وذ� لتحصني البیا�ت وحامیة الش�بكة اخلاصة �لك 

عایري السالمة املعلوماتیة ف� یتعلق بنقاط االتصال، طرف وتطبیق م
�ٕالضافة ٕاىل حامیة رسیة املعلومات املتباد� و�ل اخلالفات واللكفة املالیة 

  .املرتتبة عن تنف�ذ مضمون املذ�رة
لك هذه االتفاق�ات املذ�ورة ٔ��اله �مثهنا �الیا، سواء الثنائیة مهنا ٔ�و 

ا �ٕالجامع كفریق اس�تقاليل �لو�دة املتعددة أ�طراف، ونصادق �لهي
والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن، لكن حىت تفي �لغرض ا�ي ٔ��رمت من 
ٔ���، ندعو من هذا املنرب ٕاىل موا�بهتا من اجلهات احلكوم�ة وإالداریة 
ا�تصة، وذ� عن طریق ٔ�وراش مف�و�ة لتعممي الفائدة �ىل املعنیني 

  .واملهمتني بب�� العز�ز
هللا مجیعا ملا ف�ه �ري لبالد�، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل وفق�ا 

  .و�راكته

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ف الیوم ِب�َ�اول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ��رش 

بْداء الرٔ�ي يف مشاریع القوانني اليت یوافق مبوجهبا �ىل 
�
من ٔ��ل املُناقَشة وا

  . اتفاق�ات دولیة
ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة من �الل الهام و�مثن هبذه املناس�بة النقاش 

ر وا�ي �سط ف�ه ٔ�مه املق�ضیات اليت العرض القمي ا�ي قدمه الس�ید الوز�
تضمنهتا هذه االتفاق�ات ا�ولیة الثنائیة واملتعددة أ�طراف، واليت وقعت 

  .ٔ�ثناء الز�رات اليت قام هبا �ال� امل� لعدد من ا�ول إالفریق�ة الصدیقة
  الس�ید الرئ�س، 

 ی�ٔيت هذا الزمخ من االتفاق�ات ا�ولیة اليت صادقت �لهيا بالد� يف
ٕاطار تعز�ز العالقات التارخيیة اليت �ربطها بعمقها إالفریقي من �ة و�سج 
روابط صداقة ورشاكة مع دول ٔ�خرى مل �كن لها �القات وطیدة مع 
بالد�، وهو مسار دبلومايس ممتزي طبعته الز�رات امللك�ة التارخيیة لهذه 

ء أ�مهیة الب�ان يف ٕاطار اخلیار �سرتاتیجي ا�ي هن�ه �اللته ٕ�عطا
الالزمة �لقارة إالفریق�ة من �الل اس��ر املوقع اجلغرايف لبالد� و�ن�ء 
التارخيي واحلضاري �لقارة، ح�ث ٔ�ن حضور املغرب ومسامهته يف التمنیة 

�ق�صادیة و�ج�عیة ��ول إالفریق�ة قد تطور وتقوى �الل العرش 
امل� وتوجهياته إالسرتاتیجیة س�نوات أ��رية بفضل الرؤیة املتبرصة جلال� 

ج�وب، من �الل العمل - ج�وبوالرتكزي �ىل اخلیار القامئ �ىل �منیة تعاون 
�ىل نقل وتبادل اخلربات والقدرات مع لك ا�ول اليت تتقامس الرؤى نفسها 

ر�َكزة �ىل التمنیة الشام� وجعل �منیة إال�سان يف والتو�ات الثابتة امل
صلب �راجمها والتمنیة املس�تدامة ٔ�رضیة ٔ�ساس�یة لفلسفهتا، وهو ما جتسده 

  .معلیا هذا االتفاق�ات اليت حنن بصدد م�اقش�هتا
والبد ٔ�ن �س�ل يف هذا إالطار، ُموا�َبة �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

��ول إالفریق�ة وم�ادرات �اللته الهادفة للك مرا�ل الز�رات امللك�ة 
لتعز�ز الروابط �ق�صادیة وتقویة ٔ�وارص التعاون معها يف ٕاطار رشاكة 

راحب، س�ساِمه يف �لق قمية مضافة بني املغرب وهذه ا�ول، وهو ما - راحب
�رتب عنه �زاید �س�بة املبادالت الت�اریة بني املغرب والب�ان إالفریق�ة 

  .س�نو� %11ب�س�بة  2015و 2005ا بني ج�وب الصحراء م
كام ننوه مبجهودات الوزارة من �الل التعجیل ٕ��ا� هذه االتفاق�ات 
�ىل الربملان من ٔ��ل املصادقة �لهيا، نظرا ملا �ك�س�یه من ٔ�مهیة �برية �ىل 
تعز�ز العالقات الس�یاس�یة و�ق�صادیة بني املغرب وهذه الب�ان، ح�ث 

 هذه االتفاق�ات مجمو�ة املشالك والعراق�ل اليت من املنتظر ٔ�ن حتل وت�رس
توا�ه �س��رات املغربیة ٕ�فریق�ا �اصة مشلك �زدواج الرضیيب، كام 
من ش�ٔن هذه االتفاق�ات �شجیع وامحلایة املتباد� لالس��رات وتقویة 
�دمات النقل اجلوي ا�ي یعترب من ٔ�مه ا�ٓلیات احملفزة �ىل �سهیل 

  .رو�ذب �س��
وِبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن 
مشاریع القوانني املوافق مبوجهبا �ىل االتفاق�ات ا�ولیة ونصوت �لهيا 

  .�ٕالجياب
 .�لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  وزراء احملرتمون، الس�یدات والسادة ال
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس 
املس�شار�ن، ملناقشة مشاریع القوانني املدر�ة �جللسة العامة، واليت س�بق 

یة ٔ�ن مت تناولها بلجنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغرب 
  : احملت�، واملتعلقة �ملشاریع التالیة

 ؛02.17مرشوع قانون رمق ) 1
 ؛22.17مرشوع قانون رمق ) 2
 ؛23.17مرشوع قانون رمق ) 3
 ؛24.17مرشوع قانون رمق ) 4
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 ؛25.17مرشوع قانون رمق ) 5
 ؛26.17مرشوع قانون رمق ) 6
 ؛27.17مرشوع قانون رمق ) 7
 ؛32.17مرشوع قانون رمق ) 8
  ؛44.16وع قانون رمق مرش ) 9

  ؛48.16مرشوع قانون رمق) 10
  ؛51.16مرشوع قانون رمق )11
  ؛52.16مرشوع قانون رمق )12
  ؛53.16مرشوع قانون رمق )13
  ؛54.16مرشوع قانون رمق )14
  ؛56.16مرشوع قانون رمق )15
  ؛62.16مرشوع قانون رمق )16
  .79.16مرشوع قانون رمق )17

االتفاق�ات تبني ٔ�ن هذه أ��رية هتم  و�لق�ام بدراسة ٔ�ولیة ملضمون
فضاءات جغراف�ة م�نو�ة، فهناك الفضاء إالفریقي والفضاء العريب والصیين 
من �ة ٔ�خرى، وٕاذا اكنت االتفاق�ات الثنائیة اخلاصة �لفضاء إالفریقي قد 
�اءت تتوجيا �لز�رة امللك�ة لبعض ا�ول احلدیثة العهد �لعالقات مع 

�ىل لسان الس�یدة اكتبة ا�و� �الل تقدمي عرضها ٔ�مام املغرب، كام �اء 
ا�لجنة، كزام�یا وج�وب السودان ح�ث ٔ�عطیت هبا انطالقة �لعدید من 

ٕاضافة ٕاىل . ج�وب معها-املشاریع �ق�صادیة لتعز�ز التعاون ج�وب
االتفاق�ات املتعددة أ�طراف كت� املتعلقة �ٔ�رصاد اجلویة، واليت �اءت 

  .ن بني ا�ول إالفریق�ة حملاربة ظاهرة �ح�باس احلرارين���ة التعاو 
وخبصوص الفضاء الثاين، كام �اء يف لكمة الس�یدة اكتبة ا�و�، فهيم 
بعض ا�ول العربیة خبصوص التبادل احلر، ويه ن���ة لتفعیل مسلسل 
ٔ�اكد�ر، واليت �شلك نواة �لمبادالت الثنائیة بني ا�ول العربیة كفلسطني 

والبحر�ن، ويه دول تعرف نو�ا من �س�تقرار، حبیث س�مت وأ�ردن 
  .اس�تغالل هذه االتفاق�ات البی��ة ٔ�داة دبلوماس�یة مع هذه ا�ول

ٔ�ما خبصوص الفضاء الثالث، ف�تناول االتفاق�ات ذات الص� �النف�اح 
�ىل فضاءات �دیدة اكلصني واليت �اءت تتوجيا �لز�رة امللك�ة ٕاىل هذا 

��لق م�طقة صناعیة يف طن�ة ونتاجئ : ها نتاجئ اق�صادیة �مةالب� واكنت ل 
اجيابیة �ىل الس�یا�ة بعد رفع الت�ٔشرية �ىل الس�یاح الصین�ني، هذا ٕاىل 
�انب البعد أ�مين والس�یايس احلارض يف هذه االتفاق�ة، ح�ث ٔ�صبحت 

  .الصني ن���ة لهذه اجلهود ٔ�مه زبون جتاري �لمغرب
التفاق�ات من محو� س�یاس�یة واق�صادیة ونظرا للك ما حتم� هذه ا

واسرتاتیجیة س�تعود �لنفع �ىل بالد�، فٕاننا �مثن هذه االتفاق�ات ونؤكد �ىل 
ان احلكومة مطالبة �هنج مقاربة تتو� النتاجئ �ق�صادیة �دمة أ�هداف 
ا�بلوماس�یة، و�ش�ید ��هودات اليت تقوم هبا بالد� من ٔ��ل تعز�ز ماكنة 

ق�صادیة والس�یاس�یة يف احملیط إالفریقي والعريب وا�ويل، ملا املغرب �

ميكن ٔ�ن �كون � من أ��ر إالجيايب �ىل �س��ر و�لق الرثوة وفرص 
الشغل والتحسني من الوضعیة �ج�عیة �لشغی� �لك ٔ�نواعها ؤ�صنافها، 

  .وحتسني مس�توى ا��ل وأ�جور
رة الت�س�یق بني خمتلف ويف هذا الصدد البد من الت�ٔ�ید �ىل رضو

التقائیة الس�یاسات العموم�ة، وقد س�بق ٔ�ن  ٕاطارالقطا�ات احلكوم�ة يف 
ٔ�كد� �ىل هذا املوضوع �الل مدا�� فریق�ا ٕا�ن اجللسة الشهریة مع رئ�س 
احلكومة ملناقشة الس�یاسات العموم�ة، واليت اكنت تتعلق ٕ�لتقائیة 

  .رتاتیجیات القطاعیةالس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل تنف�ذ �س
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

البد من الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى �ىل ٔ�ن عودة املغرب لالحتاد إالفریقي ال 
جيب ٔ�ن تبقى �ربا �ىل ورق، بل جيب ٔ�ن �كون هذه العودة بدایة 

صوص �نف�اح �ىل ا�ول إالفریق�ة معوما ودول افریق�ة لتكر�س اجلهود خب
�دیدة من �الل تعز�ز التعاون �ق�صادي والس�یايس وأ�مين �دمة 

  .لٔ�هداف ا�بلوماس�یة �لمملكة و�ىل رٔ�سها قضیة و�دتنا الرتابیة
ويف اخلتام فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجياب �ىل 

  .هذه املشاریع قوانني
  .ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم �لیمك

یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  20.17مرشوع قانون رمق : �نیا
 2016س�مترب  30، املوافق ل 1437ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814

املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدینة لقوا�د �نضباط 
  : العسكري

  : ریق أ�صا� واملعارصةف -1
  الس�ید الرئ�س، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مضامني 
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق  20.17مرشوع قانون رمق 

) 2016س�مترب 30( 1437من ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814
وقایة املدنیة لقوا�د �نضباط املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �ل

  .العسكري
وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ��رب لمك �مس الفریق ا�ي ٔ��متي ٕالیه عن اس��ائنا 
من تدبري الزمن ال�رشیعي، هذا السلوك، مع أ�سف، یزتامن مع اقرتاب 
هنایة لك دورة ٔ�و والیة �رشیعیة، وما یعنیه ذ� من ارتفاع ضغط الزمن 

ي ینعكس سلبا �ىل جودة مشاریع القوانني املعروضة ال�رشیعي، أ�مر ا�
�ىل ٔ�نظار� ویدفعنا لبدل جمهودات ج�ارة �لتفا�ل مع لك املبادرات 

  . ال�رشیعیة املعروضة �ىل ٔ�نظار�
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ٔ�ننا ن�ٔسف �لمنطق ا�ي ٔ�صبحت تتعامل به احلكومة مع املؤسسة 
تدبري الزمن لتدارك اخللل احلاصل يف  ال�رشیعیة رمغ نداءاتنا املتكررة

  .ال�رشیعي
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�ول ما ميكن ٕا�رته يف تفا�لنا مع مق�ضیات مرشوع القانون موضوع 
ا�راسة والتصویت هو نداءاتنا املتواص� يف فریق أ�صا� واملعارصة لسن 
اسرتاتیجیة وطنیة م�دجمة لتدبري ا�اطر، اسرتاتیجیة تتوفر فهيا مقومات 

س�رشاف وتوقع ا�اطر، ويه ذات أ�س�باب الن�ا�ة و�س��اق وا
املوضوعیة اليت ٔ�ملت الیوم �ىل احلكومة عرض هذا املرشوع الهام �ىل 

  .ٔ�نظار�
حس�نا فعلمت الیوم ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة 
لقوا�د �نضباط العسكري ووضع هیلكة �دیدة لتعز�ز التطور ا�ي ما 

م املنوطة مبصاحل هذا القطاع كام و�یفا، ال �ىل مس�توى ف�ئت تعرفه املها
  .املوارد ال�رشیة وال �ىل مس�توى تد�الهتم ٔ�ثناء ت�ٔد�هتم لواج�اهتم

ف�قدر �مثی��ا لهذه اخلطوة اليت س�متكن ال حما� هذا القطاع من مسا�رة 
، التطورات واملتغريات �ق�صادیة وا�ميغراف�ة والعمرانیة اليت تعرفها بالد�

بقدر ما ندعو القطاع الويص �ىل رضورة تعز�ز املوارد ال�رشیة اليت تبقى 
يف نظر� دون املعایري املعمول هبا دولیا، والعمل �ىل �كو�هنا وت�ٔهیلها موا�بة 

  .�لتطور احلاصل يف جماالت إالنقاذ ووسائل التد�ل
قایة خ�اما ن�ٔمل ٔ�ن �شلك متتیع واس�تفادة العاملني �ملد�ریة العامة �لو 

املتعلق  01.12من الضام�ت أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف القانون رمق 
�لضام�ت أ�ساس�یة املمنو�ة �لعسكریني �لقوات املسل�ة امللك�ة، 
وختویلهم نظاما ٔ�ساس�یا �اصا حتفزيا لهذه الف�ة �ىل املزید من البدل والعطاء 

  . والتفاين يف �دمة الوطن واملواطنني
یقيض  20.17رات نصوت �ىل مرشوع قانون رمق للك هذه �عتبا

من ذي احل�ة  28الصادر يف  �2.16.814ملصادقة �ىل املرسوم بقانون رمق 
املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة ) 2016س�مترب 30( 1437

  .املدنیة لقوا�د �نضباط العسكري �ٕالجياب

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -2
  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم  20.17مبناس�بة م�اقشة مرشوع القانون رمق 

س�مترب  30( 1437من ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814بقانون رمق 

املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة لقوا�د ) 2016
  . �نضباط العسكري

بدایة، البد من إالشادة ب�ٔمهیة مرشوع القانون احلايل اعتبارا لكونه 
امة �لوقایة املدنیة هيدف �ٔ�ساس ٕاىل ٕاخضاع املوظفني العاملني �ملد�ریة الع

لقوا�د �نضباط العسكري، والس�� ف� یتعلق �حلقوق والواج�ات 
واملسؤولیات والتكو�ن والتدریب العسكریني، ومظاهر �نضباط وا�لیاقة 

  . العسكریة، وكذا املاكف�ٓت والعقو�ت الت�ٔدی��ة
من  كام �مثن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب متكني هؤالء املوظفني

القوات املسل�ة امللك�ة، ؤ�حاكم القانون  مجیع الضام�ت املمنو�ة ٔ�فراد
  .املتعلق �لقضاء العسكري

  الس�ید الرئ�س، 
العروض  20.17بعد ا�راسة وإالطالع �ىل مرشوع القانون رمق

�لمصادقة ٔ�مام جملس�نا املوقر، ويف ٕاطار �متنا ا�س�توریة، وبعد التق�مي 
ق�ضیات هذا مرشوع القانون، فٕاننا �مثن ا�هودات املوضوعي ملفردات م 

والتضحیات املبذو� من طرف العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة �ٓملني 
ٔ�ن �شلك هذا مرشوع القانون قمية مضافة ونوعیة ل�ساء ور�ال الوقایة 

  . ، ورافعة ٔ�ساس�یة لالرتقاء �لوضعیة املادیة واملهنیة لهذه الف�ةاملدنیة
  الس�ید الرئ�س، 

ويف أ��ري، ندعو احلكومة العمل �ىل اختاذ تدابري وٕاجراءات مصاح�ة 
كف�� جبعل انتقال العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة من النظام العام 

  . �لوظیفة العموم�ة ٕاىل قوا�د �نضباط العسكري معلیة مرنة
راكز القدمية واملهتالكة وكذ� �رسیع معلیات �رممي وت�ٔهیل الب��ات وامل

التابعة �لمد�ریة العامة �لوقایة املدنیة لتفعیل س�یاسة القرب، ضام� �لن�ا�ة 
والرس�ة �ىل مس�توى تد�الت �از الوقایة املدنیة، مع ٕا�داد خطة ٔ�و 
�ر�مج �لتكو�ن املس�متر يف جمال الوقایة املدنیة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار 

تك�ولوج�ا يف جماالت إالنقاذ والتد�ل وتدبري التطورات امل�سار�ة يف �امل ال 
  .ا�اطر

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مبناس�بة 
یقيض �ملصادقة �ىل املرسوم  20.17مرشوع قانون رمق  م�اقشة ودراسة

 30املوافق لـ ( 1437من ذي احل�ة  28الصادر يف  2.16.814بقانون 
املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة ) 2016ش�ت�رب 

  .لقوا�د �نضباط العسكري يف اجللسة العامة
لیة احملرتم فٕانه تنف�ذا حسب ما ورد يف عرض الس�ید وز�ر ا�ا� 

�لتعل�ت امللك�ة، ی�ٔيت مرشوع هذا املرسوم بقانون ٕالخضاع موظفي الوقایة 
املدنیة لقوا�د �نضباط، العسكري املنصوص �لهيا يف الظهري الرشیف 



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

40 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

املتعلق بنظام �نضباط العام يف حظرية القوات املسل�ة امللك�ة املصادق 
، وذ� من ٔ��ل �لق جو من �1.74.383لهيا �لظهري الرشیف رمق 

، مؤكدا ٔ�ن ذ� من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع من فا�لیة هیئة�نضباط دا�ل هذه ال 
  .و�نیة هذا اجلهاز

وكام ٔ�شار الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا املرسوم بقانون ینص �ىل اس�تفادة 
هؤالء املوظفني من الضام�ت أ�ساس�یة املنصوص �لهيا يف الظهري الرشیف 

قانون املتعلق �لضام�ت أ�ساس�یة املمنو�ة �لعسكریني، الصادر ب��ف�ذ ال
  .فضال عن ختویلهم نظاما ٔ�ساس�یا �اصا هبم حيدد بظهري رشیف

ؤ�وحض كذ�؛ ٔ�نه نظرا لالرتباط الوثیق بني قوا�د �نضباط 
العسكري والرتب العسكریة، ٔ�قر مرشوع املرسوم بقانون نظاما �لمامث� بني 

أ�طباء العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة وبني موظفي الوقایة املدنیة و 
خمتلف الرتب العسكریة املنصوص �لهيا يف النظام أ�سايس اخلاص بضباط 
القوات املسل�ة امللك�ة، مس�ال ٔ�ن مرشوع هذا املرسوم بقانون ینص 

  .ٔ�یضا �ىل مق�ضیات انتقالیة هتم التطبیق السلمي ملق�ضیاته
يف عرض الس�ید الوز�ر ٕاىل ٔ�ن مرشوع هذا ومتت إالشارة كذ� 

املرسوم بقانون هيدف ٕاىل اس�تكامل املسطرة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور، 
من ٔ��ل ٕاخضاع املوظفني العاملني �ملد�ریة العامة �لوقایة املدنیة لقوا�د 
�نضباط العسكري، وی�ٔيت كذ� �لنظر ٕاىل �زد�د امللحوظ يف �دد 

لها املواطنون یوم�ا و�رتفاع امللموس يف �دد  احلوادث اليت یتعرض
الكوارث الطبیعیة والتك�ولوج�ة �الل العقد�ن أ��ري�ن، وكذا ت�ٔهیال 
ملنظومة الوقایة املدینة �لك مكو�هتا بغیة جعلها ٔ�كرث قدرة �ىل مسا�رة 

 .املتغريات �ق�صادیة وا�ميغراف�ة اليت �شهدها اململكة
   الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ر�ال الوقایة املدنیة ال �زالون ی��ظرون بفارغ  البد من التذكري �ىل ٔ�ن
ؤ�ن �دد . الصرب �لتفاتة من طرف اجلهات املعنیة ٕاىل ٔ�وضاعهم املادیة

سواء �حلوارض   املدن املغربیة العاملني مبختلف �بري من ر�ال الوقایة املدینة
الكربى ٔ�و القرى واملناطق النائیة، یعربون عن اس��اكرمه �لحیف ا�ي 
یطاهلم، �اصة ؤ�ن �ا�م تعرضهم �لعدید من ا�اطر، كام ٔ�ن مضهنم 
موظفني �اصلني �ىل شهادة البالكور� و�ٓخر�ن جماز�ن يف الشعب ا�تلفة 

م ال ختتلف كثريا عن ٔ�وضاع موظفي ٕاال ٔ�ن ٔ�وضاع الغالبیة العظمى مهن
خمتلف القطا�ات اليت لها ارتباط �سالمة ؤ�من وطم�ٔن��ة املواطنني، بل ٕان 
ر�ال الوقایة املدنیة ا��ن یطالبون الیوم ٕ�حلاح بتحسني ٔ�وضاعهم املادیة 
خصوصا ؤ�هنم ف�ة معرضة �شلك دامئ ومس�متر �لخطر القاتل ٔ�ثناء ت�ٔدیة 

مل ماكحفة احلرائق والتد�ل ٕالنقاذ ٔ�رواح املواطنني يف �ا�ا، ويه �ام �ش
مفهنم من تعرض �لموت ٔ�ثناء ٔ�دائه . الرب والبحر وٕا�ن الكوارث والطبیعیة

�لواجب املهين، ومهنم من غرق يف الود�ن ويف ا�ٓ�ر ؤ�ثناء الف�ضا�ت، 

 ٕان ٕاقرار ز�دة يف رواتب... ومهنم من ه� �س�ب احلرائق والالحئة طوی�
، �اصة ٕاذا �لمنا ٔ�ن �ل ٔ�فراد ر�ال الوقایة املدنیة تبقى الیوم رضورة مل�ة

يف معو�ا عن الزتامات ر�ال أ�من هلم الزتامات م�عددة ال ختتلف  املنظومة
ا��ن حتس�ت مؤخرا ٔ�وضاعهم املادیة وخضعت ٔ�جورمه وروا�هبم �لمراجعة 

  .والز�رة
ال الوقایة املدنیة اليت تضطلع فهل من التفاتة ٕاىل أ�وضاع املادیة لر�

حسب القوانني املنظمة، مبسؤولیات تد�ل مضن �انة املهام اخلطرية؟ 
و�اصة يف ظل هذا املرشوع قانون املتعلق ٕ�خضاع العاملني �ملد�ریة 
العامة �لوقایة املدنیة لقوا�د �نضباط العسكري يف اجللسة العامة، �اصة 

وا ٔ�نفسهم ملوا�ة ا�اطر تظل هزی� ؤ�ن أ�جور اليت ترصف لر�ال نذر 
�دا وال �رىق ٕاىل املس�توى املطلوب، زد �ىل ذ� ٔ�ن إالطفائیني ال 
یتوفرون �ىل ٔ�ي ت�ٔمني حول أ�خطار �لرمغ من ٔ�ن اخلطر حيدق هبم يف 

  .لك تد�ل یقومون به
وال تقف معا�ة ر�ال الوقایة املدنیة عند �دود هزا� أ�جور و�دم 

�ٔمني حول أ�خطار، بل ٕان سا�ات العمل الك�رية يف الثك�ات التوفر �ىل ت
جتعل ٔ�رسمه تع�ش وضعیة هشة، بدلیل ارتفاع �س�بة الطالق يف ٔ�وساط 

. و�نة الوقایة املدنیة، �نة إالیثار وموا�ة اخلطر �ش�ا�ة. ر�ال إالطفاء
�سمة يف  6091وتف�د أ�رقام الرمسیة بوجود ٕاطفايئ وا�د يف �دمة لك 

ورمغ إالماكنیات املادیة . �سمة بفر�سا 1000، مقابل ٕاطفايئ للك املغرب
وا�لوجس��ك�ة اليت حتصل �لهيا الق�ادة العامة �لوقایة املدنیة �لر�ط من 

  .جور إالطفائینيینعكس �ىل كت� �ٔ  دول صدیقة �لمغرب، فٕان ذ� مل
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

وحنن من موقعنا يف �حتاد املغريب �لشغل �مثن ما �اء به هذا 
املرشوع من ٕاصال�ات تصب لفائدة �ساء ور�ال الوقایة املدنیة، ولكن 

�ىل رضورة ا�رتام املك�س�بات و�دم اس�تغالل هذا البد من الت�ٔ�ید هنا 
القانون �لتقلیص من هامش احلریة �ى هذه الف�ة يف املطالبة حبقوقها 

  : املرشو�ة ونؤكد �ىل
 احلفاظ �ىل املك�س�بات السابقة لهذه الف�ة؛ 

متكني العاملني بقطاع الوقایة املدنیة من �ٓلیات العمل وامحلایة اجلسدیة 
 يت حتذق بطبیعة معلهم؛ نظرا �لم�اطر ال

 الرفع من التحفزيات اخلاصة وتعویضات �ىل ا�اطر؛
�دم ا�هتاك حقوقهم ا�س�توریة يف ا�لجوء ٕاىل احملامك إالداریة يف �ا� 

 التعرض �لشطط والظمل؛
الت�ٔ�ید �ىل املقاربة �ج�عیة وحتسني ظروف العمل وا�ال 

 .�ج�عي لهذه الف�ة
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اليت �اء هبا نص املرشوع فٕاننا نصوت �ٕالجياب �ىل لٕالجيابیات  ونظرا
  .هذا النص

حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16مرشوع قانون رمق : �لثا
  : �س��رات والصادرات

 : لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةا -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
   ارون احملرتمون،الس�یدات والسادة املس�ش

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
ا�ي یؤسس ٔ��داث الواك�  60.16املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون 

والصادرات وهو مرشوع ید�ل يف ٕاطار ٕا�ادة  املغربیة لتمنیة �س��رات
ات دمع �س��ر هیلكة هیئات ا�هنوض �الس��ر، ح�ث �روم دمج هیئ

والتصد�ر والرتوجي، من ٔ��ل بلوغ ٔ�كرب قدر من الن�ا�ة يف تد�الهتا �ىل 
اعتبار ٔ�ن هذه الهیئات الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات، واملغرب تصد�ر، 
ومك�ب معارض ا�ار البیضاء، س�تعمل �ىل توح�د ٕاماكنیاهتا ال�رشیة 

 .و�شجیع التصد�ر �س��رات واملالیة، �دمة �لمملكة يف جمال ٕانعاش
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

�س�تقراء مضامني هذا النص ا�ي حنن بصدد دراس�ته الیوم، 
�س�شف ٔ�ن هذه الواك� املزمع ٕا�دا�ا س�تضطلع مبهمة البحث عن زبناء 
�دد من بني ر�ال أ�عامل واملس�مثر�ن أ��انب، والسهر �ىل اس�تق�اهلم 

  . مشاریعهم �س��ریة يف املغرب �بهتم يف تدبريومدمه �ملعلومات وموا
ويف هذا إالطار فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، �ش�ید هبذه أ�دوار الهامة 
اليت س��وىل الق�ام هبا �ىل اعتبار ٔ�ن بالد� الزالت يف �ا�ة مل�ة لبدل 
الك�ري من اجلهود جللب �س��رات و�اصة أ�ج�بیة، مهنا ورضورة 

  .�س��رات ٕاىل م�تو�ات ذات قمية �الیة وقاب� �لتصد�ر حتویل هذه
ما دام ٔ�ن تقویة �س��ر وٕانعاش الصادرات يه من الس�بل أ�ساس�یة 
لتعز�ز التمنیة �ق�صادیة ومن �اللها خمتلف ٔ�و�ه إالقالع �ق�صادي، كام 

تنافس�یة �ق�صاد  نلمس ٔ�ن هذه املبادرة من ش�ٔهنا ٔ�ن �سهم يف تقویة
  .وطين �ىل املس�توى ا�ويلال

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل وبعد دراسة م��ٔنیة لهذا املرشوع �مثن �الیا، 
�خ�صاصات اليت م�حت لهذه الواك�، ح�ث ميكهنا ٔ�ن تقرتح �ىل 

�ى املس�مثر�ن لتحسني �اذبیة  احلكومة ٕاسرتاتیجیة �لتواصل والت�ٔثري
كام تتوىل مسا�دة السلطات احلكوم�ة والهیئات . ر اخلار�املغرب لالس��

املعنیة �ىل تنف�ذ ٕاجراءات �شجیع �س��ر، وتقوم بتوفري اخلربة 
  .قطاع التصد�ر �لمصدر�ن وتقدمي املشورة �لمقاوالت يف

�لام ٔ�ن الصادرات تظل جماال ح�و� خلفض جعز املزيان الت�اري، أ�مر 
ن قمية املنتوج املغريب �رب توطني الصنا�ة ونقل ا�ي یفرض رضورة الرفع م

�لیا نتاجئه �ىل مس�توى صنا�ة  التك�ولوج�ا ولعل هذا أ�مر بدٔ� تظهر
  .الس�یارات والطا�رات

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
مما ال شك ف�ه ٔ�ن ا�هودات �س��ریة املبذو� من طرف ا�و� يف 

التحتیة وتعز�ز مؤهالت ال�س�یج  ٕاطار �س��ر العمويم �رب تقویة البىن
ويف هذا الس�یاق . �ق�صادي هو مبثابة احملرك أ�ساس لالق�صاد الوطين

وانطالقا من هذا النص جند ٔ�نه مت تقویة مؤسسات احلاكمة ٕاكضافة الفا�ل 
تقوم مبعیة املد�ر العام بدور جمالس " التوج�ه والت��ع هیئة"اجلهوي وجعل 

بد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة �رسیع ٕاخراج احلكومة  مد�ري حق�قي، ٕاال ٔ�نه ال
�لقانون املنظم �لحاكمة اجلیدة �لمؤسسات العموم�ة، لتفادي لك إالشاكالت 

  .اليت ميكن ٔ�ن تطرح مس�تق�ال ارتباطا هبذا املوضوع
كام نؤكد �ىل رضورة التزنیل اجلهوي لتد�الت هذه الواك� �كر�سا 

یة، مع الت�س�یق الفعيل واحلق�قي بني وا�ال  ملبادئ العدا� �ج�عیة
اجلهویة لالس��ر يف ٔ�فق ٕاجياد صیغة تد�الت هذه املؤسسة واملراكز 

�س��ر بصفة  لتجمیعها توخ�ا ملزید من الفا�لیة و�سهیال لظروف توطني
  .�اد� وم�صفة بني خمتلف اجلهات

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٔ�ن هذا النص ا�ي هو ق�د  ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤكد �ىل 

م�اقش��ا، ید�ل يف ٕاطار �ر�مج �بري �ريم ٕاىل ٕاجياد م�اخ اق�صادي مالمئ 
وانطالقا من ٕامياننا العمیق . لالس��ر املنتج وضامن منو سلمي ومس�تدام

�ٕالیقاع الرسیع �لتحوالت �ق�صادیة العاملیة و�لتايل �تلف التقلبات اليت 
، وما تعرفه ا�ول من م�افسة رشسة الس�تقطاب یع�شها العامل الیوم

�س��رات، نؤكد �ىل رضورة احلرص �ىل ٔ�ن �كون �ام تد�ل هذه 
. الواك� وهیلكهتا ووسائل معلها يف مس�توى حتد�ت هذا الس�یاق ا�ويل

دون ٔ�ن نغفل الت�ٔ�ید ٔ�یضا �ىل مشولیة تد�ل الواك� يف خمتلف جماالت 
كون رش�اك حق�ق�ا �لمس�مثر وذ� �رب التد�ل �س��ر والتصد�ر ليك �

الفا�ل والفعال يف خمتلف مرا�ل السلس� القميیة لالس��ر م�ذ بدایة 
   .إالنتاج وحىت �مثني املنتوج وٕانعاشه

وانطالقا من هذه �عتبارات السالفة ا��ر فٕان الفریق �س�تقاليل 
 .ع�لو�دة والتعادلیة، س�یصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشو

  : فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
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�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع 
حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات  60.16القانون رمق 

یاق ٔ�صبحت ف�ه مجیع ا�ول السا�رة يف والصادرات، وا�ي �اء يف س� 
طریق ا�منو �سعى ٕاىل �شجیع �س��ر وحتر�ره من �الل وضع س�یاسات 
اق�صادیة حمددة أ�هداف وواحضة املعامل، وٕارساء طرق قانونیة لتنف�ذها، 
�س�تدعي حتویل ا�منوذج �ق�صادي من س�یاسة قامئة �ىل الطلب �رب 

قامئة �ىل �س��ر والتصد�ر، والتحمك �س�هتالك، ٕاىل س�یاسة العرض ال
يف العجز املواز�يت مع املراهنة �ىل �س��رات العموم�ة من ٔ��ل دمع 
ا�منو، لتحق�ق �كتفاء ا�ايت و�لق فرص الشغل، ولكن يف ظل �دم 
وجود ٔ�یة رؤیة اق�صادیة واحضة وحق�ق�ة، فٕان م�ٓل هذا املرشوع وتعدیالته 

  .هتادون �دوى �سابقا س�یكون
  الس�ید الرئ�س،

لقد �اء ٕا�داث هذه الواك� بناء �ىل توصیات التقار�ر الصادرة عن 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ووزارة �ق�صاد واملالیة وا�لس �ق�صادي 
و�ج�عي، واليت ٔ�كدت �ىل رضورة جتمیع الواك� املغربیة لتمنیة 

ك�ب أ�سواق واملعارض �س��رات واملركز املغريب ٕالنعاش الصادرات وم 
��ار البیضاء يف مؤسسة وا�دة من ٔ��ل الرتوجي لصورة املغرب وم��ه 
ٕاشعا�ا ٔ�كرب، �سهر �ىل ت�ٔمني التواصل بني خمتلف الفا�لني الوطنیني 
أ�ساس�یني املعنیني �لس�یاسة الت�اریة لبالد� وبني الفا�لني يف اخلارج، 

عرفهتا الواكالت السابقة واملتعلقة  م�داركة بذ� املشالك وإالخ�الالت اليت
ٔ�ساسا �سوء التدبري إالداري واملايل، ومن ٔ��ل حتق�ق منوذج اق�صادي 
�كون ٔ�مسى ٔ�هدافه �دمة الوطن واملواطنني، من �الل جعل الواك� 
�جهاز لتنف�ذ �سرتاتیجیات القطاعیة �تلف القطا�ات الوزاریة وقوة 

  .ملغربٕاقرتاح�ة لتحسني م�اخ أ�عامل �
و�لیه، وحبمك دور� مكعارضة، البد ٔ�ن نلفت ان��اهمك ٔ�ن مرشوع 

جيب ٔ�ن ی�ٔ�ذ بعني �عتبار الظرف�ة الراهنة �لب�،  60.16القانون رمق 
والوضع احلساس ا�ي منر به واملمتث� يف تنايم �دة �ح�قان �ج�عي، 

ن البطا�، ؤ�ن یعمل �ىل �لق مشاریع تتو� ام�صاص هذا المك الهائل م
ؤ�ن �راعي الوضعیة �ج�عیة �لعاملني �لواكالت الثالث اليت س�مت دجمها، 
ؤ�ن ال جيعل مهنا س��ا لتضییع حقوقهم، كام نتو�ه ٕالیمك برضورة ٕارشاك 
النقا�ت يف هذا املرشوع ملا هلم من دور يف جتوید هذا القانون حبمك 

  .اح�اك�هم ا�امئ �لطبقة العاملیة
  رئ�س،الس�ید ال

ٕاننا وٕاذ �سعى اىل املسامهة �جيابیة يف هذا املرشوع، ندعومك اىل 
رضورة اس�تحضار اجلهویة املتقدمة يف تزنی�، وجتنب �ركزي �س��رات 
واملشاریع التمنویة يف بعض املناطق دون أ�خرى ما �كرس التفاو�ت 

هنوض �ج�عیة بني اجلهات، من �الل ٕا�داث فروع �ویة من ٔ��ل ا�
هبذه املناطق والعمل �ىل �لب اس��رات حملیة و�ارج�ة تعمل �ىل �لق 

فرص الشغل �لش�باب العاطل من �ة، والعمل �ىل �منیة هذه املناطق من 
  .�ة ٔ�خرى

ٕان هذا املرشوع ال حما� حيمل يف جوانبه الك�ري من أ�مور إالجيابیة، 
اخ أ�عامل و�س��ر، لك�ه س�یصطدم ٔ�یضا �لب��ة املریضة والسلبیة ملن

واملمتث� يف ضعف املناخ التنظميي اكلبريوقراطیة إالداریة وصعوبة النظام 
ا�ال �ق�صادي  الرضیيب والقضايئ والعقاري، ز�دة �ىل اس�مترار حضور

  .�ري املهیلك، وولوج القروض املرصف�ة
  الس�ید الرئ�س، 

 �الل دار ا�ي النقاش �ىل ؤ�یضا ،ٔ��اله ٔ�وردته ما �ىل ت�ٔس�سا
 القانون مبرشوع املتعلقة �ق�صادیة، والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة ٔ�شغال

 اليت التعدیالت مع �لحكومة إالجيايب �لتعامل ونظرا واملناقشة، ا�راسة ق�د
 أ�صا� فریق يف فٕاننا ٔ��لهبا، ق�لت ح�ث النواب، مب�لس فریق�ا قد�ا

 سالفا، عهنا املعرب املواقف مع �س�اماوا املس�شار�ن، مب�لس واملعارصة،
 من أ�دىن احلد أ�قل �ىل یوفر لكونه املرشوع لصاحل التصویت قرر�

  .البالد اق�صاد وتطو�ر �س��ر لتمنیة توفرها الواجب الرشوط

  : فریق العدا� والتمنیة -3
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  عني،ٔ�مج
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل 
�ملغرب، نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده �ك�يس ٔ�مهیة �برية، 

 الرتوجي دماج ثالث مؤسسات تعمل �ىلإ �ىل اعتبار ٔ�نه �روم 
�ق�صادي يف واك� وا�دة ويه الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات 
والصادرات وذ� بضم لك من الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات 
واملركز املغريب ٕالنعاش الصادرات ومك�ب أ�سواق واملعارض ��ار 

والت�ارة البیضاء واليت ختضع مجیعها لوصایة وزارة الصنا�ة و�س��ر 
  .و�ق�صاد الرمقي

ويف هذا الصدد، نعترب ٔ�ن ٕا�داد هذا املرشوع من طرف احلكومة 
خطوة �مة يف اجتاه التق�د بتفعیل مضامني التوصیات الصادرة عن 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وعن وزارة �ق�صاد واملالیة واليت تندرج يف 

�س��رات الوطنیة ٕاطار ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة لتمنیة 
. وأ�ج�بیة وتطو�ر م�اطق أ��شطة الصناعیة والت�اریة والتك�ولوج�ة

ٕان دمج هذه املؤسسات رضورة یق�ضهيا توح�د وا�س�ام خمتلف 
التد�الت الرام�ة ٕاىل دمع وتعز�ز �س��رات والصادرات أ�مر ا�ي 

� يف هذا س�یحقق مزیدا من الن�ا�ة والفعالیة اليت �سعى ا�هيا بالد
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الباب مبا يف ذ� حتسني صورة املغرب �ىل املس�توى ا�ويل 
و�س�تغالل أ�م�ل �لموارد املالیة وال�رشیة لرحب رهان التمنیة 

  .�ق�صادیة
وميكن القول ٕان ٕا�داث الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات 

