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ا�ول مبوج�ه تعویض ) 1976غشت  12( 1396من شعبان  15يف 
  .ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر وذوي حقوقهم

ؤ�شري يف البدایة ٕاىل ٔ�ن هذه النصوص لكها ٔ�ح�لت �لینا من طرف 
احملددة مبوج�ه السن  62.18جملس النواب، �س�ت��اء مرشوع قانون رمق 

القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة، وكذ� 
ا�ي یتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة  96.18مرشوع قانون رمق 

  .اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، ٔ�ما البايق لكه �ٓت من جملس النواب
وا�راسة والتصویت �ىل هذه املشاریع،  وق�ل الرشوع يف املناقشة

ٔ�رید �مسمك ٔ�ن �شكر السادة الوزراء وكذ� رؤساء الفرق واملقرر�ن واكفة 
أ�عضاء، ٔ�عضاء ا�ل�ان، ا��ن سامهوا ٕالغناء هذه املشاریع وكذ� �ش 

  .یوصلو ٕالینا ٕاىل اجللسة العامة، كام راه عندمك يف التقار�ر املوز�ة �لیمك
هللا، �س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل  ٕاذن �ىل �ركة
  .ا�ي یتعلق �خلدمة العسكریة 44.18مرشوع قانون رمق 

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف  ،الس�ید عبد ا�لطیف لوديي
  :ٕ�دارة ا�فاع الوطين

  .املرسلني و�ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة �ىل ٔ�رشف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یطیب يل يف مس�هتل هذه اللكمة ٔ�ن ٔ��هتز هذه الفرصة ٔ��رب لمك 
ولاكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني عن ام�ناين وتقد�ري ملا 

لوطين، سواء ٔ�ثناء تولونه من اه�م �لغ ودمع م�واصل لقضا� ا�فاع ا
م�اقشة مشاریع القوانني اليت ختص هذا القطاع ٔ�و من �الل دراسة 
وم�اقشة املزيانیة الفرعیة ٕالدارة ا�فاع الوطين يف ٕاطار املصادقة �ىل قانون 

  .املالیة للك س�نة
كام �سعدين هبذه املناس�بة ٔ�ن ٔ�تقدم لرئاسة جلنة اخلارج�ة واحلدود 

املغربیة احملت� مب�لسمك املوقر، خبالص الشكر وا�فاع الوطين واملناطق 
و�م�نان �ىل حسن ٕادارة ٔ�شغال هذه ا�لجنة �الل م�اقشة مرشوع 

  .القانون املتعلق �خلدمة العسكریة
والشكر موصول �لس�ید املقرر ا�ي ٔ��د تقر�ر ا�لجنة حول هذا النص 
 ال�رشیعي، كام ٔ��رب �لس�یدات والسادة أ�عضاء عن اكمل تقد�ري

ملشاركهتم القمية واملمتزية واخنراطهم إالجيايب يف م�اقشة مرشوع قانون اخلدمة 
العسكریة، والتصویت �لیه �ٕالجامع وا�ي یعد تعبريا عن التقد�ر الك�ري 

ا�ي �ك�ه الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون �لمؤسسة العسكریة، 
  .یةاحلصن املنیع ��فاع عن حوزة الوطن وو�دته الرتاب 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان ٕا�ادة العمل �خلدمة العسكریة ی�ٔيت تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة 
لصاحب اجلال� القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة 

ة من ا�س�تور، ا�ي ینص �ىل مسامه 38امللك�ة، وتزنیال ٔ�حاكم الفصل 
املواطنني واملواطنات يف ا�فاع عن الوطن وو�دته الرتابیة جتاه ٔ�ي �دوان 

  .ٔ�و هتدید
واعتبارا ��، فقد متت صیا�ة مضامني مرشوع القانون املعروض 
�ىل ٔ�نظارمك �لمصادقة �لیه وفق مر�كزات ت�ٔ�ذ بعني �عتبار روح 

�الل  ا�س�تور، من �الل التالزم بني حقوق وواج�ات املواطنة ومن
اس�تحضار ٔ�فضل املامرسات ا�ولیة يف هذا ا�ال وال�رشیعات القانونیة 

  .الوطنیة السابقة
وقد متت صیا�ة مسودة هذا املرشوع من �الل تواصل دامئ مع 

، كام اكن املرشوع حمل 2018خمتلف املصاحل ا�تصة م�ذ شهر ماي 
تقدميها �لس مشاورات واسعة ق�ل الوصول ٕاىل الصیغة ا�هنائیة اليت مت 

 20احلكومة واملصادقة �لهيا من طرف ا�لس الوزاري املنعقد بتارخي 
  .2018غشت 

وجتدر إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قد مت ٕایدا�ه يف الربملان یوم 
لتمت م�اقش�ته واملصادقة �لیه يف �لسة �امة، انعقدت  2018ش�ت�رب  4

  .بعد ذ� �ىل جملسمك املوقروٕا�الته  2018دج�رب  26مب�لس النواب یوم 
وجتدر إالشارة كذ� ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع ٔ�مه أ�هداف املتو�اة م�ه، 
كام مت الت�ٔ�ید �ىل ذ� يف اخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح ا�ورة 

  :ال�رشیعیة احلالیة �لربملان، ف� یيل

ٔ�وال، ٕاذاكء روح �ن�ء �لوطن يف ٕاطار التالزم بني حقوق  -
اج�ات املواطنة وتعز�ز روح التضحیة و�كران ا�ات و�ع�د �ىل وو

النفس �ى الش�باب املغريب واس�تعدادمه ا�امئ ��فاع عن حوزة الوطن 
وو�دته الرتابیة، �لام ٔ�ن الرتبیة �ىل قمي املواطنة يه مسؤولیة أ�رسة 
واملدرسة ووسائل إال�الم ومؤسسات ٔ�خرى ؤ�ن اخلدمة العسكریة ما يه 

 ٕاال ممكل لهذه الروافد يف تعز�ز وٕاذاكء هذه القمي؛

�نیا، بناء وتعز�ز ال�سك الوطين وال�زج �ج�عي بني أ�فراد  -
املكونني لٔ�فواج ا�ي س�مت انتقاهئم من مجیع �ات اململكة، ومن خمتلف 

 رشاحئ ا�متع؛

�لثا، ف�ح فرص �ندماج الش�باب املغريب يف احلیاة املهنیة  -
ج�عیة �رب م�ح ا�ند�ن �كوینا عسكر� و�نیا و�رب�هتم �ىل الت�يل و�

�النضباط وتقویة روح �لزتام واملسؤولیة وا�رتام املؤسسات وتنظمي 
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 .الوقت واس��ره
ومن ٔ��ل توضیح هذه أ�هداف وتفسري مق�ضیات مرشوع هذا 

�برية �لتواصل مع  القانون والنصوص التطبیق�ة املتعلقة به، س�مت ٕایالء ٔ�مهیة
املواطنني �رب ف�ح بوابة �ىل إالنرتن�ت وا�لجوء ٕاىل وسائل ٔ�خرى �لتواصل 
وس�متكن هذه الوسائل من ٕا�راز حقوق وواج�ات ا�ند�ن وخمتلف جماالت 
التكو�ن واملاسرت املتبعة الخ�یار ا�ند�ن، ٕاضافة ٕاىل لك املعلومات اليت 

  . لعسكریة وذوهيمميكن ٔ�ن حيتا�ا املعنیون �خلدمة ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ا�س�اما مع ٔ�حاكم ا�س�تور والت�ارب ا�ولیة يف هذا ا�ال، یقر 
مرشوع القانون م�دٔ� ٕالزام املواطنات واملواطنني �خلدمة العسكریة �الل 

شهرا، ویقرتح هذا املرشوع ٔ�ن ترتاوح ٔ�عامر الف�ات  12مدة حمددة يف 
س�نة، مع ٕاماكنیة املناداة �ىل  25و 19بني  املعنیة �خلدمة العسكریة

س�نة وا��ن اس�تفادوا من إالعفاء ٔ�داء  25أ�ش�اص البالغني ٔ�كرث من 
  .س�نة 40هذه اخلدمة ٕاىل �ني بلوغهم 

 2019ويف هذا إالطار، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن فوج ا�ند�ن �رمس س�نة 
ذا العدد جمند، وقد ٔ��ذ بعني �عتبار يف حتدید ه 10000لن یتعدى 

، ا�ي حيض مبوافقة 2019الغالف املايل املرصود �رمس الس�نة املالیة 
جملسمك املوقر واحلاج�ات ا�لو��س��ك�ة والب��ات واملرافق الرضوریة، 
�ٕالضافة ٕاىل املوارد ال�رشیة اليت س�رشف �ىل مجیع مرا�ل معلیات 

  .التجنید
ت واملواطنني ومن ٔ��ل حامیة احلقوق واملصاحل املرشو�ة �لمواطنا

املغاربة املقميني يف اخلارج، س�مت �الل حتدید مسطرة إالحصاء اع�د م�دٔ� 
  .الرتحش التلقايئ ٔ�داء اخلدمة العسكریة

و�ىل العموم هذه الف�ة من املواطنني يه جمندة بطریقة ٔ�خرى، ٕاذ 
�سامه يف اق�صاد الب� ومسا�دة وٕا�ا� ٔ�رسمه دا�ل املغرب، وال ن�ىس يف 

  .ٕالطار جحم التحویالت املالیة اليت یقومون هبا لفائدة وطهنمهذا ا
كام س�مت كذ� �الل حتدید مسطرة إالحصاء اع�د م�دٔ� الرتحش 
التلقايئ ٔ�داء املواطنات �ل�دمة العسكریة ومرا�اة خصوصیات العنرص 
ال�سوي، ال من ح�ث رشوط إالیواء وإالقامة، وال من ح�ث الت�ٔطري 

  .�ندات يف ٕاطار اخلدمة العسكریةاملناسب �ل�ساء ا
ومرا�اة �لظروف �ج�عیة والصحیة، �دد نص مرشوع القانون 
احلاالت اليت ميكن ٔ�ن متنح فهيا إالعفاءات و�س�ت��اءات من اخلدمة 
العسكریة، واليت تتعلق �خلصوص مبتابعة ا�راسة وٕا�ا� أ�رسة والزواج 

ا�هتا ٔ�و كفا�هتا ٔ�و العجز البدين ٔ�و �ل�س�بة �لمرٔ�ة ٔ�و وجود ٔ�طفال حتت حض
  .الصحي ٔ�و وجود ٔ�خ ٔ�و ٔ�خت يف اخلدمة العسكریة

كام ٔ�قر هذا القانون واج�ات وحقوق ا�ند�ن طوال مدة اخلدمة 
العسكریة، ويف هذا إالطار �كفل هلم مجمو�ة من احلقوق، من ب�هنا احلق يف 

والت�ٔمني عن تقايض ٔ�جرة وتعویضات و�س�تفادة من التغطیة الصحیة 

الوفاة وأ�رضار اليت ميكن ٔ�ن تلحقهم �الل مدة اخلدمة العسكریة، مع 
�كفل ا�و� بدفع م�الغ �شرتاك واملساهامت املس�تحقة �لهيا �ىل ا�ند�ن 

  .وكذا من جمانیة التغذیة وا�لباس والعالج يف املس�شف�ات العسكریة
ا�ت ٔ�و ٔ�مراض كام خيول ا�ندون املصابون بعاهات �مجة عن ٕاص

نتجت بفعل اخلدمة العسكریة ٔ�و مبناس�بة الق�ام هبا احلق يف �س�تفادة من 
معاش الزمانة مضن الرشوط املقررة يف ال�رشیع املتعلق �ملعاشات 
العسكریة عن الزمانة، �ٕالضافة ٕاىل متتیعهم �حلق يف املشاركة يف املبار�ت 

  .اليت یعلن عهنا �الل مدة اخلدمة العسكریة
ومن ٔ��ل حتسني تطبیق نظام اخلدمة العسكریة، ینص املرشوع �ىل 

  .بعض املق�ضیات الزجریة، واليت �رجع ٔ�مر البت فهيا ٕاىل احملامك العادیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
یتضح مما س�بق ٔ�ن اخلدمة العسكریة، واليت تعترب ٔ�مسى در�ات اخلدمة 

م ٔ�ساسا تعز�ز قمي املواطنة، من �الل تقویة روح �ن�ء الوطنیة، �رو
�لوطن وتعز�ز روح التضحیة و�ع�د �ىل النفس �ى الش�باب املغريب 

  .و�رب�هتم �ىل الت�يل �النضباط واملسؤولیة وا�رتام املؤسسات
كام �سعى هذه اخلدمة ٕاىل بناء وتعز�ز ال�سك الوطين وال�زج 

ند�ن وف�ح فرص اندما�م يف احلیاة املهنیة و�ج�عیة �ج�عي بني ا� 
و�كو�ن وتدریب قا�دة من القوات �ح�یاطیة، من ٔ��ل ا�لجوء لها عند 
الرضورة �لمسامهة يف ا�فاع عن حوزة الوطن والتصدي للك ا�اطر 

  .أ�م�یة وموا�ة الكوارث الطبیعیة ٔ�و �ريها
د الرئ�س والس�یدات والسادة ويف خ�ام هذا العرض، امسحوا يل، الس�ی

املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ن ٔ�تقدم لمك �لشكر اجلزیل �ىل حسن اه�ممك 
و�ىل ما تولونه من دمع دامئ وتقد�ر �بري ٔ�فراد قواتنا املسل�ة امللك�ة، ملا 

رة الرش�یدة �لقائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن إالمحتت تقوم به من ٔ�عامل �لی� 
سل�ة امللك�ة، صاحب اجلال� امل� محمد السادس احلرب العامة �لقوات امل 

  .نرصه هللا ؤ�عز ٔ�مره
  .ٔ�شكرمك �ىل حسن ٕاصغا�مك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
شكرا �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�دارة ا�فاع 

  .لعسكریة ٔ�مام ا�لسالوطين �ىل تقدميه لهذا املرشوع املتعلق �خلدمة ا
اللكمة �لمقرر ٕاذا ٔ�راد ذ�، ولكن ٔ�عتقد ب�ٔنه التقر�ر وزع �لیمك وبني 
ٔ�ید�مك، و�لتايل س�منر م�ارشة ٕاىل املناقشة، ويف ندوة الرؤساء، الیوم 
رؤساء الفرق حبضور رؤساء ا�ل�ان اتفق امجلیع �ىل ٔ�هنم �ادي �سلموا 

�ة �رید ٔ�ن تتد�ل لها ذ�، تفضلو املدا�الت، ا�لهم ٕاذا اكن فریق ٔ�و مجمو 
  .إالخوان مجعو
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ٕاذن ٕاىل ما اك�ش يف املناقشة ٔ�ي م�د�ل �ادي ندوزو م�ارشة 
  .�لتصویت �ىل مواد هاذ املرشوع

املادة أ�وىل، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
  .�لشغل، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  :ادياملس�شار الس�ید م�ارك الص
  .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل د�ل مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف املادة أ�وىل، 
  .ٔ�ن �كون هاذ اخلدمة العسكریة اخ�یاریة

مبا ٔ�ن الرتحش التلقايئ �ل�س�بة �لمواطنني املغاربة املقميني : ا�فو�ات
ومبا ٔ�ن  �خلارج، ومبا ٔ�ن الرتحش �ل�دمة �ل�س�بة لٕال�ث هو تلقايئ،

املرشوع د�ل اخلدمة العسكریة �اء يف ظروف اج�عیة وس�یاس�یة يف 
املغرب طلق مجمو�ة من إالشا�ات ٔ�نه هاذ املرشوع �ا �ش یضیق 

  .احلر�ت �ىل بعض الش�باب
�ش نعطیو هاذ إالشارة واح�ا م��ٔكدون ٔ�ن هاذ اخلدمة العسكریة يه 

و�ش �رفعو ٔ�ي ل�س �ىل  �دمة وطنیة كام عهد�ها يف الس�نوات القدمية،
ملیون و�ادي ��ذو مهنا  4هاذ إالشا�ات، ومبا ٔ�ن الرشحية املس�هتدفة يه 

، حنن يف الكونفدرالیة تنقولو نبداو اخ�یار�، واعطینا ٔ�م�� ٔ�نه 10000
 350ا�هنار ا�يل د�ا املغفور � �لمسرية اخلرضاء واكنت اخ�یاریة وتطوعیة، 

  .هذه املسرية ٔ�لف مغريب ومغربیة سامهو يف
لهذا كنقولو هاذ إالج�اریة اح�ا تنفضلو �كون اخ�یاریة، ٔ�نه اح�ا 

  .م��ٔكد�ن ٔ�نه ٔ�وال �سدو وا�د العدد د�ل إالشا�ات
، "املواطنني واملواطنات"تیقول �  �38نیا، ا�س�تور واحض يف املادة 

ما تیقولش ما تیفرقش ما بني الف�ات د�ل املواطنني هذا مواطن يف 
  .ارج، وهذا مواطن يف ا�ا�ل، هذا مواطن ٔ�نىث، هذا مواطن ذ�راخل