حمللیني وكذا �رىق يف نظر� ٕاىل مس�توى تطلعات املس�مثر�ن أ��انب وا
املصدر�ن املغاربة وهذا يف �د ذاته مكسب �مثنه ونقدر اجلهد املبذول من 
طرف احلكومة يف س��ل توح�د اسرتاتیجیة التواصل حول صورة املغرب 

  .وحتسني م�اخ أ�عامل وكذا ٕانعاش العرض التصد�ري املغريب
من كام �س�ل ٕ�جيابیة وموضوعیة خ�ار إالصالح ا�ي هنجته احلكومة 

ا�ي یعد مر�كزا ٔ�ساس�یا يف  �60.16الل مضامني مرشوع القانون رمق 
 : وفق ما یيل مهنج معل احلكومة

�خنراط يف �شجیع املقاوالت املصدرة خللق املزید من م�اصب  -
 ؛الشغل وحامیة املنتوج املغريب

ٕارساء منط �لحاكمة وقوا�د �لتدبري حيرتم �خ�صاصات املو�و�  -
ة لتمنیة �س��رات والصادرات وهذا يف �د ذاته �لواك� املغربی

س�سامه يف توفري ظروف مالمئة الش�تغالها لبلوغ أ�هداف 
املسطرة وكذا جتاوز �خ�الالت التدبريیة واملالیة اليت حتد من 
فعالیهتا من �الل توح�د املسؤولیة و�سهیل الت��ع واحملاس�بة 

سسة وا�دة من فضال عن �ون جتمیع املؤسسات الثالث يف مؤ 
 ؛ش�ٔنه �رش�ید النفقات

تعز�ز الثقة بني إالدارة واملس�مثر هو ما س�تعطي دفعة �مة يف  -
 .جمال حتسني �اذبیة وتقویة فرص �س��ر

وال یفوتنا هبذه املناس�بة التذكري بق�اعتنا الراخسة كفریق العدا� والتمنیة 
ملو�و� �لواك� ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، ٔ�ن �خ�صاصات ا

املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات س�ميكهنا من الق�ام بدور حموري يف 
جمال �س��ر والتصد�ر ببالد� �عتبارهام من بني ٔ�مه املؤرشات 
أ�ساس�یة لتعز�ز تنافس�یة �ق�صاد الوطين وتقدمه يف املسار الصحیح 

لصاحب اجلال� امل� محمد ا�ي نطمح ٕالیه ون��غیه حتت الر�ایة السام�ة 
  . السادس نرصه هللا ؤ�یده

كام �س�ل �لك ارتیاح ٔ�ن مق�ضیات مرشوع القانون �لصیغة اليت 
نناقشها الیوم، �ىل العموم، �متزي �لتناسق بني خمتلف مس�تو�ته من 
. �ام وتقویة منط احلاكمة و�ٓلیات التدبري املؤسسايت وال�س�یري املايل

ن تدارك القصور ا�ي اكن �اصال سواء يف وس�ميكن هذا أ�مر م
موا�ة ٕاشاكلیة التعاطي مع مس�ٔ� ٕانعاش العرض التصد�ري ٔ�و يف 
حتسني �اذبیة فرص �س��ر ٔ�و إالسهام يف الرتوجي �ق�صادي 

  .لبالد�
وال �سعنا هبذه املناس�بة ٕاالّ ٔ�ن نُعّرب عن ثق�نا ودمعنا للك التدابري اليت 

ة �ق�صاد الوطين يف جمال �س��ر و�منیة تعزز صدارة وتنافس�ی

الصادرات وموا�بة املس�مثر�ن وتوفري اخلربة الالزمة هلم مع تقدمي ا�مع 
�لمصدر�ن و�لجمعیات املهنیة الوطنیة ٔ�ثناء مشاركهتم يف املعارض املنظمة 
�خلارج، وهذا يف �د ذاته نق� نوعیة س�متكن بالد� من تبوء املغرب 

دیة تقوي مسارات بناء ا�منوذج التمنوي املغريب وحتسن نتاجئه مراتب اق�صا
ونعتقد �ازمني ٔ�ن ٕا�داث الواك� . الرمقیة �ىل مس�توى أ�داء �ق�صادي

املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات �شلك ٕاشارة ذات ٔ�بعاد قویة 
ودالالت رمزیة حول توطني التو�ه املتبع يف املقاربة �ق�صادیة اليت 

عمتدهتا بالد� ٕاىل �د ا�ٓن، اليشء ا�ي یصب يف تزنیل �ٓلیات احلاكمة ا

املالیة والتدبريیة ملعاجلة �خ�الالت واملسامهة يف تطور املؤرشات 
  .�ق�صادیة يف بالد�

ويف اخلتام، ٕاننا نؤمن �شلك ٔ�سايس ٔ�ن تدعمي عنرص الثقة يف 
تقویة مصداق�ة �ق�صاد الوطين من �الل ا�رتام وتطبیق القانون و 

املؤسسات وشفاف�ة املساطر إالداریة واع�د مقار�ت �شار�یة حول 
حمددات إالصالح دون ٕاقصاء ٔ�ي طرف من أ�طراف يه الطریق 
الصحیح لتمثیهنا وتقو�هتا وجعل ٔ�راكهنا مرتابطة العنارص يف ٔ�فق بناء ا�منوذج 

دا� والتمنیة و�� فٕاّن فریق الع. �ق�صادي التمنوي ا�ي نصبو ٕالیه
حتدث مبوج�ه الواك�  60.16یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون رمق 

املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات ضام� لقا�دة ٕانتاج�ة وطنیة صلبة 
وتفعیال لس�یاسة تصد�ریة واس��ریة �سامه يف �لق فرص الشغل وٕانتاج 

 الرتمجة الفعلیة الخنراط الرثوة وتقوي الب��ة �ق�صادیة الوطنیة حرصا �ىل
  . بالد� يف اجلهود الرام�ة لبلوغ هذه املقاصد

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
رات والصادرات، ا�ي مبوج�ه حتدث الواك� املغربیة لتمنیة �س�� 60.16

وا�ي هيدف ٕاىل ٕادماج ثالث مؤسسات تعمل �ىل الرتوجي �ق�صادي يف 
  :واك� وا�دة وهذه املؤسسات يه

 الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات، -

 املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، -

 مك�ب أ�سواق واملعارض ��ار البیضاء، -
روم ٕاىل التدبري هذا املرشوع ا�ي ی�ٔيت يف س�یاق تو�ه �دید �

واحلاكمة يف ال�س�یري بعدما ٔ��نت التجربة السابقة �دم مردودیة املؤسسات 
الثالث، بل ٔ�هنا �شلك عبئا �ىل مزيانیة ا�و�، يف غیاب الت�س�یق ف� 

  .ب�هنا
  الس�ید الرئ�س،
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مما ال شك ف�ه ٔ�ن بالد� ماضیة يف تفعیل خمطط التمنیة الصناعیة وفق 
اليت مت �سطريها يف الرب�مج احلكويم، واليت هتدف أ�هداف والتو�ات 

ٕاىل العمل �ىل اخنراط املغرب يف مصاف ا�ول الصا�دة، من ٔ��ل �كر�س 
الثقة بني إالدارة واملس�مثر�ن ٔ�هنا ركزية ٔ�ساس�یة لن�اح ٔ�ي مرشوع 

  .اس��ري، وحتسني م�اخ أ�عامل وظروف اس�تق�ال املس�مثر�ن
ه الواك� العمل �ىل �شجیع املقاوالت كام ٔ�ننا نطمح من �الل هذ

الصغرى واملتوسطة من ٔ��ل �خنراط يف ا�طط الصناعي والرفع من �دد 
املقاوالت املصدرة، متاش�یا مع الهدف ا�ي ٔ��دثت مبوج�ه هذه الواك� وهو 

  .�منیة صادرات املنتو�ات واخلدمات
الیة ٕ�قامة كام ٔ�ننا نطلب من احلكومة العمل �ىل حتق�ق العدا� ا�

ٔ��شطة صناعیة وجتاریة و�ك�ولوج�ة يف خمتلف �ات اململكة و�دم 
�ق�صار �ىل املناطق الصناعیة احلالیة، ٔ�ن هذا إالجراء من ش�ٔنه �لق 

  .م�اصب شغل �دیدة مبختلف اجلهات واحلد من الهجرة حنو املدن
ولعل الرصید والتجربة �لمؤسسات الثالث املندجمة يف هذه الواك� 
واملوارد ال�رشیة اليت تتوفر �لهيا س�شلك قمية مضافة حنو حتسني وجتوید 
معل الواك� رفقة جملس إالدارة، ا�ي ب��وع �ر�ی��ه س�مت توزیع �س��رات 

  .�شلك �ادل �ىل خمتلف �ات اململكة
ويف أ��ري فٕاننا يف الفریق احلريك نصوت �ٕالجياب لصاحل هذا 

نفع �ىل �ق�صاد الوطين من �الل تنویع املرشوع، ا�ي س�یعود �ل 
  .�س��رات وٕانعاش الصادرات

  .والسالم �لیمك

مدا�� الس�ید محمد البكوري �مس فریق التجمع الوطين  -5
  : لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا  �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع

املرشوع ا�ي یعد من ٔ�مه مشاریع القوانني اليت �قش�ناها �الل هذه 
ا�ورة، يف البدایة البد ٔ�ن ننوه �جلو �جيايب ا�ي طبع النقاش يف هذا 
املرشوع و�لتفا�ل �جيايب كذ� ا�ي ٔ�بدته خمتلف مكو�ت جملس�نا 

من مشاریع القوانني إالصالح�ة اليت  املوقر مع هذا املرشوع ا�ي یعترب
س�تؤسس ٕال�داث واك� �امعة �تلف �س��رات أ�ج�بیة والوطنیة، 
ح�ث س�یحمل �ىل جتمیع اكفة الواكالت واملؤسسات العموم�ة، اليت 
�ش�تغل حتت وصایة وزارة الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي 

قائیة ؤ�عامل الن�ا�ة يف تدبري هذا يف مؤسسة وا�دة من ٔ��ل ضامن �لت
املرفق العمويم احلیوي ا�ي س�شجع �ىل �لق الرثوة وموا�بة اكفة ر�ال 
إالعامل �ىل بناء اس��رات �مة يف خمتلف ا�االت �ق�صادیة مبا فهيا 

الصادرات ح�ث س�شجع املقاو� املصدرة �ىل تنویع مشاریعها لالس��عاب 
خرض وا�ي جتسد مع توق�ع وزارة الفال�ة والتمنیة نتاجئ خمطط املغرب ا�ٔ 

القرویة والصید البحري واملیاه والغا�ت، لالتفاق�ات مع وزارة الصنا�ة 
والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي ل�شجیع الفال�ني �ىل ٕا�داث مقاو� 
توا�ب هذه إالصال�ات املاضیة فهيا بالد� لتحریك جع� ا�ورة �ق�صادیة 

  .لوطنیةا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ال نق�ل ٔ�ن �زاید �لینا ٔ��د خبصوص ٔ�عامل الثقة، فالثقة عنرص ٔ�سايس 
�ر لالس��ر، و�لتايل فٕان جمهودات الس�ید وز�ر الت�ارة والصنا�ة و�س�

و�ق�صاد الرمقي واحضة يف هذا الباب �اصة عندما �راه الیوم جيول بقاع 
العامل من ٔ��ل �شجیع أ��انب �ىل �س��ر، تو�ه ٕ��داث العدید من 
املشاریع الصناعیة الضخمة �رونو املغرب وبوم�اردي �لق�یطرة، ن�سان 

ثقة و� امحلد و�ريها من املشاریع أ�خرى اليت يه يف طریق �جناز، ال 
موجودة ولعل أ�رقام املعلنة خبصوص �لب �س��رات أ�ج�بیة رمغ 
ظروف ت�ٔخر �شك�ل احلكومة، واليت �رجع �ٔ�ساس اىل أ�من 
و�س�تقرار اليت تع�شه بالد� بفعل ر�ایة �ال� امل� لب�ه ولشعبه 

ويف  و�لتايل ال �سوغ لنا كفا�لني س�یاس�یني ال�شك�ك يف هذا املوضوع
  .حسن نواینا كذ�، لٕالجناح معلیات �س��ر يف ب��

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته یعترب مرشو�ا  60.16مرشوع قانون 

طمو�ا منوذج�ا اللتقائیة املشاریع �عتبارها من ٔ�حسن ا�ٓلیات الناجعة اليت 
قا�دة يف لك  دافعنا �لهيا يف فر یق التجمع الوطين لٔ�حرار ليك �كون

م�ا� التدبري العمويم، ؤ�طالب من هذا املنرب ٔ�ن یعمم هذا املرشوع �ىل 
اكفة القطا�ات �ىل اخلصوص القطا�ات �ج�عیة من ٔ��ل �سهیل �ٓلیات 
التد�ل لتحق�ق الن�ا�ة املطلوبة وحىت �متكن املواطن من �س�تفادة من 

واقع، ٕاذن مل �كن نتاجئ هذه التد�الت ليك یتجسد ٔ��رها �ىل ٔ�رض ال
خمطئني عندما قلنا ٔ�ن وزراء التجمع و�ىل رٔ�سهم وز�ر الت�ارة والصنا�ة 
یقودون الیوم ثورة هادئة لٕالصالح لقطا�ات املنت�ة اليت �رشفون �ىل 

  .تدبريها
ؤ��ريا ومن موقع املسؤولیة، و�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة هذا املرشوع فٕان فریق 

  .�ٕالجيابالتجمع الوطين لٔ�حرار س�یصوت �لیه 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
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ملقاوالت املغرب، �مس فریق �حتاد العام ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة ٔ��رشف 
حتدث مبوج�ة الواك� املغربیة  60.16مبناس�بة م�اقشة مرشوع القانون رمق 

لتمنیة �س��رات والصادرات واليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة املالیة 

  .والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة
كام نتقدم �لس�ید وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي 

زیل �ىل العرض القمي والشامل ا�ي قدمه ٔ�مام ا�لجنة وا�ي �لشكر اجل
 60.16سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون رمق 

  .من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

حتدث مبوج�ة الواك� املغربیة لتمنیة  60.16ٕاذا اكن مرشوع قانون رمق 
ات والصادرات هيدف ٕاىل ضامن �منیة اق�صادیة قوا�ا �س��ر �س��ر 

والتصد�ر، وكذا التفا�ل إالجيايب �لحكومة ممث� يف الوزارة الوصیة مع تقار�ر 
املؤسسات ا�س�توریة ويف طلیعهتا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �عتباره الهیئة 

حول تق�مي معل العلیا �لرقابة �ىل املال العام من �الل تقر�ره الصادر 
الواك� املغربیة لتمنیة الصادرات، املركز املغريب ٕالنعاش (املؤسسات الثالث 

، اليت س�مت دجمها )الصادرات، ومك�ب أ�سواق واملعارض ��ار البیضاء
ق�د املصادقة،  60.16يف الواك� احملدثة طبقا ٔ�حاكم مرشوع القانون رمق 

�خ�الالت املاسة �لتدبري إالداري  أ�مر ا�ي بدا �لیا بناء �ىل نتاجئ
واملايل ا�ي عرف�ه املؤسسات الثالث املذ�ورة سلفا، مما �ذا �حلكومة 
ممث� يف الوزارة الوصیة ٕاىل �ك�یف اجلهود والعمل �ىل ٕا�داث واك� وا�دة 
هتمت ب�منیة �س��رات والصادرات؛ مع العمل �ىل �شجیع املقاوالت 

   .الرثوة وفرص الشغلاملصدرة من ٔ��ل �لق 
أ�مر ا�ي س�سامه يف حتق�ق التقائیة الس�یاسة �س��ریة والتصد�ریة 
مع م�ادرات املس�مثر�ن، وهو ما س�ميكن اململكة املغربیة من تقویة موقعها 

�الوة �ىل تطو�ر التعاون ، التفاويض �رشیك اسرتاتیجي لالحتاد أ�وريب
 �ىل مس�توى �لب موقع بالد�ج�وب، من ٔ��ل تعز�ز - ج�وب

�س��رات املنت�ة �لرثوة واملدرة لفرص الشغل الالئق من �ة، وتقویة 
  .العرض التصد�ري �لمقاوالت املغربیة يف أ�سواق اخلارج�ة من �ة ٔ�خرى

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
البد من إالشادة ب�ٔمهیة مرشوع القانون احلايل لكونه س�شلك بعد 

لسة العامة ٔ�داة مؤسساتیة موضو�ة رهن ٕاشارة املصادقة �لیه دا�ل اجل 
وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، �س�هتدف حتسني 
م�اخ أ�عامل لتعز�ز تنافس�یة �ق�صاد املغريب الس�تقطاب املس�مثر�ن يف 

  .خمتلف ا�االت
كام �مثن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب معلیة جتمیع املؤسسات 

شار ٕا�هيا ف� س�بق، مع تو� احلذر يف هذا الصدد، وذ� بت�ين امل 
س�یاسة اس��اق�ة حتول دون الوقوع يف خف التدا�ل والتعارض بني �ام 

ق�د  60.16واخ�صاصات الواك� احملدثة مبوجب مرشوع القانون رمق 

املصادقة والوزارة الوصیة، توخ�ا �لن�ا�ة والفعالیة يف حتق�ق ٔ�هداف 
  .العموم�ة ذات الص� مب�االت �س��ر والتصد�ر الس�یاسات

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕان سعي وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي من 
�الل تدابري �رشیعیة وٕاجراءات معلیة لت�ٔهیل قطاع �س��ر والت�ارة 

س��ر اخلارج�ة، قصد جتاوز مجمو�ة من إالشاكالت ذات الص� �ربط �
�لتصد�ر، هو ما س�ميكن بالد� من موا�ة الصدمات اخلارج�ة، أ�مر 
ا�ي جيعلنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ش�ید بعزم احلكومة �ىل 
�س�مترار يف س�یاسة �شجیع �س��ر واملس�مثر�ن وحتفزي املقاو� املغربیة 

 . �ىل تقویة قدراهتا التنافس�یة وعروضها التصد�ریة
�ملقابل، فٕان معلیة ضامن ا�س�ام خمتلف الس�یاسات العموم�ة ذات 
�رتباط مب�االت �س��ر والتصد�ر؛ �س�تدعي رضورة مواص� وتعز�ز 
ا�هودات املبذو� قصد دمع املصدر�ن املغاربة، مع مراجعة اتفاق�ات التبادل 

  . �ند�ر من احلر املربمة، حامیة لالق�صاد الوطين و�لمقاوالت املغربیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة، فٕاننا س�نصوت 
حتدث مبوج�ة الواك� املغربیة لتمنیة  �60.16ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 

 .�س��رات والصادرات

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -7
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  راء احملرتمون،الس�یدات والسادة الوز
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مبناس�بة 
حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة  60.16م�اقشة ودراسة مرشوع قانون رق�م 

  .لتمنیة �س��رات والصادرات يف اجللسة العامة
الوز�ر یالحظ ٔ�ن هذا املرشوع قانون ومن �الل تقدمي عرض الس�ید 

�اء لیدمج ثالث مؤسسات تعمل �ىل الرتوجي �ق�صادي يف واك� 
  : وا�دة، وهذه الواكالت يه

 الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات؛
 املركز املغريب ٕالنعاش الصادرات؛

 .مك�ب أ�سواق واملعارض ��ار البیضاء
هذا إالدماج مل ی�ٔيت من فراغ وٕامنا  وكام �اء يف عرض الس�ید الوز�ر ٔ�ن

�ت وعن �اء بناء �ىل توصیات التقار�ر الصادرة عن ا�لس أ��ىل �لحسا
اليت �لصت اىل وجود كرثة املتد�لني و�ش�ت  وزارة �ق�صاد واملالیة

ا�ة و�س��ر اجلهود الناجتة عن وجود ثالث مؤسسات حتت وزارة الصن
  .الرتوجي لالق�صاد املغريب تعمل �ىل، و�ق�صاد الرمقي
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كام ٔ�شار الس�ید الوز�ر ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون، �اء لی�دد �یف�ات 
�س�یري الواك� الوطنیة لتمنیة �س��رات والصادرات، مسلطا الضوء �ىل 
العنرص ال�رشي، مؤكدا �ىل ٔ�نه ابتداء من دخول هذا القانون �زي التنف�ذ، 

ملني �لواك� املغربیة لتمنیة �س��رات، س�مت نقل لك املس�ت�دمني العا
و�ملركز املغريب ٕالنعاش الصادرات، ومك�ب أ�سواق واملعارض ��ار 

ٕاضافة اىل ذ� س�یحتفظون �اكفة احلقوق .البیضاء �لعمل �لواك�
و�م�یازات اليت اكنوا �س�تف�دون مهنا مضن ٕاطارمه أ�صيل، وذ� يف 

  .أ�سايس اخلاص مبس�ت�ديم الواك� انتظار املصادقة �ىل النظام
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

بناء �ىل ما �اء يف عرض الس�ید الوز�ر، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب 
ض �لشغل �س�تحسن جتمیع الواكالت الثالث، ٕاال ٔ�نه ال بد من �سجیل بع

  : املالحظات حول هذا املرشوع واملمتث� ف� یيل
رضورة أ��ذ بعني �عتبار �دم تضارب اخ�صاصات لك من الواك� 
والقطاع احلكويم الويص، وذ� حفاظا �ىل توازن هذه �خ�صاصات ف� 

  ب�هنا؛
وربط �س��ر �لتصد�ر من �الل تقدمي ا�مع �لمصدر�ن و�لجمعیات 

ة ٔ�ثناء مشاركهتم يف املعارض املنظمة �خلارج، وتوفري اخلربة املهنیة الوطنی
  .الالزمة يف هذا الش�ٔن

العمل �ىل حتق�ق العدا� ا�الیة �ىل ٔ�ساس ٕاقامة م�اطق ٔ��شطة 
صناعیة وجتاریة و�ك�ولوج�ة يف خمتلف �ات اململكة، وكذ� �دم 

  �ق�صار �ىل املناطق الصناعیة احلالیة؛

تت�ىل يف رضورة احلرص  - ويه أ�مه  - وكذ� مالحظة ٔ�خرى -
�ىل احلفاظ �ىل حقوق ومك�س�بات وضعیة املوظفني العاملني �الیا 

  .�ملؤسسات الثالث اليت س�مت دجمها يف الواك�
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

املغريب �لشغل، نعترب و�رى ٔ�نه �ت من الرضورة ٕاننا يف فریق �حتاد 
تقلیص إالجراءات إالداریة واحلد من البريوقراطیة املتعلقة �لو�ئق ”مباكن، 

  .“والرتاخ�ص الالزمة ٕالقامة املشاریع ومتویلها يف خمتلف القطا�ات
عرف ٕایقاع منو ضعیف،  2016ولٕالشارة فٕان �ق�صاد املغريب لس�نة 

، بعدما بقي لس�نوات طوی� %1.5عقد�ن، ورمبا ال یت�اوز  یعّد أ�بط�ٔ م�ذ
وهذه املرة الثانیة اليت ید�ل فهيا العام اجلدید . يف املتوسط %4عند حنو 

من دون ٕاقرار مرشوع املوازنة يف الربملان، �س�ب تعّرث مفاوضات �شك�ل 
 .احلكومة اجلدیدة عقب انت�ا�ت ٔ�كتو�ر املايض

شارة كذ�؛ ٕاىل ٔ�ن الوضع �ق�صادي يف ويف أ��ري؛ البد من االٕ 
املغرب اكن صعبا �الل العام املايض، ٕاذ �راجعت �س��رات أ�ج�بیة 

، ٕاىل �انب %60وإالنتاج الزراعي �لحبوب بنحو  %25املبارشة بنحو 
ا�ساع �االت الغضب من ارتفاع أ�سعار وٕاقرار احلكومة قوانني �ري 

ا�ي رفع سّن إال�ا� وخفض شعبیة م�ل ٕاصالح صندوق التقا�د 
  .ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا س�نصوت وللك. الرواتب

   :الكونفدرالیة ا�ميوقراطیة �لشغل و�ةمجم -8
  الس�ید الرئ�س، 

  ، الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني

راطیة �لشغل �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميق
حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16القانون رمق ملناقشة مرشوع 

 .�س��رات والصادرات
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمون،

هيدف ٕاىل ٕادماج ثالث ال بد ٔ�ن �شري يف البدایة ٕاىل ٔ�ن هذا القانون 
مؤسسات مضن واك� وا�دة، بناءا �ىل توصیات التقار�ر الصادرة عن 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ووزارة املالیة واليت �لصت ٕاىل وجود كرثة 
املتد�لني و�ش�ت اجلهود كام ٔ�ن إالسرتاتیجیات والوسائل ال ت�ىش مع 

  .ٔ�ولو�ت املغرب وفا�لیه �ق�صادیني
ذه، یق�يض �كر�س احلاكمة وتفعیل ٕان ٕا�داث هذه الواك� بصیغهتا ه

التد�الت احلكوم�ة �رب توح�د املسؤولیة و�سهیل الت��ع واحملاس�بة، ونؤكد 
�ىل رضورة التزنیل اجلهوي لتد�الت هذه الواك� �كر�سا ملبادئ العدا� 
�ج�عیة وا�الیة، كام ندعو يف نفس إالطار ٕاىل ت�س�یق فعيل وحق�قي 

واملراكز اجلهویة لالس��ر يف ٔ�فق ٕاجياد صیغة  بني تد�الت هذه املؤسسة
لتجمیعها توخ�ا ملزید من الفا�لیة و�سهیال لظروف توطني �س��ر بصفة 

  .�اد� وم�صفة بني خمتلف اجلهات
ٕان ا�هودات �س��ریة املبذو� من طرف ا�و� يف ٕاطار �س��ر 

ت ال�س�یج �ق�صادي العمويم تق�يض تقویة البىن التحتیة وتعز�ز مؤهال
% 60تبقى احملرك أ�سايس لالق�صاد الوطين �عتبار ٔ�هنا �شلك ٔ�زید من 

من % 34من مجموع �س��رات ف� ال �شلك �س��ر اخلاص سوى 
ن ، �ٔ )من الناجت ا�ا�يل اخلام% 10ٔ�ي حوايل (احلجم إالجاميل لالس��ر 

س�بل أ�ساس�یة لتعز�ز التمنیة تقویة �س��ر وٕانعاش الصادرات يه من ال 
�ق�صادیة ومن �اللها خمتلف ٔ�و�ه إالقالع �ق�صادي، كام من ش�ٔهنا 

  .تقویة تنافس�یة �ق�صاد الوطين �ىل الصعید ا�ويل
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ويف نفس الس�یاق، نطالب ٕ�جراء تق�مي التفاق�ات التبادل احلر اليت 
ادل ت�س�ب يف ، ٔ�ن بعض اتفاق�ات التب.�ربط املغرب ببعض دول العامل
�س�تغرب من تغايض احلكومة عن هذا حبیث خسا�ر مالیة س�نویة �لمغرب، 

املوضوع، وندعو ٕاىل متكني الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات، 
  .من �رشاف �ىل التق�مي املس�متر التفاق�ات التبادل احلر

كون رش�اك و�ىل الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات والصادرات ٔ�ن �
حق�ق�ا �لمس�مثر وذ� �رب التد�ل الفا�ل والفعال يف خمتلف مرا�ل 
السلس� القميیة لالس��ر م�ذ بدایة إالنتاج وحىت �مثني املنتوج وٕانعاشه مع 
رضورة ٕا�داث فروع �ویة �اصة خصوصا ؤ�ن املغرب اخ�ار اجلهویة 

�ة ا�ار البیضاء املتقدمة وجتاوز الرتكزي وا�متركز إالداري خصوصا ؤ�ن 
  .اكنت تتوا�د هبا مؤسس�تان من الثالث مؤسسات املدجمة هبذا القانون

وحرصا م�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل لتحسني مرشوع 
هذا القانون نقدم مجمو�ة من املالحظات و�س�تفسارات واملمتث� ٔ�ساسا 

 : يف

�رٔ�سها الس�ید رئ�س رضورة إالشارة اىل ٔ�ن جملس ٕادارة الواك�  - 
 احلكومة ٔ�و من ینوب عنه؛

رضورة وضع النظام أ�سايس ملس�ت�ديم الواك�    - 
ونظام تعویضاهتم ب�شاور مع ممثيل املس�ت�دمني من 

  النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة؛

جيب �ىل لك عضو من ٔ�عضاء ا�لجنة ٔ�ن خيرب  - 
 املد�ر العام �لواك� �لترصحي �ملمتلاكت؛

احلكوم�ة �لتقار�ر ول�س رضورة ٕاطالع السلطة  - 
جملس إالدارة فقط وكذا ٕارشاك الربملان لٕالطالع 
واملناقشة واس��ر هذه التقار�ر ٔ�ثناء م�اقشة قانون 

 املالیة؛

  ؛توظیف التق�یني �لواك� - 
  .مرا�اة احلاالت �ج�عیة و�اج�ات إالدارة يف معلیة النقل - 

  : الر�ایة �ج�عیة یتعلق مبؤسسة 65.15مرشوع قانون رمق : رابعا

   :لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةا -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

لقد ارتبط مفهوم الر�ایة �ج�عیة ٔ�ساسا مبا یقوم به إال�سان ملسا�دة 
ن موا�ة ٔ�خ�ه إال�سان وقت الشدة وا�ي جعزت قدراته الشخصیة ع

واحملتا�ني، ٔ�ي ٔ�هنا  ف�ات املس�نني والیتاىم وأ�رامل اح�یا�اته م�ل ر�ایة
ارتبطت بنوع من إالحسان من القادر�ن �ىل �ري القادر�ن دون ٔ�ن �كون 

م�ظمة ٔ�و مسؤولیة ا�متع، ومع التطور ا�متعي ٔ�صبح لزاما ٔ�ن �ر�ا 
اس هتدف ٕاىل صون احلكومات هذه اخلدمة �عتبارها �دمة معوم�ة �ٔ�س

  .�رامة املواطنات واملوطنني
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نؤمن ب�ٔن مراجعة القانون 
يه خطوة اجيابیة يف مسار ٕاصالح مؤسسات الر�ایة �ج�عیة من ٔ��ل 
حتق�ق الفعالیة والن�ا�ة واحلاكمة، ونؤمن ب�ٔنه البد من �رشیع یضع �دا 
لالخ�الالت اليت تعاين مهنا مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �متك�هنا من �س�یري 
مرافقها بعد دمعها �لوسائل اليت س�سا�دها �ىل ت�ش�ئة مؤه� وداجمة 
�لمس�تف�د�ن وا�هنوض بوضعیة العاملني هبذه املؤسسات، ٕاال ٔ�ننا ال نعتقد 

نا وحصتنا من ٔ�ن احلل يف القطاع اخلاص، ودلیلنا يف ذ� ما یع�شه تعلمي 
تدين يف مرا�هبام �ىل املس�تو�ن القاري وا�ويل، مفشاركة القطاع اخلاص 
ل�ست العالج الشايف لقصور أ�داء احلكويم يف جمال الر�ایة �ج�عیة، 
بل ٕانّنا ال نتوفر حسب اعتقاد� �ىل دراسات تربهن ٔ�ّن اخلدمات ٕاذا ما مت 

ا ٕاذا قدمت من ق�ل القطاع تقدميها من القطاع اخلاص س�تكون ٔ�فضل مم
احلكويم، فاملطلوب هو ٔ�ن نبحث ٔ�وًال عن ٔ�س�باب التقصري ؤ�داء اجلهات 
احلكوم�ة املعنیة خبدمات الر�ایة �ج�عیة وهنا �س�تحرض اخلطاب املليك 

  : لعید العرش ا�ي قال ف�ه �اللته
ٕان من بني املشالك اليت تعیق تقدم املغرب، هو ضعف إالدارة " 
�ة، سواء من ح�ث احلاكمة ٔ�و مس�توى الن�ا�ة واخلدمات اليت العموم 

  .ا�هت�ى املنطوق املليك....." تقد�ا �لمواطنني
و�لیه، فقد �كون التقصري �جامً عن �دم توفري املزيانیات الاكف�ة 
لتنف�ذ مرشو�ات و�رامج الوزارة يف مراق�ة وت��ع مؤسسات الر�ایة 

عًا ٕاىل نقص يف املوارد ال�رشیة �ج�عیة، ٔ�و قد �كون الس�ب راج
ا�تصة، ٔ�و رمبا �كون هناك �لل قانوين و�رشیعي ف� خيتص ٕ�دارة ت� 
املؤسسات، وهذه مجیعًا معوقات وقضا� ميكن �ال�ا و�رتقاء ب�ٔداء هذه 

ا�ي  34املؤسسات بعیدا عن خوصصهتا، فا�س�تور، وانطالقا من الفصل
  : یقول

�ة بوضع وتفعیل س�یاسات مو�ة ٕاىل تقوم السلطات العموم " 
ولهذا الغرض، . أ�ش�اص والف�ات من ذوي �ح�یا�ات اخلاصة

  : �سهر خصوصا �ىل ما یيل

معاجلة أ�وضاع الهشة لف�ات من ال�ساء وأ��ات، وأ�طفال  -
  وأ�ش�اص املس�نني والوقایة مهنا؛ 

ٕا�ادة ت�ٔهیل أ�ش�اص ا��ن یعانون من ٕا�اقة جسدیة، ٔ�و  -
حر�یة، ٔ�وعقلیة، وٕادما�م يف احلیاة �ج�عیة واملدنیة،  حس�یة

 ."�لجمیع وت�سري متتعهم �حلقوق واحلر�ت املعرتف هبا
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هذا یؤكّد �ىل ٔ�ّن �مة الر�ایة �ج�عیة يه �مة تد�ل يف مصمي و 
العمل احلكويم، و�شهادة احلكومة نفسها يف �ر�جمها احلكويم ا�ي ال 

جمال الر�ایة �ج�عیة ٔ�مام القطاع اخلاص، فاحلكومة یتضمن ما یف�د ف�ح 
 املس�نني لٔ�ش�اص وطنیة س�یاسة ترصح �ىل ٔ�هنا س�تعمل �ىل وضع

وحقوقهم،  �رامهتم لضامن وا�متع املدين ا�و� لتد�ل تنظميي ٕاطار واع�د
املس�نني؛ ف�ٔ�ن احلدیث هنا عن  لٔ�ش�اص الوطين املرصد وتفعیل

  ج�عي؟خوصصة هذا ا�ال �
ٕاننا نؤمن ٔ�ن القطاع اخلاص، قد ینجح يف ٕادارة املرشو�ات ذات 
العائد �ق�صادي ا�دي، ولكن ل�س �لرضورة ٔ�ن ینجح يف جمال تقدمي 
اخلدمات �ج�عیة، فٕاذا ف�ح � ا�ال، فٕانّه لن �ركز ٕاالّ �ىل املدن الك�رية 

  .ؤسساتفقط، لیمت حرمان املناطق النائیة من �دمات هذه امل
  الس�ید الرئ�س،

لقد تفا�لنا يف الفریق �س�تقاليل مع مرشوع احلكومة، مك�فني 
ب�ٔضعف إالميان، فقدم�ا تعدیالت لو مت ق�ولها مجیعا، اكنت ل�سهم يف جتوید 
النص ا�ي حنن بصدده الیوم، ح�ث تفا�لت احلكومة مع بعضها، من ق�یل 

�ىل املؤسسات املرخص جعل ت�ٔمني العال�ات الطبیة والنفس�یة مق�رصا 
لها بذ�، بدل مؤسسة الر�ایة �ج�عیة اليت حرص �مهتا يف الت��ع 
واملوا�بة الطبیة والنفس�یة، ومل تق�ل احلكومة تقلیص �ٓ�ال البث يف طلبات 

یوما رحبا �لوقت وا�هود، ومل تق�ل الرفع من  30یوما ٕاىل  90إال�داث من 
من هذه املؤسسات دون سابق ٕاشعار، الغرامة املالیة عند ٕا�الق مؤسسة 

صو� لكرامة ورا�ة املس�تف�د�ن، �اصة، و�لك رصا�ة، ٔ�ننا مل نصل مكجمتع 
  .لوعي ميك�نا من حتمل مسؤولی��ا �ج�عیة جتاه هؤالء الزنالء

  الس�ید الرئ�س،
�ىل احلكومة ٔ�ن تتحمل مسؤولیاهتا لو ٔ�ولكت أ�مر �لقطاع اخلاص، 

عیة مرتبطة �شلك ٔ�سايس ��متع، فالعامل یع�ش مفؤسسات الر�ایة �ج�
�الیا مبا یعرف بذروة الر�ایة، فهناك دول انتقلت من مر�� سد احلا�ات 
ٕاىل مر�� ر�ایة اخلدمات، وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤمن ب�ٔن القطاع 
اخلاص جيب ٔ�ن یتد�ل يف هذا ا�ال �شلك مساند، ول�س �شلك 

ة وحرصا �ىل العدا� �ج�عیة يف تقدمي هذه ٔ�سايس، جتنبا �لطبق�
  .اخلدمات أ�ساس�یة

  .والسالم �لیمك ورمحته تعاىل و�راكته

  : فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة، وا�ي یمت مبوج�ه تعدیل  65.15رمق 

املتعلق �رشوط ف�ح مؤسسات الر�ایة �ج�عیة  14.05و�متمي القانون 
  .وتدبريها

لقد ظل ا�متیزي والصور ا�منطیة السلبیة وم�طق إالحسان والشفقة 
عاطي مع و�خ�الالت والعشوائیة يف ال�س�یري والتدبري السمة الغالبة يف الت

أ�مر ا�ي جعل قضا� الر�ایة �ج�عیة ببالد� �الل عقود من الزمن، 
م�ظومة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �شكو من مجمو�ة من املشالك 

  .الب��ویة والقانونیة والتدبريیة
ٕاال ٔ�ن التحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة اليت صاح�ت منط ��ش 

 التو�ه واملنظور يف التعاطي مع قضا� أ�رس املغربیة وكذ� التحوالت يف
الر�ایة �ج�عیة قد لعب دورا هاما يف �روز ٕارادة س�یاس�یة �ىل ٔ��ىل 

  .2011مس�توي �لميض يف ر�ب التحول والتغیري ا�سد يف دس�تور 
ويف نفس الس�یاق وبناء �ىل نتاجئ ال�شخیص العام لوضعیة مؤسسات 

به احلكومة وكذ� تقر�ر ا�لس  الر�ایة �ج�عیة ببالد� ا�ي قامت
أ��ىل �لحساب مت الوقوف �ىل العدید من أ�عطاب وإالخ�الالت مهت 
لك اجلوانب إالسرتاتیجیة القانونیة، املالیة، احلاكماتیة، التدبريیة وال�رشیة 

  .یاب ش�به �م لضوابط التنظمي والهیلكةلهذه املنظومة، يف غ 
�ل�ا�ة املل�ة ٕاىل تطو�ر  هذا املرشوع قانون ا�ي �اء �جواب

التكفل �لغري ومتاش�یا مع الواقع اجلدید �لر�ایة �ج�عیة ببالد� من �ة، 
ومبا یتالءم ورشوط ا�هنوض �لعمل التضامين والتاكفيل من �ة �نیة، �رب 
اس�تحضار احلا�ة ا�متعیة ٔ�مناط ٔ�خرى �لتكفل، اكلتكفل �ارج فضاء 

والتكفل بعوض، اع�دا �ىل املقاربة احلقوق�ة  املؤسسة ٔ�و التكفل عن بعد،
يف تقدمي اخلدمات، وٕاىل توس�یع س� هذه اخلدمات ل�شمل وضعیات 
قانونیة ٔ�خرى يف ٕاطار أ�دوار اجلدیدة اليت �راهن هذه املؤسسات �ىل 
تقدميها يف جمال العمل �ج�عي، اكٕالسعاف �ج�عي، والوساطة 

هیل وٕا�ادة الت�ٔهیل، كام هيدف مرشوع هذا �ج�عیة، والرتویض والت�ٔ 
القانون ٕاىل متتیع مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �لشخصیة �عتباریة لتمتكن 
من ٕاجناز �ا�ا وحتق�ق اس�تقاللیهتا، وذ� من �الل مج� من التدابري، 
اكلت�دید ا�ق�ق الخ�صاصات املتد�لني يف جمال التدبري، ودمع وتطو�ر 

ا�ا�لیة ؤ�عامل املراق�ة والتف��ش و�ريها، مع اس�تحضار البعد ٔ�نظمة الرقابة 
  .ا�ايل وم�دٔ� التخصص

وٕاذا كنا ال جنادل يف ٔ�مهیة هذا املرشوع قانون ا�ي �اء لت�دید 
التو�ات الكربى وأ�هداف أ�ساس�یة لهذه املبادرة ال�رشیعیة، فٕاننا يف 

م�ش يف حق هذه الف�ة املقابل ال ميكن ٔ�ن نتغاىض عن �كر�س احلیف وا�هت 
من ا�متع وحنن بصدد سن �رشیع یتضمن قصورا ونقصا ب��ا يف ا�هنوض 

  .بوضعیة املؤسسات والعاملني هبا
ؤ�ملنا ٔ�ن تلزتم احلكومة �لك تعهداهتا ؤ�ن توا�ب هذا املرشوع قانون 
بنصوص تنظميیة ويف �ٓ�ال حمددة يف الزمن، كام ال خنفي رغب��ا القویة يف 

وق �اص مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة �معها وختصیص ٕا�داث صند
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موارد مالیة قارة �معها وٕانصاف الف�ة العام� هبا مبا �سمح به القانون حىت 
ی�س�ىن لهذه املؤسسات الق�ام بدورها احلیوي وحىت ال تبقى �ارج روح 

  .2011وم�طوق دس�تور 
الیة �لف�ة العام� ضعیة إالداریة والقانونیة واملو�القة مبا س�بق تعترب الو 

يف هذا ا�ال �ج�عي أ�سايس واحلیوي �لمجمتع احللقة أ�ضعف لهذه 
املنظومة �لنظر ٕاىل ٔ�جور املس�ت�دمني ومس�تحقاهتم اليت ال �رىق ٕاىل 
مس�توى املسؤولیة اجلس�مية امللقاة �ىل �اتقهم، من �ة و�لنظر ٕاىل 

ململكة والت�ٔ�ري يف رصفها التفاو�ت يف م�ظومة أ�جور �رب خمتلف �ات ا
يف كثري من أ�ح�ان، بل وٕالغاهئا بدعوى جعز املزيانیة يف ٔ�ح�ان ٔ�خرى، 
دون احلدیث عن انعدام التغطیة الصحیة والتعویضات العائلیة والتعویضات 
عن املسؤولیة و�شرتاك يف الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي ٔ�طر 

عى م�ا مجیعا تقومي وتصحیح هده ومس�ت�ديم املؤسسات ؤ�عوانه مما �س�تد
س�شلك ال حما� جتاو� حق�ق�ا وتفعیال للك �خ�الالت أ�مر ا�ي 

مطالب هذه الف�ة اليت �س�تحق لك العنایة والتقد�ر ویعمل �ىل حتق�ق 
  .العدا� �ج�عیة بني مس�ت�ديم القطاع

خفارطة املؤسسات �ج�عیة مبختلف ٔ�حناء الوطن م�فاوتة من ح�ث 
النوع وا�ال، مبختلف �ات ململكة، وتتكفل ٕاما �ٔ�ش�اص يف وضعیة 
ٕا�اقة ٔ�و �ٔ�یتام ٔ�و �ٔ�طفال املهملني ٔ�و �ملس�نني ٔ�و �ل�ساء يف وضعیة 
صعبة ٔ�و �حملتا�ني املصنفني مضن عتبة الفقر والهشاشة، فاكنت مؤسسات 

حسان ، ويه �سمیة مرادفة لالٕ »اخلري�ت«الر�ایة �ج�عیة �سمى 
، حىت �سا�ر "دور الطالب والطالبة"والصدقات، والیوم �ري امسها ٕاىل 

مفهوم املرفق العمويم، وتت�اوز بذ� ٔ�سالیب التحمك والك�ن اليت اكنت 
  .سائدة ٕاىل وقت قریب
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٕاذ جندد الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع 
ش�ٔنه ا�هنوض بوضعیة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة، وتغیري قانون ا�ي من 

نظرة ا�متع السلبیة لهذه الف�ة املس�تف�دة، وت�سري س�بل اندما�ا الفعيل يف 
احلیاة الیوم�ة، ومتتیعها مبواطنهتا اكم� �ري م�قوصة دون ٕاغفال �نف�اح �ىل 

جمال الر�ایة  الت�ارب إالقلميیة واجلهویة والوطنیة وا�ولیة الرائدة يف
�ج�عیة �متكني هده املؤسسات والف�ة العام� واملس�تف�دة من املسامهة يف 

  .التمنیة ومن ٔ��ل ذ� نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون

  : فریق العدا� والتمنیة -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 والسادة الوزراء احملرتمون، الس�یدات 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين يف البدایة، ؤ�� ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس 
م�علق مبؤسسات  65.15املس�شار�ن، يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 

عمتدهتا وزارة أ�رسة الر�ایة �ج�عیة، ٔ�ن ٔ�نوه �ملقاربة ال�شار�یة، اليت ا

والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، سواء �الل مرا�ل ٕا�داد مرشوع 
هذا القانون، ٔ�و ٔ�ثناء م�اقش�ته دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 
و�ج�عیة، ح�ث سلجنا �لك ٕاجيابیة مرونة وانف�اح الوزارة �ىل لك 

ىل جتوید النص القانوين، ا�ي بني التعدیالت واملقرت�ات اجلادة والرام�ة إ 
ٔ�یدینا من ٔ��ل تدارك بعض النواقص و�خ�الالت، اليت تضمهنا القانون 

املتعلق �رشوط ف�ح مؤسسات الر�ایة �ج�عیة وتدبريها  14.05رمق 
، وا�ي �اء يف س�یاق �اص ا�سم �ل�رسع 2006نونرب  22الصادر يف 

املفاج�ة ٕال�دى مؤسسات الر�ایة  وردة الفعل، �ىل ٕا�ر الز�رة امللك�ة
، ح�ث وقف �اللته بنفسه �ىل �2005ج�عیة ��ار البیضاء س�نة 

 .وضعیة املؤسسة و�ا� املس�تف�د�ن
كام ننوه ٔ�یضا مبهنجیة ٕا�داد التقر�ر العام حول مؤسسات الر�ایة 
�ج�عیة، ا�ي رمس صورة حق�ق�ة عن وضعیة هذه املؤسسات، وقدم 

لیة لت�اوزها، ومن ش�ٔن ٕاخراج مرشوع القانون ا�ي بني مقرت�ات مع 
ٔ�یدینا يف ٔ�حسن صیغة، املسامهة يف جتاوز نواقص القانون احلايل وٕا�ادة 
هیلكة القطاع وحومكته والريق �خلدمات اليت یقد�ا �لمس�تف�د�ن، ا�س�اما 
مع م�ادرات �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، ا�ي ما ف� یؤكد �ىل 

ورة ٕاجياد �لول م�تكرة ٕالدماج وت�ٔهیل أ�ش�اص يف وضعیة صعبة، مبا رض 
حيفظ �رامهتم، وا�س�اما كذ� مع الرب�مج احلكويم، ا�ي �اء ٕ�جراءات 
طمو�ة، خصوصا يف حموره الرابع، لتعز�ز التمنیة ال�رشیة وال�سك 

  .�ج�عي وا�ايل
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 راء احملرتمون، الس�یدات والسادة الوز

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٕارساء د�امئ جممتع م�ضامن،  يف تصد�ره �ىل 2011لقد نص دس�تور 

�متتع ف�ه امجلیع �ٔ�من واحلریة والكرامة واملساواة، و�اكفؤ الفرص، والعدا� 

�ج�عیة، ومقومات الع�ش الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق 
  .ملواطنةوواج�ات ا

�ري ٔ�ن خمتلف التقار�ر املنجزة حول مؤسسات الر�ایة �ج�عیة 
جسلت من بني �خ�الالت العمیقة اليت یعاين مهنا هذا القطاع، هو كرثة 
املتد�لني ف�ه وضعف الت�س�یق ٔ�و غیابه، اليشء ا�ي ینعكس �ىل �رت�ب 

ت العموم�ة أ�ولو�ت وحتدید املسؤولیات ویعیق التزنیل أ�م�ل �لس�یاسا
  .يف هذا ا�ال، الس�� مع غیاب رؤى واحضة وحمددة

ويف هذا إالطار البد من إالشارة ٕاىل ٔ�مهیة املبادرة الوطنیة �لتمنیة 
ال�رشیة، اليت ٔ�عطى انطالقهتا �ال� امل� محمد السادس، نرصه هللا، س�نة 

بادرة ، واليت تتوفر �ىل موارد مالیة �مة �دا، ٕاال ٔ�ن خضوع هذه امل 2005
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لوصایة وزارة ا�ا�لیة، ول�س وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
�ج�عیة، ٔ�فرغها من بعدها �ج�عي، وجعل مهنا، يف ٔ��ایني كثرية، 

  .ٔ�داة ریعیة �س�تف�د مهنا امجلعیات املقربة من بعض ر�ال السلطة
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

 مون، الس�یدات والسادة الوزراء احملرت 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن نؤكد، من ٔ��ل بلوغ 
أ�هداف واملرايم، املتو�اة من هذا القانون، �ىل رضورة ٔ��ذ بعني 

  : �عتبار ما یيل

وضع تصور واحض ملعاجلة �خ�الالت اليت رصدها  -
و�ج�عي والب�يئ، الس�� يف جمال  تقر�ر ا�لس �ق�صادي

حاكمة الس�یاسات العموم�ة وتفاوت نوعیة املشاركة و�دم 
تناسق الس�یاسات العموم�ة املتعلقة �لتمنیة ال�رشیة مع ا�ططات 

 الس�نویة �ىل املدى البعید؛

اس��ر التق��ت املنجزة �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة  -
 ال�رشیة؛

مة م�ظومة ا�مع �ج�عي املراجعة الشام� حلاك -
، )الوقف(وف�ح موارد قارة ملؤسسات الر�ایة �ج�عیة 

خصوصا ؤ�ن ا�مع احملول لهذه املؤسسات املس�ت�لص من 
 رضیبة ا�حب ضعیف �س�ب كرثة املؤسسات املس�تف�دة م�ه؛

�لمرٔ�ة يف الوسط القروي " �راميت"ٕاطالق م�ادرة  -
 هذا الوسط و�كو�هنن؛هبدف تعبئة ال�ساء املتعلامت دا�ل 

تفعیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة محلایة الطفو� واحتاذ  -
 تدابري اس�تع�الیة و�جعة يف ٕاطار س�یاسة حامیة الطفو�؛

ٕا�داث صندوق �لتكفل �ٔ�یتام وأ�طفال يف وضعیة  -
 هشة؛

ٕا�داث مراكز �ویة م�خصصة لعالج وم�ابعة وضعیة  -
 أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة؛

�ت �س�تق�ال والتوج�ه ومتك�هنا من املوارد تعز�ز بنا -
 املالیة وال�رشیة؛

�ه�م �لعنرص ال�رشي ومتتیع العاملني يف الر�ایة  -
التغطیة �ج�عیة والتغطیة (�ج�عیة �اكفة حقوقهم النقابیة 

 ؛)الصحیة

عقد اتفاق�ات رشاكة مع وزارة الرتبیة الوطنیة  -
يل والبحث العلمي �مع دور الطالب والتكو�ن املهين والتعلمي العا

من مزيانیة  %70والطالبة املوجودة �الیا، واليت متتص حوايل 
 القطاع، عوض ٕا�داث دا�لیات �دیدة؛

الز�دة يف قمية ا�مع املرصود �لجمعیات، ح�ث الزال هناك  -
 خصاص رمغ مضاعف�ه يف الوالیة السابقة؛

كومة، ٕاىل �زاید الطلب �ىل ويف اخلتام، ال یفوتين ٔ�ن ٔ�ثري ان��اه احل 
اخلدمات �ج�عیة، يف ظل حش املوارد ٔ�و انعدا�ا، الس�� مع توافد ٕا�داد 
�برية من الالج�ني السوریني وأ�فارقة �ىل بالد�، واخ�یار احلكومة، 
بتعل�ت سام�ة من �ال� امل�، �سویة وضعیهتم القانونیة، اليشء ا�ي 

ج اس��اق�ة وم�دجمة تضمن لهذه الف�ة حامیة حيمت �ىل احلكومة وضع �رام
اج�عیة وتقي من بعض الظواهر �ج�عیة السلبیة، اكل�سول والرسقة 

  .و�ريها
للك هذه �عتبارات س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع 

  . قانون
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة 65.15

  الس�ید الرئ�س،
يف البدایة البد من التنویه �لنقاش اجلدي واملسؤول ا�ي عرف�ه جلنة 

لتعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة دراس�هتا لهذا املرشوع، كام ا
�ش�ید ٔ�یضا �لتفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس�یدة وز�رة أ�رسة 
والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة مع تعدیالت الفرق وا�مو�ات 

  .الربملانیة واليت س�سامه يف جتوید النص ش� ومضمو�
  د الرئ�س،الس�ی

ٕاننا يف الفریق احلريك نعترب هذا املرشوع من أ�مهیة مبا اكن لكونه �اء 
ملعاجلة الصعو�ت و�خ�الالت اليت اكنت تعرفها مؤسسات الر�ایة 
�ج�عیة �س�ب التفاو�ت ا�الیة القامئة بني املؤسسات من ح�ث املوارد 

لزاما �ىل احلكومة ٕا�داد ال�رشیة واملالیة وإالماك�ت املتوفرة، ٕاذ اكن 
مرشوع قانون ی�ىش مع الواقع اجلدید �لر�ایة �ج�عیة ببالد� من �ة 

  .ویتالءم مع رشوط ا�هنوض �لعمل التضامين والتاكفيل من �ة �نیة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل متكني املغرب من نص معیاري كف�ل 
�لتكفل �لغري، �رب اس�تحضار احلا�ة بضامن الرشوط والضوابط الالزمة 

ا�متعیة ٔ�مناط ٔ�خرى �لتكفل، اكلتكفل �ارج فضاء املؤسسة والتكفل عن 
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بعد والتكفل بعوض، اع�دا �ىل املقاربة احلقوق�ة يف تقدمي اخلدمات، ومن 
�الل ٔ�یضا توس�یع س� اخلدمات اكٕالسعاف �ج�عي، الوساطة 

وٕا�ادة الت�ٔهیل ومتتیع مؤسسات الر�ایة �ج�عیة، الرتویض والت�ٔهیل 
  .�ج�عیة �لشخصیة �عتباریة

  الس�ید الرئ�س، 
للك هذه �عتبارات السالفة ذ�رها س�نصوت يف الفریق احلريك اجيا� 

  .�ىل هذا املرشوع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي، �مس فریق التجمع  -5
  : وطين لٔ�حرارال

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�سامه الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 

وهو . یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة 65.15مرشوع قانون رمق 
م فریق�ا �لنظر ٔ�مهیة هذا املوضوع ا�ي یقرتن املرشوع ا�ي حظي �ه�

�ٔ�ساس حبفظ �رامة إال�سان ومبواطنته الاكم� املكفو� بدس�تور اململكة 
  .35و 34و 32و 31يف دیباج�ه ويف فصو� رمق 

  الس�ید الرئ�س، 
�رى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن مؤسسات الر�ایة �ج�عیة 

 �املنا املعارص، حبیث مل یعد دورها مق�رصا ٔ�صبحت �شلك قوة فا�� يف
�ىل تقدمي �دمات الر�ایة التقلیدیة، بل ٔ�صبحت رش�اك يف ال�شاط 
التمنوي واحلقويق يف الب�ان اليت مت� ب��ة جممتعیة وس�یاس�یة م�قدمة، 

ومن هذا . واس�تطاعت ٔ�ن �كون لها تد�الت واسعة يف م�اد�ن خمتلفة
راتنا لهذا التحول العاملي يف مفهوم الر�ایة املنطلق، اكن من الالزم جما

�ج�عیة اليت ٔ�صبحت حقا من احلقوق أ�ساس�یة اليت �كفلها ا�متع لعموم 
املواطنني، ح�ث انتقلت من دورها التقلیدي كدور �لرب وإالحسان ٕاىل 

وی�ٔيت هذا املرشوع اخلاص بتدبري مؤسسات الر�ایة . فضاءات ٕامنائیة
هذه املتغريات ول�سامه يف حتق�ق احلد أ�دىن من  �ج�عیة لیوا�ب

وهو . مس�توى املع�شة ا�ي یضمن الكرامة إال�سانیة �تلف ف�ات ا�متع
املرشوع ا�ي �اء كذ� لیعاجل مجمو�ة من إالخ�الالت والثغرات يف 

املتعلق  14.05م�ظومة التكفل اليت ملس�ناها مجیعا بعد تطبیق القانون رمق 
ؤسسات الر�ایة �ج�عیة وتدبريها، واليت س�بق وطلب �رشوط ف�ح م

فریق�ا يف جملس النواب بتعدی� من �الل مقرتح قانون تقدم به نواب فرق 
  .ومجمو�ة أ��لبیة يف الوالیة ال�رشیعیة السابقة

كام ٔ�ن ٔ�مه ما ميزي هذا املرشوع ق�امه �ىل ٔ�سس واحضة وحمددة املعامل 
اخلدمات املقدمة، وتضمن كذ� توس�یعا  �لتكفل �لغري والريق جبودة

ك�ف�ات ٕا�داث املؤسسات ل  �االت الر�ایة �ج�عیة وتق�ینا ٔ�فضل
اخلاصة هبا وطرق مراق�هتا، فضال عن تنصیصه �ىل ضوابط زجریة و�ىل 
نوعیة العقو�ت الواجب توق�عها يف �ال معاینة الي خمالفة ٔ�و جتاوز 

 .ٔ�حاكم هذا القانون
  س، الس�ید الرئ�

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٕاذ �ش�ید ٕ��داد املرشوع يف 
ٕاطار مقاربة �شار�یة موسعة ومهنجیة �شاوریة واسعة مك�ت من ٕارشاك 
الفا�لني واملتد�لني يف هذا ا�ال، �ٕالضافة ٕاىل التعاطي إالجيايب ملعاجلة 

ا�ي  ٔ�و�ه القصور يف النص املعروض، نؤكد �ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع
�كرس إالرادة ا�س�توریة وتزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع، مبا �سمح �س�تحضار 
املقاربة احلقوق�ة وٕ�رساء م�ادئ التضامن دا�ل جممتعنا ا�ي نطمح مجیعا ٔ�ن 

  . �متتع مجیع ٔ�فراده مبقومات الع�ش الكرمي
تلمك، الس�ید الرئ�س، ويف ٕاطار احلزي الزمين ا�ول لنا، ٔ�مه مالحظات 

وانطالقا من . ا ف� یتعلق �لنص ال�رشیعي املعروض �ىل ٔ�نظار� الیومفریق�
ق�اعتنا ب�ٔمهیة هذا املرشوع ووفاء �لزتاماتنا دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، 

  .نصوت �لیه �ٕالجيابس� 
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
 .�ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٔ��رشف الیوم ب��اول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

بْداء الرٔ�ي يف مرشوع القانون رمق 
�
یتعلق  65.15من ٔ��ل املناقَشة وا

  . �ج�عیة مبؤسسات الر�ایة
ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة من �الل الهام و�مثن هبذه املناس�بة النقاش 

  .التعاطي إالجيايب بني ٔ�عضاء ا�لجنة والس�یدة الوز�رة
كام ننوه مبهنجیة ٕا�داد هذا املرشوع الهام من طرف الوزارة املعنیة، من 

�عي وكذا �الل ا�لقاءات ال�شاوریة مع املؤسسات العام� يف ا�ال �ج
  .مجعیات ا�متع املدين ببالد�

  الس�ید الرئ�س، 
 �ملغرب يف املؤسسايت �لتكفل قانوين نص ٕاصدار بعد ٔ�ن مت ٔ�ول مرة

 القانوين الت�ٔطري وغیاب �متزي �لعفویة اكن ا�ي ، وهو جمال2006 دج�رب 7
  .والتق�مي والت��ع �لق�اس القانونیة ا�ٓلیات وغیاب املعیاریة واملرجعیة

 154 - 06 -1 رمق الرشیف الظهري من لك مق�ضیات مك�ت وقد 
 05 - 14 القانون ب��ف�ذ ) 2006نونرب 22 ( 1427 شوال 30 يف املؤرخ
 رمق وتدبريها، واملرسوم �ج�عیة الر�ایة مؤسسات ف�ح �رشوط املتعلق
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 ) 2007 یولیوز 03 ( 1428 ا�ٓخر جامدى 17 يف الصادر 2.07.809
 مؤسسات حول ٔ�ويل تصور وضع ، من14.05 القانون بیقبتط  القايض
  : عنارصه  ٔ�مه بني من اكن �ج�عیة الر�ایة

 املؤسسات؛ من النوع لهذا املفهوم القانوين حتدید -

 الف�ح �یف�ات وحتدید اخلدمات �شملها اليت والف�ات -
 والرتخ�ص؛

 والتدبري؛ �لتنظمي قوا�د حيدد �لحاكمة نظام وسن -

 .والت��ع �لمراق�ة قلميیةإ  �ٓلیات وٕارساء -
 �ج�عیة الر�ایة مؤسسات ف�ح قانون تطبیق ٕان مالحظة ٔ��ر

ا�ٓن،  ٕاىل 2007 یولیوز 19 من التنف�ذ ابتداء �زي دخو� م�ذ وتدبريها
  : �ت من اس�ت�الص املالحظات التالیةمك 

 �ا�ة النصوص املؤطرة ٕاىل مراجعة شام�، رمغ -
 من العدید �سجیلها، بفعل مت اليت العدیدة إالجيابیة اجلوانب

 �ىل املصادقة م�ذ بالد�، و�اصة شهدهتا املس�ت�دات اليت
 ؛�لهيا نص اليت اجلدیدة واحلقوق 2011 دس�تور

 املؤسسايت التكفل معلیات وحتصني احلا�ة اىل ضبط -
 من التطوعیة أ�عامل والتف��ش وحتصني املراق�ة �ٓلیات وتفعیل

 .الریعیة املامرسات
  س،الس�ید الرئ�

 �ج�عیة، م�ذ والتمنیة وأ�رسة واملرٔ�ة التضامن وزارة بعد ٔ�ن رشعت
 14.05 القانون ٕاصالح املشاورات هبدف من سلس� ، يف2012 م�تصف
ٕاطار مقاربة  يف وتدبريها، وذ� �ج�عیة الر�ایة مؤسسات بف�ح املتعلق
 �عیة، من�ج الر�ایة جمال يف أ�ساس�یني الفا�لني خمتلف جتاه �شار�یة
 ومد�ري ومجعیات القانون بتطبیق املعنیة �ارج�ة �لجهات مصاحل

 اه�مات حتدید من ا�لقاءات هذه �ج�عیة، مك�ت الر�ایة مؤسسات
 توافق�ة مقرت�ات وتقدمي موضوعي ورصد املتد�لني خمتلف وانتظارات

  .وواقعیة
  الس�ید الرئ�س،

والتصویت �لیه يف  یندرج هذا املرشوع ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته
ٕاطار ا�هودات اليت تبدلها احلكومة �لهنوض و�ه�م ببعض الف�ات اليت 
تو�د يف وضعیات ال �سمح لها مبامرسة ح�اة طبیعیة دون احلا�ة ملسا�دة 
الغري، مما یتوجب معه توفري مالذ �ٓمن لهذه الف�ات حيفظ هلم �رامهتم 

  .ویعوضهم ا�فء أ�رسي
ومة من ٔ��ل �ل ٕاشاكلیة الر�ایة �ج�عیة اليت يف ٕاطار معل احلك

ٔ�صبح یعرفها ا�متع املغريب �شلك مزتاید، تضمن مرشوع القانون التنصیص 
�ىل ٔ�مناط ٔ�خرى �لتكفل اكلتكفل �ارج فضاء املؤسسة ٔ�و عن بعد ٔ�و 

التكفل بعوض، يف ٕاطار مقاربة حقوق�ة من �الل تقدمي اخلدمة �لرتكزي 
د �ٕالضافة ٕاىل احلرص �ىل ضامن جودة اخلدمات �ىل حقوق املس�تف�

  .املقدمة ٕالیه
ف�ح هذا املرشوع القانون  كام �مثن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب

�س��ر يف جمال مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �لقطاع اخلاص وا�ي 
س�سامه ال حما� يف توس�یع العرض يف هذا ا�ال، وكنا نتو� ٔ�ن یف�ح � 

ال ل�شمل لك الف�ات املس�هتدفة دون حرصه فقط �ىل ف�يت أ�ش�اص ا�
  .املس�نني وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة

�ىل �دمات م�نو�ة وٕاد�الها  هذا املرشوع القانونتنصیص و�مثن ٔ�یضا 
يف ٕاطار التكفل �لغري ا�ي تقوم به مؤسسات الر�ایة �ج�عیة حبمك 

ر أ�دوار اليت �راهن ا�و� �ىل ق�ام هذه الواقع ٔ�و ميكن ٔ�ن تقوم هبا يف ٕاطا
املؤسسات هبا يف جمال العمل �ج�عي، ومن ٔ��رزها إالسعاف 
�ج�عي، الوساطة �ج�عیة الرتویض والت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل، ٕاضافة 
لتنصیصه �ىل متتیع مؤسسات الر�ایة �ج�عیة �لشخصیة �عتباریة 

ونیة الالزمة ٕالجناز �ا�ا وحتق�ق اس�تقاللیهتا عن �متك�هنا من الشخصیة القان
  .اجلهة املؤسسة لها وذ� يف ٕاطار حتدید املسؤولیات

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدة الوز�رة، 

  ٔ��هتا الس�یدات والسادة، 
وِبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا نَُؤّكِد دمعنا لهذا املرشوع الهام ا�ي 

ایة �ج�عیة ببالد� ونصوت �لیه �شلك مر�كزا ٔ�ساس�یا لتنظمي جمال الر�
  .�ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  : الفریق �شرتايك -7

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
" ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف م�اقشة 

وهو " یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة 65.15مرشوع قانون رمق 
مرشوع ذو ٔ�مهیة �لغة حيدد ٔ�سس التكفل �لغري، وینص �ىل ر�ایة 
املواطنني ا��ن یو�دون يف وضعیة هشة، هو مبثابة مر�ٓة تعكس مس�توى 

�ىل امحلایة �ج�عیة ببالد�، وحيمل ��و� مسؤولیهتا املعنویة وأ��الق�ة 
ر�ایة املواطنني، ٕاذ عرف املغرب ولس�نوات فرا�ا �بريا يف تزنیل �رشیعات 
هتم الر�ایة �ج�عیة، والیوم مبوجب هذا القانون ٔ�صبح من واجب ا�و� 
وضع س�یاسة تضام�یة، الهدف مهنا م�ٔسسة وعقلنة العمل �ج�عي 

حمتیة يف مغرب اس�ت�ابة �لمقاربة احلقوق�ة وا�الیة الاليت ٔ�صبحتا رضورة 

  .الیوم
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فلكنا نتذ�ر ملف �ريیة �ني الشق وم�ابعة الرٔ�ي العام الوطين ل�شا�ة 
الو�ه احلق�قي لهذه املؤسة، مما دفع �ٓنذاك �ملسؤولني �ىل القطاع ٕال�داد 

، ولك�ه مل 05.14قانون م�ظم ملثل هذه املؤسسات، فصدر قانون رمق 
جفاء . الش�ٔن الوطين البالغ أ�مهیة یرتمج طمو�ات الفا�لني ٔ�و املت��عني لهذا

املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس�ته لیعاجل مجمو�ة من إالخ�الالت والنقائص 
  .اليت تعرفها هاته املؤسسات �ىل مجیع املس�تو�ت

مفن بني الت�د�ت الكربى اليت �ىل بالد� التغلب �لهيا، يه توفري 
ن ا��ن یعانون ا�هتم�ش ح�اة �رمية لاكفة املواطنني، خصوصا مهنم املعوز�

والفقر جبمیع ٔ�نوا�ه، حىت نؤمن السمل �ج�عي و�س�تقرار الس�یايس، 
  .والقدرة �ىل الع�ش املشرتك يف جممتع �سوده الت�ٓزر وال�سك

فرمغ ا�هودات املبذو� يف هذا الباب، ٕاال ٔ�هنا مازالت تف�قر ٕاىل تصور 
ملغربیة، مع غیاب املهنیة واحض لفلسفة الر�ایة �ج�عیة بصیغهتا ا

و��رتاف�ة يف ترصیف اخلدمات، ومعاجلة املشالك �ج�عیة والصحیة 
و�ق�صادیة، و�شخیصها �شخیصا دق�قا، والعمل �ىل ٕا�ا�هتا �ىل ذوي 
�خ�صاص من أ�طر العام� هبذه املؤسسات، اليت تعاين بدورها الضعف 

یة �ج�عیة، مما قد �زید الوضع الشدید يف التخصصات املرتبطة مبهن الر�ا
یتعلق أ�مر مبؤسسة ت�ٔوي  ت�ٔزما دا�ل هذه املؤسسات، خصوصا عندما

أ�طفال واملس�نني وذوي أ�مراض النفس�یة، وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، 
مما ٔ�صبح یفرض معه الیوم، ٕاخراج مشاریع هتم الر�ایة �ج�عیة �راعى فهيا 

ملؤسسات، م�ش�بعني �لقمي إال�سانیة الن���، ٔ�یضا حقوق العاملني هباته ا
اليت حترتم إال�سان ا�ي �رمه هللا وفض� �ىل مجیع خملوقاته، حىت یؤدون 

  .�مهتم �ىل ٔ�مكل و�ه
�س�ل ٔ�یضا كفریق، تدا�ل مجمو�ة من القطا�ات يف هذا القطاع، مما 

ا وجب قد یعرقل ٔ�و یؤخر تنف�ذ مجمو�ة من املشاریع املرتبطة �لك قطاع، �
ملعاجلة إالخ�الالت، مع تتوجي معل �دى حتدید مسؤولیة لك م�د�ل �ىل 

لك م�د�ل �ملتابعة، من �الل رفع التقار�ر �لقطاع املسؤول ٔ��ل جتوید 
  .اخلدمات هبذه املؤسسات ؤ�یضا لتفعیل م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة

ني يف تعز�ز وتعترب مجعیات ا�متع املدين من بني املتد�لني أ�ساس�ی
امحلایة �ج�عیة اخلاصة هبذه الف�ة، ٕاذ یؤ�ر مبواقفه واقرتا�اته يف رمس 
س�یاسة �اصة هبذا القطاع ٕان �ىل مس�توى تقدمي اخلربات ٔ�و �رب دمع 
�رشیعات تضغط من �اللها �ىل صناع القرار ٕالقرارها، فضال عن 

  .ه املؤسساتمسامههتا �رشیك فعال يف موا�بة معلیات الرصد والت��ع لهذ
ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق، ال ميك�نا كفریق ٕاال ٔ�ن �مثن مرشوع هذا 

، القانون، ا�ي س��ظم ویقنن ال حما� تدبري جمال الر�ایة �ج�عیة ببالد�
يف ٕاطار من احلاكمة اجلیدة، والشفاف�ة املمتث� يف ا�رتام الرشوط املتعلقة 

  .�لزنالءب�س�یريها، والعمل �ىل صیانة احلقوق الفضىل 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل 
یتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة يف  65.15مق م�اقشة مرشوع قانون ر

اجللسة العامة، ومن ٕاجيابیات هذا املرشوع قانون ٔ�نه حيدد مضن مواده، 
مجمو�ة من املفاهمي والتعاریف اليت تنظم ا�ال و�رفع ا�ل�س عن العدید من 
نقط الغموض اليت �ك�نف جمال الر�ایة �ج�عیة، وا�ي قد یف�ح �ب 

والت�ٔویل لبعض املسؤولني هذا �جهتاد وهذا الت�ٔویل، �البا ما �جهتاد 
�كون جمانبا �لصواب، ٕاما عن �ل ؤ�ح�ا� عن قصد يف حتدید بعض 
املفاهمي أ�ساس�یة، مكفهوم التكفل �لغري، ؤ�مناط ٔ�خرى م�ل التكفل �ارج 
فضاء املؤسسة ٔ�و التكفل عن بعد ٔ�و التكفل بعوض، ٕاضافة ٕاىل اع�د 

  .ربة احلقوق�ة يف تقدمي اخلدمة �لرتكزي �ىل حقوق املس�تف�داملقا
ٕاننا نعترب يف فریق�ا ٔ�ن توس�یع س� اخلدمات ل�شمل �دمات �دیدة، 
م�ل إالسعاف �ج�عي، الوساطة �ج�عیة والت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل هو 
قمية مضافة لهذه املؤسسات مما ی��ح تقدمي اخلدمات �ج�عیة وتطو�رها 

  .ىل أ�حسن لفائدة الف�ات املس�تف�دة اليت �ددها هذا املرشوع قانونإ 
كام یربز مرشوع القانون هذا، دور مؤسسات الر�ایة �ج�عیة، يف 
�وهنا مؤسسات تتوىل كفا� أ�طفال املهملني، ومؤسسات اس�تق�ال وحامیة 
 أ�طفال، واملؤسسات اليت تتكفل �ٔ�طفال املمتدرسني، واملؤسسات اليت

تتكفل �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، ويف وضعیة �رشد، ٔ�و ا��ن ميارسون 
ال�سول، واملؤسسات م�عددة الوظائف �ل�ساء، واملؤسسات اليت تتكفل 

  .�ٔ�ش�اص املس�نني، ومؤسسات إالسعاف �ج�عي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارون

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نعترب ونؤكد �ىل ٔ�ن ٕاصالح 
م�ظومة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة جيب ٔ�ن �كون ٔ�مشل وبعید املدى 
ویقدم �لوال �جعة وم�د�ة حلل إالشاكالت والصعو�ت اليت مت حرصها 

يل واحملاس�بايت واملتعلقة �لتدبري إالداري �لمراكز �ج�عیة؛ التدبري املا
�لمراكز �ج�عیة؛ ت�ٔطري املوارد ال�رشیة ووضعیات املس�ت�دمني �ملراكز؛ 
الهندسة �ج�عیة واملوا�بة الرتبویة و�ج�عیة والنفس�یة �لمراكز 
واملس�تف�د�ن من �دماهتا؛ ت�ٔمني دميومة اخلدمات؛ مالءمة البنا�ت 

حاكمة مؤسسات الر�ایة والتجهزيات مع اح�یا�ات الف�ات املس�هتدفة؛ 
�ج�عیة، و�س�تفادة من الت�ارب املقارنة يف هذا ا�ال ويه كثرية ٕان 

  .�ىل املس�توى العريب ٔ�و املس�توى إالقلميي ٔ�و القاري
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ولتجوید نص املرشوع، قدم�ا مجمو�ة من �قرتا�ات من �الل 
ا من تعدیالت �روم ت�ٔهیل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة لتؤمن ج�ال �دید

اخلدمات �س�تجیب لوضعیات اج�عیة فرضها الواقع املع�ش، تعرب عن 
�اج�ات وانتظارات �دیدة �س�تلزم التد�ل عن قرب يف جمال التكفل 

  . والر�ایة وامحلایة والوقایة وٕا�ادة الت�ٔهیل وإالدماج �ج�عي
وهتدف هذه �قرتا�ات ٕاىل ت�ين مقار�ت �دیدة م�نیة �ىل دمع 

والتاكمل بني �رامج وتد�الت خمتلف الفا�لني املؤسساتیني،  �لتقائیة
  .وتطو�ر الرشااكت البی��ة و�نف�اح �ىل ا�متع املدين والقطاع اخلاص

  : وميكن ادراج هذه �قرتا�ات كام یيل بیانه

 جمال امحلایة واملوا�بة �ج�عیة؛ -

 جمال امل�ٔسسة واحلاكمة؛ -

ر�ایة ٕایالء عنایة �اصة لبعض مؤسسات ال -
 �ج�عیة؛

 جمال ت�ٔهیل الب��ات التحتیة �لمراكز؛ -

جمال إالحسان والعمل التطوعي، وتت�ىل يف �شجیع  -
العمل إالحساين التطوعي خلدمة ٔ�هداف مؤسسات الر�ایة 

 .�ج�عیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ��ر� العدید من املالحظات �ىل 
املتعلق مبؤسسات الر�ایة �ج�عیة؛ �لرمغ  65.15مرشوع القانون رمق 

  : جيابیاته؛ ويه اكلتايلإ من بعض 
  ٕا�راهات التخصص �ى املراكز �ج�عیة؛  -
  ٕاشاكلیة الطاقة �س��عابیة؛  -
  سايت؛ ختلیق الش�ٔن املؤس  -
  نطاق و�دود التكفل املؤسسايت؛  -
  تق�ني �رتو�والت التكفل الفردي واملؤسسايت؛ -
  الصعو�ت املتعلقة بتدبري املراكز �ج�عیة املتعددة الوظائف؛  -
ٕاشاكلیة املوارد ال�رشیة والت�د�ت املرتبطة �الخ�صاص وجودة  -

  الت�ٔطري؛ 
  ٕاشاكلیة حمدودیة املوارد املالیة؛  -
  �ٓلیات احلاكمة واجلدوى من جلنة التدبري؛  -
  ٕا�راهات اس�متراریة املراكز �ج�عیة ودميومهتا؛ -
  مؤسسات الر�ایة �ج�عیة بني دمع ا�و� واملسؤولیة �ج�عیة؛ -
  تق�ني إالیداع إالداري اخلاص ببعض املراكز �ج�عیة؛ -
  توضیح املسؤولیات الرتابیة؛ -

ت الر�ایة �ج�عیة بني م�طلبات التنظمي مس�ت�دمو مؤسسا -
  وحقوق أ�جراء؛

  التفریق بني املراق�ة إالداریة واملراق�ة القضائیة؛ -
  .تق�ني معایري مؤطرة �ل�دمات والربامج -
و�الصة القول؛ عندما تنجح �سرتاتیجیات والس�یاسات الوقائیة يف  

من ا�متع، فقد ال  موا�ة �دد من الظواهر �ج�عیة اليت متس رشحية
وٕاذا اكنت احلا�ة ٕا�هيا كام هو . حنتاج ٕاىل مؤسسات �لر�ایة �ج�عیة

احلال ا�ٓن، فالبد من املبادرة ٕاىل جعلها مؤسسات م�ٔ�س�نة، مؤه� لبناء 
إال�سان، ومسامهة يف حتسني م�اخ التمنیة، وذ� �رب مدا�ل الس�یاسات 

القوانني الرضوریة واملالمئة  ف�حن عندما نضع. والقوانني ومساطر العمل
لت�ٔطري مؤسسات الر�ایة �ج�عیة وطرق �ش�تغال هبا؛ وعندما حنرتم 
هذه القوانني حبرف�هتا وعندما نويف، مكتد�لني، �لزتاماتنا، ون�سق اجلهود 
ونو�ها ٕاىل و�هتا؛ وعندما نع� املوارد ال�رشیة واملوارد املالیة، و�س�تعملها 

یة ومعقو�؛ وعندما �شمل �ب التطوع أ�وسع حسب قوا�د موضوع 
وأ�رح�جمیع املبادرات املواطنة لتكون �دمة إال�سان يه �ای��ا؛عندها 

  .فقط �كون قد مقنا جبزء من واج�نا
  .و�لیه فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل س�نصوت �الم�ناع

  : الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي -9
  .رتمالس�ید الرئ�س احمل

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،

�سم الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل 
املتعلق �لر�ایة �ج�عیة، هذا  15.65الیوم ملناقشة مرشوع قانون رمق 

ل املرشوع ا�ي یتضمن مفهوم التكفل �لغري ؤ�مناط ٔ�خرى م�ل التكف
�ارج فضاء املؤسسة والتكفل عن بعد ٔ�و التكفل بغرض ٕاضافة ٕاىل املقاربة 
احلقوق�ة وتقدمي اخلدمات �لرتكزي �ىل حقوق املس�تف�د�ن، كام س�مت توس�یع 
س� اخلدمات ل�شمل مؤسسات ٔ�خرى م�ل إالسعاف �ج�عي 

  .وال�ساطة �ج�عیة، الت�ٔهیل وٕا�ادة الت�ٔهیل
ذ� �ون هذه املؤسسات كفا� أ�طفال ویبني مرشوع القانون ك

املهملني واس�تق�ال حامیة أ�طفال ومؤسسات تتكفل �ٔ�طفال املرتس�بني 
ومؤسسات تتكفل ب�ٔش�اص يف وضعیة ٕا�اقة ومؤسسات تتكفل ب�ٔش�اص 
حمس�نني ومؤسسات إالسعاف �ج�عي، كام ٔ�ن القانون �اء مبق�ضیات 

درمه، لك من یقوم بف�ح  50000ٕاىل  30000زجریة تعاقب بغرامة مالیة 
مؤسسة �لر�ایة �ج�عیة دون احلصول �ىل رخصة ٕا�داث مؤسسة 
�الفا �لقانون، ویوحض كذ� هذا القانون ٔ�ن التكفل �لغري �شمل �دمات 

إالیواء، إالطعام، التوج�ه، إالسعاف �ج�عي، املسا�دة القانونیة : مهنا
�ج�عیة والنفس�یة، ت�ٔمني العال�ات  و�ج�عیة التابع �لرتبیة واملوا�بة
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الطبیة والنفس�یة، ت�ٔمني الرتویض الطيب، م�ح املعینات التق�یة وأ��زة 
  .الطبیة البدی�

ا�ي حتدث مبوج�ه الواك� املغربیة لتمنیة  60.16ٔ�ما مرشوع قانون رمق 
�س��رات والصادرات، الواك� مؤسسة معوم�ة �متتع �لشخصیة 

ة و�س�تقالل املايل، ختضع �لمراق�ة املالیة ��و� املطبقة �ىل �عتباری
امل�ش�ٓت العامة وهیئات طبقا �لنصوص ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا 