و�لتايل هاذ ا�فو�ات يه ا�يل �التنا ن�ش��و ٔ�نه هاذ القانون در� هاذ 
  .التعدیل و�متىن ٔ�نه یتق�ل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة، الس�ید الوز�ر موقف احلكومة من التعدیل

  :رئ�س احلكومة امللكف ٕ�دارة ا�فاع الوطين الس�ید الوز�ر املنتدب �ى
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�خ�یاریة يف ٔ�داء اخلدمة العسكریة خمالفة . هاذ التعدیل �ري مق�ول
من ا�س�تور والت�ارب ا�ولیة  38ملبدٔ� إاللزام�ة املنصوص �لهيا يف الفصل 

ب�ٔمر  يف هذا ا�ال، �ىل اعتبار ٔ�ن اخلدمة العسكریة واجب وطين ول�س
  .اخ�یاري

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  رٔ��مك �ادي نطرحو وال �سحبوه؟ نعم؟

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
  .ن�ش�ث �لتعدیل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن �ادي نعرض التعدیل �ىل التصویت

  ؛4= املوافقون �ىل التعدیل
  ؛25= املعارضون �لتعدیل

  .13= املمتنعون عن التعدیل
  .ضٕاذن التعدیل رف

�ادي نعرض ا�ٓن املادة . ا�ٓن �ادي نقدم، ٕاذا كنا دا�ر�ن الثقة فأ�مني
  :أ�وىل كام �اءت

  ؛40= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .�40ٔ��لبیة  1ٕاذن ا�لس صادق �ىل املادة 
  .مل �رد فهيا ٔ�ي تعدیل 2املادة 

  ؛40= املوافقون
  ال ٔ��د؛: العارضون
  .4= املمتنعون

  .نفس اليشء، ا�ٓن ضد 3املادة 
  ؛40= ٕاذن املوافقون

  ؛4= املعارضون
  .0=املمتنعون

  .4ضد  40ب  3ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
  :4املادة 

  ؛40= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .0= املمتنعون

  .4ضد  40ٕاذن وافق ا�لس ب 
  :5املادة 

  ؛40= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .0= املمتنعون
  .4ضد  40ق ا�لس ب ٕاذن واف
  :6املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
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  :7املادة 
  ؛40= املوافقون

  ؛0= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .40ٕاذن وافق ا�لس ب 
  :8املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :11املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :12دة املا

  ؛40= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .0=املمتنعون

  .4ضد  40ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :13املادة 

  ؛40= املوافقون
  ؛4= املعارضون
  .0=املمتنعون

  ، 4ضد  40وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
كونفدرالیة مكرر ورد فهيا تعدیل، هذا التعدیل من مجمو�ة ال 14املادة 

  .ا�ميقراطیة �لشغل، قدم التعدیل

  :املس�شار الس�ید م�ارك الصادي
�هترض �ىل املوظفني د�ل القطاع العام، در� اح�ا  �14ل�س�بة �لامدة 

مكرر �ريم ٕاىل أ�جراء د�ل القطاع اخلاص، وحامیة احلقوق  14املادة 
�ريات ؤ�جراء واملك�س�بات د�ل هاذ أ�جراء، وقلنا یتوقف عقد الشغل �ٔ 

القطاع اخلاص مؤق�ا ٔ�ثناء فرتة اخلدمة العسكریة، �ري ٔ�هنم حيتفظون جبمیع 
  .حقوقهم املك�س�بة املتعلقة �لتغطیة الصحیة وأ�قدم�ة ٕاىل �ٓخره

وكذ� هذه الف�ة من أ�جراء ٕاىل مشاو �ل�دمة العسكریة �اصهم 
�هلم، هذا هو تعویض د�ل أ�جر یوازي أ�جر ا�يل اكن عندمه يف العمل د

، وهذاك عقد الشغل �اصهم ميل �سالیو 14التعدیل د�ل هذه املادة 
اخلدمة العسكریة �كون مضمون هلم، ا�و� تضمن هلم الرجوع ٕاىل العمل 

  .د�هلم
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�دارة ا�فاع الوطين
  .شكرا الس�ید الرئ�س

هذا التعدیل �ري مق�ول، ال ميكن ٕادراج هذه املق�ضیات مضن مرشوع 
القانون املتعلق �خلدمة العسكریة، ٔ�ن هذه املق�ضیات من مصمي مدونة 

  .الشغل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :حسب وال ال�ش�ث؟ ٕاذن �ادي نعرضو هذا التعدیل �لتصویت

  ؛4= التعدیل املوافقون �ىل
  ؛21= املعارضون �لتعدیل

  .17= املمتنعون
  . 17مع ام�ناع  4ضد  21ٕاذن ا�لس �ارض هاذ التعدیل ب 

  .14هاذ املادة ما �یناش، ٔ�ن مادة مكررة، اح�ا صوتنا �ىل املادة 
  :15ٕاذن �ادي ندوزو �لامدة 

  ؛40=املوافقون
  ؛0= املعارضون
  .4=�م�ناع

  .ضد ال ٔ��د یعارض 40یة ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لب 
  :16املادة 

  ؛40=املوافقون
  ؛0=املعارضون
  .4= املمتنعون

  .40ٕاذن وافق ا�لس ب�ٔ�لبیة 
  :17املادة 

  ؛40=املوافقون
  ؛0=املعارضون
  .4= املمتنعون

، ما اكی�ش �م�ناع، ما 40يف أ��لبیة  17ٕاذن وافق �ىل املادة 
  .اكی�ش املعارضة ال ٔ��د

  :18املادة 
  .�ٕالجامع: قوناملواف

  :19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون
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  .ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه، اكمل
  ؛40=املوافقون

  ؛4= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .4ضد  �40ٔ��لبیة  عسكریةقانون اخلدمة ال ٕاذن وافق ا�لس �ىل 
یتعلق  44.18وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

  .ة العسكریة�خلدم
شكرا �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�دارة ا�فاع 

  .الوطين
یتعلق ٕ�صالح  47.18ا�ٓن �ادي ن��قلو ٕاىل مرشوع القانون الثاين رمق 

  .املراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

  :الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة ،ر ا��ن بوطیبالس�ید نو 
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
يف ٕاطار العنایة امللك�ة املوصو� اليت ما ف� �ال� امل� محمد السادس 

ه هللا ؤ�یده، یو�هيا ل�شجیع �س��ر ودمع ال�س�یج املقاواليت، وتنف�ذا نرص 
لتعل�ته السام�ة ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر، معلت احلكومة �ىل 
ٕا�داد مرشوع م�اكمل لهذا إالصالح قدمه الس�ید رئ�س احلكومة بني یدي 

ة ب��ف�ذه �ىل ، ح�ث �ل املوافقة امللك�2018ٔ��ریل  �19اللته بتارخي 
  .2019و 2018ٔ�رض الواقع �الل س�يت 

وقد �اء هذا التصور يف ٕاطار اس�متراریة تطبیق الرسا� امللك�ة املو�ة 
�ش�ٔن التدبري الالممتركز لالس��ر وكذا  2002ینا�ر  �9لوز�ر أ�ول بتارخي 

  .تعز�ز أ�هداف املتو� بلوغها مبوجهبا
  :رشوع هذا إالصالح ٕاىل ما یيلومن هذا املنطلق اس��د يف ٕا�داد م 

ٔ�وال، اخلطاب املليك السايم مبناس�بة ا��رى الثام�ة عرش العتالء  -
، وا�ي قدم �شخیصا دق�قا ٔ�عطاب إالدارات املغربیة، 2017العرش 

ؤ�عطى املثال يف ذ� �ملراكز اجلهویة لالس��ر اليت ٔ�حضت �شلك �ائقا 
ة �لتحفزي وحلل مشالك املس�مثر�ن ٔ�مام معلیة �س��ر عوض ٔ�ن �شلك �ٓلی

 �ىل املس�توى اجلهوي؛

، وا�ي قدم �2015نیا، تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة  -
�شخیصا معمقا �تلف إال�راهات اليت �الت دون حتق�ق هذه املراكز 

�ش�ٔن التدبري  2002ینا�ر  9لٔ�هداف الواردة يف الرسا� امللك�ة ل 
ر، ؤ�صدر مجمو�ة من التوصیات التقوميیة اليت من ش�ٔن الالممتركز لالس��

 .تفعیلها جتاوز خمتلف النقائص اليت ٔ��نت عهنا معلیة ال�شخیص املذ�ورة

ومن هذا أ�ساس متت صیا�ة مرشوع ٕاصالح املراكز اجلهویة 
لالس��ر من ٔ��ل ت�ٔهیلها لبلوغ أ�هداف املرجوة ومبا ميكهنا من ٔ�ن تلعب 

ت�ش�یط و�سهیل �س��ر وموا�بة املقاوالت، خصوصا  دورا حمور� يف
  .الصغرى مهنا واملتوسطة، �ىل املس�توى اجلهوي

ولبلورة هذا إالصالح ا�ي ٔ�عطى صاحب اجلال� امل� محمد السادس 
نرصه هللا تعل�ته السام�ة �ٕالرساع يف تنف�ذه، فقد مت ٕا�داد مرشوع 

اجلهویة لالس��ر وٕا�داث ا�ل�ان املتعلق ٕ�صالح املراكز  47.18القانون 
اجلهویة واملو�دة لالس��ر ا�ي �رشفين ٔ�ن ٔ�عرضه �ىل ٔ�نظار جملسمك 

  :املوقر ؤ�ن ٔ�قدم لمك ٔ�مه مس�ت�دات إالصالح يف مشولیته �ىل النحو التايل

ٔ�وال، ٕا�ادة هیلكة املراكز اجلهویة لالس��ر وحتویلها ٕاىل مؤسسات  -
تباریة و�الس�تقالل املايل، ویطابق نفوذها معوم�ة �متتع �لشخصیة �ع 

 الرتايب نفوذ �ات اململكة؛

�نیا، توس�یع نطاق �ام املراكز اجلهویة لالس��ر ل�شمل �سهیل  -
�س��ر وتطو�ر العرض الرتايب و�ذب �س��رات املنت�ة �لرثوة 

صوصا واحملدثة ملناصب الشغل، �ٕالضافة ٕاىل املوا�بة الشام� �لمقاوالت خ
الصغرى مهنا واملتوسطة، واليت توا�ه صعو�ت يف ٔ��شطهتا، وذ� هبدف 
جعل هذه املراكز قوة اقرتاح�ة لتطو�ر �اذبیة �راب اجلهة ٔ�و لتجوید 

 .املساطر املتعلقة �الس��ر واخلدمات املقدمة �لمس�مثر�ن
ولهذه الغایة س�یقدم املركز اجلهوي لالس��ر يف صیغته اجلدیدة عرض 

مات �م لفائدة املس�مثر�ن واملقاوالت، عن طریق �كر�سه �ش�باك �د
وح�د �لمعاجلة املندجمة مللفات املشاریع �س��ریة وفق مقاربة مشولیة يف 
اكفة مرا�لها، ابتداء من ٕایداعها �ملراكز ٕاىل �ایة م�ح الرتاخ�ص املتعلقة هبا 

اوالت يف الولوج �لموارد وت��ع ٕاجنازها، �ٕالضافة ٕاىل املوا�بة الفعا� �لمق
 املالیة ٔ�و ال�رشیة ٔ�و العقاریة الالزمة لتطورها؛

�لثا، ت�س�یط املساطر إالداریة وإالجراءات إالداریة املرتبطة  -
�الس��ر من �الل ٕا�داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، واليت 

�ر ل�شلك س�ت�ل حمل اكفة ا�ل�ان اجلهویة احلالیة املتد�� يف تدبري �س�
إالطار أ�و�د الختاذ قرارات مربرة یلزتم هبا مجیع ٔ�عضاء ا�لجنة وإالدارات 
والهیئات املمث� دا�لها، ح�ث س��كون من عامل العامالت وأ�قالمي 
ورؤساء ا�الس امجلاعیة وممثيل السلطات إالقلميیة واملمثلني اجلهویني 

اریع �س��ریة، واملد�ر العام لٕالدارات واملؤسسات العموم�ة املعنیني �ملش
 .ملصاحل اجلهة، وذ� حتت رئاسة ويل اجلهة

وس��اط هبذه ا�لجنة �لرمغ من مجیع أ�حاكم ال�رشیعیة والتنظميیة 
  :ا�الفة �خ�صاصات ا�ٓتیة

ٕاجراء تق�مي مس�بق ملشاریع �س��ر من اجلانب �ق�صادي  -
  �س�بة خللق فرص الشغل؛و�ج�عي والب�يئ والعمراين، وكذا �ل 

دراسة وٕابداء الرٔ�ي يف مشاریع �س��ر املعروضة لالس�تفادة من  -
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 �م�یازات املمنو�ة يف ٕاطار املنظومة التحفزيیة؛

البت ٔ�و ٕابداء الرٔ�ي ٔ�و الرٔ�ي املطابق يف ش�ٔن طلبات الرخص  -
والقرارات وإالجراءات إالداریة الالزمة ٕالجناز مشاریع �س��ر، وذ� 

ق الرشوط واملساطر احملددة مبوجب النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة وف
وجتمتع هذه ا�لجنة لك ما اق�ضت الرضورة ذ� و�ىل . اجلاري هبا العمل

أ�قل مرة لك ٔ�س�بوع لالس�ت�ابة �رس�ة وفعالیة لطلبات املس�مثر�ن، 
وتعترب القرارات املت�ذة �ىل مس�توى ا�لجنة ملزمة لاكفة ٔ�عضاهئا، مما 

لب من إالدارة املعنیة التفویض ملمثلهيم اجلهویني السلط الالزمة اليت یتط
 .متكهنم من اختاذ القرارات اليت تد�ل يف ٕاطار اخ�صاصات ا�لجنة

من القانون التنظميي  101وتعترب قرارات ا�لجنة ملزمة يف مدلول املادة 
�لجام�ات ف� خيص دراسة طلبات رخص التعمري، وميكن لوايل اجلهة 

ارسة سلطة احللول عند ام�ناع ٔ�و رفض ٔ��د ٔ�عضاء جلنة ا�ٓخر�ن م�ح مم
  .الرتاخ�ص الالزمة �لمشاریع �س��ریة اليت حظیت مبوافقهتا

رابعا، �دد مرشوع إالصالح �ٓلیات �دیثة ملراق�ة ٔ��شطة املراكز  -
اجلهویة لالس��ر �متثل يف ٕاخضاعها ملراق�ة مالیة ��و� ميارسها م�دوب 

 مة وتدق�ق س�نوي حلسا�هتا ینجزه مك�ب تدق�ق �ار�؛�لحكو 

�امسا، ٕا�داث ا�لجنة الوزاریة �لق�ادة حتت رئاسة الس�ید رئ�س  -
احلكومة، یعهد ٕا�هيا ق�ادة ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر والنظر يف 
اقرتا�اهتا الرام�ة ٕاىل �سویة الصعو�ت اليت قد تعرتهيا وت� املتعلقة 

ر املرتبطة �الس��ر، كام یناط هبذه ا�لجنة البت يف بت�س�یط املساط
  .الطعون املعروضة �لهيا ودراسة تقار�ر تق�مي ٔ�داء املراكز اجلهویة لالس��ر

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان مرشوع القانون املقرتح ی�ىش والتوجهيات امللك�ة السام�ة ب�سهیل 
��ر و�مثني املؤهالت اجلهویة جللب املشاریع �س��ریة املنت�ة �لقمية �س 

املضافة واحملدثة ملناصب الشغل، وذ� بغایة �منیة �ویة مس�تدامة تضمن 
  .الكرامة وتوفر ظروف الع�ش الكرمي
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ر ا�ا�لیةشكرا �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز

وكذ� . اكلعادة ٔ�عتقد و�یف تتعرفو ب�ٔنه تقر�ر موزع �لینا مجیعا وعندمك
�ادي نف�حو �ب املناقشة ملن ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل يف هذا القطاع يف هذا 
املرشوع قانون، وٕاال ٕاذا مل �كن هنا� يش م�د�ل ندوزو �لتصویت، ٕاذن 

  .ندوزو �لتصویت
  :1املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :2ملادة ا

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  : 4املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :6املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :7املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :8املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :�د�هتا ا�لجنة10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :11املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :12املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :وقع فهيا تعدیل يف ا�لجنة، �ادي نعرضها 15املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  .�ٕالجامع :املوافقون
  :17املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :18املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :20املادة 

  ؛41=املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
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  .4= املمتنعون
  .بدون معارض 41ب  20ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 

  :21املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .�ٕالجامع: ملوافقونا

  :23املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�د�هتا ا�لجنة، ٔ�قد�ا كام �د�هتا ا�لجنة 24املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :29دة املا
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 35املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .�ٕالجامع: وناملوافق
  :37املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :38املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .�ٕالجامع: وناملوافق
  :45املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .45ٕاذن �ادي �كونو مكلنا مجیع املواد ا�يل فهاذ املرشوع ا�يل يه 

  .ا�ٓن �اد نعرض القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع: املوافقون

یتعلق ٕ�صالح  47.18ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .اجلهویة املو�دة لالس��راملراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان 

احملددة مبوج�ه السن القانونیة  62.18قانون رمق ال�ادي ندوزو ملرشوع 
  .اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة

  .اللكمة �لحكومة

  :الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید رئ�س ا�لجنة احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر بعرض ملضمون مرشوع القانون 
احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل  62.18رمق 

التقا�د ٔ�فرد القوات املسا�دة، املت�ذ تطبیقا ملق�ضیات الظهري الرشیف رمق 
ادة تنظمي القوات املسا�دة وبت�دیث النظام اخلاص املتعلق ٕ�� 1.17.71

ب�ٔفرادها، وا�ي جيري �لهيا النظام العسكري وخيضع ٔ�فرادها ملق�ضیات 
احملدثة مبوج�ه نظام التقا�د العسكري وكذا الظهري الرشیف  13.71القانون 

  .املتعلق �ملعاشات العسكریة �رمس الزمانة 1.58.117رمق 
املتعلق حبد السن القانوين لتقا�د  62.18مق وهيدف مرشوع القانون ر

 4ٔ�فراد القوات املسا�دة املصادق �لیه من طرف ا�لس الوزاري بتارخي 
ٕاىل مالمئة �د السن القانونیة ٕال�ا� هذه الف�ة �ىل التقا�د،  2018ٔ�كتو�ر 

س�نة �ل�س�بة لرتب س� املف�شني  62وذ� �لرفع من �د هذا السن ٕاىل 
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س�نة �ل�س�بة لس� املف�شني، �ىل غرار نظراهئم �لقوات  57املمتاز�ن و
من الظهري  28املسل�ة امللك�ة ووفق �دول املامث� احملدد مبوجب املادة 

  .الرشیف املنظم �لقوات املسا�دة
كام مت كذ� حتدید �د السن القانونیة لٕال�ا� �ىل التقا�د �ل�س�بة 

س�نة، فضال عن حتدید �د  54لس� املسا�د�ن املمتاز�ن واملسا�د�ن يف 
  .س�نة �ل�س�بة لس� ر�ال الصف 52

و�الوة �ىل ذ�، مت مبوجب هذا النص ف�ح إالماكنیة �ح�فاظ ب�ٔفراد 
هذه الهیئة بعد بلوغ السن القانونیة بصفة اس�ت��ائیة، وذ� وفق نفس 
الرشوط والك�ف�ات اجلاري هبا العمل �ل�س�بة ٔ�فراد القوات املسل�ة 

  .امللك�ة
و�د�ر ���ر، ٔ�ن �س�بة �دد ضباط القوات املسا�دة قد عرفت 
اخنفاضا ملموسا يف الس�نوات أ��رية، مقارنة مع الف�ات أ�خرى، �س�ب 
ارتفاع �دد احملالني �ىل التقا�د مهنم وكذا اخنفاض �دد املناصب املالیة 
ا�صصة هلم، اليشء ا�ي س�یكون � ٔ��ر سليب �ىل مردودیة هاته الف�ة، 

اصة بعد دخول الظهري الرشیف اجلدید �زي التنف�ذ، وا�ي ٔ��دث �ام �
ومراكز مسؤولیة �دیدة �س�توجب وجود ٔ�طر وكفاءات ممترسة وذات 

  .جتربة قادرة �ىل تزنیل مق�ضیاته
كام ٔ�ن مرشوع هذا القانون ید�ل يف ٕاطار س�یاسة ا�و� الرام�ة ٕاىل 

  .لقانونیة لٕال�ا� �ىل التقا�دٕاصالح نظام التقا�د، وذ� �لرفع من السن ا
تلمك، حرضات الس�یدات والسادة املس�رش�ن احملرتمني، اخلطوط 

احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت  62.18العریضة ملرشوع القانون رمق 
  .جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :ةالس�ید رئ�س اجللس
  .شكرا �لس�ید الوز�ر املنتدب

املدا�الت ا�يل ٔ�راد �سمل املدا�الت �لرئاسة � . التقار�ر وزعت �لیمك
  .ذ�

ٕاذن، ٕاىل ما اكن حىت يش وا�د ٔ�راد یتد�ل �ادي ندوزو �لتصویت 
  .مواد فقط �7ىل املواد ويه 

  :1املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :�ادي نعرض ا�ٓن القانون �رم�ه �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

احملددة  62.18ٕاذن، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات 

  .املسا�دة
�ادي ندوزو ا�ٓن ٕاىل مرشوع قانون یتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون 

  .املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات
  .للكمة �لس�ید الوز�ر

  :ةالس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لی
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر بعرض مرشوع القانون رمق 

املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت  96.18
  .2000وأ�قالمي وامجلا�ات املوضو�ة ق�د التحصیل ق�ل س�نة 

ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع یندرج يف ٕاطار مالمئة  ؤ�ود يف البدایة
مق�ضیات اجلبا�ت احمللیة مع التدابري املت�ذة ب�س�بة جلبا�ت ا�و� يف 

  .م�ه 8وال س�� املادة  2019ٕاطار قانون املالیة لس�نة 
  :وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل

ع وثرية حتسني �القة امجلا�ات الرتابیة مع اخلاضعني �لرضیبة و�رسی -
  تصف�ة ملفات املناز�ات؛

ختف�ف الضغط �ىل العاملني �ملصاحل الرضی��ة موازاة مع �سهیل  -
  معلیة ال�سدید �ىل امللزمني؛

�لثا، وضع الوسائل القانونیة واملالیة رهن ٕاشارة امجلا�ات الرتابیة  -
  .ملسا�دهتا �ىل حتسني مس�توى تد�الهتا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  لسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات وا

لقد شلكت ٕاجراءات حتصیل ا�یون يف �الب أ�ح�ان موضوع �الف 
بني امللزمني واملصاحل ا�تصة التابعة �لمد�ریة العامة �لرضائب ٔ�و ت� التابعة 
�لجام�ات الرتابیة، وذ� �لنظر لصعوبة ٕاجياد ٔ�صل ٔ�و الس�الت م�بتة 

  .لهذه ا�یون
جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن املبلغ البايق اس�ت�الصه �رمس ويف هذا إالطار، 
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ٔ�لف  50ا�یون املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة واليت یقل م�لغها عن 
 %5.8ملیار درمه ٔ�ي �س�بة  1.6، یناهز 2000درمه الصادرة ق�ل س�نة 

ملیار درمه،  27.6من املبلغ إالجاميل البايق اس�ت�الصه، وا�ي یقدر ب 
) ا�یون(مهنا  88ملیون ملزم،  1.2ملیون فصل و 2.5ون وهتم هذه ا�ی

  .تتعلق �مللزمني ذوي املداخ�ل الضعیفة ٔ�و املتوسطة
  :ومن هذا املنطلق، فٕان مرشوع هذا القانون �ريم ٕاىل

ٕالغاء ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات  -
مبثابة مدونة حتصیل ا�یون  15.97 من القانون رمق 2املشار ٕا�هيا يف املادة 

ٔ�لف درمه املوضو�ة ق�د  50العموم�ة اليت �ساوي ٔ�و یقل م�لغها �ىل 
  ؛2000التحصیل ق�ل فاحت ینا�ر 

ٕالغاء ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات  -
صیل ا�یون ، مبثابة مدونة حت 15.97من القانون رمق  2املشار ٕا�هيا يف املادة 

، واليت بورش �ش�ٔهنا 2000العموم�ة املوضو�ة ق�د التحصیل ق�ل فاحت ینا�ر 
 50حتصیل جزيئ نتج �لیه م�لغ م�بقى �ري مؤدى �ساوي ٔ�و یقل عن 

  ٔ�لف درمه؛
ومصاریف  الت�ٔ�ري�لثا، ٕالغاء الغرامات وا��ا�ر والز�دات وفوائد  -

  .التحصیل املرتبطة ��یون السالفة ا��ر
  لس�ید الرئ�س احملرتم،ا

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان مرشوع هذا القانون �س�هتدف مجیع الرضائب والرسوم واحلقوق 
واملساهامت وأ��وى املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة بدون اس�ت��اء، 
التطبیق التلقايئ لٕاللغاءات السالفة ا��ر من طرف حماسب اخلزینة ا�تص 

وس�ميكن هذا إالجراء من . تقدمي طلب من طرف املدینني املعنیني دون
املسامهة يف تقلیص جحم البايق اس�ت�الصه والتخف�ف من �دته وجتاوز 
الصعو�ت و�خ�الالت اليت تعیق مردودیة اجلبا�ت احمللیة، وكذا تعز�ز 

یون مالیة امجلا�ات الرتابیة من �الل الرتكزي �ىل حتصیل ا�یون املهمة وا�
�دیثة إالصدار، واليت من ش�ٔهنا توفري موارد ٕاضاف�ة �لجام�ات الرتابیة عند 

  .الق�ام ٕ�جراءات التحصیل اجلربي
تلمك يه اخلطوط العریضة ؤ�مه أ�هداف اليت �اء هبا مرشوع القانون 
املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 

  .�2000ة ق�د التحصني ق�ل س�نة وامجلا�ات املوضو 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

ا�ٓن �ادي ندوزو كذ� التقار�ر يه موز�ة �لیمك واملدا�الت 
  .سلموها �لرئاسة

ٕاذا مل �كن هنا� راغب يف املدا�� ندوزو م�ارشة �لتصویت، ٕاذن ما 

  .داك�ن �
اك�ن مادة فریدة وا�دة، اليت یت�ٔلف مهنا مرشوع هذا القانون، �ادي 

  :نقد�ا لمك �یف �د�هتا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه
  .�ٕالجامع :املوافقون

یتعلق ٕ�لغاء بعض  96.18ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق 
  .اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات ا�یون املس�تحقة لفائدة

فهن��ا �لس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة ا�يل دوز هذه مشاریع 
  .القوانني وا�يل ا�ٓن ٔ�صبحت قوانني

ٕاذن �ادي ندوزو ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني املتعلقة 
  .بوزارة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، و�ددها ثالثة

  .و ا�ٓن مبرشوع القانون املتعلق �ملوافقة �ىل اتفاقات دولیة�ادي نبدا
ویوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة  22.18مرشوع القانون أ�ول حيمل رمق 

بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2018فربا�ر  28املوقعة �لر�ط يف 
بنغالد�ش الشعبیة لتنجب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف 

  .لرضائب �ىل ا��لم�دان ا
ف�وافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة  23.18ٔ�ما مرشوع القانون الثاين رمق 

بني حكومة  2018فربا�ر  �27ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن

اللكمة �لحكومة لتقدمي هذ�ن املرشوعیة دفعة وا�دة، ٕاذا ٔ�رادت طبعا 
  .احلكومة

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

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�سعدين ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�ماممك الیوم مرشوعي قانونني یوافق مبوجهبام �ىل 

ع لك من مملكة البحر�ن ومجهوریة اتفاق�تني ثنائی�ني وقعهتام احلكومة م
بنغالد�ش الشعبیة يف ٕاطار تقویة الرشاكة إالسرتاتیجیة �لمملكة مع دول 
اخللیج العريب من �ة وتنویع رشااكت املغرب وتعز�ز حضوره يف الفضاء 

  .اجلنوب ا�ٓس�یوي من �ة ٔ�خرى
وق�ل التطرق لالتفاق�تني، ٔ�ود يف مس�هتل مدا�ليت ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر 

ید الرئ�س واملقرر و�لس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة �لس� 
اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� �ىل ٕا�راهئم 

  .�لنقاش اليت تال عرض االتفاق�تني املذ�ورتني ٔ�مام ا�لجنة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة �ش�ٔن  23.18ف� خيص مرشوع قانون رمق 
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بني حكومة اململكة  2018فربا�ر  27ویة املوقعة �لر�ط يف اخلدمات اجل
العالقة املغربیة  -كام تعلمون  -املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن، �متزي 

البحری��ة مبتا�هتا حبمك الروابط التارخيیة ؤ�وارص أ�خوة اليت جتمع الب��ن، 
امل� محمد وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الز�رة اليت قام هبا صاحب اجلال� 

ٔ�عطت حشنة قویة  2016السادس نرصه هللا ؤ�یده ٕاىل البحر�ن س�نة 
�لعالقات بني الب��ن، ٕاذ اكنت هذه الز�رة فرصة لتعز�ز إالطار القانوين 
�لتعاون من �الل التوق�ع �ىل �دة اتفاق�ات مهت ا�االت القضائیة وا�ی��ة 

  .والرضی��ة
يه بني ٔ�یدینا مبناس�بة انعقاد ا�لجنة  وقد مت التوق�ع �ىل االتفاق�ة اليت

�رئاسة  2018العلیا املشرتكة املغربیة البحری��ة املنعقدة �لر�ط يف فربا�ر 
وز�ري اخلارج�ة �لب��ن، تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة لتطو�ر وتنویع 

  .ٔ�شاكل التعاون �ىل ٔ�ساس املصاحل املشرتكة بني الب��ن الشق�قني
التفاق�ة يف ٕاطار تعز�ز �القات التعاون يف جمال النقل وتندرج هذه ا

�ىل ضوء قرار السلطات البحری��ة ٕ��ادة �شغیل اخلط املبارش لرشكة 
بني املنامة وا�ار البیضاء بعد توقفه س�نة " طريان اخللیج"الطريان البحری��ة 

، مما س�سهم يف اس�تغالل الفرص الوا�دة لت�سري تنقل أ�ش�اص 2006
  .احلركة الس�یاح�ة و�منیة املبادالت الت�اریة و�شجیع

یوافق مبوج�ه  22.18ف� خيص املرشوع الثاين وهو مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربیة  2018فربا�ر  �28ىل االتفاق�ة املوقعة �لر�ط يف 

ومجهوریة بنغالد�ش الشعبیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب 
  .رضیبة �ىل ا��لالرضیيب يف م�دان ال

وقد مت التوق�ع �ىل هذه االتفاق�ة �الل ا�ورة أ�وىل �لمشاورات 
الس�یاس�یة بني املغرب وبنغالد�ش، واليت مجعت وز�ري �ارج�ة الب��ن 

، ومن �اللها هندف ٕاىل تعز�ز الرشاكة والرفع من 2018فربا�ر  28بتارخي 
ت املشرتكة �لب��ن، العالقات �ق�صادیة والت�اریة ٕاىل مس�توى التطلعا

وقد مت الت�ٔ�ید �الل هذه املشاورات �ىل رضورة �رسیع اس�تكامل إالطار 
  .القانوين هبدف �شجیع تبادل �س��رات بني الطرفني

  .والسالم ٔ�شكرمك �ىل حسن ان��اهمك

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

انني، وا�يل بغا یقدم مشاریع قو  2ٕاذن اكلعادة التقر�ر موزع �لیمك د�ل 
املدا�� د�لو یتفضل هبا، وٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل راغب �ش یتد�ل 

  .�ادي ندوزو �لتصویت
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة املوقعة  �22.18ادي نبداو ٔ�وال �لقانون رمق 

بني اململكة املغربیة ومجهوریة بنغالد�ش  2018فربا�ر  �28لر�ط يف 
زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف م�دان الشعبیة لتجنب �
  .الرضائب �ىل ا��ل

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق مبوج�ه �ىل  22.18ٕاذن، وافق ا�لس �ىل مرشوع القانون رمق 

بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2018فربا�ر  28االتفاق�ة املوقعة �لر�ط يف 
یيب وم�ع ا�هترب الرضیيب يف بنغالد�ش الشعبیة لتجنب �زدواج الرض 

  .م�دان الرضائب �ىل ا��ل
یوافق مبوج�ه  23.18ا�ٓن، �ادي نعرض �لتصویت مرشوع قانون رمق 

 2018فربا�ر  �27ىل االتفاق�ة �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق مبوج�ه �ىل  23.18افق ا�لس �ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، و 

بني  2018فربا�ر  27االتفاق�ة �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف 
  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن

شكرا �لس�یدة الوز�رة �ىل مسامههتا و�ىل تقدميها ولك ما قدم�ه يف 
  .هذه اجللسة

منر ��راسة والتصویت �ىل املرشوع الثالث، دامئا  �ادي ندوزو ا�ٓن
الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل وهو  - ٔ�س�سمح  –يف الشؤون اخلارج�ة
یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد السادس  12.16مرشوع قانون رمق 

�لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة 
  .والتعاون ا�ويل

القانون يف ٕاطار قراءة �نیة، اح�ا كنا درس�ناه ووقع يش تعدیل، هذا 
  .دا� رجع عند�

  .اللكمة � الس�یدة الوز�رة

  :اكتبة ا�و� �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل الس�یدة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 12.16مبوجب مرشوع قانون رمق  تفعیال �لموافقة امللك�ة السام�ة یمت

ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل �ج�عیة ملوظفي 
ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، واليت تفضل موال� 