  .العمل
ووفق مرشوع القانون س�س�ند ٕاىل الواك� اجلدیدة اليت سرتى النور يف 

واملركز املغريب  ٕاطار معلیة دمج للك من الواك� املغربیة لتمنیة �س��رات
ٕالنعاش الصادرات ومك�ب أ�سواق واملعارض ��ار البیضاء، �مة تنف�ذ 
ٕاسرتاجتیة ا�و� يف جمال �منیة �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة و�شجیعها 

  .وٕانعاشها وكذا �منیة صادرات اكفة املنتو�ات واخلدمات
�دد من بني وس��وىل الواك� املزمع ٕا�دا�ا كذ� البحث عن زبناء 

ر�ال أ�عامل املغاربة وأ��انب مع اس�تق�ال املس�مثر�ن ومدمه �ملعلومات 
وموا�بهتم يف تدبري مشاریعهم �س��ریة يف املغرب، وميكن �لواك� طبقا 
الخ�صاصاهتا كام �ددها مرشوع القانون، ٔ�ن تقرتح �ىل احلكومة ٕاسرتاجتیة 

  .�لتواصل
كوم�ة والهی�ٓت املعنیة �ىل تنف�ذ كام تتوىل مسا�دة السلطات احل

ٕاجراءات �شجیع �س��ر، وتقوم بتوفري اخلربة �لمصدر�ن وتقدمي املشورة 
�لمقاوالت يف جمال التصد�ر ووفقا لٕالسرتاجتیة الوطنیة ملناطق أ��شطة 
الصناعیة والت�اریة، ی��ظر ٔ�ن تقوم الواك� اجلدیدة بتطو�ر م�اطق لٔ��شطة 

  .نا�ة والت�ارة وذ� �ل�شاور معهاخمصصة لقطا�ات الص 
وتتوىل الواك� ٔ�یضا الق�ام ب�ٔعامل جلنة �س��رات اليت یرتٔ�سها رئ�س 
احلكومة، وتقدمي العون واملسا�دة �لسلطات العموم�ة مع مرا�اة 
�خ�صاصات ا�و� لواك� التمنیة الفالح�ة واملراكز اجلهویة لالس��ر يف 

  .تفاق�ات والسهر �ىل ت��عهاجمال ٕا�رام العقود واال
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميوقراطیة �لشغل - 10
 الس�ید الرئ�س،

  الس�یدة الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،
قراطیة �لشغل �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس ا�مو�ة الكونفدرالیة ا�مي

یتعلق مبؤسسات الر�ایة  65.15يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق 
  .�ج�عیة

  الس�ید الرئ�س، الس�یدة الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،
لقد ارتبط مفهوم الر�ایة �ج�عیة قدميا �ٕالحسان ح�ث اكن إال�سان 

ة ٔ�و حصیة ٔ�و یقدم املسا�دة ملن یو�د يف ظروف صعبة ٔ�س�باب مادی
�ريها اكملس�نني والیتاىم وأ�رامل واحملتا�ني و�ريمه، وقد اكن أ�مر یق�رص 

يف �الب أ�ح�ان �ىل مسا�دات عی��ة ومادیة متكن من توفري احلاج�ات 
  .أ�ساس�یة اكلتغذیة واخلدمات الصحیة �لمعنیني �ٔ�مر

رٔ�سها  لكن الر�ایة �ج�عیة ٔ�صبحت مبوجب املواثیق ا�ولیة و�ىل
إال�الن العاملي حلقوق إال�سان حقا من احلقوق أ�ساس�یة اليت جيب ٔ�ن 

من هذا  25، 23، 22توفرها ا�و� �لمواطنني، وقد نصت املواد 
  ..إال�الن

كام ٔ�ن �ىل ا�و� مراق�ة وت��ع هذه املؤسسات �اصة يف اجلانب 
واحنرافات  املتعلق �لرتبیة الت�ٔطري حىت ال �شهد هذه املؤسسات جتاوزات

�ىل م�ادئ الرتبیة والتعلمي اليت هتدف ٕاىل إالمناء الاكمل �لشخصیة 
إال�سانیة واحلس �كرامهتا وٕاىل توطید ا�رتام حقوق إال�سان واحلر�ت 
أ�سايس، وٕاىل متكني لك خشص من إالسهام بدور �فع يف جممتع حر، 

ا�متع ومجیع  وتوثیق ٔ�وارص التفامه وال�سامح والصداقة بني خمتلف مكو�ت
  .أ�مم

  الس�ید الرئ�س، الس�یدة الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،
ٕان الر�ایة �ج�عیة �دمة معوم�ة وحق من حقوق إال�سان ال ميكن 
خوصصهتا وال ميكن ف�ح ا�ال �لقطاع اخلاص ليك �س�مثر يف معا�ة 

یزي بني وهشاشة هاته الف�ات من املواطنني، ح�ث س�ی��ج عن ذ� مت 
املواطنني وهو ما ی��اقض مع املواثیق ا�ولیة ومع مق�ضیات ا�س�تور 

  .من هذا املرشوع 4املغريب وال س�� يف تصد�ره ومع املادة 
كام ٔ�نه س�تصبح �ینا مؤسسات مصنفة حسب قدرة املس�تف�د �ىل 
أ�داء ؤ�ننا بصدد ف�ادق ول�س مؤسسات �لر�ایة �ج�عیة یفرتض ٔ�ن 

دمات نفسها بغض النظر عن إالماكنیات املالیة �لمس�تف�د�ن، �كون اخل
و�شري يف هذا الصدد ٔ�ن امل�سور�ن والقادر�ن �ىل أ�داء یبقى من حقهم 
ا�لجوء ٕاىل �دمات ٔ�طباء وممرضني ٔ�و مسا�د�ن اج�عیني ٔ�و عامل مزنلیني 

  .ٔ�و �ريمه لتقدمي �دمات بعوض يف مقرات ٕاقامهتم
  الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،الس�ید الرئ�س، الس�یدة 

مل �رش رصا�ة ٕاىل وضعیة املهاجر�ن  65.15ٕان مرشوع القانون رمق 
ا��ن �س�تقرون يف ب�� وحيتاجون ٕاىل الر�ایة �ج�عیة وهو ما یعتربه 
فرا�ا قد �س�تغل ٕالقصاهئم من �س�تفادة من �دمات هذه املراكز وهو 

من هذا  4ولیة، وا�س�تور املغريب واملادة ٔ�یضا متیزي یناقض املواثیق ا�
  .املرشوع

  الس�ید الرئ�س، الس�یدة الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،
لقد ٔ�غفل املرشوع وضعیة ٔ�جراء مؤسسات الر�ایة �ج�عیة 

، وهو ما جيب تداركه من �الل التنصیص 12املنصوص �لهيم يف املادة 
 خيص العقود اليت سوف �ش�تغل �ىل وجوب ا�رتام مدونة الشغل ف�

  .مبوجهبا هؤالء املس�ت�دمني، تفاد� ٔ�ي جتاوزات ميكن ٔ�ن تلحقهم
  الس�ید الرئ�س، الس�یدة الوز�رة، الس�یدات والسادة املس�شارون،
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ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ويف ٕاطار قمي التضامن 
مي دمع م�ارش لٔ�رس من ٔ��ل اليت �متتع هبا الشعب املغريب، نعتقد ٔ�ن تقد

التكفل ببعض الف�ات املعنیة �لر�ایة �ج�عیة اكملس�نني وذوي إال�اقة 
وأ�طفال والیتاىم هو ٕاجراء ميك�ه ٔ�ن یوفر هلم الع�ش الكرمي مضن ٔ�رسمه 
ٔ�و �رب ت�س�یط رشوط الكفا� �ل�س�بة لٔ�طفال، كام ٔ�نه س�یخفف الضغط 

  .�ىل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة

یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة  79.14مرشوع قانون رمق : �امسا
  : لك �ٔشاكل ا�متیزي

  : الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

يل �لو�دة والتعادلیة �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكم �مس الفریق �س�تقال
یتعلق هبیئة املناصفة  79.14مب�لس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 

وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، ولعل هذا املرشوع �روم موا�بة التحوالت 
�ج�عیة العمیقة اليت �شهدها بالد�، ح�ث �س�ت�ٔ�ر م�اقش�ته �ه�م �بري 

 �اص و�لرٔ�ي العام �امة، ٔ�نه هيم �ى املهمتني �لش�ٔن احلقويق �شلك
أ�مة �رمهتا، �ساهئا ور�الها، �ىل اعتبار ٔ�ن املرشوع ال یعد قضیة �سائیة 

  .حفسب، بل هو مرشوع جممتعي �م�یاز
ويف هذا إالطار، وق�ل التطرق ملضامني هذا النص ا�ي حنن بصدد 

ب م�اقش�ته الیوم، البد من التذكري ٔ�ن حزب �س�تقالل اكن � قص
الس�بق يف �ه�م �ملرٔ�ة، ٕاذ جعلها فا�ال م�د�ا وم�ت�ا ورش�اك ٔ�ساس�یا 
يف بناء املغرب احلدیث، وهو أ�مر ا�ي جتسد �شلك واحض يف مسامههتا 
�الل معركة �س�تقالل، كام بؤ�ها ماكنة هامة مضن هیالك ق�ادیة، فاكن 

  . بذ� ٔ�ول حزب تو�د يف ق�ادته �ساء
ة مشارك املرٔ�ة، �اصة يف بناء مر�� ما بعد هذا وقد تضاعفت ٔ�مهی

�س�تقالل، ح�ث اكنت من ٔ�ولو�ت التصورات إالسرتاتیجیة املس�تق�لیة 
  .حلزب �س�تقالل

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 164و 19ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن الفصلني 

ناول قضیة ش� جرٔ�ة دس�توریة �مة �دا يف ٕاطار ت ) 2011دس�تور (
املساواة واملناصفة ولك ٔ�شاكل ا�متیزي، لكن یبقى بعض التعرث �ىل مس�توى 

  .املنظومة ال�رشیعیة، ٕاذ مل �متكن من �رمجة إالرادة ا�س�توریة
ويف نفس الس�یاق، �س�ل ٔ�ن هذا النص ا�ي حنن بصدد دراس�ته قد 
 شابته �دة اخ�الالت، فعىل مس�توى �سمیة هذه الهیئة، و�لرجوع ٕاىل

، جندها تت�دث عن 164مرجعیته ا�س�توریة واملمتث� ٔ�ساسا يف املادة 
، يف �ني ٔ�ن املرشوع "الهیئة امللكفة �ملناصفة وحماربة مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي"

واملالحظ ٔ�ن هناك اخ�الف �بري �ىل مس�توى " ماكحفة"تضمن لفظة 
  .املعىن ا�ق�ق �لفظتني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ني هذا املرشوع، نالحظ غیاب ا�یبا�ة يف مرشوع �س�تقراء ملضام

، )دیبا�ة(قانون هبذا احلجم وهذه أ�مهیة ا�ي جيب ٔ�ن یتصدر بتقدمي 
�ىل اعتبار ٔ�ن ٔ�مهیة ا�یبا�ة �مكن يف ت�ٔطري فهم مق�ضیات القانون 

  .وتطبیقها وحتدید س�یاقاته و�لف�اته ؤ�هدافه
یزي، ا�ي مت تعریفه يف كام نالحظ غیاب ٔ�ي حتدید دق�ق ملفهوم ا�مت 

املادة أ�وىل من اتفاق�ة القضاء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة لس�نة 
اليت صادق �لهيا املغرب، وذ� لتفادي الت�ٔویالت السلبیة لطبیعة  1979

  .العالقة بني الر�ل واملرٔ�ة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

، نالحظ حمدودیة 4 �ىل مس�توى �ر�یبة هذه الهیئة واملتضمنة يف املادة
متثیلیة فعالیات ا�متع املدين، ح�ث ٕان أ�عضاء ا��ن ميثلون مجعیات ا�متع 
املدين یعینون من �ن رئ�س احلكومة ورئ�س جملس النواب ورئ�س 
جملس املس�شار�ن، ویبقى هذا التعیني �لفا�ل املدين ذا طابع س�یايس 

  .حمض
لنص ا�ي جنن بصدد من هذا ا 8كام �س�شف من اس�تقراء املاد 

م�اقش�ته ٔ�ن اخ�صاصات هذه الهیئة مت تعوميها، ٕاذ تنحرص يف ٕابداء الرٔ�ي 
وتقدمي �قرتا�ات والتوصیات �لحكومة والربملان وٕاصدار التقار�ر 
املوضو�اتیة، ٔ�ننا ٔ�مام مك�ب ��راسات ول�س هیئة دس�توریة �اءت 

ب�ٓلیات قویة متكهنا  من ا�س�تور، دون ٔ�ن �متتع 19لتزنیل مق�ضیات الفصل 
من ممارسة �ا�ا ا�س�توریة يف ماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، و�لتايل فٕان �دم 
متتیعها بصفة التقايض، مبعىن اضطالعها �ملهام الش�به القضائیة س�یجعل مهنا 

  .مؤسسة �هتة
�� فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نود ٔ�ن �متتع �خ�صاص ميكهنا من 

  .والرتافع �مس لك من تعرض ٔ�شاكل ا�متیزي طرق ٔ�بواب احملامك
وف� یتعلق �لوالیة العامة ٔ�و اخلاصة، فٕان الهیئة املقرت�ة جيب ٔ�ن 
تتوفر �ىل والیة �اصة، ٔ�هنا خمتصة مبناقشة قضا� معینة تتعلق �ملرٔ�ة 
ؤ�شاكل ا�متیزي واملناصفة، بناء �ىل ما �اء يف توصیة ا�لس الوطين حلقوق 

متتیع الهیئة بصالح�ات التصدي التلقايئ �االت : "وذ� ب إال�سان، 
  ". ا�متیزي وعرض القضا� �ىل احملامك

وانطالقا من هذا املعطى، �س�تفاد ٔ�ن النص اكن جيب ٔ�ن مينح لهذه 
حتمل بني طیاهتا مفاهمي ال " هیئة"الهیئة الصفة الش�به قضائیة، ٔ�ن �سمیة 
  .هتا حفسبتنحرص يف جمرد دراسة الشاك�ت وٕا�اال

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
لقد تضمن املرشوع، موضوع م�اقش��ا الیوم، �س�تقاللیة املالیة �لهیئة 
دون �س�تقاللیة إالداریة، مع العمل ٔ�ن بعض املؤسسات الوطنیة اليت 
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�متتع �الس�تقاليل املالیة وإالداریة، كام هو  2011ٔ��ش�ت ق�ل دس�تور 

ادي و�ج�عي وا�لس الوطين حلقوق الش�ٔن �ل�س�بة �لس �ق�ص
  .إال�سان

ويف هذا الس�یاق، حنن يف الفریق �س�تقاليل �س�ل ٔ�ن غیاب 
�س�تقاللیة إالداریة س�یجعل هذه الهیئة �اضعة ويف �ا� تبعیة �لسلطة 

  .التنف�ذیة، وهو ٔ�مر یفهم م�ه ٔ�ن قضیة املرٔ�ة الزالت حتت الوصایة ببالد�
بة ال�شار�یة يف ٕا�داد هذا النص ال�رشیعي، كام �س�ل غیاب املقار 

ا�ي �شلك يف انعدام التواصل املبارش مع فعالیات ا�متع املدين، ح�ث 
اكتفت احلكومة ٕ��شاء جلنة �لمیة �لكفت �لتواصل مع امجلعیات وا�هتت 

  .ٕاىل �دة �الصات وتوصیات مل یمت اع�دها يف هذا النص
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

الفریق �س�تقاليل، �س�ل موقف احلكومة إالجيايب يف ق�ول  ٕاننا يف
بعض التعدیالت اليت تقدم�ا هبا توخ�نا مهنا جتوید مضامني هذا النص 
وتدق�قه، و�اصة ف� یتعلق خبلق جلان �ویة لهذه الهیئة، و�لرمغ ٔ�ن هذا 
أ�مر س�یظل رهینا بتوفر الرشوط املوضوعیة كام �اء يف الصیغة املضافة 

ن احلكومة �لتعدیل، ٔ�ننا ٔ�كد� �ىل ٔ�ن �دم التنصیص �ىل هذه ا�ل�ان م
یعد �كر�سا �لمركزیة وخرقا �لجهویة املتقدمة، أ�مر ا�ي یرتتب عنه 
حمدودیة هذه الهیئة يف ما یتعلق �لقرب واس�هتداف املواطنني ا�ٔكرث عرضة 

النائیة  �لمتیزي وهدر حقوقهم، و�اصة الف�ات ا�ٔكرث فقرا ويف املناطق
واجلبلیة، ٕاال ٔ�ن احلكومة فضلت �دم التفا�ل مع بعض التعدیالت ورفضهتا 

  .مج� وتفصیال
وانطالقا من هذه �عتبارات السالفة ا��ر، فٕان الفریق �س�تقاليل 

 .�لو�دة والتعادلیة س���ذ موقف �م�ناع عن التصویت �ىل هذا النص

  : فریق أ�صا� واملعارصة -2
  حملرتم، الس�ید الرئ�س ا
  السادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة، ٕالبداء و�ة نظر 

املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة  79.14فریق�ا خبصوص مرشوع قانون رمق 
  .لك ٔ�شاكل ا�متزي

غة واحلیویة ٕال�داث امسحوا يل يف البدایة ٔ�ن ٔ�توقف عند أ�مهیة البال
هیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي مبوجب ٔ�حاكم الفصول 

من ا�س�تور املغريب، والرام�ة ٕاىل حامیة وتعز�ز ا�رتام  171.164.19
احلقوق واحلر�ت املنصوص �لهيا يف ا�س�تور من �ة، وكذا من ٔ��ل متتع 

ملدنیة والس�یاس�یة الر�ل واملرٔ�ة �ىل قدم املساواة �حلقوق واحلر�ت ا
  .و�ج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة والبی��ة من �ة �نیة

ويه �ملناس�بة فرصة مواتیة ملناقشة الس�یاسات العموم�ة �لحكومة يف  
جمال حقوق إال�سان وحتصیهنا، ومدى احلفاظ �ىل املك�س�بات اليت حققهتا 

وق وحتصیهنا بالد�، وكذ� من ٔ��ل طرح �ٓفاق تطو�ر وتوس�یع نطاق احلق
وتطو�ر املؤسسات وهیئات احلاكمة وحامیة حقوق إال�سان، �عتبار ذ� 
رها� یتوجب رفعه وتعبريا حق�ق�ا من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع وترية ا�فع ببالد� حنو 

  .�سب رهان ا�ميقراطیة وتعز�ز دو� القانون وحقوق إال�سان
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

عارصة ٔ�ن ما مزي ٕا�داد هذا املرشوع لقد جسلنا يف فریق أ�صا� وامل
غیاب املقاربة ال�شار�یة، وهو ما ٔ�كده ال�س�یج امجلعوي �اصة امجلعیات 
والش�باكت ال�سائیة واحلقوق�ة والتمنویة وأ�مازیغیة واليت ٔ�طلقت مح� 

من ٔ��ل هیئة �لمناصفة وماكحفة ا�متیزي مس�تق� قویة "وطنیة حتت شعار 
مجلعیات ٔ�ن ٕا�داد هذا املرشوع قانون مت ، وقد ٔ�كدت هذه ا"و�جعة

�شلك انفرادي، ودون �س��ع ملقرت�اهتم مكتد�لني م�دانیا يف ا�ال، 
محملني احلكومة مسؤولیة ٕایقاف الرتاجعات عن روح ؤ�هداف وم�طوق 

  .ا�س�تور
من بني املالحظات اليت جسلناها �دم حتدید ٔ�ي ٔ�ساس معیاري 

ئة وا�لس الوطين حلقوق إال�سان ووزارة لت�دید �خ�صاصات بني الهی 
ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، �عتبار تد�لهم يف جمال الرصد وامحلایة 
وا�هنوض حبقوق إال�سان بصورة �امة، �ا اقرتح�ا يف فریق أ�صا� 
واملعارصة التنصیص �شلك رصحي �ىل �ون الهیئة احملدثة ذات والیة �اصة 

ة ٔ�شاكل ا�متیزي املب��ة �ىل ٔ�ساس اجل�س، تفاد� بقضا� املناصفة وماكحف
  .�لتدا�ل واخللط يف املهام بني ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وهذه الهیئة

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
لقد تضمن مرشوع القانون هذا مجمو�ة من املصطل�ات القانونیة، مل 

 4- 1ا معرفة يف املواد �س�بق تداولها وتعریفها يف القانون املغريب، مع العمل ٔ�هن
من اتفاق�ة م�اهضة ٔ�شاكل ا�متیزي، ومل یبني القانون �ىل ٔ�نه س�یعمتد 
التعریف املنصوص يف االتفاق�ة ا�ولیة، ٔ�و ٔ�نه س�ی�د من نطاق ت� 

ف�فاد� لهذا اخللط، اقرتح�ا يف فریق�ا حتدید إالطار املفاهميي . املصطل�ات
/ املاكحفة/ یقصد �ملناصفة؟ املساواة ماذا(�ال معل الهیئة لیبني �لعموم 

  ...)ا�هنوض/ امحلایة/ا�متیزي
ٕاىل �انب ذ� یعاب �ىل النص �دم اع�د التوطني الرتايب، مع العمل 
ٔ�نه حيدد جمال التد�ل يف امحلایة وا�هنوض لصاحل ف�ة یفرتض فهيا الهشاشة، 
 مما �س�توجب �سهیل س�بل الولوج لالنتصاف، �ربٕا�داث جلان �ویة

�لمناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي تعمتد القرب من الف�ة املس�هتدفة من 
و�رب �رت��ات مسطریة م�سطة ف� یتعلق بتلقي التظلامت والشاك�ت . �ة

�لقرب من املش�تيك، ول�س ٕاضافة ٔ�عباء ٔ�خرى تفرض �لیه التنقل ٕاىل 
  .املقر املركزي �لهیئة قصد تقدمي شاكیته ٔ�و تظلمه

  �س احملرتم، الس�ید الرئ 
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ٕان �دم متكني الهیئة من ا�ٓلیات القانونیة لتكر�س ا�ور ش�به القضايئ، 
ا�ي س�سمح لها مببارشة التحري وأ�حباث املس�تق� �ى الهیئات العموم�ة 
واخلاصة، وعن �يق املتد�لني يف ��هتااكت اليت قد یتعرض لها املش�تيك 

وكذا ا�لجوء ٕاىل التوف�ق . ل�ساءيف �ا� ا�هتاك حق من احلقوق إال�سانیة � 
بواسطة توصیات یمت توجهيها لٔ�طراف املعنیة وت��ع م�ٓلها، یعا�س �شلك 
واحض مق�ضیات وتوصیات م�ادئ �ر�س من �ة، وحيد من ضامن س�بل 
�نتصار �ى الف�ة املترضرة وتعز�ز مصداق�ة معل الهیئة، وضامن جنا�ة 

  .ن �ة �نیةالتقار�ر وا�راسات الصادرة عهنا، م
ٔ�ما ف� یتعلق بت�ٔلیف و�كو�ن الهیئة، فٕاننا �رى رضورة جتاوز املنطق 
ا�متثیيل الرصف لتعز�ز ضام�ت �س�تقاللیة والتعددیة �دمة �لمناصفة 

  .وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي
كام نؤكد ٔ�ن �شك�ل هذه الهیئة جيب ٔ�ن �راعي املناصفة ٔ�وال، مث 

ٔ�ش�اص امل�ش�بعني بقمي حقوق إال�سان، حضور اخلرباء واملفكر�ن، وا
وذوي الرتامك النضايل يف صفوف احلركة ال�سائیة املغربیة الرائدة، �ٕالضافة 
ٕاىل اخلربة والكفاءة من �ة �نیة، من ٔ��ل ٕاعطاء قمية ٕاضاف�ة لعمل الهیئة 
وجعلها يف مس�توى الت�د�ت و�نتظارات، وهذا ما یتقاطع مع م�ادئ 

  .�1993ر�س لس�نة 
ٕاىل �انب ذ� اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة توس�یع قامئة �االت 
تنايف العضویة �لهیئة ل�شمل مجیع الهیئات واملؤسسات ا�س�توریة، وكذا 

من ٔ��ل ضامن صريورة معلها، وفرض . ممثيل املؤسسات املنتخبة الرتابیة
  .التفرغ التام مجلیع أ�عضاء �لرفع من مردودیة معلها

  الرئ�س احملرتم، الس�ید 
ٕاننا �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارص ٕاغفال هذا النص القانوين رضورة 
ممارسة اخ�صاصات الهیئة �س�شاریة يف ما یتعلق �مللمتسات والعرائض 
ال�رشیعیة، حسب مق�ضیات القوانني التنظميیة املنصوص �لهيا يف الفصلني 

من هذا  2د أ�ول من املادة من ا�س�تور، �ا اقرتح�ا تعدیل البن 15و 14
القانون، من ٔ��ل ٕابداء رٔ�ي الهیئة حول املقرت�ات املقدمة �رب هذه 

  .ا�ٓلیات ال�رشیعیة ا�س�توریة املس�ت�دة
و يف ما یتعلق مبنح تعویضات ٔ�عضاء الهیئة، ٔ�كد� ٔ�ن اجلهة املصدرة 

عضاء �لمرسوم ا�ي س�ی�ني شلكیة وم�الغ التعویضات عن املهام املو�و� ل�ٔ 
من طرف الهیئة تبقى �ري واحضة، �ا اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة 

رشوط وطرق  جعل النظام ا�ا�يل هو ا�تص ف� یتعلق بت�دید
�س�تفادة من التعویضات املالیة لٔ�عضاء وكذا �يق املتد�لني من ٔ�عوان 

ز�ز وم�عاقد�ن ٔ�و ملكفني ��راسات ٔ�و �س�شارات، ذ� من ٔ��ل تع
  .اس�تقاللیة الهیئة عن اجلهة احلكوم�ة املصدرة �لمرسوم

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
بناء �ىل هذه املالحظات اليت ٔ�بدیناها ؤ�ن هذا املرشوع ال 
�س�تجیب لتطلعات الفا�لني واملهمتني �لش�ٔن احلقويق بل وال یتقاطع مع 

وق�ة اليت اخنرطت املبادئ الكونیة حلقوق إال�سان وال �سا�ر ا�ینام�ة احلق
فهيا بالد�، وا�س�اما مع املوقف ا�ي �رب� عنه �ىل مس�توى ا�لجنة، فٕاننا 

  .نصوت ضد هذا املرشوع قانون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  : فریق العدا� والتمنیة  -3
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 الوزراء احملرتمون، الس�یدات والسادة 

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
یعترب ٕا�داث هیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي خطوة �د 
معتربة يف اجتاه ٕارساء الراك�ز أ�ساس�یة �لمنظومة احلقوق�ة يف بالد�، وهو 
مسلسل انطلق م�ذ �س�تقالل �ري ٔ�ن معامله الكربى �رزت يف حمطات 

و�مة مهنا، �ىل س��ل املثال ال احلرص، ٕاخراج مدونة أ�رسة ومتكني  فارقة
املرٔ�ة من حق م�ح اجل�س�یة، وٕادماج معیار مقاربة النوع يف الس�یاسات 

 ).املالیة م�ال(العموم�ة 
ويف هذا إالطار �مثن املقاربة ال�شار�یة اليت مت هبا ٕا�داد نص مرشوع 

ملسار الطویل ا�ي قطعه، ابتداء من القانون ا�ي بني ٔ�یدینا �لنظر ٕاىل ا
خ�ري وخ�رية مشهود هلم �لكفاءة  �15شك�ل جلنة �لمیة مس�تق� مكونة من 

العلمیة و�حلیاد والزناهة، ووضع �ىل رٔ�س هذه ا�لجنة خشصیة �سائیة 
حقوق�ة معروفة حتظى ��رتام وتقد�ر خمتلف مجیع الفعالیات احلقوق�ة 

ص �ىل ٕاخراج هذا القانون ا�ي هيم لك والس�یاس�یة، وهو ما یعكس احلر 
املغاربة يف ٕاطار مقاربة توافق�ة �س�تحرض خمتلف احلساس�یات الس�یاس�یة 

 .والفكریة
كام �مثن �ون املق�ضیات الواردة ف�ه تت�ذ من املواثیق واالتفاق�ات 
ا�ولیة املتعلقة هبذا اجلانب، واليت صادق �لهيا املغرب مرجعا لها، يف 

اكم دس�تور اململكة مبا نص �لیه من ثوابت �امعة، �اصة ما ا�رتام �م ٔ�ح
 .یتعلق مهنا بصیانة الهویة الوطنیة

ٕان الصیغة اليت �اء هبا مرشوع القانون، �اءت غنیة مبق�ضیات �د 
هامة تت�اوز احلدود اليت وقف عندها دس�تور اململكة يف جمرد إال�داث 

كام نص �ىل ذ�  وحتدید الت�ٔلیف والصالح�ات وتنظمي قوا�د السري
، لتفصل يف املهام املس�ندة ٕا�هيا، واليت تت�اوز جمرد 171و 19الفصل 

السهر �ىل ا�رتام احلقوق واحلر�ت اليت �رسها ا�س�تور يف هذا الباب ٕاىل 
 : �ام ٔ�خرى ٔ�ذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص

رصد وت��ع لك ٔ�شاكل ا�متیزي اليت تعرتض ال�ساء و�ريها من  -
 م؛املها

ٕابداء الرٔ�ي �ش�ٔن مشاریع ومقرت�ات القوانني ومشاریع  -
 النصوص التنظميیة؛
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تقدمي املقرت�ات والتوصیات �لحكومة والربملان من ٔ��ل  -
 تعز�ز قمي املساواة واملناصفة و�دم ا�متیزي؛

 .تلقي الشاك�ت �ش�ٔن �االت ا�متیزي -
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

الیوم، وحنن بصدد املصادقة �ىل هذا القانون �كون قد مرت س��ان 
اكملتان �ىل ٕا�الته �ىل الربملان من طرف احلكومة، ح�ث مت وضعه �ى 

، يف س�یاق س�یايس معروف، شهد 2015یولیوز  22مك�ب ا�لس يف 
ملهیلكة �س�ب حسا�ت س�یاس�یویة عرق� مجمو�ة من القوانني املهمة وا

ضیقة، حىت ال حتسب مضن ٕاجنازات حكومة أ�س�تاذ عبد إال� بنكريان، 
اليشء ا�ي ضیع �ىل املرٔ�ة املغربیة بصفة �اصة وا�متع املغريب بصفة �امة، 

 . فرصا كثرية �لريق مباكنة املرٔ�ة املغربیة
التمنیة عن اكمل ويف اخلتام ال �سعنا ٕاىل ٔ�ن نعرب يف فریق العدا� و 

تقد�ر� �لتفا�ل �جيايب �لس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة 
�ج�عیة مع خمتلف التعدیالت اجلادة واملسؤو� الرام�ة ٕاىل جتوید هذا 
النص القانوين، وهو ما یعكس احلرص �ىل ٕاخراج هذا القانون يف صیغة 

 .توافق�ة
ریق�ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع للك هذه �عتبارات س�یصوت ف

  . قانون
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : الفریق احلريك  -4
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك يف اجللسة ال�رشیعیة ا�صصة 
والتصویت �ىل مرشوع قانون من أ�مهیة مباكن، ٔ�ال وهو مرشوع  ��راسة

  .یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي 79.14قانون رمق 
  الس�ید الرئ�س، 

بدایة ننوه يف الفریق احلريك ��هود اجلبار املبذول من طرف وز�ر 
اد هذا أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة من ٔ��ل ٕا�د

املرشوع، ا�ي �اء تفعیال �لمق�ضیات ا�س�توري ذات الص� مبوضوع 
ا��ان ٔ�طرا جمال  164و 19املساواة بني اجل�سني، ال س�� الفصلني 

اخ�صاص هذه الهیئة، كام ال تفوتنا الفرص دون إالشادة �ملقاربة ال�شار�یة 
راط خمتلف املعمتدة ٕالخراج هذا املرشوع يف �لته اجلدیدة من �الل اخن

املكو�ت الس�یاس�یة والنقابیة وامجلعویة واحلقوق�ة والهیئات الوطنیة ذات 
البعد احلقويق، خصوصا ا�لس الوطين حلقوق إال�سان وا�لس 

�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، ح�ث تلقت ا�لجنة العلمیة اليت حنیهيا 
رف الهیئات مذ�رة مقدم من ط �80ملناس�بة �ىل معلها ا�ؤوب ٔ�زید من 

  .السالف ذ�رها
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان هذا املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس�ته �دد يف ٔ�بوابه الس�تة ويف 
مواده العرش�ن اخ�صاصات هیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي 

من  171و�یف�ات ت�ٔلیفها وتنظميها وقوا�د سريها، اس��ادا �ىل الفصل 
سة ا�س�توریة، �عتبارها هیئة خمتصة ا�س�تور ا�ي ٔ�طر معل هذه املؤس 

يف ا�فاع مع حقوق املرٔ�ة ويف املناصفة والعمل �ىل ماكحفة لك ٔ�شاكل 
وحنن يف الفریق احلريك �س�ل �شلك ٕاجيايب هذا الت�اوب احلكويم . ا�متیزي

مع املق�ضیات ا�س�توریة الناظمة واملؤسس لعمل الهیئة، كام ننوه ٔ�یضا مبا 
هودات لتكون هذه املؤسسة حمرتمة ملل یعرف مببادئ بذلته احلكومة من جم 

�ر�س احملددة لعمل املؤسسات الوطنیة املعنیة حبامیة حقوق إال�سان 
  .وا�هنوض هبا

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف الفریق احلريك �ش�ید �لتفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص 
 الس�یدة وز�رة أ�رسة والتضامن مع تعدیالت ومالحظات الس�یدات

والسادة املس�شار�ن والفرق وا�مو�ات الربملانیة، واليت سامهت يف ٕاغناء 
هذا النص وجتویده، كام ننوه ٔ�یضا �لنقاش املسؤول واجلاد ا�ي عرف�ه 
ٔ�شغال جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مبناس�بة دراس�هتا لهذا 

  .ٔ��لبیةاملرشوع وا�ي توج �لتصویت �لیه يف �لته اجلدیدة �
  الس�ید الرئ�س، 

للك هذه �عتبارات السالفة ا��ر، فٕاننا يف الفریق احلريك س�نصوت 
  .ٕاجيا� �ىل هذا املرشوع

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید محمد الق�دويس، �مس فریق التجمع  -5
  : الوطين لٔ�حرار

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  �رة احملرتمة، الس�یدة الوز

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار م�د�ال 

یتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14 ملناقشة مرشوع قانون رمق
ا�متیزي كام وافق �لیه جملس النواب، وا�ي صادقت �لیه جلنيت العدل 

وحقوق إال�سان والتعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �ٔ��لبیة، وال�رشیع 
يف اج��اهتا املاراطونیة، واليت �رٔ�سها الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن يف 
سابقة يه أ�وىل من نوعها بعدما تنازعت ا�لجنتني �ىل حقهام يف 

  .�خ�صاص ملناقشة هذا املرشوع دا�ل جملس�نا املوقر
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 حملرتم، الس�ید الرئ�س ا
�شكر الس�یدة الوز�رة احملرتمة �ىل هذا املرشوع القانون ا�ي �اء 

 دميقراطیة دو� بناء ، ا�ي �رس اخ�یار املغرب2011لی�سجم مع دس�تور 
 اخنراط وكذا ..ف�ه اخ�یار ال رجعة احلق والقانون، وهو �دیثة، دو�

 واالتفاق�اتاملواثیق  يف املنصوص �لهيا و�لزتامات املبادئ يف املغرب
ويه �ٓلیة كذ� . �املیا �لهيا إال�سان املتعارف حبقوق الص� ذات ا�ولیة

 �لعمل السلطات العموم�ة الزتام �س�هتدف ضامن تنف�ذ اليت ا�ٓلیات من
 �لحریة الفعلیة واملواطنات املواطنني تعممي ممارسة رشوط �لق �ىل

 والثقاف�ة یةو�ق�صاد الس�یاس�یة احلیاة ومشاركهتم يف واملساواة
  .و�ج�عیة

ٕاننا �مثن ٕاقدام احلكومة وجشاعهتا �ىل وضع هذا املرشوع ا�ي یعترب 
مد�ال مل�ٔسسة خمتلف العالقات و�كر�س س�یادة القانون يف ٔ�فق تقویة 
ال�سك دا�ل ا�متع، كام یعترب خطوة ٔ�یضا لتزنیل روح ا�س�تور يف ظل 

بادئ والقمي اليت تن�ين �لهيا تقالید ا�رتام املواثیق ا�ولیة دون تغی�ب �لم 
  .بالد�

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕان قضیة املساواة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي تعترب �فذة �مة �ىل جمال 
ی��غي ٔ�ن یتو� ف�ه احلذر، كام جيب ٔ�ن یؤ�ذ ف�ه مبقاربة احلوار �ٓلیة، 

القانون  ومصل�ة الوطن �هدف، مع �ع�د �ٔ�ساس �ىل تقویة سلطة
وتطو�ر الربامج الرتبویة والتعلميیة، �ٕالضافة ٕاىل تقویة هیئات ا�متع املدين، 

  .وإال�الم مككون ٔ�سايس
لقد جتاوز النقاش حول هذا املوضوع سقف امخلس س�نوات، ما �زید 
الس�نة دا�ل جملس النواب، وم�لها دا�ل جملس املس�شار�ن، وهو ما 

یع، يف ٕاطار املقاربة ال�شار�یة، وهو ما یعكس رغبة احلكومة يف ٕارشاك امجل 
�مثنه دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �ىل الرمغ من �ون هذه املقاربة 

مل �س�تجب لطمو�ات مجیع الفعالیات امجلعویة، واليت اس�تق�ل فریق�ا 
ويه م�اس�بة كذ� �شكر فهيا الس�یدة .. مب�لس املس�شار�ن العدید مهنا

ٕالجيايب مع تعدیالت فرق ومجمو�ات جملس الوز�رة �ىل تعاطهيا ا
املس�شار�ن ٔ��لبیة ومعارضة، رمغ ما تطر�ه من حرج يف ٕاطار القراءة 

  .الثانیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

من م�طلق ان�ئنا لٔ��لبیة احلكوم�ة، وح�ث ٕان هذا املرشوع القانون 
ٔ�ساس اجل�س  �ريم ٕاىل ٕاشا�ة املساواة ونبذ وماكحفة ا�متیزي �لك ٔ�نوا�ه �ىل

ٔ�و ا�لون ٔ�و العرق ٔ�و ا��ن، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
  .س�نصوت �لیه �ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  لس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، ا
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
بْداء الرٔ�ي يف مرشوع القانون رمق 

�
یتعلـق هبیئة  79.14من ٔ��ل املُناقَشة وا

  . وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي املناصفة
ذه املناس�بة النقاش الهام واملس�تف�ض ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة و�مثن هب

من �الل التعاطي إالجيايب بني ٔ�عضاء ا�لجنة والس�یدة الوز�رة وهو ما 
  .ٔ�سفر عن ق�ول مجمو�ة من التعدیالت الهامة

كام �مثن املقاربة ال�شار�یة املوسعة اليت اعمتدهتا الوزارة يف ٕا�داد هذا 
نف�اح �ىل ا�ٓراء واملقرت�ات اليت قدمهتا أ�حزاب املرشوع، من �الل �

الس�یاس�یة والهیئات النقابیة ومجعیات ا�متع املدين واملؤسسات الوطنیة 
  .املهمتة ��ال احلقويق

  الس�ید الرئ�س، 
ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار العمل اجلاد �لحكومة �ىل التزنیل السلمي 

الزتام اململكة "دیباج�ه �ىل  ملق�ضیات ا�س�تور املغريب ا�ي نص يف
وح�ث ، "املغربیة مببادئ وقمي حقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا �املیا

ٔ�ن ا�س�تور املغريب مل �ك�ف �لتنصیص �ىل هذا �لزتام بل وضع ا�ٓلیات 
العملیة ٔ�جرٔ�ة هذا �لزتام من �الل توس�یع صالح�ات و�ام �دد من 

 هذا ا�ال و�رتقاء هبا ٕاىل مصاف ا�الس واملؤسسات املتد�� يف
املؤسسات ا�س�توریة، والتنصیص �ىل ٕا�داث مؤسسات ٔ�خرى معنیة 

هیئة املناصفة وماكحفة لك "��هنوض حبقوق إال�سان ببالد�، ومن ٔ�مهها 
من ا�س�تور �ىل اخ�صاصاهتا  164، مكؤسسة نص الفصل "ٔ�شاكل ا�متیزي

من  19ق واحلر�ت الواردة يف الفصل املمتث� يف السهر �ىل ا�رتام احلقو 
  .ا�س�تور واليت �متحور حول حتق�ق م�دٔ� املناصفة بني الر�ال وال�ساء

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدة الوز�رة، 

  ٔ��هتا الس�یدات والسادة، 
سريا �ىل درب إالصالح املؤسسايت واحلقويق ا�ي �شهده بالد� 

خلطوات املهمة اليت قطعهتا �الل العقد�ن أ��ري�ن من �رخينا املعارص وا
بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، 
فال �سعنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب سوى التنویه و�مثني مضامني 