  .املنصور �� ٕ�ضفاء ر�ایته و�رشیفها حبمل امس �اللته الرشیف
ىل الس�یدات والسادة ويف هذا الصدد، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تو�ه �لشكر إ 

املس�شار�ن، وكذا ٕاىل الس�ید الرئ�س ومقرر واكفة ٔ�عضاء جلنة اخلارج�ة 
واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� �ىل ما ٔ�بدوا من اه�م �لغ 
وتعاون بناء �الل املناقشة و�ىل ٕاسهاماهتم القمية يف ٕاطار جتوید مرشوع 

  .ةالقانون احملدث لهذه املؤسس
هذه املؤسسة اليت س�تكون لها �ٓ�ر �د ٕاجيابیة �ىل املنمتني لهذا 
القطاع، نظرا ملا س�تخو� من ت�سري لشؤوهنم �ج�عیة ولظروف ح�اهتم، 

  .سواء العاملني مهنم واملتقا�د�ن ٔ�و ذوي احلقوق �ىل �د سواء
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ن وقد مت يف ٕاطار القراءة الثانیة �لنص ا�ي بني ٔ�یدینا اع�د مجمو�ة م
التعدیالت اليت هتدف ٕاىل جتویده، ٕان �ىل مس�توى الشلك ٔ�و املضمون، 

  .ٕاذ ت��غي يف مجلهتا الريق �لنص ٕاىل مس�توى النصوص ال�رشیعیة املامث�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان هذا املرشوع یعكس رغبة الوزارة يف �كر�س روح �ن�ء ٕاىل 

الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل ومد جسور التواصل وتقویة  قطاع
العالقات إال�سانیة بني املنمتني لهذا القطاع �رب جعل املؤسسة فضاء 

  .�لتواصل والتضامن بني خمتلف مكو�هتا
كام ٔ�ود خ�اما ٔ�ن ٔ��دد الت�ٔ�ید �ىل الطابع احلیوي لهذا املرشوع 

ل �ج�عیة ملوظفي ؤ�عوان مرشوع ٕا�داث مؤسسة محمد السادس لٔ�عام
وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وذ� اعتبارا ملا �ك�س�یه من 
ٔ�مهیة قصوى �ل�س�بة ��بلوماس�یني املغاربة، اس�ت�ابة ملتطلباهتم لالس�تفادة 

  .من �دمات اج�عیة �رىق ٕاىل مس�توى تطلعاهتم
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :س اجللسةالس�ید رئ�
  .شكرا �لس�یدة اكتبة ا�و� يف الشؤون اخلارج�ة

املدا�الت ٕاىل ما اك�ش يش فریق وال . التقر�ر اكلعادة وزع �لیمك
  .مجمو�ة بغات تتد�ل، ما اكی�ش

  :ا�ٓن �ادي ندوز م�ارشة �لتصویت
  :2املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .�ٕالجامع: ناملوافقو
  :5املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :7املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :8املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :9املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  .ٕالجامع�: املوافقون
  :23املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :26املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نعرض املرشوع �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن ٕ�جامع احلارض�ن �ىل مرشوع القانون 

یقيض ٕ��داث وتنظمي مؤسسة محمد السادس �لهنوض �ٔ�عامل  12.16رمق 
ة ملوظفي ؤ�عوان وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل يف �ج�عی

  .ٕاطار قراءة �نیة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و� �ىل مسامهتك يف هذه القوانني

یقيض بتغیري ومتمي  121.12ا�ٓن �ادي ندوزو ملرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لربید واملواصالت 24.96القانون رمق 

  .ملرشوعاللكمة �لحكومة لتقدمي ا

اكتب ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة  ع�ن الفردوسالس�ید 
  :و�ق�صاد الرمقي امللكف �الس��ر

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 �121.12رشفين ٔ�ن ٔ�قف ٔ�مام جملسمك املوقر لتقدمي مرشوع قانون رمق 

املتعلق �لربید املواصالت، وا�ي متت  24.96ا�ي یغري و�متم القانون رمق 
  .املصادقة �لیه من طرف جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة �ٕالجامع

  :وبصفة �امة �متحور مرشوع هذا القانون حول احملاور التالیة

 ٔ�وال، تقویة رافعة التق�ني؛ -

 �نیا، تعز�ز حامیة املس�هت�؛ -

  .إال�داد الرمقي �لرتاب الوطين�لثا،  -
ف� خيص تقویة رافعة التق�ني، وحض هذا املرشوع مفهوم اق�سام 

  .الب��ات التحتیة بني املتعهد�ن �رب حتدید �لزتامات املرتبطة بذ�
�نیا، ٔ��ل حامیة املنافسة يف قطاع املواصالت، نص مرشوع هذا 

ا ٕاصدار عقو�ت مالیة يف القانون �ىل ٕا�داث جلنة �لم�الفات، یعهد ٕا�هي
  .حق املتعهد�ن، مع اكمل ا�رتام حقوق ا�فاع

�لثا، ٔ�لزم مرشوع هذا القانون املتعهد�ن �متر�ر وٕایصال الرواج الوطين 
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حتدث فوق الرتاب ) IXP(لٕالنرتن�ت من �الل نقطة تبادل �نرتن�ت 
  .الوطين

ع الرشوط �نیا، ف� خيص تعز�ز حامیة املس�هت�، عزز هذا املرشو
املفروضة �ىل املتعهد�ن قصد وضع املعلومات املتعلقة �لرشوط العامة 
لتوفري �دمات االتصاالت و�لتعریفات املطبقة رهن ٕاشارة العموم وبطریقة 

  .واحضة وشفافة
�نیا، متكني الواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت من طلب ٕاجراء تعدیل 

  .ٔ�و مراجعة لعقود �شرتاك يف اخلدمات
�لثا، وحض مرشوع هذا القانون �ىل �اتق املتعاهد�ن مسؤولیة �رش 

  .ٔ�شهر 6وحتیني وضعیة تغطیة ش�باكهتم �ىل أ�قل لك 
  :ف� خيص إال�داد الرمقي �لرتاب الوطين

جتهزي بعض املناطق احملیطة ��ال احلرضي واملناطق الصناعیة  -
 الصب�ب العايل والعايل واملناطق القرویة بب��ات حتتیة متكن من الولوج ٕاىل

 �دا؛

�نیا، رضورة جتهزي لك الب��ات والتجهزيات �لب��ات التحتیة  -
 �لمواصالت وفق املعایري التق�یة احملددة؛

�لثا ٔ��دث هذا املرشوع ماكتب الفحص �متثل �مهتا يف التحقق  -
من وجود الب��ات التحتیة ومطابقهتا �لمواصفات التق�یة، مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن 
هذا املك�ب س�یكون مس�تقال عن الشخص ا�ي قام ٕ�جناز دراسة الب��ات 

  .التحتیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
تلمك �خ�صار اخلطوط العریضة ملرشوع هذا القانون املعروض �ىل 
 ٔ�نظارمك، ؤ�غتمن هذه الفرصة ٔ�تقدم خبالص الشكر ٔ�عضاء جلنة الفال�ة

والقطا�ات إالنتاج�ة مب�لس املس�شار�ن �ىل جتاوهبم مع هذا املرشوع، 
  .راج�ا ٔ�ن ینال رضامك، كام اكن �لیه أ�مر دا�ل هذه ا�لجنة

  .والسالم �لیمك
  .شكرا

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

ٕاذا اكن راغب �رید ٔ�ن یتد�ل سواء اكن . ا�ٓن التقار�ر اكلعادة وزعت
و�ة، ال ٔ�رى ٔ��دا، ما رفع حىت يش وا�د الید وما طل�ش فریق ٔ�و مجم

  .اللكمة حىت يش ٔ��د
  .ٕاذن �ادي ندوزو �لتصویت �ىل مرشوع القانون

  :1املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه

  .املوافقون �ٕالجامع
ٕاذن، �كون ا�لس قد وافق ٕ�جامع احلارض�ن �ىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق �لربید  24.96یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12
  .واملواصالت

  .شكرا �لس�ید الوز�ر
قانون یقيض بتغیري القانون رمق  ا�ٓن منر ��راسة التصویت �ىل مقرتح

  . یتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي 89.15
مبا ٔ�ن هذا مقرتح قانون �ادي نعطي اللكمة لتقدمي هذا املقرتح �لمقرر 
ٕاذا اك�ن، ٕاذا ما اكی�ش �ادي نعتربو ب�ٔن التقر�ر قد وزع �لیمك و�لینا 

  .مجیعا، ٕاذن التقر�ر وزع �لیمك
ٕاذن احلكومة وافقت . لحكومة ٕاذا رغبت يف ذ�، ٕاىل بغاتاللكمة �

  .�ىل هذا املقرتح
  .نف�ح �ب املناقشة

ال فریق وال مجمو�ة �رید ٔ�ن ت�ٔ�ذ اللكمة، ا�يل بغا یقدم املدا�الت 
  .یتفضل

  :ٕاذن �ادي ندوز م�ارشة �لتصویت �ىل املادة الفریدة
  ؛34= املوافقون

  ؛3= املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .ٕاذن، وافق ا�لس �ىل املادة الفریدة اليت یت�ٔلف مهنا مقرتح القانون
  :ا�ٓن �ادي نعرض مقرتح القانون �رم�ه �لتصویت

  ؛34= املوافقون
  ؛3=املعارضون
  .0=املمتنعون

�ىل مقرتح قانون یقيض  3ضد  34ٕاذن، ا�لس قد وافق �ٔ��لبیة 
اري �لش�باب والعمل یتعلق ��لس �س�ش 89.15بتغیري القانون رمق 

  .امجلعوي
وا�ٓن منر ��راسة والتصویت �ىل مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة 

املتعلق ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني  67.12من القانون رمق  66، 65
املكري واملكرتي �لم�الت املعدة �لسكىن ٔ�و لالس�تعامل املهين، الصادر 
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نومفرب  19( 1435حمرم  15يف  1.13.111ب��ف�ذه الظهري الرشیف 
2013.(  

طبعا اللكمة �لمقرر، ما بغاش، نعترب ب�ٔن التقر�ر وزع �لیمك، ٔ�س�سمح 
اللكمة �لحكومة ٕاذا رغبت يف ذ�، الس�ید الوز�ر، اللكمة . الس�ید املقرر

  .�لحكومة ٕاذا رغبت يف ذ�

  :الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل
  .را الس�ید الرئ�سشك

  .ا املقرتح القانون الهام �دااحلكومة موافقة �ىل هذ
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن اس�متعمت ٕاىل موقف احلكومة من هذا املقرتح
  .د� ندوزو �لتصویت، ف�ه مادة وا�دة

  .�ٕالجامع: املوافقون �ىل هذه املادة الفریدة
  :�ادي نعرض ا�ٓن مقرتح القانون �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
لس قد وافق �ىل مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادتني وبذ�، �كن ا�

املتعلق ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني  67.12من القانون رمق  66، 65
املكري واملكرتي �لم�الت املعدة �لسكىن ٔ�و لالس�تعامل املهين الصادر 

نومفرب  19( 1435حمرم  15يف  1.13.111ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
2013.(  

ي ندوزو ��راسة والتصویت �ىل مقرتح قانون لتعدیل الفصل ا�ٓن �اد
غشت  12( 1331رمضان  9من الظهري الرشیف الصادر يف  106

  .�ش�ٔن قانون �لزتامات والعقود كام مت تعدی� و�متميه) 1913
اللكمة �لس�ید املقرر ٕاذا رغب يف ذ�، التقر�ر وزع، واللكمة �لحكومة 

  .الس�ید الوز�ر ٕاذا رغبت يف ذ� اللكمة لمك

  :الس�ید وز�ر العدل
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .احلكومة موافقة �ىل مقرتح القانون
  .شكرا

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

ا�ٓن �ادي ندوزو �لتصویت �ىل الفصل ا�ي یت�ٔلف م�ه مقرتح 
  :القانون

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :صویت�ادي نعرض هاذ مقرتح القانون �رم�ه �لت

  .�ٕالجامع: املوافقون
وبذ�، �كون ا�لس قد وافق ٕ�جامع احلارض�ن �ىل مقرتح قانون 

 1331رمضان  10من الظهري الرشیف الصادر يف  106لتعدیل الفصل 
  .�ش�ٔن قانون �لزتامات والعقود كام مت تعدی� و�متميه) 1913غشت  12(

ب�سخ  52.17 �ادي ندوز ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق
املتعلق ٕ�ثبات مدة الصالح�ة �ملصربات وش�به  17.88القانون رمق 

  .املصربات واملرشو�ت املعلبة ا�صصة لالس�هتالك إال�سان واحلیوان
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي هاذ مرشوع القانون

الس�ید مصطفى اخللفي الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
  :ان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لعالقات مع الربمل

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

  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء ا�لس،
�رشفين، نیابة عن الس�ید وز�ر الفال�ة ٔ�ن ٔ�تقدم مبرشوع القانون 

املتعلق ٕ�ثبات الصالح�ة �ملصربات  17.88ب�سخ القانون رمق  52.17
رشو�ت املعلبة ا�صصة الس�هتالك إال�سان ٔ�و وش�به املصربات وامل 

  .احلیوا�ت
وهنا ال بد من التذكري ٔ�وال ٔ�ن حصة وسالمة املس�هتلكني يه ٔ�ولویة 
عند وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، ؤ�ن 
هذا املرشوع یندرج يف ٕاطار رز�مة قانونیة �س�هتدف حتیني املق�ضیات 

  .یعیة املرتبطة �لسالمة الصحیة �لمنت�ات الغذائیةال�رش 
ید�ل هذا املرشوع �لتايل يف ٕاطار معلیة التحیني ؤ�یضا يف ٕاطار 
املالءمة مع النصوص أ�وربیة ومع مدونة ا�س�تور الغذايئ العاملي، 

)Codex Alimentarius.(  
ة كام یقرتح هذا املرشوع يف ٕاطار الوفاء بتعهدات اململكة املغربی

 يف ٕاطار الوضع املتقدم مع �حتاد ا�ٔوريب ورضورة التقارب ال�رشیعي
)la convergence réglementaire ( مع هذه ا�مو�ة

  .�ق�صادیة، نظرا �لمس�توى املرتفع �لتبادل الت�اري بني الطرفني
�رخي الصالح�ة هو ٔ�مه �رخي �ل�س�بة �لمس�هت�، ویظل التنصیص 

لمرسوم املتعلق بت�دید الرشوط والك�ف�ات اخلاصة �لیه ٕاج�ار� تنف�ذا �
  .بعنونة املنت�ات الغذائیة

نتو� من هذا املرشوع �سهیل املبادالت مع رشاكئنا مع �يق ا�ول 
من �الل رفع إال�راهات ال�رشیعیة املرتبطة �ك�ف�ة عنونة املنت�ات، 

نة اليت فاملنت�ات املغربیة املصدرة س�تكون مس�بقا مس�توفاة لرشوط العنو 
  .حتددها قوانني ا�ول املس�توردة

وهنا ال بد من ٔ�ن السالمة الصحیة �لمنت�ات الغذائیة ختضع ٔ�حاكم 
ونصوصه التطبیق�ة يف لك املرا�ل، إالنتاج، العرض،  28.07القانون رمق 
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  .املناو�، التحویل، التلف�ف، التوظیب والنقل واخلزن والتوزیع
لفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة رئ�سا خ�اما نتو�ه �لشكر ٕاىل جلنة ا

ؤ�عضاء، �ىل تفامههم وجتاوهبم مع هذا املرشوع، راج�ا ٔ�ن حيظى �ملوافقة 
  .كام اكن �لیه الش�ٔن دا�ل ا�لجنة �ٕالجامع

  .شكرا

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

  .اكلعادة التقر�ر وزع �لینا، ما اك�ن حىت يش وا�د راغب �ش یتد�ل
  .دي ندوز �لتصویت�ا ٕاذن

  :مادة فریدة
  .�ٕالجامع: املوافقون

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

�كون ا�لس قد وافق ٕ�جامع احلارض�ن �ىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
املتعلق ٕ�ثبات مدة الصالح�ة �ملصربات  17.88ب�سخ القانون رمق  52.17

  .رشو�ت املعلبة ا�صصة الس�هتالك إال�سان واحلیوانوش�به املصربات وامل 
�ٓخر مرشوع قانون ا�يل �ادي ا�ٓن نقدموه ��راسة والتصویت ا�ي 

بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18یتعلق مبرشوع قانون رمق 
ا�ول مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء  1.76.534

  .وي حقوقهم��ش التحر�ر و�
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

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

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

  الس�یدات والسادة،
�لشؤون العامة  �رشفين نیابة عن الس�ید الوز�ر املنتدب امللكف

واحلاكمة تقدمي مرشوع القانون بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق 
وا�ي یقيض ) 1976غشت  12( 1396شعبان  15بتارخي  1.76.534

بتخویل تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر 
  .و�وي حقوقهم

یض احلايل مل یعد الهدف وهو تعز�ز التعویض املايل حبمك ٔ�ن التعو 
  .مسا�را �لمس�ت�دات