لبنة حقوق�ة ٕاضاف�ة يف  -بال شك-هذا مرشوع القانون ا�ي سوف �شلك 
ببالد�، تعىن �لعمل �ىل حتق�ق م�دٔ� اجلسم املؤسسايت حلقوق إال�سان 

املناصفة بني الر�ال وال�ساء دا�ل ا�متع وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي يف 
ا�متتع �حلقوق واحلر�ت واليت تعاين مهنا �س�بة �برية من ال�ساء املغربیات، 
�ىل الرمغ من املسامهة الك�رية والفعا� لهن يف مجیع م�ا� احلیاة �ج�عیة 
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ق�صادیة والس�یاس�یة يف بالد�، وكذا تبؤ� املرٔ�ة املغربیة ملهام وم�اصب و�
�د هامة وحتق�قها ٕالجنازات ال ميكن معها ٕاال الوقوف تقد�را وٕا�بارا ملسامههتا 

  .يف تطو�ر ا�متع وبناء ا�و� احلدیثة والعرصیة
�ر �ري ٔ�نه البد من �ن��اه يف هذا ا�ال ٕاىل بعض املامرسات اليت تؤ 

سلبا �ىل التقدم احلقويق احملرز يف بالد�، ومن ب�هنا جمال ال�شغیل ٔ��د 
ا�االت اليت تعاين فهيا املرٔ�ة من املعام� ا�متیزيیة وتَِقل فهيا �س�بة حتق�ق 
املناصفة بني الر�ال وال�ساء، وهو ما دفع بفریق�ا ٕاىل تقدمي تعدیل حول 

التعدیل ٕاىل تعز�ز ٔ�عضاء  من مرشوع القانون ح�ث هيدف هذا 4املادة 
الهیئة �متثیلیة املنظمة املهنیة �لمشغلني ا�ٔكرث متثیلیة نظرا لالرتباط الوثیق 
بني قضا� املناصفة وا�متیزي مع جمال املقاوالت وال�شغیل بصفة �امة، مما 
سوف �شلك ٕاضافة نوعیة �لس الهیئة من �الل طرح اكفة املشالك 

تعاين مهنا العامالت دا�ل فضاء العمل، قد  واملامرسات ا�متیزيیة اليت
  .والتفكري امجلاعي يف ٔ��ل اخلروج بتوصیات معلیة يف هذا الش�ٔن

  الس�ید الرئ�س، 
البد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �عتباره املنظمة 
املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیلیة، قد اخنرطت �شلك طوعي وتلقايئ يف 

�ملبادئ واملعایري ا�ولیة املنظمة حلقوق إال�سان كام يه م�عارف �لزتام 
�لهيا دولیا، وم�صوص �لهيا �ملواثیق ا�ولیة واملعاهدات املصادق �لهيا من 

  .طرف املغرب �اصة ت� الصادرة عن م�ظمة العمل ا�ولیة
وهبذا اخلصوص یعد اخنراط املقاو� املغربیة منوذ�ا لاللزتام �ملق�ضیات 
حقوق إال�سان املرتبطة �جلانب �ج�عي، ح�ث ٔ�ن �حتاد العام 
وبتفا�ل مع مجیع املقاوالت املنضویة حتت لواءه معل �ىل التزنیل السلمي 
�لمبادئ املنصوص �لهيا مبدونة الشغل والقوانني ذات الص� واليت متنع املس 

ء �ىل ٔ�ساس ا�لون �حلیاة والص�ة والسالمة املهنیة و�دم ا�متیزي بني أ�جرا
  .ٔ�و اجل�س ٔ�و العرق ٔ�و �ن�ء النقايب و�ريها من رضوب ا�متیزي

وِبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا نؤكد دمعنا لهذا املرشوع الطموح 
وتصوی��ا �ٕالجياب �لیه �ٓملني ٔ�ن �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا لتعز�ز البناء 

  .املؤسسايت احلقويق ببالد�
  .اىل و�راكته�لیمك ورمحة هللا تع والسالم

 : الفریق �شرتايك -7
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف 
املتعلق هبیئة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل  79.14مرشوع قانون رمق "

، هذا املرشوع ا�ي �رجع النضال ف�ه لعقود من الزمن، ٕاذ �اشت "زيا�متی
بالد� �ىل ٕایقاع حركة مدنیة �سائیة وحقوق�ة، من ٔ��ل تث��ت م�دٔ� 

املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، شاركهتا يف النضال أ�حزاب الوطنیة 
 .التقدم�ة

�ضیاته الیوم بالد� تتوفر �ىل دس�تور م�ين من ح�ث مرجعیاته ومق 
�ىل املنظومة احلقوق�ة الكونیة يف خمتلف ا�االت ذات الص� حبقوق 

 19إال�سان �شلك �ام، وحبقوق املرٔ�ة �شلك �اص، ٕاذ نص يف الفصل 
�ىل ٔ�ن �متتع الر�ل واملرٔ�ة، �ىل قدم املساواة، �حلقوق واحلر�ت املدنیة 

الواردة يف الباب والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، 
 .الثاين من ا�س�تور، ويف مق�ضیاته أ�خرى

كام صادق املغرب �ىل مجمو�ة من االتفاق�ات واملواثیق ا�ولیة، ولك 
ذ� يف نطاق ٔ�حاكم ا�س�تور وثوابت اململكة وقوان�هنا، كام نص هذا 
الفصل �ىل الزتام ا�و� �لسعي ٕاىل حتق�ق م�دٔ� املناصفة بني الر�ال 

 .ءوال�سا
ٔ�قر وحسم، بعیدا عن لك ل�س، يف مفهومه �لمساواة،  2011دس�تور 

املمتثل مببدٔ� املناصفة، كام حسم يف بعدها اجلوهري من �الل م�اهضته 
لاكفة ٔ�شاكل ا�متیزي، وبذ� ٔ�عطت بالد� دلیال قو� �ىل اخنراطها اجلدي 

مهتا االتفاق�ة يف �لزتام �ملواثیق ا�ولیة ذات الص� حبقوق املرٔ�ة، ويف مقد
  CEDAW.ا�ولیة ملناهضة مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة س�یداو

من ا�س�تور ٔ�س�ند ٕاىل الهیئة امللكفة �ملناصفة وماكحفة  164الفصل 
لك ٔ�شاكل ا�متیزي، �مة السهر �ىل ا�رتام احلقوق واحلر�ت املنصوص 

س الوطين ، مع مرا�اة �خ�صاصات املس�ندة ٕاىل ا�ل�19لهيا يف الفصل 
حلقوق إال�سان، وٕاذا اكن هذا الفصل قد �دد �شلك �ام صالح�ات هذه 
الهیئة، فٕان اكفة أ�طراف املعنیة �لتفعیل السلمي ملضامني هذ�ن الفصلني، 
یقع �ىل �اتقها �ام البحث عن الصیغ الكف�� بتدق�ق اخ�صاصات 

هلها لالطالع وصالح�ات هذه الهیئة وحتدید �ر�ی�هتا وتنظميها، وفق ما یؤ 
مبها�ا ا�س�توریة اكم� ويف ا�س�ام �م مع �يق الهیئات واملؤسسات املعنیة 

 .�ملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي
�ري ٔ�ن احلكومة السابقة مل تتعاط ٕاجيابیا مع مجمو�ة من التعدیالت اليت 
مت اقرتا�ا من طرف بعض الفرق مب�لس النواب، �ا معلنا من �تنا �ىل 

  : تقدمي ما رٔ�یناه رضور� من تعدیالت لتجوید هذا املرشوع فمت الت�ٔ�ید �ىل
رضورة تضمني املرشوع �لتعریفات أ�ساس�یة اليت سوف حتدد جمال  -

معل هذه الهیئة، واملق��سة ٔ�ساسا من االتفاق�ات ا�ولیة اليت صادق �لهيا 
  املغرب؛

ل ا�هنوض حبقوق توضیح �خ�صاصات مبا ميزي جمال امحلایة عن جما -
  ال�ساء؛

  تدق�ق املق�ضیات املتعلقة بتلقي الهیئة �لشاك�ت يف جمال اخ�صاصها؛ -
ٔ�مهیة انضباط هذه الهیئة ملبادئ �ر�س، و�اصة ف� یتصل بطبیعهتا  -

  .وهیلكهتا واس�تقاللیهتا
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ٕان طبیعة الهیئة ووظائفها ا�س�توریة جيعالهنا تندرج مضن املؤسسات 
طبقا ملبادئ �ر�س، واملمتث� ٔ�ساسا يف م�دٔ�ي �س�تقاللیة  الوطنیة احملدثة

والتعددیة، وهو ما یؤهلها �لق�ام مبها�ا الرقابیة بعیدا عن لك ضغط ٔ�و ت�ٔثري 
سليب ٔ�� اكن مصدره، والتفا�ل إالجيايب مع �يق املؤسسات الوطنیة املعنیة 

هنا قوة اقرتاح�ة �سؤال املناصفة، �الوة �ىل ام�ال�ها �لوسائل اليت جتعل م
م�قدمة يف جمال املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي، سواء �ىل املس�توى 
ال�رشیعي والتدبريي ٔ�و �ىل مس�توى بلورة الس�یاسات العموم�ة 

  .و�سرتاتیجیات الوطنیة والقطاعیة ذات الص�
خ�اما، نؤكد كفریق كنا يف املعارضة ٔ�و أ��لبیة، �ىل ٔ�ن احلفاظ �ىل 

ات ومواص� إالصال�ات ال�رشیعیة الكف�� حبامیة وضامن احلقوق املك�س�ب
واحلر�ت �ىل قدم املساواة بني اجل�سني، هو �بع من ٕامياننا برضورة 
م�ٔسسة املساواة واملناصفة يف الس�یاسات العموم�ة طبقا ��س�تور 
واالتفاق�ات ا�ولیة ذات الص�، لك ذ� یتطلب مزیدا من الیقظة 

احلركة ال�سائیة ومكو�ت الصف ا�ميقراطي واحلدايث، من والت�س�یق بني 
ٔ��ل احلرص �ىل التفعیل السلمي ملق�ضیات ا�س�تور يف ا�رتام �م لفلسف�ه 
وت�ٔوی� ا�ميقراطي، ٔ�ننا مق�نعون ب�ٔن التو�ه حنو املناصفة هو تو�ه حنو 

اثة احلداثة وا�ميقراطیة ولك عرق� �لمناصفة هو يف �د ذاته م�اهضة �ل�د
وا�ميقراطیة، و�� فٕان رهان املناصفة ال ی��غي ا�زتا� يف �ونه قضیة 

  .مرتبطة �ل�ساء فقط، بقدر ما هو رهان جممتعي �م�یاز
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  والسادة املس�شارون احملرتمون الس�یدات

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل 
هیئة �لمناصفة وماكحفة «یتعلق ٕ��داث  79.14م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ونعترب يف تنظمينا النقايب ٔ�ن ٕا�داث هیئة �لمناصفة » اكفة ٔ�شاكل ا�متیزي
ن مطلبا اس�تع�الیا �لحركة ال�سائیة واحلركة وماكحفة اكفة ٔ�شاكل ا�متیزي اك

: ، من �الل مجمو�ة من الفصول2011احلقوق�ة ٕاىل ٔ�ن متت دسرتته س�نة
، وشلك هذا املوضوع حمط نقاشات 164والفصل  159و الفصل19الفصل 

وتقار�ر وطنیة ومذ�رات مطلبیة تضمنت العدید من �قرتا�ات 
وا�د هو ٔ�ن �سمح مرشوع والتصورات ٔ�مجعت يف مجملها من ٔ��ل هدف 

  .القانون خبلق هیئة مس�تق� وقویة، ذات اخ�صاصات وازنة و�جعة
لقد �اء التنصیص ا�س�توري �ىل هیئة املناصفة يف س�یاق س�یايس 
وحقويق مت ف�ه ��رتاف �كون قضا� املساواة واملناصفة خ�ارا اسرتاتیجیا 

فع حتدي التمنیة وحتق�ق ال حمید عنه لبناء دو� �دیثة دميقراطیة ورها� لر 
املساواة والعدا� �ج�عیة، وبناء �لیه ٔ�طلقت بالد� مسلسل م�ٔسسة 

احلقوق إال�سانیة �ل�ساء، وٕاحقاق حقوقها الس�یاس�یة واملدنیة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، م�ذ مراجعة مدونة أ�رسة اليت معلت �ىل 

بطر�ر�یة م�نیة �ىل س�یادة السلطة  �كسري ثقافة و�القات اج�عیة
ا��وریة واملوروثة �رخيیة، وهو نفس �جتاه ا�ي متت ف�ه مراجعة العدید 
من القوانني اليت اكنت تتضمن ح�فا ومتیزيا بني الر�ل واملرٔ�ة �س�ب اجل�س 

قانون اجل�س�یة، مدونة القانون اجلنايئ، وٕاد�ال مزيانیة النوع يف قوانني (
يف ٕاطار املالءمة مع الزتامات املغرب ا�ولیة، ٕاىل �انب م�ادرة ...) املالیة

" القضاء �ىل لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة"رفع لك التحفظات عن اتفاق�ة 
ويه لكها مؤرشات ٔ�وحضت �مللموس . والتوق�ع �ىل الربوتو�ول امللحق هبا

إالرادة الس�یاس�یة لبالد� يف رفع لك ٔ�شاكل احلیف وا�متیزي عن 
و�لزتام إالجيايب ��و� �لسعي ٕاىل حتق�ق املناصفة بني الر�ال .�ساءال 

وال�ساء، ل�س فقط �ىل املس�تویني ال�رشیعي والتنظميي بل ٔ�یضا يف وضع 
الس�یاسات العموم�ة و�لق تدابري و�ٓلیات ترتمج هذه إالرادة، ومن �الل 

ل توفري وس�ی� معل �اصة من ٔ��ل ٕاقرار املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاك
ا�متیزي، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل ت�ٔول الغا�ت وأ�هداف ا�س�توریة لصاحل حقوق 
ال�ساء، ومل �س�مثر الس�یاق الس�یايس والرتامك احلقويق ا�ي �اء ن���ة 
نضاالت احلركة ال�سائیة واحلقوق�ة والنقابیة، بل �ىل العكس، فقد جسلنا 

من �الل العدید �راجعا �بريا لهذه احلكومة عن هذه الغا�ت وأ�هداف 
من مشاریع القوانني اليت مت اعتبارها وا��ایة لها �ىل ٔ�هنا تفعیل ملضامني 

وتنف�ذ لاللزتامات املغرب ا�ولیة، يف �ني يه حماو�  2011دس�تور 
ٕالفراغ املضامني ا�س�توریة من حمتواها �رب مشاریع قوانني بعیدة لك البعد 

ل�س�بة ملرشوع قانون ٕا�داث عن فلسفة وروح ا�س�تور، كام هو احلال �
هیئة إالنصاف واملصاحلة ا�ي مل حترتم ف�ه املبادئ ا�ولیة املؤطرة 
�لمؤسسات الوطنیة، �اصة ما یتعلق �خ�صاصات الهیئة وت�ٔلیفها وضام�ت 

كام مل تعمتد احلكومة يف وضعه �ىل املقاربة ال�شار�یة احلق�ق�ة، . اس�تقاللیهتا
ظات و�قرتا�ات اليت تقدمت هبا خمتلف الهیئات ومل تمت مرا�اة لك املالح

واملؤسسات الوطنیات وممثيل ا�متع املدين ا�ي حظیت ٔ�دواره ��رتاف 
 .دس�توري

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان �لق هیئة يف مس�توى املتطلبات ا�س�توریة و�نتظارات احلقوق�ة 

ال ميكن بوصفها هیئة م�خصصة يف امحلایة وماكحفة ا�متیزي �ل ٔ�ساس اجل�س 
حتق�قه ٕاال بناء �ىل فلسفة ومرجعیة حقوق�ة حتمك مرشوع القانون ب�ٔمك�، 
بدءا �لتعاریف واملفاهمي اليت یت�ٔسس �لهيا املرشوع وا�هتاء برت�یبة ورشوط 
التعیني يف �شك�� الهیئة ضام� �لتوازن بني خمتلف السلط والتعددیة 

ذا احلجم، ومرورا املطلوب توفرهام يف ت�ٔس�س هیئة لها �ام من ه
�خ�صاصات وصالح�ات جيب ٔ�ن �كون واسعة لتجعل مهنا هیئة قویة 
قادرة �ىل ان تلعب أ�دوار املو�و� لها دس�تور�، وذ� �متكني الهیئة من 
صالح�ات ش�به قضائیة يف جمال امحلایة ضد ٔ�شاكل ا�متیزي، من �الل 
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�ٕالضافة ٕاىل  قمتتعها �حلق يف الولوج ٕاىل املعلومة والبحث والتحق�
صالح�ة التقايض و�نتصاب �طرف مدين يف القضا� اليت تتضمن مزيًا 
��س�یًا، وفق مقاربة مشولیة وم�ظور م�اكمل وم�دمج لنظام وطين محلایة 
حقوق إال�سان جيمع بني مؤسسات وطنیة �لحامیة وا�هنوض وبني الهیئات 

�ميقراطیة ال�شار�یة، املو�ول لها ا�هنوض �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة وا
والهیئات القضائیة، ح�ث �كون بني لك هذه الهیئات واملؤسسات �اكمل 
يف املهام و�خ�صاصات �رب �ٓلیات قانونیة ومؤسساتیة، دون ٔ�ن �كون 
�� تدا�ل ٔ�و جتاوز، مبا یضمن حامیة حقوق وحر�ت أ�فراد الفردیة 

  .وامجلاعیة
ٔ�شاكل ا�متیزي ال هيم ال�ساء  ٕان �لق هیئة �لمناصفة وماكحفة اكفة

وحقوقهن فقط بقدر ما هيم املسار ا�ميقراطي �اكملها يف بالد�، وام��ان 
و�لتايل . حق�قي ملدى اس�متراریة وتفعیل إالرادة الس�یاس�یة يف هذا اخلیار
وٕاذا اكن . جيب ان یمت بناء �ىل تصورات وتوصیات معیاریة ومؤسساتیة

والفا�لني واملهمتني �ىل مرشوعیة هذه  هناك ٕاجامع بني لك املعنیني
املؤسسة، ورضورهتا املل�ة ٕاال ٔ�ن مدى فعالیهتا وجناعهتا وقوة ت�ٔثريها رهني 
مبدى التوافق احلاصل يف وضع هذا القانون واملناجه املعمتدة يف ٕا�داده 

مث طبیعة املضامني ال�رشیعیة املمنو�ة لها . والقوا�د اليت مت �ح�اكم ٕا�هيا
كام یظل رهینا �ملوارد املالیة وال�رشیة اليت س�توضع رهن ٕاشارهتا يف . وفقه

جمال ٕاعامل الیقظة والبحث وإالنصات والت�لیل، ؤ�یضا بقدرهتا �ىل حتق�ق 
و�ىل مجع املعلومات . التوافق بني ٔ�عضاهئا، وقدرهتا �ىل التفا�ل واملبادرة

اصاهتا، ومدى متتّعها وحتلیلها، وولو�ا ٕاىل املعطیات ا�ا�� يف جمال اخ�ص
�سلطة البحث والتقيص، والقدرة �ىل التحس�س والتوعیة من ٔ��ل تغیري 
املقار�ت واملهنجیات والسلواكت والتصورات اليت �رامكت ورشعنت 

  .�لمتیزي املبين �ىل اجل�س
  الس�ید الرئ�س، 

من �الل دراس��ا ملرشوع القانون یتضح ٔ�نه یتضمن العدید من نقط 
  : یلالقوة من ق� 

ٔ�ن مرشوع القانون خيول الهیئة صالح�ة واسعة يف  -
جمال إال�ا� ا�اتیة، ح�ث ینص �ىل ٔ�ن هیئة املناصفة وماكحفة 
لك ٔ�شاكل ا�متیزي ميكهنا ٔ�ن تبادر تلقائیا ٕاىل ٕابداء رٔ�هيا حول 

وميكهنا ٔ�یضا ٔ�ن تبدي رٔ�هيا، بطلب . مشاریع القوانني ٔ�و املراس�مي
  مشاریع ٔ�و مقرت�ات القوانني؛من ٔ��د جمليس الربملان، يف

ٔ�ن من صالح�ات الهیئة ٔ�یضا ٔ�ن تقّدم، مببادرة مهنا،  -
هبدف تعز�ز قمي املساواة واملناصفة و�دم "مقرت�ات ٔ�و توصیات 

ا�متیزي، و�كر�سها وٕاشاعهتا، مما ميكن الهیئة من ٔ�ن تضطلع 
بدورها املؤسسايت كقوة اقرتاح�ة من ٔ��ل ا�هنوض مببادئ 

 املناصفة و�دم ا�متیزي؛املساواة و 

ٔ�ن مرشوع القانون مينح هیئة املناصفة وماكحفة لك  -
من ٔ��ل "ٔ�شاكل ا�متیزي صالح�ة تقدمي توصیات �لحكومة 

 مالءمة ال�رشیعات الوطنیة مع معایري االتفاق�ات ا�ولیة؛

ٔ�ن مرشوع القانون خيّول هیئة املناصفة وماكحفة لك  -
زتام مبدى ��رتام م�ادئ ٔ�شاكل ا�متیزي �مة ق�اس در�ة �ل

 املساواة واملناصفة و�دم ا�متیزي يف خمتلف جماالت احلیاة العامة؛

ٔ�ن الهیئة �س�ند ٕا�هيا، حسب مرشوع القانون، �مة  -
تق�مي ا�هودات اليت تبذلها ا�و� وخمتلف الهیئات واملؤسسات "

�لقطا�ني العام واخلاص يف جمال حتق�ق م�ادئ املساواة 
  ".و�دم ا�متیزيواملناصفة 

�ملقابل، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �س�ل �ىل مرشوع 
  : القانون املالحظات التالیة

ٕافراغ مرشوع الهیئة من صالح�ات املؤسسات  -
الوطنیة املتضمنة مضن م�ادئ �ر�س، وتق�ید ٔ�دوارها وا�زتال 
�ا�ا يف �ٓلیة اس�شاریة ٔ�و ٕا�ا� ذاتیة دون صالح�ات ش�به 

 ضائیة؛ق

غیاب دیبا�ة تؤطر املرشوع �س��د �ىل املرجعیة  -
الكونیة �لحقوق إال�سانیة �ل�ساء اليت نص ا�س�تور �ىل مسوها، 
واملرجعیة ا�س�توریة يف هذا الش�ٔن اليت تؤكد �ىل م�طلقات 

 الهیئة ؤ�هدافها ؤ�دوارها؛

�دم اس�تقاللیة الهیئة و�دم متتیعها �لشخصیة  -
ا تقویة ٔ�دوارها �عتبارها ذات والیة �عتباریة اليت من ش�ٔهن

 �اصة؛

ضعف �ر�یبة الهیئة اليت �متزي �خ�الل التوازن بني  -
سلط التعیني، بني ت� املمنو�ة لرئ�س احلكومة �ىل حساب 

وبني ممثيل ا�و� ) امل� والربملان(السلط ا�س�توریة أ�خرى 
املؤسسات  وممثيل ا�متع ٕاضافة ٕاىل �ون ٔ��لبیة أ�عضاء من ممثيل

 الرمسیة ا�و�، مما یفقدها صفة �س�تقاللیة؛

ٔ�ن الهیلكة الواردة يف مرشوع القانون، اختذت طابعا  -
مركز� رصفا، وهو ما ی��اقض مع خ�ار اجلهویة املوسعة ا�ي 
اعمتدته بالد�، وحيد من جنا�ة وفعالیة الهیئة اليت یفرتض فهيا ٔ�ن 

 لیة؛�ش�تغل عن قرب �رب �ٓلیات �ویة ٔ�و حم 

اس�تعامل مرشوع القانون مفاهمي �امة وفضفاضة ال  -
مضن �ام هیئة " ال�شجیع �ىل"تتضمن الزتام قانوين م�ل لكمة 

لها اخ�صاصات دس�توریة و�ام وطنیة، ول�س مكون من 
 مكو�ت ا�متع املدين؛
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ال یتضمن مرشوع القانون تعریفا ولو خمتَرصا ملفاهمي  -
صفة، سواء �ىل مس�توى حمتواها ٔ�و املساواة و�دم ا�متیزي واملنا

ٕاذ یورد مرشوع القانون . �راتب�هتا املعیاریة ٔ�و العالقات ف� ب�هنا
جممتعة يف نفس " �دم ا�متیزي"و" املناصفة"و" املساواة"مفاهمي 

 الرتا�یب والس�یاقات دون ٔ�ي متیزي ب�هنا؛

املتعلق هبیئة املناصفة  79.14ٔ�ن مرشوع القانون رمق  -
ٔ�شاكل ا�متیزي، مل یتصّدى لتعریف ا�متیزي، ا�ي وماكحفة لك 

عرف�ه املادة أ�وىل من اتفاق�ة القض�اء �ىل مجیع ٔ�شاكل ا�متیزي 
، اليت صادق �لهيا املغرب و�رش 1979ضد املرٔ�ة لس�نة 

: مق�ضیاهتا �جلریدة الرمسیة ورفع �ش�ٔهنا مجیع حتفظاته، �ىل ٔ�ن�ه
ىل ٔ�ساس اجل�س، و�كون ٔ�ي تفرقة ٔ�و اس��عاد ٔ�و تق�ید یمت �" 

من �ٓ�ره ٔ�و ٔ�غراضه النّ��ل من ��رتاف �لمرٔ�ة، �ىل ٔ�ساس 
�ساوي الر�ل واملرٔ�ة حبقوق إال�سان واحلر�ت أ�ساس�یة يف 
املیاد�ن الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة واملدنیة، 
ٔ�و يف ٔ�ي م�دان �ٓخر، ٔ�و ٕابطال ��رتاف �لمرٔ�ة هبذه احلقوق 

". تعها هبا وممارس�هتا لها بغّض النظر عن �ا�هتا الزوج�ةٔ�و مت 
و�لتايل اكن �ىل املرشوع حتدید مفهوم ا�متیزي، تفاد� ٔ�ي 

 ت�ٔویالت سلبیة لطبیعة العالقة بني الر�ل واملرٔ�ة؛

-  � ٔ�ن مرشوع القانون �س�تعرض �ك�ف�ة واف�ة ومفص�
حفة لك �خ�صاصات املُزَمع ٕاس�ناُدها ٕاىل هیئة املناصفة وماك

ٔ�شاكل ا�متیزي، �عتبارها �اما یضطلع هبا يف جمال �س�شارة 
والت�لیل والتكو�ن وال�رش، ولك�ه يف املقابل، ال ی��ط هبا 

 صالح�ات حمددة يف جمال امحلایة ضد ٔ�شاكل ا�متیزي؛

ال �شري املرشوع ٕاىل ا�متیزي ا�ي تتعرض � ال�ساء  -
یة واليت �س�ل فهيا دا�ل العالقات املهنیة والفضاءات الشغل 

ح�ث مل تمت . ارتفاع �ول يف ممارسة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة
املتعلقة ��متیزي يف العمل ) 1958( 111إالشارة ٕاىل االتفاق�ة رمق 

. �ش�ٔن املساواة يف أ�جور) 1951( 110واملهنة، واالتفاق�ة رمق 
كام مل یمت التنصیص رصا�ة �ىل ٔ�ن �كون من بني صالح�ات 
الهیئة ت��ع مالءمة ال�رشیعات والتدابري التنظميیة الوطنیة، 
واملامرسات إالداریة، والعالقات املهنیة يف الوظیفة العموم�ة ويف 
القطا�ني العام واخلاص، مع املق�ضیات املعیاریة الكونیة يف جمال 
�دم ا�متیزي، املنصوص �لهيا يف االتفاق�ات أ�ساس�یة الس�تة 

) 1948( 87االتفاق�ة رمق : مل ا�ولیة، ويهأ�خرى ملنظمة الع
املتعلقة �حلق ) 1949( 98حول احلریة النقابیة، واالتفاق�ة رمق 

�ش�ٔن احلد ) 1973( 138يف التفاوض امجلاعي، واالتفاق�ة رمق 
حول ٔ�سؤ� ) 1999( 182أ�دىن لسن العمل، واالتفاق�ة رمق 

ول العمل ح) 1930( 29ٔ�شاكل معل أ�طفال، واالتفاق�ة رمق 
حول ٕالغاء العمل اجلربي، ) 1957( 105اجلربي، واالتفاق�ة رمق 

�ىل ٔ�ن تعمل ٔ�یضا، عند �ق�ضاء، �ىل ٕاصدار توصیات بصدد 
  .هذه املالءمة

  .�اك فٕاننا س�نصوت �ىل نص املرشوع �لرفض

  : مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -9
  الس�ید الرئ�س، 

  ، حملرتمنيالس�یدات والسادة الوزراء ا
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
یتعلـق هبیئة املناصفة وماكحفة لك  79.14قانون رمق ملناقشة مرشوع 

  .ٔ�شاكل ا�متیزي
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  س�یدات املس�شار�ن احملرتمني، السادة وال 

ال بد ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن ٕاخراج هذا القانون ٕاىل �زي الوجود هو، يف 
حق�قة أ�مر، مثرة �لجهود اليت �اضهتا احلركة ال�سائیة املغربیة وخمتلف 
الهیئات املدنیة والنقابیة والس�یاس�یة والفكریة التقدم�ة؛ �لام ٔ�ن هذا 

خرا �بريا حبیث كنا ن��ظر صادقني ٔ�ن املرشوع قد طال انتظاره وعرف ت�ٔ 
�سفر هذا الت�ٔ�ري عن مثرة �ريض، �ىل أ�قل، الغالبیة من أ�طراف 
الفا�� �ىل مس�توى ا�هنوض بوضعیة املرٔ�ة وحامیة حقوقها وصیانة 

ٔ�فق انتظار� اكن  لكنمك�س�باهتا، ومعنا سا�ر القوى احلیة يف هذه البالد، 
ىل خصرة حق�قة الفلسفة النكوصیة جمرد �مل مجیل رس�ان ما �كرس �

 .واحملافظة لهذه احلكومة
ويف نفس الس�یاق، فقد ٔ�سس املرشّع ا�س�توري، من �الل الفصل  

، �ري ٔ�ن "السعي"، ملهنجیة التدرج �ني اس�تعمل �شلك واحض مفردة 19
معىن ذ� ال ی��غي ٔ�ن یفهم من ورائه إالمعان يف هدر املزید من الوقت 

حلث��ة اليت بذ�هتا وال �زال احلركة ال�سائیة لتث��ت م�دٔ�ي ضدا �ىل اجلهود ا
املساواة واملناصفة يف جممتعنا؛ فضال عن احلا�ة املل�ة ٕالعامل املق�ضیات 

مهنا، مبا جيعلنا نؤسس ملقاربة نوع حق�ق�ة  19ا�س�توریة �اصة الفصل 
ت طاحمة ٕاىل بلورة وتطو�ر س�یاسات معوم�ة بوسعها اج�ثاث اكفة املامرسا

  .املاضویة العتیقة املكرسة �ونیة املرٔ�ة
�س�تفاد من هذه املق�ضیات كذ� ٔ�ن ا�س�تور ینص، من �ة �ىل و 

�لزتام إالجيايب ��و� �لسعي ٕاىل حتق�ق املناصفة بني الر�ال وال�ساء، 
وهو ما یتطلب �ىل املس�تویني ال�رشیعي والتنظميي ويف الس�یاسات 

ة سعي ا�و� ٕاىل حتق�ق هذا �لزتام إالجيايب، العموم�ة تدابري و�ٓلیات لرتمج
وبعبارة ٔ�خرى فٕان طبیعة �لزتام هنا تنصب ٔ�ساسا �ىل ا�ٓلیات 
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 19الواردة يف الفصل " لهذه الغایة"واملسارات، و�س�تفاد ٔ�یضا من عبارة 
ٔ�ن �لهیئة والیة �اصة تتعلق �محلایة وم�اهضة ا�متیزي املبين �ىل ٔ�ساس 

  . اجل�س
ٕان ٔ�ي قانون یتعلق �خ�صاصات وصالح�ات وت�ٔلیف الهیئة وهكذا ف

�كون يف مس�توى املتطلبات ا�س�توریة وحمرتما �لطبیعة ا�س�توریة لهذه 
املؤسسة بوصفها هیئة م�خصصة يف امحلایة وماكحفة ا�متیزي �ل ٔ�ساس 
اجل�س والوقایة م�ه یتطلب هیلكة اخ�صاصات الهیئة حول جمال امحلایة 

 من �ة وحول �خ�صاصات أ�خرى ذات العالقة وماكحفة ا�متیزي
  .��هنوض مباكحفة ا�متیزي �ىل ٔ�ساس اجل�س، من �ة �نیة

ٕان هذا التصور یت�اوز بطبیعة احلال جمرد دراسة الشاك�ت وٕا�ا�هتا، 
ل�شمل �شلك �اص التحق�ق �ى املؤسسات العموم�ة اخلاصة والهیئات 

من ق�ل و�ء خمتصني ومعمتد�ن لهذه أ�خرى امل�ش�ٔة، يف �االت ا�متیزي 
املهمة من ق�ل الهیئة؛ وكذا متتیع هذه أ��رية بصالح�ة التصدي التلقايئ 

  .حلاالت ا�متیزي
يف هذا الصدد، فقد حرصنا �ىل رضورة ٕابداء حسن النیة والتعاون 
ٔ��ل ٕاخراج قانون لهذه الهیئة يف مس�توى التطلعات اليت ت�شدها القوى 

، ف�ادر� ٕاىل تقدمي ٔ�فاكر ومقرت�ات وتقدم�ا بتعدیالت اكن احلیة ببالد�
  .الهدف مهنا جتوید النص ا�ي ٔ�كد� �ىل ٕاجياب��ه ؤ�مهیته م�ذ الوه� أ�وىل

ٔ�ما ف� یتعلق �ملقاربة ال�شار�یة، فٕان احلكومة قد ٔ�سهبت يف ذ�ر مزا� 
�ري من الهیئات ا�لجنة العلمیة اليت مت تنصیهبا هبذا اخلصوص وكذا العدد الك 

واملؤسسات اليت مت �نف�اح �لهيا و�س�شارة معها، بید ٔ�نه ال بد من 
الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن �دم أ��ذ ب�ٓراء ومالحظات هذه الهیئات، وتضمیهنا يف 
هذا املرشوع، یفرغ م�دٔ� املقاربة ال�شار�یة من مدلو� احلق�قي؛ ولعل ذ� 

�ربت، سواء ٔ�ثناء اس�تق�النا لها يف ما ٔ�كدته �لفعل مجمو�ة من الهیئات اليت 
مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�و يف خمتلف وسائل إال�الم 
الوطنیة، ٕاذ �ربت برصا�ة عن تذمرها، مما ورد يف ال�س�ة ا�هنائیة من 

 .مرشوع القانون املعروضة �ىل ٔ�نظار جملس�نا املوقر
ءمة اخ�صاصات هذه ومن �ة �نیة، �هبنا ٔ�یضا ٕاىل رضورة ؤ�مهیة مال

الهیئة مع م�ادئ �ر�س، يف ا�س�ام �م مع مطلب احلركة ال�سائیة التقدم�ة 
وكذا ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بید ٔ�ن ذ� لكه اصطدم، يف الواقع، 
�لعقلیة الفكریة لواضعي املرشوع، ويه عقلیة م�وجسة من لك ما هو 

  .�دايث ودميقراطي
 من تضمن املرشوع لعدة صالح�ات، ٕاال ٔ�ن وتبعا ��، فٕانه �لرمغ

هذه أ��رية ال نعرث ب�هنا �ىل ما ینص �ىل م�دٔ� امحلایة، أ�مر ا�ي ید�لها 
يف دا�رة الهیئات �س�شاریة ویزنع عهنا صفهتا التقر�ریة، ٔ�ن امحلایة 
�س�تدعي ـ بعد الرصد والت��ع والتحري واس��فاذ مسطرة الوساطة ـ ٕا�ا� 

 القضاء، وهو أ�مر ا�ي �رفضه احلكومة برصا�ة ومبسو�ات امللفات �ىل
ومربرات مهبمة، �هیك عن تغی�ب املرشوع �یبا�ة مؤطرة لهذا النص 

و�لتعریفات الرضوریة اليت اكن من املمكن ٔ�ن �شلك مفاتیح ٔ�ساس�یة 
وم�وافق �لهيا لفهم وفك شفرات الك�ري من املضامني الواردة يف هذا النص 

سة، من ق�یل املقصود من مفهوم ا�متیزي �ىل س��ل املثال ال بصورة ملت� 
  .احلرص

ويف ذات الس�یاق، دعو� ٔ�یضا ٔ�ن �كون لهذه الهیئة ام�دادات 
�ویة، �كر�سا �لمق�ىض ا�س�توري ا�ي ینص �ىل تفعیل اجلهویة 
املتقدمة، و�شجیعا �ىل بلورة اسرتاتیجیات معل �راعي التعدد والتنوع 

عنا هبذا اخلصوص؛ فضال عن �ر�یبة الهیئة اليت حمكهتا ا�ي �سم جممت 
  .تو�ات وحسا�ت ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن یقال عهنا ٔ�هنا ضیقة

ويف مجیع احلاالت فٕان العمل املس�تق�يل لهیئة املناصفة وماكحفة لك 
ٔ�شاكل ا�متیزي تتطلب �رت��ات مسطریة �ىل مس�توى قانون املسطرة 

بارات ا�متیزي يف ٕاطار نظام وسائل اجلنائیة من ٔ��ل اعتبار نتاجئ اخ� 
�لام ٔ�ن تق�یة اخ�بارات ا�متیزي، اليت جيب ٔ�ن یقوم هبا ٔ�عوان . إالثبات

ملكفون من طرف الهیئة، �س�هتدف الربهنة �ىل وجود سلوك ٔ�و وضعیة 
  .متیزيیة حممت�

ومضن نفس املنطق یبدو، مبا ٔ�ن أ�مر یتعلق هبیئة یعترب ت�ٔلیفها حمدود 
ٔ�ن �كون مر�كزة �ىل اخلربة، فان من الرضوري ٔ�ن یت�ه  العدد ویفرتض

التفكري ٕاىل �بتعاد عن م�طق ا�متثیلیة ا�ي ميزي مؤسسات هیئات 
  .ا�هنوض �لتمنیة ال�رشیة واملس�تدامة وا�ميقراطیة

من �ة ٔ�خرى، فٕان املس�ت�دمون �لهیئة، جيب ٔ�ن ختضع عقود 
  .جتاوزات يف حقهم توظیفهم ملق�ضیات ملدونة الشغل تفاد� ٔ�ي

وبناء �ىل لك ما س�بق، و�لنظر ٕاىل اجلدل الواسع والتذمر الك�ري 
ا�ي ٔ��ره طرح هذا املرشوع، فٕانه ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نضم ٔ�صواتنا ٕاىل 
ٔ�صوات اكفة هؤالء ا��ن �ربوا رصا�ة عن �دم رضامه عن هذا املرشوع، 

   .�ا قرر� التصویت �لرفض �ىل هذا املرشوع
  .وشكرا

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة  99.15مرشوع قانون رمق : سادسا
املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون 

  : �شاطا �اصا

  : فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
مة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللك

، املتعلق ٕ��داث نظام �لمعاشات 99.15م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .لفائدة املهنیني والعامل وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اص

  احملرتم، الوز�ر الس�ید
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 لقاملتع 99.15 رمق القانون مرشوع ٔ�مهیة حول خنتلف لن ٔ�ننا ٔ�عتقد
 املس�تقلني والعامل املهنیني ف�ات لفائدة �لمعاشات ٔ�سايس نظام ٕ��داث

 ٕاىل �ريم وا�ي �اصا، �شاطا �زاولون ا��ن أ�جراء �ري وأ�ش�اص
 �ىل هلم، مرشوع حق �عتباره التقا�د من �س�تفادة من به املعنیني متكني
  .خلاصا �لقطاع وأ�جراء العموم�ة �ٕالدارات املوظفني ف�ات غرار

 طرف من موا�بته هو املرشوع، هذا مزية اليت أ�ساس�یة السمة ٕان
 املنمتني حقوق عن ��فاع تعىن اليت املهنیة وامجلعیات التنظ�ت خمتلف
 مرشوع ٕا�داد مر�� �الل احلكومة طرف من ٕاقصاءها مت واليت ٕا�هيا،

 ،2011 ردس�تو  به �اء ا�ي ال�شار�یة ا�ميقراطیة م�د�ٔ  �ىل ضدا القانون،
 يف وإالقصايئ �نفرادي سابقهتا �هنج وف�ة الزالت احلكومة ٔ�ن �س�ل ٕاذ

 ال�رشیعي ا�طط تزنیل �الل المس�ناه وهذا القوانني، مشاریع وضع
 ٕان حفىت حكوم�مك، هبا تقدمت اليت املشاریع لك يف وكذا السابقة، �لحكومة

 مبرشوع یفاجؤ ما رس�ان �ٔ�مر، املعنیني مع ما تواصل ٔ�و حوار هناك اكن
 لن��ه الفرصة �س�تغل �ى هبا، تقدموا اليت �لتوصیات متاما خمالف قانون

 م�د�ٔ  وتفعیل القوانني، مشاریع ٕا�داد يف مقار�هتا مراجعة ٕاىل احلكومة
 حمددة ظرف�ة يف رفع ر�ن شعار جمرد نعتربه ال حىت ال�شار�یة، ا�ميقراطیة

  .وفقط العیون يف الرماد �ر
  احملرتم، وز�رال الس�ید

 املس�شار�ن، جملس ٕاىل جل�ٔت املهنیة وامجلعیات التنظ�ت هذه ٕان
 م�ا ملمتسة التعدیالت من �دد وقدمت واملرشوع املعاد� مطا�هبا رفعت
 ممثلني و�عتبار� بنا املنوط وا�ور ا�س�اما وطبعا عهنا، وا�فاع تب�هيا

 ٕاال ٔ�مام اكن ما هنیني،امل  لبعض م�ارش ممثل هو من وم�ا املغريب، �لشعب
 والرتافع وضعناها اليت �لتعدیالت وٕاضافهتا تعدیالهتم وتنق�ح مطا�هبم ت�ين
  .ٔ�ماممك عهنا

 بتقدمي مقنا فقد املرشوع، هذا هبا حيظى اليت البالغة لٔ�مهیة و�لنظر
 هبدف وذ� ،الس�یاس�یني الفرقاء من مجمو�ة �انب ٕاىل مشرتكة تعدیال
 �راها اليت إالخ�الالت من مج� معاجلة وكذا القانون مرشوع جتوید

 واملسو�ات أ�ساس�یة أ�هداف مع التناقض �د تصل بل تتعارض
  .القانوين النص لهذا واحلقوق�ة �ج�عیة

 يف املهمة اجلوانب من مجمو�ة المست تعدیل، 38 بتقدمي مقنا لقد
 ٕاىل الرام�ة ٔ�و وتقوميه، النص جتوید ٕاىل الهادفة ت� سواء القانون، مرشوع

 و�لرمغ احلكومة ٔ�ن �ري وجوهریة، ٔ�ساس�یة �راها اليت النقاط بعض ٕاضافة
 ومل وجوهري، ٔ�سايس هو ما عن تغاضت التعدیالت، لبعض ق�ولها من

 التعدیالت من مجمو�ة رفض �ىل معلت ح�ث املطلوب �لشلك تتفا�ل
  .أ�ساس�یة

  احملرتم، الوز�ر الس�ید
 التعدیل هو تقدميها، �ىل معلنا اليت أ�ساس�یة التعدیالت بني من
 إال�ا� سن مالءمة ٕاىل والرايم القانون، مرشوع من 24 املادة �ىل الوارد

 72.14 رمق القانون مع س�نة، 65 وس�تون مخسة يف احملدد التقا�د �ىل
 املوظفون التقا�د �ىل فهيا حيال ٔ�ن جيب اليت السن بت�دید املتعلق

 �كون ٔ�ن یعقل فال املدنیة، املعاشات امنظ يف املنخرطون واملس�ت�دمون
 س�نة 63 لتبلغ تدرجيیا رفعها مع س�نة 60 يف التقا�د سن حيدد أ��ري هذا

 ا�راسة ق�د القانون مرشوع ٔ�ن جند �ني يف املايض، ینا�ر فاحت من ابتداء
 فهذا القانونني، بني صارخ تناقض ٔ�مام جيعلنا مما س�نة، 65 يف السن حيدد
 �رفض ٔ�ن هو غرابة وا�ٔكرث و�س�تغراب؟؟ احلرية عن فعال یبعث ٔ�مر

   .لقرارها مق�عا ترب�را تقدم ٔ�نه دون التعدیل هذا احلكومة
 من 32 املادة �ىل الوارد التعدیل هنا ٔ�س�تحرض ذ�، ٕاىل ٕاضافة

 الزوج ب�ٔن تقيض واليت أ�وىل، الفقرة �ذف ٕاىل والرايم القانون، مرشوع
 ق�ل انعقد الزواج �كون ٔ�ن رشط عهنم، املتوىف معاش حق �ك�سب
 ٔ�مر وهذا الش�یخو�ة، معاش صاحب ٔ�و املنخرط وفاة �لیه املرتتبة احلادث

 من �س�تفادة يف احلق � فالزوج �لص�، �لمنطق ميت وال معقول �ري
 ٕالغاءها املطلوب أ�وىل فالفقرة رشط، ٔ�و ق�د ٔ�ي دون عهنم املتوىف معاش

 الرشیعة يف حىت ٔ�و أ�رسة مدونة يف قانوين سواء لها، ٔ�ساس ال
  .إالسالم�ة
  احملرتم، الوز�ر الس�ید

 ٔ��رز�ها اليت ت� ٔ�و ٔ�ماممك ا�ٓن ذ�رهتا اليت سواء �عتبارات للك
 مبرشوع املتعلقة �ق�صادیة، والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة ٔ�شغال �الل
 قرر� عارصةوامل أ�صا� فریق يف فٕاننا واملناقشة، ا�راسة ق�د القانون

 الواجب الرشوط من أ�دىن احلد �راعي مل لكونه املرشوع ضد التصویت
  .ٕا�داثه املراد املعاشات نظام يف توفرها

  : فریق العدا� والتمنیة -2
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  م، الس�ید الوز�ر احملرت 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٕ��داث نظام �لمعاشات  99.15يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق

لفائدة ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن 
�زاولون �شاطا �اصا ا�ي �ك�يس بعدا اج�عیا �ام، �س�تحرض مجیعا 

ا هذا املرشوع ا�ي ٔ�رىس ٔ�سس �دیدة أ�مهیة البالغة اليت �ك�س�هي
هذا التو�ه . �لحامیة �ج�عیة تنضاف ٕاىل املنظومة القامئة الیوم ببالد�

ا�ي یعد اس��را يف املس�تق�ل �لطاقات ال�رشیة اليت ال تتوفر �ىل تغطیة 
اج�عیة، وهو ما ميثل �مثینا �هوداهتا ورفعا ٕالسها�ا يف الناجت ا�ا�يل 

   .اخلام
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ٕان اجلهد املبذول من طرف احلكومة يف جمال توس�یع �س�تفادة من 
التقا�د ل�شمل �يق الرشاحئ ال�ش�یطة، س�ميكن من �رش�ید نفقات ا�و� يف 
جمال الص�ة وامحلایة �ج�عیة مس�تق�ال، وس�یعطي ٕاماكنیة معرفة مداخ�ل 

  . ام�أ�ش�اص املعنیني من �ري أ�جراء يف ٕاطار قا�دة بیا�ت ٔ�جریة ش
ويف هذا الس�یاق، البد من إالشارة ٕاىل مصادقة جمليس الربملان �ىل 

یتعلق بنظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس عن  98.15مرشوع القانون رمق 
املرض اخلاص بف�ات املهنیني والعامل املس�تق�لني وأ�ش�اص �ري أ�جراء 

والتغطیة  ا��ن �زاولون �شاطا �اصا لالس�تفادة من امحلایة �ج�عیة
الصحیة ا�ي یعترب د�امة قانونیة �ل�س�بة ملرشوع القانون املعروض �الیا 
�ىل ٔ�نظار� �لبث ف�ه �عتبار ٔ�ن هلام مق�ضیات قانونیة مرتابطة، ؤ�ن 

  . دخوهلام �زي التنف�ذ س�یكون مزتام�ا
وميكن القول ٕان ٕا�داث نظام �لمعاشات لفائدة ف�ات املهنیني والعامل 

أ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا یندرج يف املس�تقلني و 
صلب ٕاصالح م�ظومة التقا�د من �الل جعل مس�ٔ� توس�یع التغطیة 
ل�شمل ف�ات العامل �ري أ�جراء ٔ�ولویة رئ�س�یة، وذ� بتو� التدرج يف 
تفعیل مضام�نه وإاللزام�ة يف تطبیقه مع ٕاس�ناد تدبري النظام �لصندوق 

  .�ج�عي نظرا �لتجربة اليت رامكها يف هذا الباب الوطين �لضامن
من هذا املنطلق، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 

من  �99.15لشغل �ملغرب، �مثن املق�ضیات اليت یتضمهنا مرشوع قانون رمق
�الل هنج خ�ار إالصالح ا�ي یعد مر�كزا ٔ�ساس�یا يف مهنج معل 

 : یيلوفق ما  احلكومة
اع�د مقاربة �شار�یة مع الف�ات املعنیة �س�هتدف التوافق �ىل  -1

 ؛ا��ل اجلزايف للك ف�ة وفق إالماك�ت وأ��شطة اليت متارسها
ٕارساء منط �لحاكمة وقوا�د �لتدبري ووضع قوا�د وقائیة و�ٓلیات  -2

ت��ع هبدف ضامن التواز�ت املالیة �لنظام ودميوم�ه من �الل 
اكف�ة �متك�نه من الوفاء �لزتاماته اجتاه م�خرطیه توفري الضام�ت ال

وی��غي إالشارة يف هذا الصدد ٕاىل اجلوانب . ضام� حلقوقهم
إالجيابیة اليت تناولها مرشوع القانون احلايل خبصوص مس�ٔ� تق�مي 
املعاشات �ىل ٔ�ساس نتاجئ التدبري املايل لنظام املعاشات وٕاجناز 

املعاشات ا�ي س�یكون � �لغ  اف��اصات ٕاكتواریة لوضعیة نظام
أ��ر �ىل أ�وضاع �ج�عیة لهذه الف�ات املس�هتدفة من 
�س�تفادة وفق �ٓلیة شفافة من مقا�سة �لمعاشات احملصل �لهيا 

 �شلك س�نوي؛
اع�د مرشوع القانون مرونة �الیة من ح�ث ت�ين ٕالزام�ة نظام  -3

لها ب�ٔداء  املعاشات �ل�س�بة �لف�ات اليت تتوفر �ىل د�ل �سمح
واج�ات �شرتاك وجع� اخ�یار� �ل�س�بة �لف�ات اليت ال 
یت�اوز ا��ل اجلزايف املطبق �لهيا م�لغا حيدد بنص تنظميي 

ی�ٔ�ذ بعني �عتبار من حتق�ق املاكسب �ج�عیة اجلدیدة 
 . والظروف والوضعیات �ق�صادیة �لف�ات الضعیفة

هیلك خبصوص ف�ة �ري م�ح ٕاماكنیة رصد جحم القطاع �ري امل  -4
أ�جراء واملهنیني يف �ق�صاد الوطين والوقوف �ىل جحم الناجت 
ا�ا�يل اخلام املتعلق هبذا القطاع وحتدید قا�دة أ�جور �ىل 

  .املس�توى الوطين
وال یفوتنا هبذه املناس�بة التذكري بق�اعتنا الراخسة كفریق العدا� والتمنیة 

سني نوعیة احلیاة ببالد� تعتربان من بني ٔ�مه ٔ�ن تعممي امحلایة �ج�عیة وحت 
املؤرشات أ�ساس�یة ملالمسة تطورها وتقد�ا يف املسار التمنوي ا�ي 

  .تطمح ٕالیه بالد�
ويف اخلتام، ٕاذا اكن مرشوع القانون ی�ٔيت �متة �هودات احلكومة 
السابقة، فٕان حرص لك من احلكومة والربملان �ىل ٕاخرا�ه ٕاىل �زي الوجود 

التعامل معه بنفس ٕاجيايب توافقي نظرا ٔ�مهیته، وكذا اعتباره جزءا من و 
الزتامات احلكومة يف ا�ال �ج�عي اليت محلها الرب�مج احلكويم جيعلنا 
نُعّرب عن دمعنا للك التدابري اليت تعزز صدارة امحلایة �ج�عیة ببالد� 

یزي لتدارك القصور مجلیع الف�ات �ج�عیة واملهنیة دون ح�ف ٔ�و مت 
املس�ل يف هذا الباب وتفعیال لٔ�حاكم ا�س�توریة اليت تلزم احلكومة 
بتوفري اكفة الوسائل لتحق�ق هذه أ�هداف �ج�عیة لفائدة املواطنني وفق 
م�دٔ� املساواة يف الولوج �عتبارها �سامه يف �لق الرثوة مبا یضمن ��رتام 

�هتم من لك ا�اطر وضامن اس�تقرارمه والتقد�ر الواجب هلم من �الل حام
و�� فٕاّن فریق العدا� والتمنیة یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع . �ج�عي

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة ف�ات املهنیني والعامل  99.15القانون رمق 
 .املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا

  .اكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا و�ر 

مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري، �مس فریق التجمع  -3
  : الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 

  الس�یدات والسادة الوزراء، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة هذا 

ة من املهنیني وأ�جراء املرشوع ا�ي ن��ظره بفارغ الصرب ومعنا رشحية واسع
والعامل املس�تقلني مهنم �ىل اخلصوص هیئة أ�طباء القطاع اخلاص 
والصیاد� وخمتلف املهنیني والت�ار والصناع التقلیدیني، ح�ث س�یعمل �ىل 
تعز�ز امحلایة �ج�عیة وتوس�یع قا�دهتا، مبا یضمن احلق يف الص�ة ا�ي 

ى ٕا�دى احلقوق العاملیة وإال�سانیة یبقى حقا دس�تور� �م�یاز، وا�ي س��ق
  .اليت نص �لهيا ا�س�تور يف دیباج�ه أ�وىل

  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
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لقد سامهنا من موقعنا دا�ل هذه أ��لبیة وأ��لبیة السابقة يف إالرساع 
ٕ�خراج هذا القانون، من �الل العدید من املبادرات اليت مقنا هبا لتنظمي 

م�ارشة مع املهنیني، والصناع و�س��ع ٕاىل لك یوم درايس وعقد لقاءات 
اه�ماهتم وا�شغاالهتم من ٔ��رزها، هذا املرشوع ا�ي س��قى يف نظر� قفزة 
نوعیة �ىل درب إالصال�ات �ج�عیة الكربى املاضیة فهيا بالد� لالرتقاء 

  .�ملنظومة �ج�عیة الوطنیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ومة يف خشص الس�ید وز�ر ال�شغیل الشؤون البد ٔ�ن ٔ�شكر احلك
�ج�عیة السابق ووز�ر الشغل وإالدماج املهين احلايل ا��ن قاموا بعمل 
ج�ار يف س��ل التحس�س ب�ٔمهیة هذا املرشوع ا�ي معلنا من موقعنا 
دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ورشاكء� يف أ��لبیة �ىل تقدمي 

احلكومة البعض مهنا وحسبنا البايق مهنا �ىل تعدیالت مشرتكة �لیه ق�لت 
ٔ�مل ٔ�ن تقوم السلطة التنظميیة بتوضیح النصوص املضمنة لهذا النص 
مش�یدا يف هذا إالطار �لت�اوب �جيايب �لحكومة مع مقرت�اتنا ومقرت�ات 

  .اكفة الفرق املمث� يف جملس�نا املوقر
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�شار�یه رائدة �رب اع�د م�دٔ� التدرج لقد اعمتدت احلكومة مقاربة 
وإاللزام�ة ليك �س�تف�د الف�ات املس�هتدفة من هذه إالجراءات املضمنة يف 
النص مع حرص السلطة احلكوم�ة الوصیة �ىل موا�بة هذا املرشوع وتعز�ز 

  .اخلدمات �ج�عیة
ويف أ��ري ال �سعين �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن ننوه 

ا املرشوع مربز�ن ٔ�ن �ه�م �لش�ٔن �ج�عي و�رتقاء خبدماته هبذ
ٔ�صبح ٔ�ولویة من أ�ولو�ت، وال جيب �لینا كفرقاء س�یاس�یني املزایدة ف�ه 
طالبا إالرساع يف ٕاخراج اكفة املشاریع املرتبطة �لش�ٔن �ج�عي، مفن موقع 

�لینا التذكري ب�ٔنه  املسؤولیة نؤكد ٔ�ننا س�نصوت �لیه �ٕالجياب ٕاال ٔ�نه وجب
ال ميكن لهذا املرشوع ٔ�ن ینجح دون ٔ�ن تنخرط ف�ه اكفة القطا�ات 

الص�ة، ال�شغیل والصنا�ة والت�ارة، والصنا�ة  ،احلكوم�ة املعنیة، اكلفال�ة
التقلیدیة و�ريها من القطا�ات املعنیة �رب ت�ٔطري وحتسني الف�ات املس�هتدفة 

ساهامت الواج�ة لضامن �س�تفادة خصوصا ف� یتعلق ٕ�شاكالت حتدید امل 
  .مما س�سامه يف تعز�ز امحلایة �ج�عیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن احملرتم،
  دة الوزراء احملرتمون،الس�یدات والسا

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة  15.99مبناس�بة م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ء ا��ن �زاولون ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جرا
�شاطا �اصا واليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة 
�ق�صادیة، وق�ل ٔ�ن ٔ�د�ل يف مصمي النقاش البد ٔ�ن ٔ�ش�ید �جلو إالجيايب 
ا�ي طبع النقاش �ىل مس�توى ا�لجنة ٔ�و اجللسة العامة، وروح املسؤولیة 

ٔ�عضاء ا�لجنة، وكذا التفا�ل اليت حتىل هبا الس�یدات والسادة املس�شار�ن 
يف ٕاطار اجلواب عن خمتلف ال�ساؤالت املثارة من  حكومة و�رملا�إالجيايب 

  .طرف ممثيل الفرق وا�مو�ات النیابیة مب�لس�نا املوقر
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة  15.99ی�ٔيت مرشوع هذا القانون رمق 
س�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون ف�ات املهنیني والعامل امل 

�شاطا �اصا، ا�س�اما مع إالصالح �س�تع�ايل لنظام املعاشات املدنیة، 
من �الل بلورة نظام ٔ�سايس �لمعاشات لفائدة ف�ات املهنیني والعامل 

  .املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا
دة من التقا�د ل�شمل لك رشاحئ كام هيدف ٕاىل توس�یع �س�تفا

ال�ش�یطني، ح�ث تق�رص �الیا �س�تفادة من هذه التغطیة �ىل ف�ات 
أ�جراء �لقطا�ني العمويم واخلاص، ح�ث ی��ح هذا املرشوع القانون 
اس�تفادة لك خشص ی�متي �لف�ات املس�هتدفة من احلق يف معاش �ني 

ر القانوين املتعلق بلو�ه سن إال�ا� �ىل التقا�د، مع اس�تكامل إالطا
مبنظومة التقا�د واس�ت�ابة لطلبات مل�ة ملعظم الف�ات املعنیة، مع �لكیف 
الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي بتدبري هذا النظام، نظرا لتجربته يف 
هذا املیدان وتفاد� خللق مؤسسة �دیدة، مما س�یقلص من اللكفة املالیة 

  . لتدبري ٔ�نظمة املعاشات املدنیة
  د الرئ�س احملرتم، الس�ی

وجتدر إالشارة ٔ�ن النقاش �ىل مس�توى ا�لجنة الربملانیة ا�تصة يف 
  : ٕاطار جلنة فرعیة، �ركزت حول مس�ٔلتني ٔ�ساس�ی�ني

ٔ�وهلام، طریقة ا��ساب معاش الش�یخو�ة وتصف�ة املعاش وعن 
حرمان الشخص س�� النیة من �س�تفادة م�ه عقب وقوع �ادثة 

یة بدء �رخي ا��ساب معاش املتوىف عهنم �لمؤمن أ�صيل، وٕاشاكل 
�س�ب �دم وضوح املق�ضیات ال�رشیعیة املنظمة لهذه املس�ٔ� يف مرشوع 

السالف ا��ر، وعن ٕاشاكلیة �دد ا��ساب املعاش  99.15القانون رمق 
وعن ختوفات البعض . بعدد أ��م خبالف النظام العام �لضامن �ج�عي

�ل�س�بة �لس ٕادارة الصندوق الوطين من فقدان اس�تقاللیة القرار 
�لضامن �ج�عي �عتباره الهیئة املو�ول لها تدبري نظام �لمعاشات لفائدة 
ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون 
�شاطا �اصا يف الشق املتعلق �سلطة تغیري �س�بة �شرتااكت 

  .مرشوع القانون احلايل لالس�تفادة من املعاش يف ٕاطار



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

69 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

و��هيام، متحور حول ختوفات بعض السادة املس�شار�ن   
املنضویني حتت لواء املركز�ت النقابیة من كرثة النصوص التطبیق�ة 

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة  99.15الواردة يف مرشوع قانون رمق 
�زاولون ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن 

�شاطا �اصا، وعن إالشاكالت اليت قد تثار بعد املصادقة �ىل مرشوع 
 .ق�د املصادقة 99.15القانون رمق 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�ىل  فٕاننا س�نصوتويف أ��ري، وا�س�اما مع موقف�ا دا�ل ا�لجنة، 

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة ف�ات املهنیني  15.99مرشوع القانون رمق 
ل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا والعام

  .�ٕالجياب

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مبناس�بة دراسة 
وع القانون هذا ا�ي بني ٔ�یدینا يف اجللسة العامة؛ ح�ث س�بق مرش 

) 99.15(�لس�ید الوز�ر ٔ�ن ٔ�وحض �ىل ٔ�ن الهدف، من هذا املرشوع قانون 
ا�ي س�بق �لجنة ٔ�ن اطلعت �لیه يف الوالیة احلكوم�ة السابقة هو بلورة 
نظام �لمعاشات لفائدة ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري 

جراء ا��ن �زاولون �شاطا �اصا، وهو ی�ٔيت يك �مكل م�ظومة امحلایة ا�ٔ 
�ج�عیة بعد ٔ�ن متت املصادقة �ىل الشق املتعلق �لتغطیة الصحیة لهذه 
الف�ة مربزا ٔ�ن تعممي امحلایة �ج�عیة وتوس�یعها ل�شمل اكفة العامل 

نظام امحلایة  املس�تقلني �ري أ�جراء، كام انه س�ميثل قفزة نوعیة �ىل مس�توى
  .�ج�عیة يف البالد

وحسب ما �اء يف عرض الس�ید الوز�ر فٕان مرشوع قانون هذا 
س�یوفر ام�یازات �لمعنیني مهنا معاش الش�یخو�ة ح�ث �دد سن 

وحي�سب �ىل ٔ�ساس مجموع النقط املك�س�بة (س�نة  �65س�تحقاق يف 
. س�نة 60، و�متكن تصف�ته عند بلوغ سن )واملق�دة يف احلساب الفردي

ويف هذه احلا� یطبق معامل ختف�ض �ىل �دد النقط املك�س�بة يف �رخي (
ویؤدي هذا الت�ٔج�ل (س�نة �ىل ا�ٔكرث،  75؛ ٔ�و �ني بلوغ سن )التصف�ة

، مث معاش املتوىف عهنم ح�ث )ٕاىل ز�دة �دد النقط بتطبیق معامل ز�دة
 من معاش املس�تحق �لمتوىف% �50س�تف�د الزوج ٔ�و الزو�ات ب�س�بة 

الباق�ة رشیطة % �50موع أ�والد الیتاىم؛لٔ�والد املتكفل هبم و% 50
س�نة ٕاذا اكنوا یتابعون دراس�هتم؛ٔ�و  21س�نة ٔ�و  16بلوغهم سن ٔ�قل من 

س�نة ٕاذا اكنوا یتابعون تدریبا �نیا؛وبدون حتدید السن يف �ا� جعز �م  18
  .ومطلق عن العمل �س�ب �اهات وذ� طی� مدة هذه العاهات

  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نظمة التقا�د و�شلك مشويل ٔ�صبح �شلك ٕا�دى القضا� �ٔ ٕان صالح 

الكربى، نظرا ملا �لحامیة �ج�عیة من دور اق�صادي واج�عي، ل�س 
�ىل مس�توى ا�ورة  فقط �ىل مس�توى ضامن الع�س الكرمي، بل ٔ�یضا

�ق�صادیة، وكذ� �ىل مس�توى �د�ار، وملا حتت� من ماكنة يف ضامن 
  .�س�تقرار ا�متعي

ولقد اكنت احلركة النقابیة املغربیة س�باقة ٕاىل ٕا�رة ٔ�مهیة ٕاصالح ٔ�نظمة 
كام ؤ�ننا يف �حتاد املغريب �لشغل طال انتظار� لتفعیل هذا . التقا�د

وتعممي التغطیة الصحیة وامحلایة �ج�عیة لفائدة الف�ات  املرشوع ا�متعي
  ).امحلایة �ج�عیة والتغطیة الصحیة(ا�رومة من هذ�ن النظامني 

كام وس�بق لالحتاد املغريب �لشغل ٔ�ن طالب هبذا املرشوع م�ذ عقود 
و�لضبط م�ذ ٔ�ن بدٔ�ت املفاوضات واحلوار �ج�عي حول مدونة الشغل 

، ؤ�كد� �ىل ذ� ٔ�مام �ال� امل� يف مدینة 2004لنور س�نة اليت رٔ�ت ا
  .ٔ�اكد�ر، عند التوق�ع �ىل قانون التغطیة الصحیة اخلاص �ملوظفني وأ�جراء

طالبنا كذ� ٔ�ن تمت دراس�هتام يف جلنة  وعند تقدمي هذ�ن املرشو�ني
 ميكن مشرتكة بني جلنة املالیة وجلنة التعلمي، نظرا لرتابطهام و�اكملهام، وال

تعدیل ٔ�ي مرشوع مهنام دون الت�ٔثري والربط �ملرشوع أ�خر، ولكن 
لٔ�سف مل تمت �س�ت�ابة ملطلبنا، واقرتح�ا ٔ�ن تعطى أ�س�بق�ة يف الربجمة 
لهذ�ن املرشو�ني نظرا ٔ�مهیهتام وإالجامع احلاصل �لهيام من ح�ث املبدٔ� 

  .مجلیع مكو�ت جملس املس�شار�ن
یق ٕالجناح النقاش حول مرشوع ٕاصالح صنادیق ؤ�یضا لیمت تعبید الطر 

التقا�د، ولكن مل تمت �س�ت�ابة ملطلبنا بل مت ت�ٔج�ل �رجمهتا ملدة س�تة ٔ�شهر 
  .دون مربر

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
وجتنبا لالح�قان ا�ي عش�ناه يف نظرا لٔ�مهیة �ج�عیة لهذه املشاریع 

التجربة السابقة طالبنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، مك�ب ا�لس 
يف جلنة ) 99.15و98.15(�لرشوع يف دراسة وم�اقشة املرشو�ني القانونني

مشرتكة بني جلنة املالیة وجلنة التعلمي، نظرا لتاكمل و�رابط هذ�ن 
  .املرشو�ني

لبنا احلكومة �لتفا�ل �جيايب مع مقرت�ات مجیع و�ملوازاة مع ذ� طا
وخصوصا ٔ�نه مت ٕا�دادهام �ىل . الفرق من ٔ��ل جتوید هذ�ن املرشو�ني

نظرا لتضمهنام لعدد  وس�یع امحلایة �ج�عیة والصحیةشلك قانون ٕاطار لت
نص خيص التغطیة  14نص خيص التقا�د،  �24بري من النصوص التنظميیة؛

  .2011وهو ٔ�كرث �ك�ري مما �اء به دس�تور . ظميينص تن  38الصحیة، و
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ٕاضافة ٕاىل ذ� لكه؛ طالبنا بتخصیص الوقت الاكيف لالس��ع ٕاىل 
املؤسسة اليت ٔ�ٌس�ند ٕا�هيا تدبري هذا املرشوع خبصوص مدى اس�تعدادها 
لتنف�ذه وإالماكنیات املادیة وال�رشیة املتوفرة �هيا �الیا؛ واليت تطالب 

  .املرشوع حفاظا �ىل دميوم�ه وجودة اخلدمات املقدمة بتوفريها ٕالجناح هذا
كام طالبنا احلكومة �ٕال�الن عن �ر�جمها ف� خيص النصوص التطبیق�ة 
واملشاورات اليت قامت هبا مع خمتلف الهیئات، وكذ� مضامني هذه 
النصوص التطبیق�ة اليت تعزتم ٕاصدارها ٔ�هنا متثل جوهر وروح هذه 

  .ق �لهياالقوانني اليت س�نصاد
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

انطالقا من توصیات الهیئات ا�س�توریة �لحاكمة واملراق�ة وا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت وا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ وجلان تقيص 

تقا�د وا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د، احلقائق ف� خيص صنادیق ال 
تقدم�ا مكجمو�ة من الفرق وا�مو�ات، واليت تضم فریق �س�تقالل 
�لو�دة والتعادلیة، وفریق أ�صا� واملعارصة، والفریق �شرتايك، ومجمو�ة 

مقرتح تعدیالت من ا�ل جتوید  38الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل؛ ب 
  : ي، ومتحورت حول توصیتني �متنيهذا النص ال�رشیع

ختص معاجلة مشلكة �دم ا�س�ام ٔ�نظمة التقا�د، حبیث ٔ�ن لك : أ�وىل
نظام من ٔ�نظمة التقا�د تؤسس يف ظرف �اص، لف�ة معینة وٕ�طار قانوين 
حمدد، وتد�ر هذه أ�نظمة مبقای�س خمتلفة، وص�ت تعدیالتنا حول مجمو�ة 

  : انهمن النقط تت�ىل ٔ�مهها ف� یيل بی
سن ��ا� �ىل التقا�د يف ٔ�فق توح�دها يف مجیع  )1

. أ�نظمة وا�س�ام قوا�د وم�ادئ �س�یري خمتلف ٔ�نظمة التقا�د
�اصة �ني اتضح ٔ�نه ٔ�صبح يف نفس املؤسسة هناك ف�ة حتال 

س�نة، وف�ة �نیة حتال �ىل التقا�د يف  �60ىل التقا�د يف سن 
 65ذ� ٕاال بعد سن  س�نة، ف� الف�ة الثالثة ال ميكهنا 63سن 
 س�نة؛
توح�د اخلدمات املقدمة من طرف صنادیق التقا�د  )2

ف� خيص املعاش ح�ث اقرتح�ا ٕاضافة معاش الزمانة ٕاىل �انب 
معاش الش�یخو�ة، وخصوصا ٔ�ن املنخرط يف هذا النظام سوف 

 .یتحمل و�ده اشرتااكت املشغل وأ��ري
ب�ٔنظمة التقا�د  وكذ� متاش�یا مع مجیع النصوص ال�رشیعیة واخلاصة

  .واليت من �الل احلق يف التقا�د تضمن معاش الزمانة والش�یخو�ة
 معاش الش�یخو�ة؛ )1
 معاش الزمانة؛ )2
 .معاش واملتوىف عهنم )3

  : وكذ� املراس�مي اليت ختص التقا�د و�ىل س��ل املثال

اخلاص �رفع قمية ) ٔ��ریل 23( 2.78.624مرسوم رمق  -
 معاشات الزمانة والش�یخو�ة؛

اخلاص ) 1996ٔ�كتو�ر  14( 2.96.318 مرسوم رمق -
 بت�دید املبلغ أ�دىن لرواتب الزمانة والش�یخو�ة؛

املتعلق ) 1993نونرب  10( 1.93.29الظهري الرشیف  -
 .�لر�ایة �ج�عیة لٔ�ش�اص املعاقني

ٔ�ما احملور الثاين �لتعدیالت اليت تقدم�ا هبا فهو یتعلق بتوظیف الودائع 
 .ا النظاموأ�موال �ح�یاطیة لهذ

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان ٔ�نظمة املعاشات �ملغرب متول ٔ�وال من �خنراطات مث كذ� من 
املنت�ات املالیة لالح�یاطیات يف صنادیق �س��ر، وتبعا �� فان 

مة وكذ� دميومهتا ل�ست رهینة مبس�توى التوازن املايل لهذه أ�نظ
ومن بني  .�خنراطات حفسب، لكن كذ� مبا ی��ج عن توظیف اح�یاطاهتا

التوصیات اليت �اءت هبا ا�لجنة الوطنیة ٕالصالح ٔ�نظمة التقا�د جند ٔ�هنا 
  : ترتكز �ىل

ٕا�ادة النظر يف تدبري �ح�یاطیات املالیة للك  -
 : ئ أ�ساس�یة التالیةصنادیق التقا�د مبا �راعي املباد

 املردودیة؛ )1
 الضامن؛ )2
 الس�یو�؛ )3
 .املنفعة �ق�صادیة و�ج�عیة )4

واليت ٔ�شارت  2001ٔ�ما جلنة تقيص احلقائق ف� خيص التقا�د لس�نة 
يف اجلزء املتعلق بتوظیف الودائع وأ�موال �ح�یاطیة �لصندوق الوطين 

 ٓ ملیار  10.827نذاك ب �لضامن �ج�عي، ٕاىل الضیاع املايل وا�ي قدر �
درمه، اليشء ا�ي هدد �لت�ٔ�ید التواز�ت املالیة �لنظام، ومحلت اكمل 
املسؤولیة للك من وزارة املالیة ووزارة ال�شغیل ا�ول هلام حتدید سعر 

  .الفائدة بقرار مشرتك
وذ� نظرا لسوء  1972من قانون  30كام ینص �ىل ذ� الفصل 
ل فرض سعر فائدة م�خفض �ملقارنة مع اس�تعامل سلطة الوصایة من �ال

  .س�ندات اخلزینة العامة
ولتفعیل هذه التوصیات، س�بق وان تقدم�ا بتعدیالت ٔ�ولیة يف هذا 

ٔ�غسطس  7( 1.96.106الباب مماث� ملا �اء به الظهري الرشیف رمق 
القايض ٕ��ادة تنظمي الصندوق  43.95املتعلق ب��ف�ذ القانون رمق ) 1996

  .م�ه 14ا�د و�اصة ما �اء يف املادة املغريب �لتق
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
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  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فعوض التفا�ل �جيايب �لحكومة مع التعدیالت املقرت�ة اليت هتدف 
اىل توح�د وا�س�ام قوا�د وم�ادئ �س�یري خمتلف ٔ�نظمة التقا�د وكذ� 

وكذ� تفعیل توصیات هیئات ، دا� اج�عیة وحماربة الهشاشةق�ق �حت 
ٕاال ٔ�ن احلكومة فا��ٔتنا �رفضها لهذه . املراق�ة واحلاكمة وٕاصالح ما مت ٕافساده

التعدیالت وبدون ٔ�ي ترب�ر، بل وا�ٔكرث من ذ� تفاج�نا مبرشوع قانون 
لودائع قدم�ه احلكومة یف�ح الباب مبرصاعیه للك ما یتعلق بتوظیف ا

وأ�موال �ح�یاطیة واق�ناء العقارات �لهیئة املد�رة وذ� مبنحها صالح�ات 
واخ�صاصات ت��اقض مع ما �اءت به النصوص ال�رشیعیة اخلاصة �ملراق�ة 
املالیة �لمؤسسات العموم�ة، بل كرث من ذ� ح�ث تفوق اخ�صاصات 

الواك� املغربیة  حتدث مبوج�ه 60.16مرشوع قانون رمق (وزارة املالیة ذاهتا
  ).لتمنیة �س��رات والصادرات

وهذا ما جيعلنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ن�ساءل حول �دم 
، 2011تفعیل توصیات هیئات الرقابة واحلاكمة اليت نص �لهيا دس�تور

  .وملاذا الك�ل مبك�الني يف مشاریع القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة

  : قراطیة �لشغلمجمو�ة الكونفدرالیة ا�مي -6
  الس�ید الرئ�س، 

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�ضع بني ٔ�ید�مك رٔ�ي مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 

ٕ��داث نظام �لمعاشات لفائدة  �99.15لشغل حول مرشوع قانون رمق 
ن ف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولو

  .�شاطا �اصا
ویندرج هذا املرشوع يف س�یاق توس�یع �س�تفادة من التقا�د 
ل�شمل لك رشاحئ ال�ش�یطني، ح�ث تق�رص �الیا �س�تفادة من هذه 

  .التغطیة �ىل ف�ات أ�جراء �لقطا�ني العمويم واخلاص
وس�یؤدي هذا النظام ٕاىل اس�تفادة لك خشص �زاول �شاطا من 

ٕال�ا� �ىل التقا�د، ح�ث ی�ٔيت مرشوع احلق يف معاش �ني بلو�ه سن ا
هذا القانون �س�ت�ابة لطلبات مل�ة ملعظم الف�ات املعنیة، وس��لكف 

  .الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي بتدبري النظام املقرتح
  الس�ید الرئ�س، 

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،
فسارات �ري ٔ�نه يف املقابل �س�ل �ىل مرشوع القانون �دة اس�ت 

  : ومالحظات واملمتث� ٔ�ساسا يف

حمدودیة س� املنافع خصوصا غیاب التعویضات العائلیة ومعاش  -
 الزمانة؛

غیاب مسامهة ا�و� وحرص املسامهة يف املنخرطني مما �رفع من  -
 قمية �شرتاك؛

إالغراق يف الرمس� والفردانیة وغیاب التضامن بني الف�ات  -
 وأ�ج�ال؛

 ظميیة قد تفرغ القانون من مضمونه؛كرثة النصوص التن  -

اخ�الف الف�ات ؤ�صناف املس�تف�د�ن وكرثة املعنیني �لقانون مما  -
س�ی�لق مشالك يف التدبري والتحصیل وكذا دميومة النظام 

 نفسه؛

رضورة تطو�ر هذا النظام يف اجتاه الرفع من س� املنافع  -
 والتضامن بني املنخرطني؛

يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال تفاد� لتعرث رضورة ٕاخراج النصوص التنظميیة  -
 النظام؛

  .رضورة ال�شاور مع املعنیني �ٔ�خر والفرقاء �ج�عیني -
  .وشكرا

یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة  33.17مرشوع قانون : سابعا
احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض 

  :  رئاسة النیابة العامةبصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د لتنظمي

  : لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةا -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
   الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
بنقل اخ�صاصات "علق یت 33.17رمق املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون

السلطة احلكومة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض 
بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د التنظمي رئاسة النیابة العامة يف 

هذا املرشوع ا�ي �اء لتحق�ق املطالب �ج�عیة . اجللسة العامة
دا�، ولعل هذا ما �اولت الوثیقة والس�یاس�یة واملدنیة ٕالصالح م�ظومة الع

�س�ت�ابة � عن طریق تنظميها ملق�ضیات  2011ا�س�توریة لس�نة 
دس�توریة مرتبطة بضامن اس�تقاللیة السلطة القضائیة، وما وا�ب ذ� من 
ٕاطالق مسلسل احلوار الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا� وما عرف�ه الوالیة 

نظميیة و�ادیة، وما صاحهبا من نقاش ال�رشیعیة السابقة من مشاریع قوانني ت 

وجتاذب بني وزارة العدل وخمتلف مكو�ت ا�متع املدين والهیئات املهنیة 
املعنیة ٕ�صالح م�ظومة العدا�، ح�ث مت ٕاصدار القانون التنظميي رمق 

املتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، والقانون التنظميي رمق  100.13
ظام أ�سايس �لسلطة القضائیة، وما زال مسلسل املتعلق �لن 106.13
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ٕاصالح م�ظومة العدا� ی��ظر مصادقة جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع 
  .املتعلق �لتنظمي القضايئ 15.38قانون رمق 

موضوع م�اقش��ا  33.17ويف هذا الس�یاق �اء مرشوع القانون رمق 
�لعدل ٕاىل  الیوم، ا�ي �روم نقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة

الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن 
  .قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة

ومبا ٔ�ن الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض ٔ�صبح رئ�سا �لنیابة العامة 
بناء �ىل ا�س�تور والقوانني التنظميیة ذات الص�، وملا للك هذه 

ٔ��ر �ىل احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة �لمواطنات  الصالح�ات من
واملواطنني، فٕان هذا النص جيب ٔ�ن حيظى ��راسة والت�لیل الالزمني 
لضامن الزتام هذه املؤسسة ب�ٔدوارها القانونیة دا�ل فلسفة دس�توریة تنطلق 

  .من ضامن احلقوق واحلر�ت، وربط املسؤولیة �حملاس�بة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

راسة املت�ٔنیة ملضامني هذا النص، جتعلنا ٔ�مام ٔ�مه �ساؤل ميكن ٕان ا�
طر�ه يف خضم هذا النقاش القانوين والفقه�ي الك�ري، هل النیابة العامة 
مكون من مكو�ت ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ٔ�م ٔ�هنا مؤسسة 
مس�تق� عنه؟ ومدى تطابقها مع الوثیقة ا�س�توریة والقانون التنظميي رمق 

یتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة والقانون التنظميي رمق  100.13
  یتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة؟ 106.13

بید ٔ�نه ق�ل الرشوع يف ٕابداء رٔ�ینا يف هذا الش�ٔن، ال بد ٔ�ن نؤكد 
ٔ�ننا يف الفریق �س�تقاليل، س�سامه يف م�اقشة هذا املرشوع انطالقا من 

حرصنا �ىل ٕاعامل �خ�صاصات ا�س�توریة ٕامياننا العمیق مبسؤولی��ا و 
املو�و� �لمؤسسة ال�رشیعیة بغیة جتوید هذا املرشوع وجعل مضام�نه ٔ�قرب 
ما �كون ٕاىل املعایري املضمنة يف ا�س�تور، �ىل ضوء قرارات ا�لس 