  .وشكرا

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

ا�ٓن التقر�ر معروض �لینا، اك�ن يش وا�د بغا هيرض يش فریق وال 

  .يش مجمو�ة؟ ما اكی�ش
  :ٕاذن ندوزو �لتصویت

  :1املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

�لس قد وافق ٕ�جامع احلارض�ن �ىل مرشوع القانون وبذ�، �كون ا
ا�ول  1.76.534بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18رمق 

مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر وذوي 
  .حقوقهم

  .شكرا �لجمیع، �لسادة الوزراء، لٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن
 .رفعت اجللسة

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة ا�لس: مللحـــــــــقا
  :یتعلق �خلدمة العسكریة 44.18مرشوع قانون رمق : �ٔوال

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 
املعارصة مبناس�بة ا�راسة �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� و 

املتعلق �خلدمة العسكریة، ا�ي  44.18والتصویت �ىل مرشوع قانون 
من ا�س�تور، ا�ي  38یندرج يف س�یاق التجس�ید العمیق ملنطوق الفصل 

ینص �ىل مسامهة املواطنني واملواطنات يف ا�فاع عن الوطن وو�دته 
ل م�دٔ� املساواة بني الرتابیة اجتاه ٔ�ي �دوان ٔ�و هتدید وذ� �رب ٕاعام

  املواطنات واملواطنني يف ٔ�داء اخلدمة العسكریة، 
وانطالقا من تقد�ر� يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�مهیة تالزم بني 
حقوق وواج�ات املواطنة وا�س�اما مع أ�هداف اليت �ريم املرشوع قانون 

عز�ز روح ق�د ا�راسة والتصویت واملتعلقة ٕ�ذاكء روح �ن�ء �لوطن وت
التضحیة و�كران ا�ات و�ع�د �ىل النفس �ى الش�باب املغريب 
واس�تعدادمه ا�امئ ��فاع عن حوزة الوطن وو�دته الرتابیة وا�وذ عن 
اس�تقال� وو�دته فضال عن تعز�ز ال�سك الوطين وال�زج �ج�عي 

�ح ا�ند�ن وف�ح فرص اندماج الش�باب يف احلیاة املهنیة و�ج�عیة �رب م 
�كوینا عسكر� و�نیا و�رب�هتم �ىل الت�يل �النضباط والش�ا�ة وتقویة 

  .روح املسؤولیة وا�رتام املؤسسات وتنظمي الوقت واس��ره
هذه أ�هداف و�ريها، نؤمن يف فريق أ�صا� واملعارصة ب�ٔهنا س�سامه 

ا قواتنا املسل�ة ال حما� يف التعریف �ٔ�دوار الن��� والعظمية اليت تضطلع هب
امللك�ة الباس� ومسامههتا املمتزية �ىل املس�توى ا�ويل يف معلیات حفظ 
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السمل وأ�من العاملیني ومعلیات إالنقاذ وإال�اثة وفك العز� واملسا�دة 
إال�سانیة لفائدة ساكن املناطق النائیة واملنكوبة ٕاضافة ٕاىل موا�ة الكوارث 

  .الطبیعیة و�ريها
  ر، الس�ید الوز�

امسحوا لنا ٔ�ن نغتمن هذه الفرصة مبناس�بة ا�راسة والتصویت �ىل هذا 
املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم واملتعلق ٕ��دى املؤسسات احملوریة 
يف �سق�ا الس�یايس يك نتقدم جبزیل الشكر و�م�نان ٕاىل القوات املسل�ة 

دس نرصه هللا ؤ�یده امللك�ة و�ىل رٔ�سها القائد أ��ىل �ال� امل� محمد السا
�ىل ما بد� ویبذ� من جمهودات ؤ�دوار �رزة يف صیانة الو�دة الوطنیة، 
ون�ٔمل من هللا س�ب�انه وتعاىل ٔ�ن تظل مصدر خفر وطين و�اجزا م�یعا 

  . تنكرس ٔ�مامه لك ا�ططات لٕالرضار بو�دتنا الرتابیة
املعارصة وانطالقا من لك هذه �عتبارات ال �سعنا يف فریق أ�صا� و 

ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ل هذا املرشوع قانون ا�ي نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل 
 .ٔ�مهیته البالغة

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا��  -2

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

  .الس�یدات والسادة الوزراء
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن

اليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ن ٔ�تد�ل �رشفين �مس ٔ�عضاء الفریق �س�تق
یتعلق �خلدمة العسكریة،  44.18رمق  �لمسامهة يف م�اقشة مرشوع قانون

وا�ي یعترب فرصة لنا لٕالشادة �ملؤسسة امللك�ة العسكریة نظرا ملا قدم�ه 
يف �رخي بالد� ودفاعها املس�متیت عن الوطن والو�دة الرتابیة واملالمح 

جل�ش الوطين �لك ا�زتاز واف��ار يف العدید من البطولیة اليت �اضها ا
  .ب�ان العامل يف ٕاطار �ام حفظ السالم

قد �اء هذا املرشوع يف ٕاطار العنایة اليت یو�هيا �ال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�یده ٕاىل الش�باب املغريب، ومدى حرصه �ىل �ه�م 

�ا�ة واخلالقة ويف مقدمهتا �لتفا�ل �رب العدید من املبادرات امللك�ة الش
 2011تفا�ل �اللته مع املطالب الش�بابیة ا�ميقراطیة واليت �اء هبا دس�تور

، وقد  �اء خطاب �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده مبناس�بة 
اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة من هذه الوالیة، وا�ي 

رصا�ة �ىل ٕا�ادة العمل مبنظومة اخلدمة  یعترب مبثابة �ارطة طریق تنص
العسكریة لتقویة روح �ن�ء ٕاىل الوطن من �ة ومن �ة ٔ�خرى �متكني 
اخلدمة العسكریة من احلصول �ىل �كو�ن وتدریب یف�ح فرص �ندماج 
املهين و�ج�عي ٔ�مام ا�ند�ن ا��ن یربزون مؤهالهتم وروح املسؤولیة 

ابنا الیوم يف �ا�ة ماسة ٕاىل التدریب والتكو�ن و�لزتام التام، ٕان ش�ب
وٕا�ادة إالدماج وحتمل املسؤولیة الوطنیة و�لزتام مبا یق�ضیه الواجب 

الوطين، وكام هو معلوم ٔ�ن مرشوع هذا القانون جعل الش�باب املغريب 
سواس�یة يف ٔ�داء اخلدمة العسكریة وحامیة الوطن واملواطنني اكفة من لك 

ي �لك قوة ورصامة للك من خولت � نفسه إالساءة ا�هتدیدات والتصد
سواء �لوطن ٔ�و املواطنني والسهر �ىل �كو�ن ج�ل بل ٔ�ج�ال قویة تت�ىل 
�روح املواطنة والتضحیة ومتت� الشخصیة الصاحلة القادرة �ىل موا�ة لك 

  .الت�د�ت إالقلميیة وا�ولیة
  .الس�ید الرئ�س

لتعادلیة نطالب من هذا املنرب ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة وا
احلكومة بعدما تعاطینا اجيا� مع هذا النص القانوين املهم، برضورة حرصها 
�ىل تزنیل مق�ضیات مرشوع هذا القانون تزنیال سل�، ؤ�جرٔ�ته من �الل 
النصوص التنظميیة والسهر �لهيا �شلك حيقق أ�هداف املتو�اة من النص، 

مهة بدوره يف التمنیة �ىل مجیع املس�تو�ت حىت �متكن الش�باب من املسا
والتصدي للك  �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة و�ريها،

ا�هتدیدات وا�اطر اخلارج�ة وا�ا�لیة اليت هتدد بالد� �ىل مس�توى 
اس�تقراره ؤ�م�ه، كام ٔ�ننا يف الفریق �س�تقاليل ند�ن لك ٔ�شاكل 

وطنیة والشعور الوطين ونطالب �رفع سقف �ح��ا�ات املاسة �لثوابت ال
العقو�ت �ىل أ�ش�اص ا��ن یتطاولون �ىل الرموز والثوابت الوطنیة 

  .و�ىل املؤسسات ا�س�توریة
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري �لبالد والعباد حتت الق�ادة الرش�یدة 

  .هلصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�ید

  :� التمنیةفریق العدامدا��  -3

  .واملرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف اخللق
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

نعترب يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، ٔ�ن اخلدمة 
يف �رس�یخ قمي �ن�ء وتعز�ز الشعور �ملواطنة  العسكریة س�سامه بال شك

وروح املسؤولیة ويف ٕا�داد املواطنات واملواطنني �لمسامهة يف ا�فاع عن 
الوطن وو�دته الرتابیة جتاه ٔ�ي �دوان ٔ�و هتدید حممتل كام ینص �ىل ذ� 

  .من دس�تور اململكة 38الفصل 
وتدریب یف�ح الش�باب والشا�ت من احلصول �ىل �كو�ن "كام س�متكن 

فرص �ندماج املهين و�ج�عي ٔ�مام ا�ند�ن ا��ن یربزون مؤهالهتم، 
كام ٔ�كد �ىل ذ� �ال� امل� يف اخلطاب " وروح املسؤولیة و�لزتام،

ا�ي ٔ�لقاه ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربملان، مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من 
  .2018ٔ�كتو�ر  12عیة العارشة يف الس�نة ال�رشیعیة الثالثة من الوالیة ال�رشی 

وهو ما یق�يض ٔ�ن �شمل التكو�ن ا�ي ميتد �ىل مدى ٕاثين عرش 
شهرا ٕاىل �انب التداریب العسكریة والر�ضیة، تعمل �دد من احلرف 
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واملهارات املهنیة �ٕالضافة ٕاىل الرتبیة �ىل املواطنة لتعز�ز قمي �نف�اح 
والتطوع خلدمة ا�متع و�ريها من  وال�ش�بع �روح ال�سامح والثقة يف النفس

القمي الن��� اليت �سامه يف متاسك ا�متع و�منیته يف ٕاطار التالزم بني احلقوق 
  .والواج�ات

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون، 
ا� والتمنیة حول مرشوع من املالحظات اليت نبدهيا يف فریق العد

  :القانون ما یيل

�دم تضمني بعض احلاالت اليت �س�تحق ٕادرا�ا مضن إالعفاءات  -

املؤق�ة ٔ�و ا�هنائیة، من اخلدمة العسكریة، مهنا �ىل س��ل املثال ��ن 

الوح�د لوا�یه ٔ�و ٔ�بیه ٔ�و ٔ�مه، وهو معمول به �ىل صعید �دد من 

  الت�ارب املقارنة؛

ض حریة التعبري �ل�س�بة للك من خضع ٕاىل اخلدمة التخوف من تقوی -

من  13العسكریة بدعوى ا�رتام واجب التحفظ كام تنص �ىل ذ� املادة 

مرشوع القانون، مع الت�ٔ�ید ٔ�ن ٔ�داء اخلدمة العسكریة ال یعين ب�ٔي و�ه من 

  أ�و�ه، احلرمان من احلقوق الس�یاس�یة والنقابیة؛

��ند�ن بصفهتم معاد جتنیدمه  �دم حتدید املدة اليت حيتفظ �اللها -

  .شهرا أ�وىل 12بعد انقضاء 

كام نلمتس ٔ�ن یتضمن النص التنظميي ا�ي س�یصدر لتوضیح تفاصیل 
تنف�ذ هذا املرشوع ا�ي حنن بصدد املصادقة �لیه، الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٔ�فراد 
اجلالیة املغربیة املقميني �خلارج س�یرتك هلم حق �خ�یار يف طلب ٔ�داء 

  .غاربةمة العسكریة اعتبارا �لخصوصیة اليت متزي هذه الف�ة من املاخلد
كام �مثن ويف ملقابل ما قدمه الس�ید الوز�ر من توضی�ات خبصوص 
املالحظات اليت �رب عهنا الس�یدات والسادة املس�شارون �الل م�اقشة 
مرشوع القانون بلجنة اخلارج�ة وا�فاع الوطين واحلدود واملناطق املغربیة 

ت�، كام �مثن الزتامه بتضمني �لول قانونیة لعدد مهنا �ىل مس�توى احمل 
  .النصوص التنظميیة املرتبطة مبرشوع القانون

ومن �ة ٔ�خرى ن�ساءل عن املعایري اليت س�مت اع�دها يف اخ�یار 
أ�ش�اص ا��ن تتوفر فهيم الرشوط اليت یقررها مرشوع القانون �لام ب�ٔن 

كز التكو�ن تبقى حمدودة مقارنة مع �دد أ�ش�اص الطاقة �س��عابیة ملرا
  .ا��ن تتوفر فهيم الرشوط

ومن ٔ��ل تبدید ا�اوف اليت تو�ت �ى جزء من الرٔ�ي العام الوطين 
ولتصحیح الصورة السلبیة اليت مت �كو�هنا حول اخلدمة العسكریة عند 

یة واسعة ف�ات �مة من ا�متع وقواه احلیة، ندعو ٕاىل ٕاطالق معلیة تواصل 
�لتحس�س ب�ٔهداف اخلدمة العسكریة و�یف�ة تزنی�، �اصة ف� یتعلق بعملیة 
إالحصاء و�نتقاء وإالعفاءات و�س�ت��اءات، ولعل ش�یوع عبارة 

ٕاك�ا� �ىل اخلدمة العسكریة حتمل معىن إال�راه ا�ي " التجنید إالج�اري"
هذه العملیة . اوفت��ذه النفس بطبیعهتا وتنفر م�ه، وهو ما یربر هذه ا�

التواصلیة س�متكن، �لك ت�ٔ�ید، يف نظر فریق�ا، من الرفع من �دد املتطو�ني 
  . بدل تغیلب اجلانب إاللزايم يف التجنید

و�مثن يف هذا إالطار ما ٔ�كد �لیه الس�ید الوز�ر من �ون معلیة تزنیل ما 
�اء يف نص مرشوع القانون س�تحمكها كثري املرونة مبرا�اة احلاالت 

ج�عیة �لمعنیني �اصة ف� یتعلق �ٕال�ث، وذ� �الع�د ٔ�ساسا �ىل �
  .الرتحش التطوعي �طریقة يف �خ�یار

للك هذه �عتبارات س�نصوت يف فریق العدا� والتمنیة �ىل مرشوع 
  .ابالقانون املتعلق �خلدمة العسكریة �ٕالجي

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الفریق احلريكمدا��  -4

  .سم هللا الرمحن الرحمي� 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء؛ 
  الس�یدات والسادة املس�شارون؛

يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك لٕالدالء بو�ة 
یتعلق �خلدمة العسكریة  44.18نظر� خبصوص م�اقشة مرشوع قانون رمق 

واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة  ا�ي صادقت �لیه جلنة اخلارج�ة
   .2019ینا�ر  7احملت� بتارخي 

هذا املرشوع ا�ي یعترب ٕا�دى احملطات الهامة يف �رخي هذه أ�مة 
املغربیة اليت متزيت �ىل مر العصور �لتالمح والت�ٓزر والتضامن و�س�ت�ابة 

  .التلقائیة لنداء الوطن
اطنني يف ا�فاع عن الوطن وو�دته ٕان مسامهة لك املواطنات واملو 

بل . الرتابیة جتاه ٔ�ي �دوان ٔ�و هتدید یعترب واج�ا وطنیا والزتاما دس�تور�
هو فرض �ني �ىل لك املغاربة امل�ش�بعني �روح �ن�ء ٕاىل الوطن، 

  .هللا، الوطن، امل�: و�ٕال�الص لشعاره اخلا�
  الس�ید الرئ�س، 

ر�� �كرس ثقافة الواجب، فٕانه ٔ�ىت ٕاذا اكن هذا املرشوع قد ٔ�ىت يف م
كذ� يف فرتة �متزي بتكر�س ثقافة احلق لفائدة الش�باب، واليت جسدهتا 
أ�وراش إالصالح�ة الكربى اليت هتم هذه الف�ة، وفق توجهيات ملك�ة 

وما �زيك ذ� اخلطب امللك�ة السام�ة . سام�ة من ٔ��ل ا�هنوض ب�ٔوضاعها
ث د�ا �ال� امل� حفظه هللا الس�� يف العدیدة اليت اهمتت �لش�باب، ح�

اخلطاب أ��ري مبناس�بة ا��رى اخلامسة والس�تني لثورة امل� والشعب، 
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ٕاىل ٕارساء رؤیة م�دجمة �لش�باب من ش�ٔهنا ا�هنوض ب�ٔوضاعهم، ومتك�هنم من 
  .تعلمي �فع وشغل جمدي وح�اة �رمية، جلعلهم رافعة �لتمنیة ببالد�

  الس�ید الرئ�س، 
هذا املرشوع ا�ي یعزز قمي املواطنة، نصا  -الفریق احلريك- نعترب يف

هاما واجيابیا يف هذه املر��، الس�� يف ظل التحوالت الشام� اليت 
. �شهدها ا�متع، و�روز �دة ظواهر ٔ��رت �شلك سليب �ىل بعض الش�باب