  . ا�س�توري ذات الص�
ح�ث نعترب ٔ�ن هذا النص هو مبثابة لبنة ٔ�ساس مضن مسار توطید 

سلطة القضائیة، هذه السلطة اليت یضمن اس�تقاللها �ال� اس�تقالل ال 
  . امل� نرصه هللا

كام ال ميكن الرجوع ٕاىل الوراء يف أ�مور اليت ٔ��ذت وق�ا هاما يف 
م�اقش�هتا ومت احلسم فهيا دس�تور�، ويف مقدمهتا اس�تقالل النیابة العامة 

كام نؤكد �ىل  �عتبارها جزءا ٔ�صیال من السلطة القضائیة عن وزارة العدل،
ٔ�ننا مع توفري اكفة ا�ٓلیات القانونیة واملادیة والتق�یة لرئاسة النیابة العامة حىت 
�متكن من ممارسة �خ�صاصات اليت خولها ٕا�ها ا�س�تور والقوانني 

  .التنظميیة ذات الص�
ٕاال ٔ�ن هذا ال مينع من �سطري بعض املالحظات والتوصیات اليت ارت�ٔینا 

  .س�تقاليل ٕا�رهتا ٕالغناء املناقشةيف الفریق �
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ال شك ٔ�ن ٔ�مه ما ميكن مالحظته �ىل ضوء قراءة هذا النص، ٔ�نه حرر 
�شلك اس�تع�ايل، كام تف�قد طریقة ٕا�داده �لمقاربة ال�شار�یة، مما جع� ال 

  .جيیب �ىل ال�ساؤالت وإالشاكالت اجلوهریة اليت یتعني ٔ�ن یتضمهنا
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نعترب ٔ�ن النیابة العامة  ٕاننا يف

�شلك مكو� ٔ�ساسا من مكو�ت ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، �ىل 
اعتبار ٔ�ن مق�ضیات ا�س�تور احلايل، ال �سمح خبلق مؤسسة �دیدة 
م�فص� عن ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وذ� ت�ٔس�سا �ىل م�دٔ� 

ا�ي �اء به ا�س�تور والقانونني التنظميیني املشار ٕا�هيام  و�دة القضاء،
  .ٔ��اله، ؤ�كده ا�لس ا�س�توري يف العدید من قراراته

ٔ�ما ف� یتعلق مببدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة، ونظرا العتبار هذا املبدٔ� 
ا�ي ٔ�صبح الیوم واقعا یفرض نفسه ومطلب الرٔ�ي العام �م�یاز، �� ال 

اء السلطة القضائیة �رمهتا �ىل غرار املتابعة ا�متعیة اجلاریة ميكن اس�ت��
لعمل السلطة التنف�ذیة والسلطة ال�رشیعیة، مادام القانون ٔ�مسى تعبري عن 

 .ٕارادة أ�مة
و�ىل هذا أ�ساس نؤكد ٔ�ن مضامني هذا املرشوع ا�الفة ملضامني 

یل العام �لم� القوانني التنظميیة ذات الص�، سوف تؤدي ٕاىل حتلل الو� 
  .�ى حممكة النقض من مسؤولیته ٔ�مام ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نود ٔ�ن تؤ�ذ مس�تق�ال بعني �عتبار بعض 

  : التوصیات اليت ميكن ٕاجاملها يف
لرئاسة  احلا�ة ماسة لقانون لتنظمي مؤسسة النیابة العامة ول�س فقط -

النیابة العامة كام يف العدید من الت�ارب املقارنة، حيدد بدقة �خ�صاصات 
 والعالقات البی��ة واخلارج�ة �لمؤسسة؛

الت�ٔصیل لرقابة حق�ق�ة �ىل رئاسة النیابة العامة واكفة ٔ��زهتا، بعد  -
 اس�تقاللها عن السلطة التنف�ذیة؛

بة العامة والرٔ�ي العام، �اصة حتدید طبیعة العالقة التواصلیة بني النیا -
 يف القضا� ذات الطبیعة العامة؛

�رش التعل�ت الك�ابیة لرئ�س النیابة العامة �رب وسائل إال�الم و�يق  -
 مكو�هتا بعد رفع الرسیة عهنا، �رب أ��زة املعلوماتیة دا�ل احملامك؛

ايل وإالداري وضع الوسائل القانونیة وا�ٓلیات الكف�� مب�اربة الفساد امل -
و��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان و�ريها من اجلرامئ املعرتف هبا يف 

  .القانون ا�ويل
كام كنا نود صادقني لو ٔ�ن هذا املرشوع الهام ٔ��ذ وق�ا اكف�ا كغريه من 
القوانني �راس�ته وحتلی� �شلك �شاريك، لتعمیق النقاش العام مبا �كفل 

�لهيا يف ا�س�تور، وللك هذه �عتبارات احلقوق واحلر�ت املنصوص 
السالفة ا��ر، فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة س�یصوت 

  . �الم�ناع �ىل هذا النص القانوين
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  : فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س،

من املؤكد ٔ�ن مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم �شلك ال 
ٕاصالح م�ظومة العدا�، ا�ي �رس�ته الوثیقة  حما� �لقة �مة يف مسار

واليت �اءت اس�ت�ابة �لطلب �ج�عي  2011ا�س�توریة لس�نة
والس�یاس�یو املدين �ىل موضوع ٕاصالح م�ظومة العدا� واس�تقاللیة السلطة 
القضائیة، وما وا�ب ذ� من ٕاطالق مسلسل احلوار الوطين ٕالصالح 

ل�رشیعیة السابقة من مشاریع قوانني م�ظومة العدا�، وما عرف�ه الوالیة ا
تنظميیة و�ادیة، وما صاحهبا من نقاش وجتاذب بني وزارة العدل واحلر�ت 

وخمتلف مكو�ت ا�متع املدين والهیئات املهنیة املعنیة ٕ�صالح م�ظومة 
العدا�، ح�ث �ىل ام�داد س�تة س�نوات مت ٕاصدار القانون التنظميي رمق 

أ��ىل �لسلطة القضائیة، والقانون التنظميي رمق املتعلق ��لس  100.13
املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة، ومازال مسلسل ٕاصالح  106.13

املتعلق  15.38م�ظومة العدا� ی��ظر املصادقة �ىل املرشوع قانون رمق 
 .�لتنظمي القضايئ

�ىل الربملان  33.17ويف هذا الس�یاق متت ٕا�ا� مرشوع القانون رمق 
یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل وا�ي 

العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د 
 .لتنظمي رئاسة النیابة العامة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان م�دٔ� فصل السلط، �شلك ٔ��د ا��امات أ�ساس�یة اليت تقوم �لهيا 

بل یعترب جوهر النظام ا�ميقراطي، فال ميكن يف  أ�نظمة ا�ميقراطیة،�ل 
الوقت الراهن تصنیف ٔ�ي نظام س�یايس مضن النظم ا�ميقراطیة ٕاذا مل ی�ٔ�ذ 

، �ىل ٔ�ن نظام 2011هبذا املبدٔ�، لهذه �عتبارات مت التنصیص يف دس�تور 
  .احلمك يف بالد� یقوم �ىل م�دٔ� فصل السلط
ملطالبة برضورة ضامن اس�تقاللیة �ى مفن البدهي�ي ٔ�ن تتعاىل أ�صوات ا

القضاء، �عتباره اجلهاز املسؤول عن حامیة احلقوق واحلر�ت، كام ٔ�ن 
الت�ٔویل ا�ميقراطي �لنص ا�س�توري، یفرض ودون ٔ�دىن شك اس�تقاللیة 
النیابة العامة عن وزارة العدل وعن احلكومة �لك، وحصیح ٔ�نه جيعل مهنا 

املرشع �مة السهر �ىل التطبیق السلمي  قضاء دو مزية �اصة، ٕاذ ٔ�ولك ٕا�هيا
�لقانون، وضامن ٕاحقاق العدا� وحامیة احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة لٔ�فراد، 
ٕاضافة ٕاىل دورها التقلیدي يف حماربة اجلرمية �رب ٕارشافها �ىل معل الرشطة 

  .القضائیة وحتر�كها �لمتابعات يف حق ا�الفني �لقانون
ملواد ا�س�تور اجلدید، تؤكد ب�ٔن وضعیة قضاة  وا�ٔ�ید ٔ�ن القراءة م��ٔنیة

النیابة العامة لن تبقى فضاء مطلقا �لتعل�ت كام اكن �شاع عنه، وٕامنا ٔ�حضى 
قضاة النیابة العامة �متتعون هبامش حریة ٔ�كرب، وال یتق�دون ٕاال �لتعل�ت 
الك�ابیة القانونیة الصادرة عن السلطة اليت ی��عون لها حسب م�طوق 

، واليت �ددها النظام أ�سايس �لقضاة يف الو�یل 110ور يف فصل ا�س�ت

، وهو نفس اجتاه هذا 25العام �لم� مبحمكة النقض حسب املادة 
املرشوع، ويف هذا ارتقاء مبؤسسة النیابة العامة وحتدید طریقة معلها، ٕاذ 
ٔ�هنم ال یلزتمون يف ظل ا�س�تور اجلدید ٕاال ب��ف�ذ التعل�ت رشیطة ٔ�ن 

ن تعل�ت قانونیة وكتابیة وصادرة عن رئاسة النیابة العامة، وهو ما �كو
یعين تو�ه املرشع ا�س�توري �شلك واحض حنو تضییق جمال التعل�ت 
املو�ة ٕاىل قضاة النیابة العامة �شلك یعزز اس�تقاللیهتم، ویضمن فصال �ما 

�ت تصدر بني معل النیابة العامة، وما ميكن ٔ�ن یت�ٔ�ر به ٔ�عضاؤها من تعل
  .عن السلطة التنف�ذیة يف خشص وز�ر العدل

املتعلق بنقل اخ�صاصات  33.17لكن، هل فعال مرشوع القانون رمق 
السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� دىل حممكة النقل، 
ميكن اعتباره تزنیال سل� ��س�تور؟ وتفعیال �لمبادئ العامة اليت �اء هبا 

ر ٔ�و ٔ�رش� ٕا�هيا ٔ��اله؟ ٔ�م ٔ�نه یذهب يف اجتاه م�اقض متاما لفصول ا�س�تو 
  ا�س�تور؟ 

ٔ�عتقد ٔ�ن �رشحي مضامني هذا القانون جيب ٔ�ن �س�تحرض ٔ��د ٔ�مه 
، وهو بناء دول 2011أ�هداف أ�ساس�یة اليت سطرها دس�تور 

املؤسسات، هل هذا املرشوع �ربوا ٕاىل ٕا�داث مؤسسة س�سهر �ىل 
طنني؟ ٔ�م ٔ�نه �ريم ٕاىل ا�زتال مؤسسة لها ٔ�دوار حامیة وحقوق املوا

جوهریة وحموریة ومرتبط �شلك م�ارش ووطید �حلقوق واحلر�ت يف 
خشص وا�د؟ ٔ�عتقد ٔ�ن هذا أ�مر مرفوض متاما وم�اقض ملبادئ وتو�ات 

  .ا�س�تور
ورمغ ٔ�مهیة هذا املرشوع، وحساس�یة القضا� املرتبط به واليت 

تع�ل ٕاخرا�ه دون ٔ�ن ی�ٔ�ذ حقه يف املناقشة س�یؤطرها، جند احلكومة �س� 
دا�ل الربملان بغرف�یه، ویعامل معام� اس�ت��ائیة، ح�ث مل خيضع �لمناقشة 
دا�ل جملس�نا سوى مرة وا�دة متت �اللها تقدمي القانون واملناقشة العامة 
واملناقشة التفصیلیة ملواده، واكن جملس�نا هذا، ال یعترب مؤسسة دس�توریة 

ؤسسة ال�رشیعیة، بل جمرد مؤسسة �ل�سجیل واس�تكامل وجزء من امل
شلكیات املسطرة ال�رشیعیة، ٕاذ نلحظ ٕارصار احلكومة �ىل �دم ٕاد�ال 
ٔ�ي تعدیل حكويم �لیه سواء املقدمة من طرف أ��لبیة ٔ�و املعارضة، 
بدعوى قرب ا�هتاء ا�ورة ال�رشیعیة، مما یعد انتقاصا �بريا من قمية ودور 

  . هذه الغرفة
  س�ید الوز�ر، ال 

ٔ�رجوا ٔ�ن ال یغیب عن ذهنمك، ٔ�ن طبیعة نظام�ا ا�س�توري واحضة 
�دا، فاملغرب مل خيرت ٕاع�د نظام الثنائیة الربملانیة اعتباطا، ٔ�و فقط من 
ٔ��ل ت�ٔث�ث املشهد الس�یايس، بل ٕاميا� م�عه ��ور الهام ا�ي تلعبه الغرفة 

، وإالضافة النوعیة اليت ميكن ان الثانیة يف تدعمي املسار ا�ميقراطي ببالد�
یضیفها املس�شارون �لنظر ٕاىل طبیعة الف�ات اليت ميثلوهنا والتجربة اليت 
رامكوها يف جماالت نضاالهتم، وهنا ��ات تطرح ٔ�س�ئ� كربى حول 

  ؟ السلطتني التنف�ذیة وال�رشیعیة�القات التاكمل والتفا�ل الواج�ة بني
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لظروف �ري العادیة و�ري ا�ميقراطیة اليت ف�الرمغ من الس�یاق العام وا
ت��غي احلكومة ٔ�م مترر فهيا هذا القانون، لن نرتك الفرصة متر دون ٔ�ن نديل 
مبالحظاتنا حو�، و�س�ل موقف�ا م�ه، ليك �شهد التارخي �لیه، وحتفظه 
ذا�رة هذا ا�لس، ٔ�ين ٔ�اكد ٔ��ون م��ٔكد ٔ�ن هذا املرشوع وا�ي س�یصبح 

  .لعدید من إالشاكالت يف مس�تق�ل أ��مقانو� س�یطرح ا
مفن ح�ث الشلك، ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانون موضوع املناقشة، �اء 

وتعز�ز اس�تقالل  �ارج س�یاق التصور املعیاري الناظم ٕالصالح العدا�
، 2011ح�ث ال تنص �لیه الوثیقة ا�س�توریة لس�نة السلطة القضائیة، 

دا�، وال القوانني التنظميیة ذات وال خمر�ات احلوار الوطين ٕالصالح الع
املتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة  100.13القانون التنظميي رمق (الص� 
  ).املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة 106.13القانون التنظميي رمق / القضائیة

كام ٔ�نه ینحرص يف اخ�صاصات رئ�س النیابة العامة فقط، دون 
 م�فرقة �ىل مجمو�ة من النصوص اخ�صاصات �از النیابة العامة اليت

  .القانونیة ٔ�مهها املسطرة اجلنائیة
نعتقد ٔ�نه حرصا �ىل و�دة السلطة القضائیة، اكن من أ��دى تضمني 

املتعلق ��لس  100.13اخ�صاصات الرئ�س مضن القانون التنظميي رمق 
 أ��ىل �لسلطة القضائیة، خصوصا ٔ�ن الس�ید الو�یل العام �لم� �ى حممكة

  . النقض عضوا �لصفة ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة
كام ٔ�نه من �الل القراءة املت�ٔنیة ملواد هذا النص القانوين جنده مبثابة 
جتمیع لبعض املواد املنصوص �لهيا يف القوانني ذات الص� مما یفقده جودته 
وجيعل مق�ضیاته �كرار لهذه املواد ل�س ٕاال، وهذا ما یدفعنا يف فریق 
أ�صا� واملعارصة ٕاىل ال�ساؤل عن �دوى هذا النص، مبا ٔ�نه اق�باس �ري 

  سلمي �لنصوص ذات الص�؟؟
ٔ�ما من ح�ث املوضوع، ومن �الل التدق�ق يف مواد مرشوع القانون 

  : �س�ل املالحظات التالیة
واليت یعتربها مرشوع القانون س�ند قانونیا ٕالصدار القانون : املادة أ�وىل

فه�ي كام یظهر ٔ�هنا ال تتضمن ٕا�ا� رصحية �ىل ٕاصدار قانون ، 33.17رمق 
یتعلق �خ�صاصات رئاسة النیابة العامة وقوا�د تنظميها، فهذه املق�ضیات 

املتعلق �لنظام  106.13من القانون التنظميي رمق  �25كرار ملنطوق املادة 
حتت  ، واليت تبني بوضوح ٔ�ن قضاة النیابة العامة یوضعون.أ�سايس �لقضاة

سلطة ومراق�ة الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض ورؤساهئم 
 .ال�سلسلیني

كام ٔ�هنا �شخصن رئاسة النیابة العامة، ح�ث تعد املرة أ�وىل اليت جتد 
  .فهيا مؤسسة تتجسد يف خشص وا�د فقط

�س�ل �ش�ٔهنا نفس املالحظة السابقة، حول ٕا�ادة نفس : املادة الثانیة
 106.13من القانون التنظميي رمق  �25لهيا يف املادة  املق�ضیات املنصوص

واليت تقيض حبلول الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض حمل وز�ر العدل 
يف ممارسة اخ�صاصاته يف إالرشاف �ىل النیابة العامة و�ىل قضاهتا، وهذه 

املق�ضیات مل تضیف ٔ�ي �دید �ىل مس�توى �خ�صاصات القانونیة لرئ�س 
  .العامة، واليت تنظمها فصول املسطرة اجلنائیة النیابة

من القانون التنظميي رمق  80حتیل �شلك واحض �ىل املادة : املادة الثالثة
املتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وتعید حرف�ا كتابة  100.13

م�طوقه، يف الوقت ا�ي اكن من الواجب �كتفاء �ٕال�ا� فقط �ىل 
نصوص �لیه يف القانون التنظميي، من ٔ��ل جتوید النص النص أ�صيل امل 

وتفادي �االت التكرار بني النصوص ذات الص�، خصوصا ٔ�ن مق�ضیات 
هذه املادة تعید فقط تذكري� �خ�صاصات رئ�س النیابة العامة يف جمال 
انتداب القضاة، وم�طق�ا مبا ٔ�ن سلطة ٕارشاف وز�ر العدل يف جمال رئاسة 

فهذا �نتقال . انتقلت ٕاىل الو�یل العام �لم� مبحمكة النقضالنیابة العامة 
�شمل كذ� سلطة الوز�ر يف جمال انتداب قضاة النیابة العامة واليت �شري 

  .احملال �لهيا 80ٕا�هيا املادة 
ٔ�ما يف ما خيص مق�ضیات املادة الرابعة من مرشوع : املادة الرابعة

سلطة القضائیة �رب ٕا�داث تعدد القانون هذا، فٕان مق�ضیاهتا متس و�دة ال 
�ري �ر� �ىل مس�توى املتد�لني يف القرار التنظميي القضايئ بني ا�لس 

وهتریبه عن السلطة . أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئ�س النیابة العامة من �ة
و�كتفاء . ال�رشیعیة ا�تصة دس�تور� ٕ�صدار القوانني والقوانني التنظميیة

ىل ت�ٔشري السلطة احلكوم�ة امللكفة �ملالیة فقط من �ة بعرض هذا القرار �
  . �نیة

خ�اما، یؤسف�ا ٔ�ن نعرب لمك عن خ�بة ٔ�ملنا يف فریق أ�صا� واملعارصة، 
من الطریقة اليت تتعامل هبا احلكومة مع املؤسسة ال�رشیعیة �لك وجملس 
املس�شار�ن �ىل و�ه اخلصوص، وتعنهتا وٕارصارها �ىل متر�ر مرشوع 

قانون دون ٔ��دها بعني �عتبار اقرتا�ات وتعدیالت لك الفرق املمث� ال
��لس �ىل الرمغ من ٔ�مهیهتا، ��، لن نق�ل ب�ٔي �ال من أ�حوال، 
الترب�رات الواهیة اليت �س��د �لهيا احلكومة من ق�یل ضیق الزمن ال�رشیعي 

  .ورضورة إالرساع ٕ�خراج القانون
عهنا دا�ل ا�لجنة، ال �سعنا ٕاال التصویت  وا�س�اما مع مواقف�ا املعرب

�لرفض �ىل مق�ضیات مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظار جلنة العدل 
  .وال�رشیع

  : فریق العدا� والتمنیة -3
  .ِ�ْسم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  احملرتمون،  املس�شارونالسادة والس�یدات 

 ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �رشفين
یتعلق بنقل  �33.17جللسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى 
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یابة حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة الن 
وقف فریق�ا خبصوص العامة، ويه م�اس�بة نعرب فهيا �لك وضوح عمن

املق�ضیات وأ�حاكم اليت �اء هبا هذا املرشوع قانون، وذ� لٔ�مهیة اليت 
قضايئ �لمملكة، يف التنظمي المتزيه �عتباره �رتبط جبهاز ذي ماكنة حساسة

ات واملواطنني ولكون صیانة مجیع احلقوق واحلر�ت املكفو� مجلیع املواطن
  . بدون اس�ت��اء مرهونة ب�ٔدائه

و�ىل هذا أ�ساس، اس�ت�ٔ�ر املرشوع قانون املتعلق �لنیابة العامة 
كام عرف نقاشا معیقا سواء . �ه�م شدید من طرف الرٔ�ي العام الوطين

مب�لس النواب ٔ�و مب�لس املس�شار�ن، وهو نقاش حصي وحمبذ مادامت 
 وجتوید مق�ضیاته وضامن الت�ٔس�س القانوين ا�وافع من ورائه �روم حتسني

السلمي لبناء سلطة قضائیة مس�تق� عن لك الت�ٔثريات، وهو ما تق�ضیه 
  .املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق النواب واملس�شار�ن �عتبارمه ممثلني لٔ�مة

ويف هذا إالطار، اخنرطنا يف فریق العدا� والتمنیة �لك فعالیة وح�ویة 
وحنن بذ� منارس، . يف تصویب ما �راه مس�تحقا ��من ٔ��ل إالسهام 

. املهام ا�س�توریة املنوطة �ملؤسسة ال�رشیعیة، مككون من مكو�ت الربملان
وما نود ٔ�ن نؤكد �لیه يف هذا الصدد ٔ�ن الفریق ال ميكن ٔ�ن �كون ب�ٔي �ال 

وهو أ�مر ا�ي ٔ�كد �لیه قرار . من أ�حوال �بعا تبعیة مطلقة �لحكومة
مكة ا�س�توریة القايض بوجوب اق�سام الوقت بني احلكومة والربملان، احمل

وبوجوب توزیع احلصة الزم�یة ا�صصة �لربملان بني أ��لبیة واملعارضة 
مؤكدا بذ� ٔ�مهیة ا�ور املنوط �ٔ��لبیة، هذا فضال عن ٔ�ن دس�تور 

ة وهو اململكة ٔ�كد �ىل ٔ�ن نظام احلمك یقوم �ىل ٔ��د ٔ�مه املبادئ ا�س�توری
  .م�دٔ� التوازن بني السلطتني التنف�ذیة وال�رشیعیة

و�ىل هذا أ�ساس ال یتواىن الفریق عن النقد البناء �رصد لك اخ�الل 
  . ٔ�و جتاوز والتن��ه الیه وا�عوة ٕاىل تصویبه

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ن، الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمو
ف� خيص مس�ٔ� اس�تقاللیة النیابة العامة، فٕان املوقف ا�ي �رب� عنه 
�لك وضوح �الل م�اقشة القانونني التنظميیني �لم�لس أ��ىل �لسلطة 

�ىل انتقال رئاسة  25القضائیة والنظام أ�سايس �لقضاة ا�ي نص يف املادة 
�ى حممكة النقض، النیابة العامة من وز�ر العدل ٕاىل الو�یل العام �لم� 

فاكن اعتبار ٔ�ن املق�ىض اجلدید یناقض برصا�ة التو�ه ا�س�توري القايض 
�ربط املسؤولیة �حملاس�بة، واس�تغربنا تو�ه الربملان ٕاىل ٕاخراج تنف�ذ س�یاسة 
معوم�ة هامة تتعلق �لس�یاسة اجلنائیة من دا�رة مراق�ته ٕاىل دا�رة ال ختضع 

  .ٔ�یة رقابة ٔ�و حماس�بة
خيفى �لیمك، یعترب �از النیابة العامة ٔ�ساس التكو�ن القضايئ، وكام ال 

وذ� الرتباطه �لك من قانون املسطرة اجلنائیة والقانون اجلنايئ وجبمیع 
فروع القوانني أ�خرى اليت ت��صب فهيا النیابة العامة �طرف ٔ�صيل ٔ�و 

یتوفر  و�رتبط هذا اجلهاز ارتباطا وثیقا �ملصل�ة العامة، وهو بذ�. م�ضم
�ىل اخ�صاصات �لغة أ�مهیة من ق�یل إالرشاف الاكمل �ىل مجیع 
ٕاجراءات التحري، �ٕالضافة ٕاىل تقد�ر كفایة �س�تدالالت ومدى 
صالح�هتا لتكو�ن ق�ا�ة ب�س�بة الواقعة لشخص معني، و�ك�یفها القانوين، 
مث حتدید نوع إالجراء املالِمئ لكشف احلق�قة، ؤ��ريًا رشعیة وسائل 

ومن هذا املنطلق تعترب الضامن أ�سايس لصیانة حقوق . تحر�ت و�ا�هتاال 
  .وحر�ت أ�فراد

�ري ٔ�ن ت��ع ٔ�داء النیابة العامة �الل ا�ٓونة أ��رية، ٔ�فرز مجمو�ة من 
�خ�الالت اليت تثري �ینا خماوف وتوجسات من احنیازها عن م�ادئ 

ولعل �ٓخر هذه . رم�هالزناهة واحلیاد اليت یق�ضهيا العمل القضايئ �
�خ�الالت طریقة التعامل مع املعتقلني يف ٔ��داث احلس�مية، ح�ث مت 
�ك�یف املتابعات بطریقة �افة ال �س�تحرض املالءمة الرضوریة، وِيف نفس 

  .الوقت جتاوز القانون
و�لیه معل فریق�ا �ىل ٕاخضاع مق�ضیات املرشوع قانون لك�ري من 

ة من التعدیالت تنصب ٔ�ساسا �ىل ما ا�متحیص، متخض عنه بلورة مجمو�
  : یيل

اعتبار رئاسة النیابة العامة جزءا من ا�لس أ��ىل �لسلطة  -
 القضائیة ول�ست �ازا مس�تقال عن هذا ا�لس؛

الت�ٔ�ید �ىل وجوب ٕاضافة أ�وامر والتعل�ت الك�ابیة  -
القانونیة املو�ة اىل قضاة النیابة العامة من طرف الو�یل 

 �ى حممكة النقض، بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة العام �لم�
 ٕاىل و�ئق امللف؛

اس�ت��اء بعض �خ�صاصات الواردة يف قانون املسطرة  -
اجلنائیة ذات الطبیعة التنف�ذیة وإالداریة �ى وز�ر العدل 

من قانون  1-22و �20اصة املنصوص �لهيا يف املادتني 
  املسطرة اجلنائیة؛

یل العام �لم� بصف�ه رئ�سا التنصیص �ىل تقدمي الو�  -
�لنیابة العامة �لتقر�ر املتعلق ب��ف�ذ الس�یاسة اجلنائیة وسري 
النیابة العامة ٔ�مام ا�لجنتني امللكف�ني �ل�رشیع مب�ليس 

  وذ� ٕاعامال ملبدٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة؛. الربملان

ضامن اس�تقاللیة قضاة النیابة العامة من �الل النص �ىل  -
أ�وامر والتعل�ت الك�ابیة القانونیة ٕا�هيم من ٔ�ي  م�ع ٕاعطاء

اكنت، �س�ت��اء الرؤساء ال�سلسلیني، �ٕالضافة ٕاىل �ة 
م�ع لك تد�ل يف أ�حباث اجلاریة ٔ�و املساطر املعروضة 

  �لهيا؛
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اعتبار القرارات اليت یت�ذها الو�یل العام �لم� مبحمكة  -
 تندرج يف ٕاطار النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، واليت ال

�امه القضائیة، قرارات ٕاداریة قاب� �لطعن ٔ�مام القضاء 
 إالداري ا�تص؛

ار�اكب فعل معاقب �لیه بوصفه التنصیص �ىل ٔ�نه ٕاذا �س�ب -
ج�ایة ٔ�و ج��ة ٕاىل الو�یل العام �ى حممكة النقض ٔ�ثناء 
مزاو� �امه ٔ�و �ار�ا، فٕان الغرفة اجلنائیة مبحمكة النقض 

�ق�ضاء بناء �ىل ملمتسات الرئ�س أ�ول �ى ت�ٔمر عند 
  .حممكة النقض، ٔ�ن جيري التحق�ق ثالثة ٔ�عضاء من هی�هتا

ٕان التعدیالت اليت قد�ا فریق�ا مبعیة مجمو�ة العمل التقديم، �روم 
�ٔ�ساس، كام ٔ�سلف�ا ا��ر، جتوید النص وحتس��ه مبا ی��اسب مع املبدٔ� 

ة �حملاس�بة ومبا ی�سجم مع و�دة السلطة ا�س�توري القايض �ربط املسؤولی
  .القضائیة ومبا جين��ا م�ٔزق سلطة قضائیة �رٔ�سني

و�س�ل يف هذا إالطار تفا�ل احلكومة إالجيايب مع بعض التعدیالت 
املقدمة مب�لس النواب، �ري ٔ�ننا نعرب عن ٔ�سف�ا لرفض ت� املقدمة بلجنة 

ن، �لرمغ من �وهنا العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لس املس�شار�
كام نت�ٔسف عن �دم تفا�ل احلكومة . تت�ٔسس �ىل مربرات قویة ومق�عة

ٕ�جيابیة مع الرٔ�ي �س�شاري �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان مبا یبدد 
التخوفات والتوجسات ا�ي �رب� عهنا من ٔ�ن حتید النیابة العامة عن ٔ�داء 

  .قرار العدا�ا�ور املنوط هبا مضن السلطة القضائیة وهو إ 
ٕاننا وٕاذ نثري هذه املالحظات، نؤكد �ىل الزتام فریق�ا يف ٕاطار أ��لبیة 
مبساندة احلكومة وفق املبادئ وأ�عراف اليت تؤطر احلیاة الس�یاس�یة، مع ما 
یق�يض ذ� من دمع �لمجهودات واملساعي املبذو� يف اجتاه حتق�ق التمنیة 

  .امل�شودة
اب �ىل هذا املرشوع قانون �ٓملني ٔ�ن و�لیه س�یصوت فریق�ا �ٕالجي 

  .�سهم يف ٕاقرار نظام قضايئ حيقق العدا� اليت یطمح ٕا�هيا مجیع املغاربة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : الفریق احلريك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ن ٔ�تقدم �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق �رشفين �ٔ 

یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل  33.17
الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن 

  .قوا�د لتنظمي النیابة العامة
  الس�ید الرئ�س،

دل وال�رشیع وحقوق إال�سان، بدیة البد من التنویه بعمل جلنة الع
و�لنقاش املسؤول والهادف ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة، كام �ش�ید بتفا�ل 
الس�ید وز�ر العدل مع مالحظات ومدا�الت الس�یدات والسادة 
املس�شار�ن، وحنن يف الفریق احلريك نؤكد ٔ�ن هذا املرشوع الهام س�شلك 

لطتني ال�رشیعیة د�امة ٕاضاف�ة لبناء سلطة قضائیة مس�تق� عن الس 
والتنف�ذیة، تطبیقا ٔ�حاكم الظهري املتعلق بتعیني الو�یل العام �لم� �ى 
حممكة النقص بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة واملسؤول القضايئ أ�ول عن 
سريها، وتنف�ذا �لتعل�ت املولویة السام�ة مبناس�بة انعقاد ا�لس الوزاري 

د إالرادة القویة �لحكومة ملواص� ، وهو ما جيس2017یونیو  25بتارخي 
من  66م�ه واملادة  116و 110تزنیل مق�ضیات ا�س�تور ال س�� املادتني 

القانون التنظميي املتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وكذا مق�ضیات 
احلوار الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا�، ويف مقدمهتا تعز�ز اس�تقالل 

  . السلطة القضائیة
  الس�یدات والسادة احلضور،حرضات 

ٕان السلطة القضائیة �ك�يس ٔ�مهیة �اصة �عتبارها ٔ�مه ضامنة ال�رتام 
حقوق إال�سان وحامیة مصاحل أ�فراد وامجلا�ات، وس�یادة القانون، وجعل 
امجلیع سواس�یة ٔ�مام مق�ضیاته، فضال عن ما یرتتب عن ذ� من تعز�ز 

ریك جع� �ق�صاد �شلك الثقة يف اس�تقالل و�زاهة القضاء يف جمال حت
فعال وم�تج، و�سامه يف ت�ش�یط و�لب �س��رات، وحتق�ق التمنیة 

�ري ٔ�ن ضامن �س�تقالل التام والشامل . امل�شودة �ىل خمتلف املسؤولیات
�لقضاء و�زاهته وفعالیته وحتصینه يف موا�ة الضغوط واملغر�ت، یتطلب 

یة واملعنویة الرضوریة حلسن سري سلطة قامئة بذاهتا، وتوفري الرشوط املاد
العمل القضايئ، وتوفري الضام�ت الاكف�ة لتنف�ذ أ�حاكم والقرارات القضائیة 

  . يف موا�ة لك اجلهات اليت ُحيمك ضدها �ىل قدم املساواة
ومن هذا املنطلق، فٕانه ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �مثن هذا 

لو�یل العام �لم� عن السلطة املرشوع، �ىل اعتبار ٔ�نه اس�تقالل ا
التنف�ذیة س�ميكن ب�� من موا�ة الت�د�ت ا�ا�لیة واخلارج�ة، ورحب 

  .رهان التمنیة الشام� واملس�تدامة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان هذا املرشوع الهام یندرج يف ٕاطار إالصال�ات املؤسساتیة اليت 
یل مضامني تعرفها بالد�، وهو كذ� نق� قانونیة نوعیة يف جمال تزن 

ا�س�تور وٕاضافة م�قدمة يف جمال ٕاصالح م�ظومة العدا� ببالد� وتعز�ز 
  .اس�تقاللیة السلطة القضائیة عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة

واعتبارا ملا سلف ذ�ره فٕاننا يف الفریق احلريك �س�ل تفا�لنا إالجيايب مع 
  .مضمون مرشوع هذا القانون
  .ري �دمة لهذا الوطنوفقا هللا مجیعا ملا ف�ه �

  .والسالم
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مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري، �مس فریق التجمع  -5
  :الوطين لٔ�حرار

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 ٔ�خوايت اخواين املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا 

لس النواب ووافق �لیه، م�وها يف هذا إالطار بعمل املرشوع كام �د� جم
الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل ا�ي معل �ىل ٕامتام هذا إالجناز ال�رشیعي 
وا�ي اش�تغل �لیه سلفه املصطفى الرم�د، ح�ث �سعى هذا املرشوع اىل 
اس�تكامل النصوص القانونیة املؤطرة لالس�تقاللیة السلطة القضائیة، مش�یدا 

ربه خصوصا بعد النقاش احلاد ا�ي طبع م�اقشة هذا املرشوع حبنك�ه وص
  .من طرف مكو�ت أ��لبیة واملعارضة �ىل السواء يف جملس النواب

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ننا ٔ��لبیة يف اج��اتنا حنرص �ىل رضورة ا�رتام روح 
��س�ام والتوافق دا�ل أ��لبیة، ونبذ لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن خيل هبذا 

یعطي صورة سلبیة �ىل �دم ا�س�ام أ��لبیة مؤكد�ن �ىل  التضامن ا�ي
ٔ�ن ازدواج�ة اخلطاب س�تعمق من ضبابیة املشهد الس�یايس مشدد�ن يف 
نفس الس�یاق �ىل ممارسة ٔ�عضاء الربملان لاكفة ٔ�دوارمه ا�س�توریة �لك 
حریة ومسؤولیة يف ا�س�ام �م مع مواقفهم السابقة ومواقعهم الس�یاس�یة، 

  .ت املكفو� دس�تور�ووفق الصالح�ا
هذا املرشوع ا�ي تقدم به الس�ید وز�ر العدل هيدف اىل نقل 
اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى 
حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، �رب ا�فاع عن احلق العام والعمل 

ام هيدف النص اىل سن قوا�د �ىل صیانته، وحتصینا �و� احلق والقانون، ك
لتنظمي رئاسة النیابة العامة، ح�ث یتضمن مق�ضیات ختص حتدیدا 
اخ�صاصات رئاسة النیابة العامة، يف ما یتعلق �سلطته وٕارشافه �ىل النیابة 
العامة و�ىل قضاهئا ومراق�ة معلها وممارسة ا�عوى العموم�ة والسهر �ىل 

علقة هبا، كام حيدد النص �یف�ات حسن سري ا�عوى وممارسة الطعون املت
تنظمي رئاسة النیابة العامة كام ینص كذ� �ىل نقل ملك�ة أ�رش�یف 
والو�ئق وامللفات املتعلقة �خ�صاصات النیابة العامة واملوجودة �الیا �ى 
السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل رئاسة النیابة العامة، وذ� �الفا 

ئیة املقارنة ومهنا ا�منوذج الفر�يس ا�ي یعترب ف�ه �لعدید من أ�نظمة القضا
وز�ر العدل رئ�سا �لنیابة العامة و�رشف �ىل معلها، سؤالنا �رى هل هذا 

یؤسس ملؤسسة قضائیة قادرة �ىل حماربة اجلرمية وممارسة . 33.17املرشوع 
ا�عوى العموم�ة و�س�تقاللیة احلق�ق�ة عن �يق السلط أ�خرى والقوى 

ومراكز النفوذ اليت �رفض �س�تقالل احلق�قي �لقضاء اجلالس  اخلف�ة
  النیابة العامة ؟ -والقضاء الواقف 

ٕاننا نعترب دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن هذا املرشوع یعد 
د�امة ٔ�ساس�یة وٕاضاف�ة لق�ام سلطة قضائیة مس�تق� وفق ٔ�حاكم ا�س�تور 

الل التزنیل السلمي ملؤسسة والتوجهيات امللك�ة السام�ة والس�� من �
رئاسة النیابة العامة مبا یضمن اخنراط اكفة مكو�هتا يف اجلهود الرام�ة ٕاىل 
حماربة اجلرمية واحلفاظ �ىل النظام العام وصون احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة 

 .�لمواطنني
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

املوضة لقد كرثت إالشا�ات وان�رشت أ�خ�ار الاكذبة ؤ�صبحت هذه 
صنا�ة مزدهرة يف عرص� هذا، ٕا�الم ال یبحث ٕاال عن إال�رة والتفاهة 
حبمك انه اذا زار موقعه �لكرتوين ٔ�كرب �دد ممكن اكنت � مداخ�ل 

 .إالشهار ٔ�كرث، ولك هذا �ىل حساب الضمري والرشف املهين ؤ��الق�اته
یدرك  لقد ٔ�صبح ا�متع مع اكمل أ�سف ال هيمت �ٔ�مور اجلادة وال

مصلحته وال یعي خماطر هذا ال�س�ب إال�اليم املسموم ا�ي ال حيرتم 
حر�ت أ�فراد وح�اهتم الشخصیة بل یعمد ٕاىل �رش أ�اكذیب والقصص 

 .املزیفة
هذه الع� لها انعاكسات خطرية �ىل ا�متع ا�ي ٔ�صبح یعمد ٕاىل العنف 

�سمع هبا من ق�ل ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ان�رشت معه اجلرامئ اليت مل �كن 
 ح�ث ختىل ا�ٓ�ء عن مسؤولیاهتم �س�ب صعوبة احلیاة، 

ٔ�قولها رصا�ة لقد دق �قوس اخلطر ف�حن اىل الهاویة ٕاذا مل نعد 
حسا�تنا س���لف عن ر�ب احلضارة ان مل نصلح ٔ�نفس�نا و�النا ولعل 
خطاب العرش أ��ري جيعلنا �س�تفز مهمنا و�س�تفز نفوس�نا وذواتنا و�هنض 

باتنا مكسؤولني �رملان، حكومة ؤ�حزاب ٕال�ادة �رت�ب ٔ�ولو�تنا وبناء من س� 
 .ٔ�نفس�نا من �دید

لقد اخ�ارت بالد� وبعد نقاش طویل ومعیق ٔ�ن �س�تقل النیابة العامة 
عن وزارة العدل مبق�ىض توصیات احلوار الوطين حول ٕاصالح م�ظومة 

عن السلطة  العدا� و�اصة التوصیة اليت تنص عن فصل النیابة العامة
التنف�ذیة وٕاس�ناد رئاس�هتا ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض مع 
ختویلمك صالح�ات ٕا�داد الس�یاسة اجلنائیة اليت یمت ٕاقرارها من طرف 

 .السلطات ا�تصة
ومعل القانونني التنظميیني �لم�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة والنظام 

نوين العام لهذه �س�تقاللیة، �ىل ٔ�ن أ�سايس �لقضاء �ىل وضع إالطار القا
تتوىل القوانني العادیة التفصیل يف �يق �خ�صاصات والعالقات البی��ة بني 