ٕاذ ٔ�حضى عرضة �مو�ة من �حنرافات والسلواكت املناف�ة ٔ�ح�ا� لروح 
اطنة والثوابت واملقدسات الوطنیة، وعرضة كذ� لالس�تغالل من ق�ل املو 

  .بعض ا�مو�ات العدم�ة والظالم�ة، وصناع الفكر املتطرف
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا ٔ�مام مرشوع قانون س�یوطد روح املواطنة و�نضباط والتضحیة 
والش�ا�ة، والت�يل �روح املسؤولیة والوطنیة �ى الش�باب، من �الل 

زم بني حقوق وواج�ات املواطنة، ؤ��ید ٔ�ن اخلدمة العسكریة س�سهم التال
  . �شلك اجيايب يف ت�ٔطري الش�باب ومسا�دهتم �ىل �ندماج يف احلیاة العامة

  الس�ید الرئ�س، 
�الوة �ىل ما تقدم فهذا املرشوع، ا�ي اس�متد مرجعیته من مق�ضیات 

امللك�ة السام�ة، من ا�س�تور، ویرتمج �شلك ملموس إالرادة  38الفصل 
س�شلك �لت�ٔ�ید �ٓلیة لرتس�یخ م�ادئ �س�تقرار ا�متعي، وس�ميكن من 
انتقاء الش�باب من خمتلف رشاحئ ا�متع، �خ�الف املناطق اليت ین�درون 
مهنا، و�خ�الف مس�تو�هتم �ج�عیة والتعلميیة والثقاف�ة، من ٔ��ل 

لعسكریة، يف ٕاطار �ضطالع �لك أ�دوار اليت تقوم هبا املؤسسة ا
ال�ش�ث �لثوابت الوطنیة الراخسة، وإالسهام يف ا�فاع عن الوطن وو�دته 

  .الرتابیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕان النقاش ا�ي رافق هذا املرشوع، وا�ي صاح�ه ٔ�ح�ا� بعض 
التوجس والتخوف وال�ساؤالت والت�ٔویالت، �ى قطا�ات واسعة من 

التواصل �ج�عي وإال�الم، یعترب نقاشا  الش�باب املغريب �رب ش�باكت
لكن ما ی��غي الرتكزي �لیه هو ٔ�ن ٕا�ادة اع�د . طبیعیا يف املر�� احلالیة

اخلدمة العسكریة يف بالد� ال ميكن ٔ�ن �كون م�ار ختوف ٔ�و توجس، ٔ�نه 
یتضمن لك الضام�ت املبددة لهذه التخوفات حتت سقف دس�تور اململكة 

ه الضام�ت، وحتت الر�ایة السام�ة لصاحب اجلال� ا�ي یؤمن لك هذ
القائد أ��ىل �لقوات املسل�ة امللك�ة وضامن لك احلقوق واحلر�ت 

  .واملساواة بني مجیع املغاربة
  الس�ید الرئ�س، 

دمعنا لهذا  -الفریق احلريك-ت�ٔس�سا �ىل ما س�بق ذ�ره، نؤكد يف 
بئة والتحس�س ب�ٔهدافه املرشوع، وندعو احلكومة ٕاىل الق�ام حبم� �لتع 

فضال عن ت�ٔطريه ٕا�الم�ا، لرشح فلسفة هذا النص وتوعیة . ومضام�نه
الش�باب ؤ�رسمه بدور ؤ�مهیة اخلدمة العسكریة �لش�باب و�لوطن �ىل �د 

  .  سواء
وال تفوتنا هذه الفرصة دون ٔ�ن نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار ٔ�فراد القوات 

والبحریة واجلویة وا�رك املليك، املسل�ة امللك�ة جبمیع مكو�هتا الربیة 
الساهر�ن �ىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني، حتت الق�ادة الرش�یدة 

كام . لقائدها أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللك�ة
�ش�ید �ٔ�دوار أ�ساس�یة اليت تقوم هبا هذه القوات اليت تت�ىل �ال�رتاف�ة 

لتضحیة يف لك ا�االت واملیاد�ن �ىل املس�توى والش�ا�ة وقمي العطاء وا
كام حنيي هبذه املناس�بة �ساء ور�ال أ�من الوطين ؤ�فراد . الوطين وا�ويل

القوات املسا�دة والوقایة املدنیة وإالدارة الرتابیة، ولك الساهر�ن �ىل حامیة 
� الوطن، حتت الق�ادة السام�ة والعنایة الوارفة ملوال� صاحب اجلال� امل

    .محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع الوطين  الس�ید مدا�� -5

  :لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة احملرتم، 

رار يف م�اقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�سامه الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�ح
هذا املرشوع ا�ي . یتعلق �خلدمة العسكریة 44.18مرشوع قانون رمق 

حظي �ه�م �اص من �ن فریق�ا �لنظر ٔ�مهیة موضو�ه املقرتن ٔ�ساسا 
. بتزنیل إالرادة امللك�ة السام�ة ٕالرساء ٕاسرتاتیجیة م�دجمة �اصة �لش�باب

حق�ق�ة �لوطن وركزية  هذه الف�ة العریضة من جممتعنا اليت تعترب �روة
  .ٔ�ساس�یة ٕالقالعنا التمنوي

وال یفوتين هبذه املناس�بة التنویه �ملس�توى املمتزي ا�ي طبع م�اقشة 
هذا املرشوع دا�ل جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
املغربیة احملت� و�جلو أ�خوي وروح املسؤولیة العالیة ا��ان سادا �الل 

  .ال هذه ا�لجنةانعقاد ٔ�شغ
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ٕان قرار ٕا�ادة العمل بنظام اخلدمة العسكریة إالج�اریة من �الل 

فهو �كر�س �لمق�ضیات . مق�ضیات هذا املرشوع یعترب اجيابیا ٕاىل �د �بري
ا�س�توریة اليت تنص �ىل مسامهة لك املواطنات واملواطنني يف ا�فاع عن 

وهو قرار ٕاجيايب كذ� �لنظر ٕاىل ٔ�هدافه اليت . دته الرتابیةالوطن وو�
�روم تقویة روح �ن�ء �لوطن وتعز�ز قمي �نضباط واملسؤولیة �ى 
الش�باب و�رب��ه �ىل ا�رتام املؤسسات، خصوصا وحنن �شهد ان�شار 
مجمو�ة من الظواهر ا�متعیة اليت ٔ��رت �شلك سليب �ىل هذه الف�ة العریضة 

متعنا، واليت ٔ�صبحت عرضة لالحنراف و�جنراف حنو إالدمان من جم 
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والعنف واجلرمية، �ٕالضافة ٕاىل اس�تغاللها من طرف جام�ات وتنظ�ت 
  .ٕارهابیة، وما �� من تبعات سلبیة �لهيا و�ىل جممتعنا بصفة �امة

كام �مثن �الیا هذه اخلطوة املهمة يف مسلسل إالصال�ات اليت ٔ�طلقهتا 
�ٔهیل الش�باب ومتك�هنم من �ندماج يف احلیاة املهنیة و�ج�عیة، بالد� لت

ح�ث س�شلك اخلدمة العسكریة وس�ی� �لتكو�ن العسكري واملیداين 
وفرصة ٕال�ساب ا�ند�ن الش�باب �ارات �دیدة متكهنم من ٕا�راز مؤهالهتم 

هذا ویعد نظام اخلدمة . وتؤهمل لالخنراط يف احلیاة العملیة بثقة ٔ�كرب
لعسكریة إالج�اریة وس�ی� ٕال�داد قا�دة من القوات �ح�یاطیة اجلاهزة ا

كام �ش�ید �س�تحضار احلكومة . ��فاع عن حوزة هذا الوطن عند �ق�ضاء
عند ٕا�دادها لهذا املرشوع ٔ�فضل املامرسات ا�ولیة يف م�دان التجنید، مما 

  .س�سمح ببلوغ أ�هداف املسطرة يف هذا ا�ال
  س، الس�ید الرئ�

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى يف هذا املرشوع ت�ٔس�سا 
ملر�� �دیدة �سمو فهيا حب الوطن و�نضباط والتضحیة والش�ا�ة 
الالزمني لبناء مغرب الغد وملواص� ٕاصال�اتنا التمنویة يف تناسق �م بني 

تمن هذه الفرصة لنو�ه حتیة ٕا�الل كام نغ . حقوق وواج�ات املواطنة احلق�ق�ة
وٕا�بار لقواتنا املسل�ة امللك�ة الباس� �ىل �ن�هتا العالیة وتضحیاهتا وسهرها 
��فاع عن حوزة هذا الوطن وو�دته الرتابیة، حتت ق�ادة قائدها أ��ىل 

  .ورئ�س ٔ�راكهنا �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا
  الس�ید الرئ�س، 

  دب احملرتم، الس�ید الوز�ر املنت
لٔ�س�باب السالفة ا��ر، وق�ا�ة من فریق�ا ب�ٔمهیة مرشوع قانون اخلدمة 
العسكریة، ا�ي �اء تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة وا�س�اما مع ٔ�حاكم 

من الوثیقة ا�س�توریة، فٕان تصوی��ا �لیه الیوم س�یكون  38الفصل 
  .�ٕالجياب

  .وشكرا لمك

  :الفریق �شرتايكمدا��  -6

 لس�ید الرئ�س، ا
 الس�یدات والسادة الوزراء، 

 الس�یدات والسادة املس�شارون، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك ��لس املوقر ملناقشة 

املتعلق �خلدمة العسكریة، ويه م�اس�بة لنعرب  44-18مرشوع قانون رمق 
ع املغريب عن مدى ٔ�مهیة هذا ال�رشیع لبالد� والرتباطه بف�ة �مة من ا�مت

واملمتث� يف ف�ة الش�باب، كام انه تزنیل رصحي لتوجهيات �اهل البالد 
برضورة ٕارساء ٕاسرتاتیجیة م�دجمة هتم الش�باب، وتزنیال كذ� ملضامني 

، ومتاش�یا مع إالصال�ات الس�یاس�یة 38الوثیقة ا�س�توریة يف فصلها 

  .2011ر دس�تور واملؤسساتیة وال�رشیعیة اليت اخنرطت فهيا بالد� م�ذ ٕاقرا
يف  الك�ري وا�امئ ا�زتاز� واف��ار� دعوين ٔ�ؤكد، �ىل ويف البدایة

مبختلف  لقواتنا املسل�ة امللك�ة �حتاد �شرتايك �لقوات الشعبیة حزب
�شك�الهتا ؤ�صنافها ولٔ�دوار الوطنیة وإال�سانیة و�ج�عیة والتارخيیة، 

ظه هللا القائد أ��ىل �لقوات حتت ق�ادة �ال� امل� حف هبا تقوم اليت
 .املسل�ة امللك�ة

ٕاننا نعترب يف الفریق �شرتايك ٔ�ن قرار العودة ٕاىل اخلدمة العسكریة هو 
قرار اجيايب يف املر�� احلالیة، خصوصا يف ظل التحوالت اليت یعرفها 
ا�متع املغريب وما ٔ�صبح یت�ىل یوم�ا من مظاهر ت�ٔ�ر �شلك سليب �ىل 

ٔ�حضى عرضة لالحنراف و�س�تغالل من ق�ل الفكر الهدام  الش�باب ا�ي
ومن �الل خطا�ت الكراهیة، والسلو�یات واملامرسات اخلار�ة عن القانون 
واملناف�ة لروح املواطنة والثوابت واملقدسات الوطنیة، وأ�خطر من ذ� 
كذ� ج�ل م�ش�بع �لفكر إالرهايب املتعطش لسفك ا�ماء، وبث الفوىض 

 .ع املغريب املسامليف ا�مت
ٕان ٔ�مهیة هذا املرشوع تت�ىل كذ� يف ت�ٔس�سه ملر�� ٔ�ساس�یة �متزي 

احلقة والت�يل �روح الش�ا�ة واملسؤولیة  �مت� روح التضحیة واملواطنة
 .الوطنیة �ى الش�باب من �الل التالزم بني احلق والواجب

 الس�ید الرئ�س، 
ة ال ميكن ٔ�ن �كون يف نظر� ٕان ٕا�ادة اع�د اخلدمة العسكریة إالج�اری

حمط �دل ٔ�و ختوف، ٔ�نه نتاج يف تقد�ر� لرؤیة ملك�ة سدیدة، وحماط 
بضام�ت دس�توریة حتقق املساواة بني اكفة املواطنات واملواطنني املعنیني 
بدون اس�ت��اء يف ٔ�داء اخلدمة العسكریة، ٔ�هنا واجب وطين ال �القة لها 

اهتم، وما �ىل احلكومة ٕاال السهر واحلرص �ملساس حبر�ت أ�فراد واخ�یار 
�ىل تزنیل مق�ضیات هذا املرشوع قانون تزنیال سل� �شلك حيقق 

م�ه، حىت �متكن ش�بابنا من املسامهة الفعا� يف  املتو�اه أ�هداف واملرايم
التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة �لبالد، والتصدي للك ا�هتدیدات 

يف اس�تقرارها ؤ�مهنا، وموا�ة  ة وا�ا�لیة اليت هتدد البالدوا�اطر اخلارج�
أ�ج�دات اخلارج�ة اليت �س�هتدف رضب املغرب وو�دته الرتابیة 

 .والهو�تیة
 .�ٕالجياب فٕاننا س�نصوت �ىل هذا املرشوع ما س�بق وعطفا �ىل

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا��  -7

  .والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
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 44.18مب�لس املس�شار�ن �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع القانون رمق 
علق �خلدمة العسكریة، ا�ي ی�ٔيت تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة لصاحب املت

اجلال� حفظه هللا، القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات 
من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل  38املسل�ة امللك�ة، وا�س�اما مع الفصل 

اه مسامهة املواطنات واملواطنني يف ا�فاع عن الوطن وو�دته الرتابیة اجت
  .ٔ�ي �دوان ٔ�و هتدید

كام ی�ٔيت هذا املرشوع متاش�یا مع ا�هودات اليت تبذلها ا�و� واه��ا 
بقضا� الش�باب من �الل مجمو�ة من إالصال�ات املؤسساتیة وال�رشیعیة، 
ومهنا هذا املرشوع �عتبار ٔ�ن الف�ة العمریة اليت �س�هتدفها مرشوع قانون 

ما س�ميكهنم من اك�ساب �ارات  اخلدمة العسكریة يه الش�باب، وهو
وجتارب وف�ح ٔ�بواب املس�تق�ل ٔ�ما�م ٕالدما�م الاكمل يف املسار التمنوي 
وا�ميقراطي لبالد�، �اصة ؤ�ن هذا املرشوع �اء يف وقت ما ٔ�حوج 
جممتعنا ف�ه لرفع م�سوب الثقة يف قدرات ومؤهالت الش�باب املغريب وتعز�ز 

ر �ج�عیة السلبیة اكلتطرف والهجرة ال�سك �ج�عي ضد لك الظواه
  .�ري الرشعیة و�ريها

كام ال تفوتنا الفرصة وحنن نناقش مرشوع قانون اخلدمة العسكریة ٔ�ن 
نقف وقفة ٕا�بار وتقد�ر ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة �ىل ا�ور ا�ي 
یقومون به يف ا�فاع عن الو�دة الرتابیة �لمملكة حتت الق�ادة الرش�یدة 

احب اجلال� القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة لص
  . امللك�ة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ال ميكن ٕاال ٔ�ن ننوه و�ش�ید 
هبذا املرشوع ونصوت �لیه �ٕالجياب ملا هيدف ٕالیه من ت�ٔطري الش�باب 

وح الوطنیة �هيم، يف ٕاطار التالزم بني املغريب �ىل قمي املواطنة وٕاذاكء ر 
كام یف�ح ٔ�ما�م فرص �ندماج يف احلیاة املهنیة . حقوق وواج�ات املواطنة

و�ج�عیة، و�اصة ٔ�ولئك ا��ن یربزون مؤهالهتم ویت�لون �روح 
الوطنیة و�نضباط، الس�� من �الل �خنراط يف خمتلف القوات 

  .العسكریة وأ�م�یة
  .یمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �ل 

  :فریق �حتاد املغريب �لشغلمدا��  -8

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل م�اقشة 

مة العسكریة، والبد هبذه املناس�بة یتعلق �خلد 44.18مرشوع قانون رمق 
�ٕالشادة ب�ٔفراد القوات املسل�ة امللك�ة املرابطة �ىل احلدود، واليت �سهر 
�ىل حامیة الرتاب الوطين وعن �دوده �لك تفاين و�كران ذات، وهذا ل�س 

بغریب �ىل اجلندي املغريب ا�ي ٔ��ن عن قدرته وتفانیه يف ٔ�داء واج�ه 
اضها، ٕان �ىل الصعید الوطين ٔ�و العريب ٔ�و �الل لك احلروب اليت �

  .ا�ويل
 44.18و�لرجوع ٕاىل موضوع النقاش واملتعلق مبرشوع القانون رمق 

املتعلق �خلدمة العسكریة، نؤكد �ىل ٔ�ن هذا إالجراء هو ٕاجراء معمول به 
يف ٔ��لب ا�ول، وید�ل من �ة يف ٕا�داد ��ش اح�یاطي ��و�، 

ا وٕا�� �كوینا عسكر� �سامه يف �كو�ن وٕاعطاء ش�باب البالد ذ�ور
خشصیهتم، ویذيك روح الوطنیة �هيم يف ٕاطار ا�رتام املؤسسات واحلقوق 
والواج�ات، ومن ش�ٔنه كذ� تعلمي هؤالء الش�باب �نضباط من �ة 
والرصامة والقوة ور�طة اجل�ٔش، مما س�یؤ�ر ٕاجيا� �ىل عطاء هؤالء الش�باب 

م مس�تق�ال، سواء اكنت �ام عسكریة ٔ�و مدنیة يف ٕاطار املهام املنوطة هب
  .ٕاداریة اكنت ٔ�و دبلوماس�یة ٔ�و س�یاس�یة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان مصل�ة الوطن فوق لك اعتبار، وأ�مة �ر�الها و�ساءها القادر�ن 
�ىل العطاء والتضحیة و�نضباط، وهذا ما یتعلمه الش�باب ٕا�ن �كو�هنم 

  .يف ٕاطار اخلدمة العسكریة
خطاب �ال� امل� مبناس�بة اف�تاح ا�ورة أ�وىل من الس�نة وٕاذا اكن 

لیؤكد ٕا�ادة العمل  2021 – 2016ال�رشیعیة الثانیة من الوالیة ال�رشیعیة 
  :مبنظومة اخلدمة العسكریة وحيدد نقطتني ٔ�ساس�ی�ني وجوهریتني يف خطابه

  ٕا�ادة روح �ن�ء �لوطن؛  -
�كو�ن وتدریب یف�ح متكني اخلدمة العسكریة من احلصول �ىل   -

فرص �ندماج املهين و�ج�عي ٔ�مام ا�ند�ن ا��ن یربزون مؤهالهتم 
  .وروح املسؤولیة و�لزتام التام

ونعترب يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن هاتني النقطتني هام حمور ؤ�ساس 
ٔ�ي ٕاصالح م�شود، ٕان �ىل املس�توى التكو�ن ٔ�و مس�توى ٕا�ادة �ندماج 

وخصوصا �ل�س�بة �لش�باب ا�ي جتاوزته أ��داث، وبدٔ� یفقد  يف ا�متع،
ثق�ه يف نفسه ويف ب�ه ومؤسساته، وٕان روح �ن�ء �لوطن يه من ٔ�مه 
ٔ�س�باب �س�تقرار �ج�عي ا�ي ت�شده بالد� ومن ا�ٓلیات اليت حتد 
من رغبة الهجرة اجلامعة اليت جتتاح ش�بابنا حبثا عن الفردوس املفقود، ولكن 

  .لٔ�سف تلقى هبم يف �راثني املوت والضیاع
ٔ��ید ٔ�ن مس�ٔ� �خ�یاریة خصوصا �ل�س�بة لٕال�ث يه حمط نقاش، 
ولكن نعترب ٔ�ن املغاربة سواس�یة ٔ�مام القانون، ؤ�ن قوة بالد� يف ر�الها 
و�ساهئا، ٕا��ا وذ�ورها، ؤ�ن اخلدمة العسكریة لن �شلك �ائقا �ى ٔ�ي 

ٕاذاكء روح الوطنیة وتعمل ٔ�سالیب تدبري احلیاة اكن ما دام الغرض مهنا 
وحتمل املسؤولیة، واك�ساب القدرات واملهارات �ىل �خنراط الفعيل يف 

  .ا�متع ومؤسسات ا�و� سواء مهنا املدنیة ٔ�و العسكریة
ولعل هاجس العدید من ف�ات ا�متع ٔ�ال �كون هناك متیزي يف تطبیق 

ب ٔ�ن �سهر مجیعا �ىل ٔ�ن �كون القانون م�صفا القانون بني ٔ�فراد ا�متع، وجي



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

21 

 )2019 ینا�ر 8( 1440 جامدى أ�وىل فاحت

و�ادال �لجمیع معال مببدٔ� ٔ�ن القانون یعلو وال یعىل �لیه، خصوصا ؤ�ن 
ا�منوذج التمنوي امل�شود جيب ٔ�ن حيقق العدا� بني الف�ات والعدا� بني 

  .اجلهات وا�االت، ؤ�ن لك املغاربة سواس�یة ٔ�مام القانون
فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت  للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه،

  .�ىل نص املرشوعٕالجياب �

  :مس�شارا التقدم و�شرتا�یة -9
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف ٕ�دارة ا�فاع الوطين،
  الس�یدات والسادة املس�شارون،
م�اس�بة املتعلق �خلدمة العسكریة  44.18یعد تقدمي مرشوع قانون رمق 

�لوقوف وقفة ت�ٔمل يف مسار بالد�، مقارنة مع ما عرفه جممتعنا من حتوالت 
معیقة �شمل لك جوانبه، وانعاكسات هاته التحوالت �ىل أ�ج�ال املتعاق�ة 

 137.66م�ذ س�ت��ات القرن املايض، اليت عرفت صدور املرسوم املليك رمق 
وتنظمي اخلدمة العسكریة، مبثابة قانون یتعلق ٕ��داث  1966یونیو  9بتارخي 

و�رك ا�ال فار�ا ٕاىل ا�ٓن،  2006س�نة ق�ل ٕالغائه يف س�نة  40ا�ي دام 
 12ح�ث �در صاحب اجلال� يف خطابه ٔ�مام ٔ�عضاء جمليس الربملان یوم 

مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة الثالثة من الوالیة ال�رشیعیة  2018ٔ�كتو�ر 
ٕا�ادة العمل �خلدمة العسكریة تنف�ذا  العارشة، ٕاىل ا�عوة ٕاىل رضورة

من ا�س�تور �متكني املواطنات واملواطنني من ا�فاع  38ٔ�حاكم الفصل 
عن الوطن وعن و�دته الرتابیة، واس�ت�ابة ٕاىل �اج�ات متكني ا�متع من 
�س�تفادة من الرتاكامت إالجيابیة اليت حتققت يف منو وتطور القوات 

  .تقالل ٕاىل ا�ٓناملسل�ة امللك�ة م�ذ �س� 
مما یعترب قمية ٕاضاف�ة مضن امللك�ة امجلاعیة للك املغاربة، وميكهنم من 
�س�تفادة مهنا �ربو� و�لمیا وانضباطا ومسؤولیة يف بناء قا�دة م�ظومة 

  .القمي الوطنیة وحتق�ق املواطنة
ٕان الرجوع ٕاىل العمل بنظام اخلدمة العسكریة یعید� ٕاىل املبادئ 

مي املرشوع، واليت يه نفسها املبادئ الواردة يف املرسوم املفص� يف مص
، وٕان اكنت الظروف تغريت �شلك �بري، ولكن هذه 1966املليك لس�نة 

املبادرة متكن يف نفس الوقت من مالمسة تطورات ا�متع املغريب احلارض، 
ا�ي هو صك احلقوق املدنیة  2011و�خلصوص يف عهد دس�تور 

  .ة والبی��ة للك املواطننيوالس�یاس�یة و�ق�صادی
ٕان الرجوع ٕاىل نظام اخلدمة العسكریة يف ظروف جتذ�ر حق املساواة 
بني الر�ل واملرٔ�ة و�شخیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة بقصد التصدي 
�ل�لول املالمئة لها، ويف ٔ�جواء تزتاید ف�ه ا�اطر مبختلف ٔ�نواعها، بتوقعات 

خصوصا املرتبطة مهنا مب�اطر الكوارث  –ال قدر هللا  -قد �كون وخمية
الطبیعیة �س�ب التقلبات املناخ�ة و�زاید تعقداهتا يف املس�تق�ل، يف جممتع 
عرف ثورة رمقیة، مما ٔ�صبح معه التواصل ا�ٓين ش��ا ملموسا وطبیعیا 

یع�شه إال�سان م�ذ الفرتات أ�وىل من ح�اته، ويف حمیط تتحمك ف�ه قوا�د 
مما . صادیة اليت مل تعد النظر�ت التقلیدیة حتیط هباالسوق وأ�نظمة �ق�

  .هيدد بزتاید عواقب الفقر واخللل يف التوزیع العادل �لرثوة
ٔ�جواء عرفت ف�ه ٕاشاكلیة الهویة تعق�دات تظهر من �ني �ٓخر �ىل 
شلك انف�ارات تؤدي ٕاىل �لق تو�رات حملیة وٕاقلميیة و�ویة، ويف ٔ�جواء 

ل والهجرة صعبة الضبط، ٕاضافة ٕاىل �زاید خماطر ٔ�صبحت ف�ه ٕاشاكلیة التنق
  .إالرهاب و�دم �س�تقرار

يف لك هاته أ�جواء طرح سؤال مدى مالءمة تفعیل لك ا�ٓلیات 
املتوفرة �متكني ا�متع من ا�فاع عن مك�س�باته يف �س�تقرار والتمنیة 

  .وا�فاع عن النفس وعن الهویة والوطن
املیدانیة والعلمیة �لقوات املسل�ة وال جيادل ٔ��د يف ٔ�ن التجربة 

امللك�ة، وما تتوفر �لیه من ٔ�رصدة معرف�ة ومعلیة يف بث روح �نضباط 
والیقظة، جعل لها صیتا ٕاجيابیا فرضت به ��رتام وطنیا ودولیا، ز�دة 
�ىل ماك�هتا يف قلوب املغاربة والعطف املتبادل �ىل ا�وام، بفضل ما تقوم 

د يف س��ل ا�فاع عن و�دة البالد وصون ٔ�م�ه به هذه القوات من �
  .واحلفاظ عن اس�تقراره

ومن هذا املنطلق، فٕان مرشوع قانون العودة ٕاىل اخلدمة العسكریة ما 
 -هو يف احلق�قة ٕاال إالقرار بدور القوات املسل�ة امللك�ة يف بناء ا�متع

 مكدرسة م�اكم� �لريق و�ندماج، -جبانب ا�فاع عن صورة الوطن
و�سامه يف ذ� ما حقق�ه �رب جتر�هتا وتبادالهتا ل�سامه بذ� ب�ٔمسى �دمة 

  .يف بناء الوطن
ومن �ة ٔ�خرى، فٕان القوات املسل�ة امللك�ة عرفت تطورا �بريا 
جبانب تطور ا�متع املغريب ومتحوره حول ا�فاع عن الو�دة الوطنیة، جبهبة 

سفة املسرية اخلرضاء، دا�لیة م�سكة وقویة، �ام� لروح م�ادئ وفل 
والتعبئة املس�مترة حول الثوابت الوطنیة، وهو ما وا�بته �س�مترار جتربة 

  .تطور قواتنا املسل�ة امللك�ة
لس�نا حبا�ة ٕاىل املزید من املقارنة بني الظروف اليت صدر فهيا املرسوم 

والظروف اليت حنن بصدد م�اقشة مرشوع قانون  1966املليك لس�نة 
، ٔ�ن ب�هنام تناغام يف القمي وأ�هداف واملرايم 2019س�نة  فهيا يف 44.18

واخ�الفا يف البواعث واملربرات، لكون جممتع الیوم ٔ�صبح حبا�ة ٕاىل لك 
  .أ�ذرع القویة لضامن رحب رهان املس�تق�ل

م�ناغام وم�اكمال يف  44.18ويف هذا إالطار �اء مرشوع قانون 
�لوطن وبناء وتعز�ز ال�سك  أ�هداف، سواء تعلق أ�مر �روح �ن�ء

الوطين ٔ�و يف جمال ف�ح الفرص الندماج الش�باب املغريب يف احلیاة 
�ج�عیة و�ق�صادیة ٔ�و ف�ح ا�ال �لتعریف �حلر�یة وا�ینام�ك�ة اليت 
تعرفها أ�دوار أ�ساس�یة اليت تقوم هبا القوات املسل�ة امللك�ة ��فاع عن 

معلیات حفظ أ�من والسمل ويف معلیات فك حوزة الوطن واملسامهة يف 
العز� واملسا�دة الطبیة إال�سانیة، ٔ�و تعلق أ�مر �حلا�ة املل�ة ٕاىل �كو�ن 
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  .قا�دة من القوات �ح�یاطیة ��رتاف�ة
لك هاته أ�هداف من ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز دینام�ك�ة انف�اح القوات املسل�ة 

ع �دايث ضامن �لحر�ت و�خ�الف امللك�ة �ىل ا�متع ودینام�ك�ة بناء جممت
وضامن حلریة التعبري واملساواة وضامن لتوس�یع جمال املنافسة واملبادرة يف 

  .جمال �بتاكر وإالبداع
ومما ميزي هذا املرشوع ٔ�نه بقدر ما هو وسع يف حقل أ�هداف الن��� 

طبیق�ة اليت ٔ��لن عهنا بقدر ما جعل مقاربة املرونة ٔ�داة لتنف�ذه �رب مراس�مي ت 
  .موا�بة لتنف�ذه

مما یت�ني من �الل جعل الرتش�یح التلقايئ �ل�دمة العسكریة بید 
املغاربة املقميني يف اخلارج دون حرج، ونفس اليشء ف� یتعلق مبعاجلة 
الواجب املرتتب عن املساواة بني الر�ال وال�ساء، وما تفرضه رضورة 

ويف نفس الوقت، فٕان  اعتبار موقع ال�ساء حىت ال حيرمن من واجب وطين
إالقرار بذ� یق�يض ربطه مع اس�تطاعهتن ورغبهتن يف ذ�، كام اس�تحرض 
قمية التطوع رمغ �دم ذ�رها �المس مكقاربة ٕاضاف�ة جلعل املرشوع مرن 

  .التنف�ذ
ومن سامت هذا املرشوع كذ�، ٔ�نه وسع يف جمال إالعفاءات نو�ا 

والواج�ات وا�متكني من حق  و�ددا، مس�تحرضا يف ذ� التنامغ بني احلقوق
  .املشاركة يف الواج�ات الوطنیة

ٕاهنا سامت تؤرش يف الواقع ب�ٔن املرشوع یؤرخ �متع �دید، حيتاج يف 
دمعه ٕاىل تظافر �ود لك مكو�ته و�ٓلیاته ومؤسساته، �عتبار ٔ�ن القوات 

  .املسل�ة امللك�ة جزء من هذا ا�متع
مية ٕاضاف�ة، ل�س فقط يف جمال وهذا ما جعلنا نعترب هذا املرشوع ق 

ال�رشیع، بل كذ� يف جمال دمع اس�تكامل بناء مرشوع وطين �دايث م�قدم 
  .یعمتد قمي املسؤولیة واملبادرة وحب الوطن

 . وشكرا

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18مرشوع قانون رمق : �نیا
  :لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر

  :فریق أ�صا� واملعارصة� مدا� -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .هویة املو�دة لالس��رلالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجل 

  الس�ید الرئ�س، 
املتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18ال شك ٔ�ن مرشوع القانون رمق 

لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، ی�ٔيت تفعیال 
�لتوجهيات امللك�ة السام�ة الرام�ة ٕاىل رضورة ٕایالء عنایة �اصة �ال 

رك الرئ�س �لتمنیة �ق�صادیة ببالد�، بل �لتمنیة �س��ر �عتباره احمل
  .مبختلف مس�تو�هتا

وال شك ٔ�یضا ٔ�ن مرشوع القانون هذا، �اء لوضع �د لالرجتالیة اليت 
شابت معل املراكز اجلهویة لالس��ر م�ذ ٕا�دا�ا، وهو ما �ال دول ٔ�ن 
�س�تطیع لعب ٔ�دورها �ىل ٔ�حسن و�ه، وحولها من ب��ة ٕاداریة هدفها 
�سهیل املساطر إالداریة ٔ�مام املس�مثر�ن والتحفزي وال�شجیع �ىل �س��ر 

  .ٕاىل عق�ة حق�ق�ة ٔ�مام معلیات �س��ر
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، وانطالقا من ٕامياننا العمیق والراخس 
، برضورة جتند مجیع الفا�لني سواء اكنوا س�یاس�یني ٔ�و نقابیني ٔ�و �ريمه

خلدمة املصاحل العلیا �لوطن واملواطنني، اليت �سمو عن ٔ�ي مصاحل 
س�یاس�یة ٔ�و خشصیة ٔ�خرى، �رب� من البدایة عن اس�تعداد� �لتفا�ل 
إالجيايب مع مرشوع القانون موضوع املناقشة، ل�س�هيل ٕاخرا�ه يف ٔ�رسع 
وقت ممكن، �ري ٔ�نه وكام س�بق ؤ�رش� �الل مجیع ٔ�طوار م�اقشة هذا 