 .مكو�ت النیابة العامة وممارسة ا�عوى العموم�ة ومراق�ة سريها
 الس�ید الرئ�س احملرتم، 

�شلك لبنة من لبنات  33.17مما ال شك ف�ه ٔ�ن مرشوع القانون رمق 
القضاء املس�تقل املفيض ٕاىل فك �رتباط بني السلطتني التنف�ذیة  بناء

والقضائیة ونقل ما اكن �لسلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل من صالح�ات اىل 
السلطة القضائیة املمث� يف رئاسة النیابة العامة ا�سدة يف الو�یل العام 

فع �لیه �لم� �ى حممكة النقض، وهو املطلب أ�سايس ا�ي كنا ندا
مجیعنا كربملانیني ٔ��لبیة ومعارضة، ولعل جملس�نا املوقر لشاهد �ىل ت� 
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النقاشات اليت لطاملا �دت �س�تقالل السلطة القضائیة عن �يق السلط 
�ىل اعتبارها ٔ�هنا اس�مترت ومنت لعقود و�ت �ٓ�را وممارسات خمتلفة 

قايف ونفيس وم�نو�ة �ىل ٔ�رض الواقع مهنا ما هو سلويك ومهنا ما هو ث
وتنظميي �ا مفن الطبیعي ٔ�ن تثري معلیة الفصل هذه بعض التخوفات 
وال�ساؤالت املرشو�ة وحنن نتفهم و�س�توعب دوافعها و�لینا مجیعا التعبئة 

 : ملوا�هتا �رب ا�ٓلیات التالیة
الضام�ت اليت یقد�ا إالطار ا�س�توري وال�رشیعي واملؤسسايت  -

، وكذا 114و 113و 110س�توریة والس�� الفصول واملمتث� يف املرجعیة ا�
املتعلق ��لس أ��ىل �لسلطة  100.33مق�ضیات القانون التنظميي رمق 

 991.16م�ه وقرار ا�لس ا�س�توري رمق  110القضائیة وخصوصا املادة 
 �ش�ٔن هذه املادة؛

املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة  106.13وكذا القانون التنظميي رمق  -
م�ه، ح�ث ن��ظر مرشوع قانون املسطرة  25و 22خصوصا املادتني 

اجلنائیة ومدونة القانون اجلنايئ ا�ي و�د به الس�ید وز�ر العدل مشكورا 
 .��اهتام �لینا يف ٔ�قرب وقت ممكن

ٕان هذه �عتبارات جممتعة، جعلتنا نناقش هذا املرشوع ولكنا ثقة ب�ٔنه 
عامة عن السلطة التنف�ذیة، وذ� س�یؤسس الس�تقاللیة قضاة النیابة ال

مبوازاة مع اس�تقاللیة قضاة أ�حاكم حتت سلطة رئ�س حممكة النقض ولك 
 .ذ� حتت الضامنة الفعلیة جلال� امل� كام ینص �ىل ذ� ا�س�تور

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 الس�ید الوز�ر احملرتم ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

یق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٔ�ن یواصل الس�ید ٕاننا خفورون دا�ل فر 
محمد ٔ�و�ار بصف�ه وز�را �لعدل، مسرية ٕاصالح م�ظومة العدا� من �الل 
اس�تكامل الرتسانة القانونیة، املؤطرة الس�تقاللیة السلطة القضائیة �ىل اعتبار 
ٔ�ن القضاء العادل هو ٔ�ساس تقدم أ�مم وازدهارها، وس��قى مضري القايض 

ساس الن�اح وان القانون �ام ٔ��اطه املرشع من الضام�ت الاكف�ة دامئا هو �ٔ 
س��قى يف نظر�، قارصا عن حتق�ق العدا� امل�شودة يف غیاب الضمري احلي 

  .�لقايض
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
  .ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �لمناقشة 

یتعلق بنقل اخ�صاصات  33.17وٕابداء الرٔ�ي حول مرشوع القانون رمق 

ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل 
  .بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة

  الس�ید الرئ�س، 
عرفت بالد� �الل العرش س�نوات أ��رية ارتفاع الطلب �ج�عي 
والس�یايس واملدين �ىل موضوع ٕاصالح م�ظومة العدا�، وهو ما �اولت 

�س�ت�ابة � �رب تنظميها ملق�ضیات  2011وریة لس�نة الوثیقة ا�س�ت
دس�توریة مرتبطة بضامن اس�تقاللیة السلطة القضائیة، وما وا�ب ذ� من 
ٕاطالق مسلسل احلوار الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا�، وما عرف�ه الوالیة 
ال�رشیعیة السابقة من مشاریع قوانني تنظميیة و�ادیة، وما صاحهبا من نقاش 

بني وزارة العدل واحلر�ت وخمتلف مكو�ت ا�متع املدين  وجتاذب
والهیئات املهنیة املعنیة ٕ�صالح م�ظومة العدا�، ح�ث �ىل ام�داد س�تة 

املتعلق ��لس أ��ىل  100.13س�نوات مت ٕاصدار القانون التنظميي رمق 
 املتعلق �لنظام أ�سايس �106.13لسلطة القضائیة، والقانون التنظميي رمق 

�لقضاة، وما زال مسلسل ٕاصالح م�ظومة العدا� ی��ظر م�اقشة واملصادقة 
  .املتعلق �لتنظمي القضايئ �38.15ىل مرشوع القانون رمق 

�ىل الربملان  33.17ويف هذا الس�یاق مت ٕا�ا� مرشوع القانون رمق 
وا�ي یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل 

�لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، و�سن قوا�د  العام
لتنظمي رئاسة النیابة العامة، ح�ث یتو� هذا املرشوع متكني رئاسة النیابة 
العامة من إالطار القانوين وكذا إالماكنیات املادیة وال�رشیة والوسائل 

لنقل السلطة  الالزمة لالضطالع ��ور املنوط هبا، ق�ل التفعیل الواقعي
الرئاس�یة �ىل قضاة النیابة العامة من وز�ر العدل ٕاىل الو�یل العام �لم� 

  .2017ٔ�كتو�ر  �7ى حممكة النقض ابتداء من 
  الس�ید الرئ�س، 

اعتبارا لكون هذا املرشوع ی�ش�ٔ مؤسسة قضائیة �دیدة مل ینص �لهيا 
سسة الو�یل العام ا�س�تور وال القوانني التنظميیة املتعلقة �لقضاء، ويه مؤ 

�ى حممكة النقض، ول�س قانوً� �لنیابة العامة، ح�ث یعمل �ىل �ركزي 
سلطة رئاسة النیابة العامة يف خشص الو�یل العام �لم� �ى حممكة 
النقض، كام ٔ�ن مرشوع القانون �س�ند اخ�صاصات �دیدة �لو�یل العام 

مايل �لم� �ى حممكة النقض وخصوصا �ىل مس�توى م�ح اس�تقالل 
وٕاداري ملؤسسة النیابة العامة، وما �رتبط به من ختصیص اع�د مايل 
لرئاسة النیابة العامة يف املزيانیة العامة ��و�، واعتبار الو�یل العام �لم� 
�ى حممكة النقض هو ا�ٓمر �لرصف، فٕاننا ن�ٔمل ٔ�ن �شلك هذه املؤسسة 

حتق�ق أ�من القضايئ لبنة ٕاضاف�ة يف اجلسم القضايئ ببالد� تعمل �ىل 
  .ا�ي یعترب من ٔ�مه حمددات حتق�ق التمنیة و�شجیع �س��ر

 الس�ید الرئ�س، 
ملا اكن �از النیابة العامة یعترب مؤسسة قضائیة �اصة ملكفة ��فاع 
عن احلق العام واملمث� �لنظام العام، وأ�م�نة �ىل مصاحل أ�فراد 
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انون وس�یادته، فان تطور مفهوم النظام وامجلا�ات، والساهرة �ىل ا�رتام الق
ح�ث . العام حمت رضورة ٕاجياد قضاء النیابة العامة حىت �حملامك الت�اریة

تعترب مؤسسة النیابة العامة ص� وصل بني احملمكة الت�اریة واحملیط 
ففي هذه ا�االت یربز دور النیابة . �ق�صادي و�ج�عي لهذه احملامك

عضوا حمتیا يف مساطر معاجلة صعو�ت املقاو�، ولها  العامة، حبیث تعترب
كذ� سلطات اس�ت��ائیة خبصوص هذه املساطر �ىل و�ه اخلصوص، 

  .حتمتها �مة السهر �ىل مق�ضیات النظام العام �ق�صادي
هكذا، فلكام بلغ ٕاىل �مل النیابة العامة ٔ�ن مقاو� ما تعاين من صعو�ت 

املس�تحقة، ٔ�مكن لها يف ٕاطار احلفاظ �ىل  �متثل يف التوقف عن دفع ا�یون
املصل�ة العامة �ق�صادیة ٔ�ن �رفع عریضة ٕاىل احملمكة الت�اریة ا�تصة 
حملیا، وذ� من ٔ��ل ٔ�ن تقوم بف�ح املسطرة املناس�بة اليت یق�ضهيا هذا 
الوضع، كام حيق �لنیابة العامة طلب قفل املسطرة يف ٕاطار الرشوط اليت 

من مدونة الت�ارة ٕاذا مل تبق خصوم واج�ة أ�داء ٔ�و  635 تنص �لهيا املادة
توفر الس�ندیك �ىل املبالغ الاكف�ة لتغطیة دیون ا�ا�ن، وكذا يف �ا� 
اس�ت�ا� �مسرار يف الق�ام بعملیات التصف�ة لعدم كفایة أ�صول، ونفس 

  .أ�مر �ل�س�بة لتغري ٔ�هداف ا�طط
�از �لنیابة العامة ٔ�مام احملامك  ٕاذا اكن من املتفق �لیه اعتبار ٕا�داث

الت�اریة خطوة اجيابیة، ملا لها من دور فعال يف مراق�ة احلركة �ق�صادیة 
واملالیة ؤ�مام تطور مفهوم النظام العام ل�شمل النظام العام �ق�صادي 
و�ج�عي، فٕان هذا التو�ه �س�توجب تد�ل املرشع املغريب خللق �ٓلیات 

واحضة املعامل، بغیة ت�سري و�سهیل معل النیابة العامة  قانونیة ووسائل معل
حىت ی�س�ىن لها �ضطالع �ملهام اليت ٔ�س�ندت لها �ىل ٔ�حسن و�ه ويف 
ا�سب الظروف، كام جيب �لق نوع من التواصل والت�س�یق ب�هنا وبني 
نظريهتا �ى احملامك ذات الوالیة العامة، وكذا النص �ىل اخ�صاصات واحضة 

  .يف الش�ٔن �ق�صادي خبصوص دورها
و�ىل هذا أ�ساس فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ن�ٔمل 
يف ٔ�ن تعطى جلهاز النیابة العامة �ى احملامك الت�اریة أ�مهیة الالزمة من 
�الل تعیني القامئني �لهيا ممن یتوفرون �ىل �كو�ن یتالءم وم�طلبات 

  .ٕالماكن ٕانقاذ املقاو� واس�مترار�هتاال�س�یري املقاواليت، مبا یضمن قدر ا
ويف أ��ري فٕاننا ننوه هبذا املرشوع ونعرب عن تصوی��ا �ٕالجياب �ىل 

  .مضام�نه
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  : الفریق �شرتايك -7
  الس�ید الرئ�س،

احملاور أ�ساس�یة والرئ�س�یة يف  ٔ��دلقد شلك ورش ٕاصالح القضاء 
ا، عكس�ته بیا�ت وخمر�ات خمتلف مؤمترات مرجعیات ؤ�دبیات حزبن

. واج��ات ومذ�رات حزبنا حول إالصال�ات ا�س�توریة والس�یاس�یة �لب�

وقد ٔ�كد� �ىل ٔ�ن ٕاقرار العدا� �ج�عیة واس�تقالل القضاء رهني ٕ�صالح 
مشويل �لعدا� وما یدور يف فلكها، ومرتبط مبدى قدرتنا �ىل الرفع من ٔ�داء 

یة �رب القطع مع مجیع املامرسات واملظاهر السلبیة اليت طغت السلطة القضائ 
�ىل �از العدا� لس�نوات اكدت ٔ�ن تؤدي �لبالد ٕاىل شلل مؤسيس 

  . یرضب يف العمق أ�من والسمل �ج�عي و�س�تقرار الس�یايس ببالد�
یعترب نق� نوعیة يف  2011من دون شك جيمع اللك �ىل ٔ�ن دس�تور و 

املغريب و�لتايل يف مجیع ا�االت، و�اصة يف جمال القضاء  التارخي الس�یايس
ا�ي یعترب ركزية ٔ�ساس�یة لق�ام ا�و� واس�مترارها، و�لتايل اكن من 
الرضوري التعاطي حبمكة مع هذا املوضوع ا�ي یعترب ورشا �بريا ميكن ٔ�ن 

  .یعطي ٕاضافة نوعیة ملسار العدا� ببالد�
حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة �بع من یبقى ا�شغالنا دا�ل حزب �و 

الضام�ت الفعلیة �لتزنیل السلمي وا�ميقراطي �لمبادئ املتضمنة يف ا�س�تور 
، طة القضائیة، مكؤسسة قامئة ا�اتومن مضهنا توطید د�امئ اس�تقالل السل

الن اس�تقرار البالد وحتق�ق ٔ�مهنا الس�یايس و�ج�عي رهني ب��اء دو� 
ن، والقضاء � دور حموري امل نقل مركزي يف بناء هذه ا�و� احلق والقانو

  .وحتصیهنا وحام�هتا
یبقى الت�دي ا�ٔكرب ٔ�مام�ا الیوم هو مدى قدرتنا �ىل التفعیل اجلید و 

  .لهذه القوا�د ا�س�توریة
  الس�ید الرئ�س،

يف تقد�رینا اخلاص یعترب هذا املرشوع انطالقة حق�قة ٕالصالح م�ظومة 
غرب، �الفا �لزمن ا�ي هدرته احلكومة السابقة يف العدا� يف امل

�ج��ات املاراطونیة �ىل طول وعرض املغرب، واليت مل ت��ج م�ه ٔ�ي 
س�نوات من النقاش مل تقدم رمسیا ٔ�ي �ة ومل  5يشء بل حىت �الصات 

  .تنظم الندوة الوطنیة اليت و�د هبا وز�ر العدل السابق من �ة ٔ�خرى
� الندوات مل ت��ج ٔ�ي يشء ميكن ٔ�ن تف�د يف وهذا یعين ٔ�ن لك ت

تطو�ر العدا�، ٕاال ما فرض �ىل القضاء مبا مسي �لزمن �فرتايض �لبث يف 
ٔ�ي ملف، ويه الس�یاسة اليت دفعت �لقضاة ٕاىل �ه�م ٔ�كرث بعدد 
أ�حاكم اليت یصدروهنا ف�ٔصبح �دد أ�حاكم القاضیة بعدم الق�ول یت�اوز ما 

   .السابق اكن معروفا يف
مواد فقط اس�تطاع ٔ�ن خيلق  10ب�� مرشوع القانون یتكون فقط 

، هو التحول ا�ي 2011التحول �سرتاتیجي يف أ�ول م�ذ �رش دس�تور 
ٔ�كدت �لیه اللكمة التقدميیة لوز�ر العدل حول مرشوع القانون وا�ي ورد 

ة مس�تق� فهيا ٕان مرشوع هدا القانون یعد د�امة ٕاضاف�ة لق�ام سلطة قضائی
 .وفق ٔ�حاكم ا�س�تور والتوجهيات امللك�ة السام�ة

ويه ٕاشارة واحضة ملرجعیة هذا القانون احملددة يف ا�س�تور و�لتو�ات 
  ..امللك�ة السام�ة
  الس�ید الرئ�س،



 �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

80 

 )2017غشت  2( 1438ذو القعدة  9

يف ٕاطار تزنیل ٕاصالح م�ظومة العدا� بغیة تعز�ز بناء �لیه، و
، ويف س�یاق 2011اس�تقاللیة السلطة القضائیة وفق ما �اء به دس�تور 

من  25اس�تكامل بناء السلطة القضائیة، وكذ� تزنیال ملق�ضیات املادة 
املتعلق �لنظام أ�سايس �لقضاة، نعترب ب�ٔن  106- 13القانون التنظميي رمق 

حتق�ق ٔ�هداف و�ا�ت اس�تقالل السلطة القضائیة، وتعز�ز اس�تقاللیة 
ل العام �لم� �ى حممكة النیابة العامة بنقل اخ�صاصات وز�ر العدل �لو�ی

تقویة نظام مراق�ة معل النیابة العامة النقض یتطلب ٕاعامل املدا�ل التالیة ل 
  : يف ٕاطارربط املسؤولیة �حملاس�بة

التف��ش القضايئ اكخ�صاص �لم�لس  ٕاعامل �ٓلیة -
  ��ىل �لسلطة القضائیة؛

تزنیل مسطرة اعامل الضامنة املنصوص �لهيا يف الفقرة  -
 من ا�س�تور؛  109من الفصل  2

: اليت تنص �ىل ٔ�نه 110الفقرة الثانیة من الفصل  -
جيب �ىل قضاة النیابة العامة تطبیق القانون، كام یتعني �لهيم "

�لزتام �لتعل�ت الك�ابیة القانونیة الصادرة عن السلطة اليت 
  ".ی��عون لها

  

تق�مي معل قضاة النیابة العامة حسب الرشوط  -
اليت من ا�س�تور،  116من الفصل  4الفقرة  املنصوص �لهيا يف
�راعي ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، يف "تنص �ىل ٔ�نه 

القضا� اليت هتم قضاة النیابة العامة، تقار�ر التق�مي املقدمة من 
 ".ق�ل السلطة اليت ی��عون لها

قراءة واعیة لبنود ا�س�تور تعطي انطبا�ا واحضا وقو� ب�ٔن وضعیة  
یابة العامة قد تغريت ٕاذ ٔ�ن هذا اجلهاز مل یبق فضاء مطلقا قضاة الن 

�لتعل�ت كام اكن شائعا عنه وٕامنا ٔ�حضى قضاة النیابة العامة �متتعون هبامش 
حریة ٔ�كرب ٕاذ ٔ�صبحوا ال یتق�دون ٕاال �لتعل�ت الك�ابیة القانونیة الصادرة 

بة العامة ودسرتة عن السلطة اليت ی��عون لها، ويف هذا ارتقاء مبؤسسة النیا
لطریقة معلها وتنف�ذها �لتعل�ت املو�ة ٕا�هيا، بل ونوع من الرقابة املس�بقة 
من طرف قضاة النیابة العامة �لتعل�ت املو�ة ٕا�هيم، ٕاذ ٔ�هنم ال یلزتمون يف 
ظل ا�س�تور اجلدید ٕاال ب��ف�ذ التعل�ت رشیطة ٔ�ن �كون تعل�ت صادرة 

ا، تعل�ت كتابیة، وتعل�ت قانونیة، وهو ما عن السلطة اليت ی��عون له
یعين تو�ه املرشع ا�س�توري �شلك واحض حنو تضییق جمال التعل�ت 
املو�ة ٕاىل قضاة النیابة العامة �شلك یعزز اس�تقاللیهتم، ویضمن فصال �ما 
بني معل النیابة العامة، وما ميكن ٔ�ن یت�ٔ�ر به ٔ�عضاؤها من تعل�ت تصدر 

  .نتعن ٔ�ي �ة اك
و�لرجوع �لمرشوع املتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة 
�لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة 

و�سن قوا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامة؛ مرشوع مكون من عرشة مواد، 
نیة والثالثة ف�تعرض تتضمن املادة أ�وىل ٔ�حاكم �امة، ٔ�ما املادتني الثا

الخ�صاصات رئاسة النیابة العامة، ٔ�ما املواد من الرابعة ٕاىل السابعة ف�عاجل 
ٕاىل  10ٕاىل  8لیمت التطرق يف املواد من . تنظمي رئاسة النیابة العامة

 .املق�ضیات اخلتام�ة
  : یتطلب التزنیل السلمي ملؤسسة رئاسة النیابة العامة

النیابة العامة من وز�ر العدل �لو�یل يف �ب نقل اخ�صاصات رئاسة 
العام �لم� مبحمكة النقض، وابتعادا عن فكرة احللول، �لول الو�یل العام 
�لم� �ى حممكة النفض املعني حمل وز�ر العدل، فٕان املنظمة املغربیة 
حلقوق إال�سان تطمح ملراجعة التبعیة الرئاس�یة، �شلك ميكن الو�ء 

�س�ت��اف وو�ء امل� �حملامك �بتدائیة من التوفر العام�ني �لم� مب�امك 
�ىل ضام�ت �س�تقاللیة يف ٕاطار ا�رتام الضوابط القانونیة و�لزتام 

أ�مر ا�ي س�یق�يض التفصیل يف املرشوع يف . بتو�ات الس�یاسة اجلنائیة
طبیعة العالقات بني الو�یل العام �لم� مبحمكة النقض والو�ء العام�ني 

أ�مر ا�ي یق�يض تنظمي قا�دة التبعیة وال�سلسل الرئايس . �ء امل�وو
 و�دوده اليت خيضع لها قضاة النیابة العامة؛

ٕان نقل رئاسة النیابة العامة من وز�ر العدل ٕاىل الو�یل العام �لم� 
و�كتفاء ب��ادل إالرشاف �ىل اجلهاز بني املؤسس�تني �ع�د نقل حريف 

س�یاسة ٕاىل ر�ل القانون سواء �ىل مس�توى �از الخ�صاصات ر�ل ال 
حساس اكلنیابة العامة ٔ�و �ل�س�بة الخ�صاصاته �ىل صعید ا�لس أ��ىل 
�لسلطة القضائیة لن یؤدي ٕاىل ٕاجناح التجربة ٔ�ن إالصالح احلق�قي لن 
یتحقق �س�تقالل م�قوص وٕامنا ال بد من تدعميه خبطوات جریئة تضمن 

مقدمهتا ضامن س�یادة القانون، وحتدید �االت ٕاهناء ٕاجناح رهان التغیري يف 
الوالیة يف هذا املنصب ا�رتاما ملبدٔ� التداول و�د ثبات املنصب القضايئ 

 ا�ي تقره لك املعایري ا�ولیة، وجوا� عن ٕاشاكلیة املسؤولیة واحملاس�بة؛
رضورة الت�ٔ�ید يف املرشوع و�شلك واحض �ىل حمتیة التق�ید �لتعل�ت 

یة القانونیة يف ٔ�داء ٔ�عضاء النیابة العامة ملها�م، �شلك �سمح بتعز�ز الك�اب 
اس�تقاللیة قضاة النیابة العامة، يف ٕابداء �ٓراهئم �لك حریة واس�تقاللیة يف 

 اجللسات العلنیة؛
متتیع قضاة النیابة العامة بنفس احلصانة ضد النقل والعزل اليت �متتع هبا 

 قضاة أ�حاكم؛
ع ملس�ٔ� نقل إالرشاف اللكي �ىل الضابطة رضورة تضمن املرشو

 القضائیة ٕاىل سلطة النیابة العامة، وجعلها من ٔ��زة السلطة القضائیة؛
ٕا�داث جلنة احلكامء املكونة من الو�ء العامني �لم� ��وا�ر القضائیة 
املصنفة، تدار من �ن الو�یل العام �لم� مبحمكة النقض خيول لها ت��ع 

  .اجلنائیة والسهر �ىل تنف�ذها مو�ات الس�یاسة
ٕان ٕاجناح جتربة فك �رتباط بني النیابة العامة ووزارة العدل جتس�یدا 
ملبدٔ� فصل السلط �س�تدعي �لرضورة مراجعة مشولیة �لمق�ضیات اليت 
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�كرس تبعیة السلطة القضائیة ٔ�ي سلطة ٔ�خرى �یفام اكنت، �رب ٔ�وال 
ن جتس�ید �س�تقاللیة یتطلب ضامن اس�تقاللها إالداري واملايل، �ري �ٔ 

ٕاعامل مقاربة �شار�یة تقف �ىل حتد�ت ٕاجناح التجربة، مما وجب معه القول 
حبمك الرهان وأ�مهیة ب�ٔن املرشوع يف �ا�ة �لنقاش امجلاعي بني لك 

  .الفعالیات احلقوق�ة واملهنیة

  : فریق �حتاد املغريب �لشغل -8
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  وزراء احملرتمون،الس�یدات والسادة ال

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل م�اقشة مرشوع 

یتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل  33.17قانون رمق 
ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن 

هذا املرشوع ا�ي نعتربه يف فریق�ا .لتنظمي رئاسة النیابة العامة قوا�د
مرشو�ا ذا ٔ�مهیة قصوى؛ �عتباره د�امة ٕاضاف�ة لق�ام سلطة قضائیة 
مس�تق� وفق ما تنص �لیه ٔ�حاكم ا�س�تور من �الل التزنیل السلمي 

رمية ملؤسسة رئاسة النیابة العامة، من ٔ��ل �مثني اجلهود الرام�ة اىل حماربة اجل
واحلفاظ �ىل النظام العام وسالمة ممتلاكت ؤ�رواح املواطنني وصون 

  .حقوقهم وحر�هتم أ�ساس�یة
وٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نغتمن هذه الفرصة لف�ح حوار 
م�ارش حول هذه املؤسسة من ٔ��ل ٕاغناء هذا املرشوع من �الل 

ٕان اق�ىض أ�مر من ٔ��ل  مالحظاتنا واقرتا�اتنا وٕاسهام�ا يف وضع تعدیالت
  .ضبط وجتوید هذا النص املقرتح

وكام �اء يف لكمة الس�ید الوز�ر فٕان مرشوع القانون هذا یندرج يف 
املتعلق  106.13من القانون التنظميي رمق  25ٕاطار تزنیل مق�ضیات املادة 

�لنظام أ�سايس �لقضاة، ف� خيص سلطة ومراق�ة الو�یل العام �لم� �ى 
النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة �ىل مجیع قضاة النیابة العامة حممكة 

العاملني مبختلف احملامك؛ و�لیه فٕان رئاسة الو�یل العام �لم� �ى حممكة 
النقض مبؤسسة النیابة العامة یق�يض ٔ�ن تتوفر �ىل ٕاطار قانوين ینقل �لو�یل 

  .العام �لم� السلطات الرئاس�یة �ىل ٔ�عضاء النیابة العامة
كام یتطلب صیا�ة قانونیة �الیة من �رتباك ا�ي قد ت�س�ب ف�ه 
النصوص القانونیة الساریة النفاذ �الیا، واليت �س�ند هذه السلط اىل وز�ر 
العدل �الوة �ىل توفري ٕاماكنیات العمل املادیة وال�رشیة ليك �متكن من 

  .الق�ام �ملهام املس�نودة ٕا�هيا �ىل و�ه املطلوب
  س احملرتم،الس�ید الرئ�

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�لعودة ٕاىل نص املرشوع موضوع املناقشة فٕاننا نعتربه ی��اول موضو�ا 
من املواضیع الهامة يف بناء دو� احلق والقانون وٕارساء ا�ميقراطیة احلق�ق�ة 

وحنن من �الل دراسة مواد هذا . اواليت تضع إال�سان يف ٔ�وىل ٔ�ولو�هت
املرشوع س�ن�اول ٔ�ن نويل ملؤسسة النیابة العامة ما �س�تحقه من ٔ�مهیة، 
ل�س فقط �عتبارها ممث� �لجمیع، ولكن كذ� محلایة وصون املنظومة 
القانونیة معوما ببالد� وهذه املؤسسة �ىل و�ه اخلصوص من �خ�الالت 

ٔ�ن تعرقل ٔ�عاملها من �الل وضع  والت�اوزات واخلروقات اليت ميكن
ا�ٓلیات والضام�ت القانونیة وأ��الق�ة املناس�بة لرفعها عن لك الش�هبات 

  .اليت ميكن ٔ�ن تطالها
و�لوصول ٕاىل هذا املبتغى، فٕانه یتعني �ىل هذا القانون ٔ�ن حيمل بني 
مواده لك الضام�ت وإالماك�ت والوسائل اليت س�سا�د مؤسسة النیابة 

ولعل ٔ�ول هذه ا�ٓلیات هو . ىل الق�ام مبها�ا �لك جترد و�زاهة وح�ادالعامة �
الوسائل وأ�دوات واملوارد ال�رشیة واملالیة واليت بدوهنا لن �كون هذه 

  .املؤسسة قادرة �ىل ٔ�داء �ا�ا �ىل ٔ�حسن ما �رام
ٕاضافة ٕاىل توفري الوسائل املادیة وال�رشیة فان اس�تقاللیة مؤسسة 

، اليت ال جيب ان �كون مطلقة، جيب ٔ�ن ختضع ملراق�ة النیابة العامة
املؤسسات ا�س�توریة من �الل خضوعها لالف��اص املايل من ق�ل 
ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وكذا الرقابة الس�یاس�یة عن طریق الربملان 
وا�ل�ان الربملانیة ذات �خ�صاص، درءا للك ما ميكن ٔ�ن یقع من جتاوزات 

ل هذه املؤسسة لتصف�ة حسا�ت س�یاس�یة �ىل واخ�الالت ٔ�و اس�تغال
  .حساب م�ادئ ا�ميقراطیة واملساواة اليت ینص �لهيا ا�س�تور

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان مشاركتنا يف م�اقشة ودراسة هذا املرشوع وحماو� جتویده وتنق��ه 

عتربها مسامهة من الفریق يف دوره ال�رشیعي مع ا�رتام م�دٔ� فصل السلط ن 
ا�ي �اء به ا�س�تور، فاملرشوع ید�ل يف جمال احلقوق واحلر�ت تطبیقا 

من ا�س�تور ا�ي حيدد جمال القانون وجمال التنظمي، ؤ�ن  �71لفصل 
ىل ٕارشاك املؤسسات ا�س�توریة يف هذا النقاش اكٔ��ذ �رٔ�ي ا�لس أ��

�لسلطة القضائیة وا�لس الوطين حلقوق إال�سان، هو تفعیل وتطبیق 
  .لروح ا�ميقراطیة ال�شار�یة اليت تؤسس لها بالد�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  : مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -9
  الس�ید الرئ�س، 

  ، الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني
  ات املس�شار�ن احملرتمني،السادة والس�ید
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�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
یتعلق بنقل اخ�صاصات 33.17ملناقشة مرشوع قانون مرشوع قانون رمق 

السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض 
  .وا�د لتنظمي رئاسة النیابة العامةبصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة و�سن ق

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمون، 
�الل العرش س�نوات أ��رية ارتفع النقاش �ج�عي والس�یايس 
واملدين حول موضوع ٕاصالح م�ظومة العدا�، وهو ما �اولت الوثیقة 

�س�ت�ابة � �رب تنظميها ملق�ضیات دس�توریة  2011 ا�س�توریة لس�نة
مرتبطة بضامن اس�تقاللیة السلطة القضائیة، وما وا�ب ذ� من ٕاطالق 
مسلسل احلوار الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا�، وما عرف�ه الوالیة 
ال�رشیعیة السابقة من مشاریع قوانني تنظميیة و�ادیة، وما صاحهبا من نقاش 

ة العدل واحلر�ت وخمتلف مكو�ت ا�متع املدين وجتاذب بني وزار 
والهیئات املهنیة املعنیة ٕ�صالح م�ظومة العدا�، ح�ث �ىل ام�داد س�تة 

املتعلق ��لس أ��ىل  100.13س�نوات مت ٕاصدار القانون التنظميي رمق 
املتعلق �لنظام أ�سايس  �106.13لسلطة القضائیة، والقانون التنظميي رمق 

القضائیة، وما زال مسلسل ٕاصالح م�ظومة العدا� ی��ظر م�اقشة �لسلطة 
املتعلق �لتنظمي  38.15ومصادقة جملس املس�شار�ن ملرشوع قانون رمق 

  .القضايئ
ويف نفس الس�یاق عّزز ا�س�تور املغريب كذ� من اخ�صاصات 
القضاء �سلطة مس�تق� وذ� بعد �رتقاء �لقضاء من �از قضايئ ٕاىل 

ق�، وهذا ما مت التنصیص �لیه رصا�ة يف الباب املتعلق سلطة مس�ت
السلطة القضائیة مس�تق� عن : "�ىل ٔ�ن �107لسلطة القضائیة يف الفصل 

 ."السلطة ال�رشیعیة وعن السلطة التنف�ذیة
كام ٔ�وىل ٔ�مهیة واحضة الس�تقالل القضاء من �الل مخسة فصول من 

عزل القضاة ٔ�و " ىل ٔ�ن، وكام ٔ�شار كذ� إ 111ٕاىل الفصل  108الفصل 
، مك اس��دل ا�س�تور املغريب ا�لس )108الفصل ".(نقلهم ال یمت ٕاال بقانون

ا�س�توري �حملمكة ا�س�توریة وكام خولها نفس �خ�صاصات السابقة 
، مع اخ�صاص �دید وا�ي ورد �1996لم�لس ا�س�توري يف دس�تور 

ریة �لنظر يف لك دفع ختتص احملمكة ا�س�تو : " القايض ب�ٔن 133يف الفصل 
م�علق بعدم دس�توریة قانون ٔ�ثري ٔ�ثناء النظر يف قضیة، وذ� ٕاذا رفع ٔ��د 
أ�طراف ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق يف الزناع ميس �حلقوق واحلر�ت اليت 

  ."ینظمها ا�س�تور
نؤكد �ىل رضورة ضامن  ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

ن السلطة أ�خرى، ٔ�ن مجعها يف ید �از وا�د اس�تقالل لك سلطة ع
یفيض ٕاىل �س��داد، يف �ني یؤدي الفصل بني السلط ٕاىل احلریة 

  .و�عتدال

ٕاننا ندعو ٕاىل ٕاقامة توازن ف� ب�هنا من �ري ٔ�ن یفيض أ�مر ٕاىل تعطیل 
ٔ�عامل السلطات ا�س�توریة، فالتعاون ف� ب�هنا یعد من القضا� اجلوهریة 

  .ري ٔ�عاملها واحملافظة �لهياحلسن س
وبغیة ٕاجناح هذا التعاون �شري ٕاىل رضورة تنظمي السلطات اليت 
یتوجب �لهيا السري خبطى م�سجمة، حبیث ی��ح هذا التعاون سلطة 
التقر�ر ٕاذ ميكهنا من وسائل العمل اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن متنع تنف�ذ القرارات 

  .السلطة أ�خرى اخلاطئة الصادرة عن
الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض ٔ�صبح رئ�سا �لنیابة العامة ومبا ٔ�ن 

بناء �ىل القوانني التنظميیة ذات الص�، �ىل مس�توى إالرشاف �ىل النیابة 
العامة و�ىل قضاهتا ومراق�ة معلها وممارسة ا�عوى العموم�ة والسهر �ىل 
حسن سري ا��اوى وممارسة الطعون املتعلقة هبا، وملا للك هذه 
الصالح�ات من ٔ��ر �ىل احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة �لمواطنات 

جيب ٔ�ن حيظى �لعنایة الالزمة  33.17واملواطنني، فٕان مرشوع القانون 
لضامن �دم زیغ هذه املؤسسة عن ٔ�دوارها القانونیة دا�ل فلسفة دس�توریة 

  .تنطلق من ضامن احلقوق واحلر�ت، وربط املسؤولیة �حملاس�بة
ٔ�كتو�ر املق�ل س�مت الفصل ا�هنايئ بني النیابة العامة ووزارة  7فابتداء من 

العدل وس�یصبح القضاء الواقف حتت إالرشاف املبارش �لو�یل العام �ى 
حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، وٕان كنا من ا��ن اكنوا مع هذه 
�س�تقاللیة يف الس�یاق الس�یايس وا�ميقراطي �ملغرب، لكن جيب �ٔن 
ن�ٔ�ذ بعني �عتبار ضعف الرقابة �ىل املؤسسات، وا�س�یاب جزء �بري من 
السلطات و�خ�صاصات ٕاىل �ات ال ختضع ٔ�ي رق�ب ٔ�و حس�ب، ؤ�ن 
النیابة العامة ال تُامرس ٔ�دوار قضائیة �الصة بل ٕان قراراهتا خيتلط فهيا 
 القضايئ �ٕالداري والس�یايس وهو ما جعل بعض ا�ول حىت ا�ميقراطیة

 .مهنا ٔ�س�ندها �لموظفني ول�س �لقضاة
ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل نالحظ كذ� ب�ٔن هذا 
املرشوع حرر �ىل جعل وا�ي اف�قد �لمقاربة ال�شار�یة يف ٕا�داده، واملمتزي 
�لراككة يف حتر�ره، ال جيیب �ىل إالشاكالت اجلوهریة اليت یتعني ٔ�ن 

 : ف� یيل یتضمهنا واليت جنملها

احلا�ة املاسة لقانون ینظم مؤسسة النیابة العامة ول�س فقط  -
لرئاسة النیابة العامة كام يف العدید من الت�ارب املقارنة، حيدد بدقة 

 �خ�صاصات والعالقات البی��ة واخلارج�ة �لمؤسسة؛

الت�ٔصیل لرقابة حق�ق�ة �ىل رئاسة النیابة العامة واكفة ٔ��زهتا،  -
 ها عن السلطة التنف�ذیة؛بعد اس�تقالل 

حتدید طبیعة العالقة التواصلیة بني النیابة العامة والرٔ�ي العام،  -
 ؛.�اصة يف القضا� ذات الطبیعة العامة

�رش التعل�ت الك�ابیة لرئ�س النیابة العامة �رب وسائل إال�الم  -
 ؛.مكو�يق مكو�هتا بعد رفع الرسیة عهنا، �رب أ��زة املعلوماتیة دا�ل احملا
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وضع الوسائل القانونیة وا�ٓلیات الكف�� مب�اربة الفساد املايل  -
وإالداري و��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان و�ريها من اجلرامئ املعرتف 

 .هبا يف القانون ا�ويل

ٕان مرشوع القانون �اء مق�ضبا �دا رمغ ٔ�مهیة املوضوع ا�ي  -
نه اكن ی��غي ٔ�ن �كون مواد فقط، واحلال �ٔ  10ینظمه، حبیث اق�رص �ىل 

ٔ�كرث تفصیال ف� یتعلق �خ�صاصات رئ�س النیابة العامة و�اصة إالداریة 
ة العامة اليت ینص مهنا وتفصیل مفهوم الرئاسة ال�سلسلیة ٔ�عضاء النیاب

  و�یف�ة ممارسة التعل�ت الك�ابیة؛ �لهيا ا�س�تور

موم�ة مل یّمت توضیح دور الو�یل العام يف ممارسة ا�عوى الع -
و�دوده، وهذا أ�مر یو� انطالقا من الصیا�ة املس�تعم� يف املادة الثانیة 
من املرشوع ب�ٔن � صالح�ة مطلقة يف �سري ا�عوى العموم�ة بدءا من 
أ�مر �ملتابعة و�د�ا وممارسة الطعون يف ملفات معینة وٕاماكنیة ٕاعطاء 

ٔ�ن �كون تد�ل رئاسة أ�مر بعدم ممارسة الطعون، واحلال ٔ�ن أ�مر یق�يض 
النیابة العامة عن طریق إالرشاف و�شلك �ام دون ٔ�ن ميتد أ�مر ٕاىل 
احللول حمل ٔ�عضاء النیابة العامة يف احملامك، حفىت صالح�ة وز�ر العدل يف 
املرا�ل السابقة اكنت من الناح�ة القانونیة مق�دة فقط يف أ�مر �ملتابعة 

مر بعدم املتابعة وفق ما تنص �لیه دون ٔ�ن متتد صالح�ة الوز�ر ٕاىل ا�ٔ 
وحرص الصالح�ة �ىل هذا الو�ه ٕامنا ، من قانون املسطرة اجلنانیة 51املادة 

لس�نة  19ی�ىش مع بعض املعایري ا�ولیة م�ل توصیات جملس ٔ�ورو� رمق 
�ش�ٔن دور النیابة العامة يف نظام العدا� اجلنائیة، ف�جب ٔ�ن ال یُق�د  2000

امة عندما یتعلق أ�مر مبالحقة املسؤولني العموم�ني قانونیا معل النیابة الع
عن اجلرامئ املر�ك�ة وال س�� جرامئ الفساد واس�تغالل النفوذ و��هتااكت 

  ؛.اجلس�مية حلقوق إال�سان

خرق مرشوع القانون املذ�ور القانون التنظميي �لم�لس أ��ىل  -
وضعیات القضاة �لسلطة القضائیة ا�ي م��ه ا�س�تور و�ده البت يف 

الفردیة، وذ� عندما نصت املادة الثالثة م�ه �ىل ٔ�ن اقرتاح ٔ�و تعیني ٔ��د 
قضاة النیابة العامة املدعو�ن لشغل جلنة ٔ�و هیئة یمت من طرف الو�یل العام 
�لم�، وهو تطاول �ري مربر �ىل اخ�صاصات ا�لس ا�ي یبقى الو�یل 

  .العام ٔ��د ٔ�عضائه و� ٔ�ن یبدي رٔ�یه دا��
 .وشكرا

  