ال بد ٔ�ن نذ�ر ب�ٔن إالشاكلیة يف املغرب، ل�ست فقط ٕاشاكلیة  القانون،
قوانني، بقدر ما يه يف ٔ��لب احلاالت ٕاشاكلیة �رتبط بتفعیل القانون 
ؤ�جرٔ�ته، ومدى �دیة ومسؤولیة املسؤولني واس�تعدادمه �لق�ام بواجهبم 

  .�ىل ٔ�حسن و�ه
يف هذا إالطار، الس�ید الرئ�س، �س�ل الزتام احلكومة يف خشص 

لس�یدان وز�ر ا�ا�لیة والوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة، �لتعامل ا
�حلزم املطلوب مع هذه املؤسسات، والعمل �ىل توفري مجیع الضام�ت 
الالزمة لتجوید معلها، ٔ��ل ا�هنوض �لواقع �ق�صادي بب��، ٔ�ننا 

لفعلیة �ىل مق�نعني متام �ق�ناع ب�ٔن �س��ر هو املد�ل أ�م�ل لٕال�ابة ا
مج� من �شاكالت �ج�عیة و�ق�صادیة اليت تعا�هيا خمتلف م�اطق 

  .املغرب، و�ىل رٔ�سها اشاكلیة البطا�
  الس�ید الرئ�س، 

للك هذه �عتبارات، فقد قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس 
املتعلق  47.18املس�شار�ن ٔ�ن نصوت �ملوافقة �ىل مرشوع القانون رمق 

صالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة �ٕ 
لالس��ر، الق�ناعنا ب�ٔمهیته، ؤ�نه س�یعطي دفعة قویة لالس��ر واق�صاد 

 .الب� �امة

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا��  -2

 .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  اء احملرتمون،الس�یدات والسادة الوزر 
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  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 

املتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18رمق م�اقشة مرشوع قانون 
لالس��ر وٕا�داث ا�لجن اجلهویة املو�دة لالس��ر، وهو املرشوع ا�ي 

  :كز اجلهویة لالس��ر �ىل ثالثة حماور ٔ�ساس�یة�ر�كز ٕاصالح املرا
احملور أ�ول یتضمن ٕا�ادة هیلكة املراكز اجلهویة لالس��ر �رب حتویلها 
ٕاىل مؤسسات معوم�ة مع جمالس ٕادارة م�ف��ة �ىل خمتلف الفا�لني من 
جمالس �ویة وممثيل القطاع اخلاص، وتوس�یع نطاق صالح�اهتا ل�شمل 

رشاكت، و�اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، املوا�بة الشام� �ل 
واملسامهة يف بلورة وتزنیل �سرتاتیجیات ذات الص�، وموا�بة عروض 
التمنیة املندجمة بت�ا�س مع الس�یاسات العموم�ة، وكذا السهر �ىل ال�سویة 
الودیة �لزنا�ات الناش�ئة بني إالدارات واملس�مثر�ن و�ريهام، واع�د هیلكة 

دار "یثة وم�طورة �رب ٕا�داث قطبني ٔ�ساس�یني وهام قطب تنظميیة �د
، وكذا وضع املس�مثر "حتفزي �س��ر والعرض الرتايب"وقطب " املس�مثر

يف مركز اجلهاز إالداري لالس��ر �رب �كر�س هذه املراكز �ش�بابیك 
 .وح�دة لالس��ر �ىل املس�توى اجلهوي

ر، مرتني يف الس�نة �ىل وجيمتع جملس ٕادارة املركز اجلهوي لالس��
أ�قل، و�كون مداوالته حصی�ة حبضور نصف ٔ�عضائه ٔ�و من ميثلوهنم، ويف 
�ا� �دم اك�ل النصاب تمت ا�عوة الج�ع �ن وینعقد مبن حرض، ویت�ذ 

 .قراراته ب�ٔ�لبیة أ�صوات
ویتعلق احملور الثاين، ٕ��داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر من 

دمج اكفة ا�ل�ان اجلهویة السابقة املرتبطة �الس��ر يف جلنة  �الل اقرتاح
تعقد ا�لجنة "�ویة مو�دة، هبدف حتسني ومالءمة مساطر اختاذ القرار، و

اج��اهتا �ىل أ�قل مرة يف أ�س�بوع وتعترب القرارات املت�ذة �ىل مس�توى 
، وميكن هذه ا�لجنة ملزمة لاكفة ٔ�عضاهئا، وجيب ٔ�ن �كون قراراهتا معل�

الطعن فهيا ٔ�مام ا�لجنة اليت �رٔ�سها رئ�س احلكومة، ٔ�و التظمل �س�تعطايف 
 ."ٔ�مام وايل اجلهة

واحملور الثالث، ا�ي یتعلق بت�س�یط ورمقنة املساطر وإالجراءات 
املرتبطة مبلفات �س��ر �ىل املس�تویني اجلهوي واملركزي من �الل ت�ين 

فٕانه س�مت اع�د " املس�توى املركزي، الالمتركز إالداري �و�، ٔ�ما �ىل
مقار�ت وقوانني حمفزة �دیثة، ٔ�ثب�ت جناعهتا �ىل املس�توى ا�ويل، وهتم 
الت�س�یط الشامل واملمهنج �لمساطر إالداریة، وماكحفة التعسفات �ع�د 

  ."قانون ٕالزام�ة التنف�ذ وتق�ني �ٓ�ال م�ح الرخص
  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  الوزراء احملرتمون،الس�یدات والسادة 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
البد يف البدایة وحنن نناقش هذا املرشوع من ٕابداء بعض املالحظات 

مل �رد مبرشوع القانون ٔ�ي تعریف ملفهوم الشلكیة واجلوهریة من ق�یل، ٔ�نه 

حتدید املعایري اليت ميكن اع�دها  كام مل یمت التطرق ٕاىل�س��ر 
ٕالضفاء صبغة مشاریع اس��ریة �ىل الطلبات املقدمة  س�تحضارهاوا

لالس�تفادة من القرارات والرتاخ�ص الرضوریة ٕالجنازها ٔ�و اس�تغاللها ٔ�و 
 ظهورقد یؤدي ٕاىل  مما. لعرضها �ىل ٔ�نظار ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر

�االت تطرح ف�ه بعض املشالك من ق�یل ٕادراج عینة من الطلبات يف 
�انة املشاریع �س��ریة ٔ�و حتدید اجلهة صاح�ة �خ�صاص يف دراس�هتا 

  .واس�تصدار القرارات إالداریة الالزمة �ش�ٔهنا
�رش مرشوع القانون ٕاىل القطا�ات املشمو� �لتدبري الالممتركز  كام مل

يف م�اد�ن  2002ینا�ر  9لالس��ر كام �ددهتا الرسا� امللك�ة بتارخي 
لیدیة والس�یا�ة والسكن والصنا�ة والصنا�ات املرتبطة �ٕالنتاج الصنا�ة التق 

الفال� واملعادن، ومت اس�تكاملها ف� بعد بقطا�ات الص�ة والطاقة والتعلمي 
وٕاذا اكن الهدف من �دم حرص هذه القطا�ات هو توس�یع . والتكو�ن

فهذا  ،جماالت �س��ر اليت یمت اختاذ القرارات �ش�ٔهنا �ىل الصعید اجلهوي
للك اخ�الف حممتل  درءً للك التباس و تفاد�  مربر موضوعي لتوضیحها هنا،

  .يف الت�ٔویل و�خ�صاص
ٕاجنازها تدعمي املراكز  یتطلب أ�مر ا�ي �لرجوع ٕاىل املهام املنوطة

من الكفاءة والتجربة  �الاجلهویة لالس��ر مبوارد �رشیة �ىل مس�توى 
 املطلوب، مما �س�تدعي التفكري يف واملؤهالت لالضطالع هبا �ىل الشلك

ٕا�داد هیلكة تنظميیة لهذه املراكز مبا ی�ىش مع طبیعة وجحم املهام املس�ندة 
  .ٕا�هيا، وتدعميها �ٕالماكنیات املادیة وال�رشیة وا�لوجس��ك�ة الالزمة

كام ٔ�ن �لكیف املراكز اجلهویة لالس��ر ٕ��داد القرارات إالداریة 
ریع �س��ر، اليت �كون �سلميها ٔ�و توق�عها موضوع الرضوریة ٕالجناز مشا

تفویض مينح لوالة اجلهات ٔ�و ید�ل مضن اخ�صاصاهتم، قد �كون � 
تداعیات سلبیة �ىل مس�توى الفعالیة واجلودة والرس�ة امل�شودة يف معاجلة 

ذ� ٔ�ن إالدارات واملصاحل صاح�ة �خ�صاص أ�صيل . طلبات املس�مثر�ن
راسات التق�یة �تلف اجلوانب املرتبطة �الس��ر مؤه� ٔ�كرث يف الق�ام ��

وهذا ما . من �ريها ٕال�داد القرارات إالداریة اليت تد�ل يف دا�رة اخ�صاصها
جرت �لیه العادة سابقا، ح�ث تقوم م�ال ٕادارة ٔ�مالك ا�و� ٕ��داد ملفات 

يت حظیت تق�یة م�اكم� عن القطع أ�رضیة موضوع طلبات املس�مثر�ن ال
كذ� احلال �ل�س�بة . �ملوافقة، و�رفقها مبرشوع قرارات التفویت ٔ�و الكراء

لرخص البحث عن املعادن ٔ�و اس�تغاللها ٔ�و �ح�الل املؤقت �لم� 
العمويم ٔ�و الغابوي ٔ�و التصنیف الس�یا� و�ريها من اجلوانب اليت مت 

املراكز اجلهویة و�لیه، ف�دل ٕا�الل . تفویض السلطات �ش�ٔهنا لوالة اجلهات
لالس��ر حمل إالدارات ا�تصة يف ٕا�داد القرارات إالداریة الرضوریة ٕالجناز 
مشاریع �س��ر مع ما قد ی��ج عن ذ� من انعاكسات سلبیة �ىل جودة 
القرارات ورس�ة ٕا�دادها، �س�تحسن حتدید �ٓ�ال مضبوطة ومعقو� 

اد هذه القرارات وموافاة لٕالدارات املعنیة ��راسة التق�یة من ٔ��ل ٕا�د
  .املراكز اجلهویة لالس��ر هبا لعرضها �ىل والة اجلهات قصد املصادقة
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  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
، تعني إالدارات 47.18من مرشوع القانون رمق 8ة مبوجب املاد

م�ة املعنیة مبعاجلة ملفات �س��ر وموا�بة املقاوالت، بناء والهیئات العمو 
�ىل طلب من رئ�س جملس ٕادارة املركز املعين، ممثلني عهنا مبقر املركز 

وٕاذا اكن هذا إالجراء ی�ىش مع . املذ�ور ٔ�و، عند �ق�ضاء، �متثیلیاته
س�یده فلسفة ٕا�داث الش�باك الوح�د اخلاص مبسا�دة املس�مثر�ن، ٕاال ٔ�ن جت 

�ىل ٔ�رض الواقع عن طریق تعیني ممثلني عن لك ٕادارة معنیة �الس��ر مبقر 
�ىل غرار ما هو �لیه أ�مر �ل�س�بة لش�باك املسا�دة �ىل �لق  -املركز 

  .نظرا لطبیعة جمال �س��ر یبقى ٔ�مرا صعب التطبیق -املقاوالت 
ف وتنوع هذا ا�ال �متزي �كرثة وتنوع املتد�لني ف�ه تبعا الخ�ال

م�طلبات و�اج�ات لك مرشوع اس��ري، و�لتايل فٕان مجیع إالدارات 
واملؤسسات معنیة م�دئیا ب�منیة �س��رات، مما قد یفيض يف �ال تعیني 
ممثلني عهنا مبقر املركز اجلهوي لالس��ر التضخم ف�عدد املس�ت�دمني هبذه 

اء نظرا لكون �دد املراكز دون ان ینعكس ذ� �لرضورة �ىل جودة أ�د
املشاریع �س��ریة الوافدة �ىل معظم هذه املراكز ال یربر تعیني 

مبقرات املراكز  مس�ت�دمني من القطا�ات املعنیة بصفة دامئة ومس�مترة
  .اجلهویة لالس��ر

لكن ٕاذا اكنت هذه املراكز قد جنحت يف ٕاقامة ش�بابیك مبقراهتا 
�ي مينعها من ٔ�ن تنجح كذ� يف �لمسا�دة �ىل ٕا�شاء املقاوالت، مفا ا

ٕا�شاء ش�بابیك ملسا�دة املس�مثر�ن؟ اجلواب �مكن يف �خ�الف اجلوهري 
بني طبیعة املهمتني، فٕاذا اكن جمال مسا�دة املس�مثر�ن �متزي كام ٔ�سلف�ا �كرثة 
وتنوع املتد�لني ف�ه، فٕان سهو� ٕاقامة ش�بابیك �لمسا�دة �ىل ٕا�شاء 

  :امل التالیةاملقاوالت �رجع ٕاىل العو 

العدد املعروف واحملدد مس�بقا لٕالدارات املتد�� يف م�ارشة  -

ٕادارة الرضائب، احملمكة (إالجراءات إالداریة املتعلقة خبلق املقاوالت 

الت�اریة ٔ�و �بتدائیة حسب احلا�، ممثل املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة 

ا ما جيعل تعیني ، وهذ)والت�اریة، الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي

  ممثلني عن هاته إالدارات يف ٕاطار الش�باك الوح�د ٔ�مر ممك�ا،

الطابع املیاكنیيك لٕالجراءات إالداریة املرتبطة خبلق املقاوالت اليت ال  -

تتطلب سوى حتضري الو�ئق الالزمة من ٔ��ل �لق املقاو� دومنا �ا�ة ٕاىل 

 يف حتدید �ٓ�ال ٔ�یة دراسة من ق�ل جلنة خمتصة، مما یؤدي ٕاىل التحمك

  ٕا�داث املقاوالت و�لزتام هبا من ق�ل إالدارة ٔ�مرا ممك�ا،

العدد الك�ري �س��ا �لطلبات الیوم�ة املتعلقة خبلق املقاوالت وا�ي  -

یربر التوا�د بصفة مس�مترة ملمثيل إالدارات املعنیة مبقرات املراكز اجلهویة 

  .لالس��ر

جلانب هو ٕالزام مجیع إالدارات و�قرتاح ا�ي یبدو م�طق�ا يف هذا ا
املعنیة مب�ال �س��ر بتعیني خماطبني لها �ى مصاحل املراكز اجلهویة 
لالس��ر تقوم انطالقا من مقرات ٕاداراهتا �ملعاجلة �ٔ�ولویة �لطلبات 
املرتبطة ٕ��شاء املشاریع �س��ریة، وذ� بت�س�یق مع مصاحل املراكز 

. يل املشاریع يف م�ارشة إالجراءات املرتبطة بذ�اجلهویة اليت توا�ب �ام
و�لیه، فمبجهود تنظميي وت�س�یقي بني القطا�ات املتد�� يف جمال 
�س��ر، ميكن العمل �روح الش�باك الوح�د دومنا �ا�ة ٕاىل ٕاغراق املراكز 

  .اجلهویة لالس��ر مبمثلني عن مجیع هذه القطا�ات
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

  ،السادة الوزراء احملرتمونالس�یدات و 
  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ٔ�ولك مرشوع القانون �ىل مس�توى �خ�صاصات، من �انب �ٓخر و 
�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر الق�ام مبهام املعاجلة املندجمة وامل�سقة مللفات 
�س��ر وتق�ميها من اجلوانب �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة والعمرانیة 
وت�س�یق ٔ�عامل إالدارات ا�تصة يف هذا ا�ال مع ٕا�اللها حمل ا�ل�ان اليت 

وهنا . �صاصات يف �رخي دخول هذا القانون �زي التنف�ذمتارس هذه �خ 
یطرح السؤال عن الك�ف�ات وا�ٓلیات اليت س�مت مبوجهبا حتویل 
�خ�صاصات املذ�ورة ونقلها من إالدارات اليت متارسها �الیا ٕاىل املراكز 

  .اجلهویة لالس��ر
دید من �ة ٔ�خرى مل یتطرق مرشوع القانون ٕاىل �یف�ة التعامل مع الع

من ا�االت اليت مت تفویض السلطات �ش�ٔهنا ٕاىل والة اجلهات �طلبات 
�ح�الل املؤقت �لم� العمويم وامل� الغابوي والرتخ�ص �لبحث عن 
املعادن واس�تغاللها، هل س�مت معاجلة هذا النوع من الطلبات دا�ل ا�لجنة 

احلالیة املمتث�  ٔ�م س�س�متر معاجلهتا وفق الطریقة اجلهویة املو�دة لالس��ر
يف ٕا�داد امللفات التق�یة �ش�ٔهنا من طرف إالدارات ا�تصة وعرض 
القرارات املرتبطة هبا �ىل والة اجلهات �لمصادقة؟ مث ماذا عن املشاریع 
�س��ریة املزمع ٕاجنازها �ىل قطع ٔ�رضیة معوم�ة �ري ت� التابعة ٔ�مالك 

ات �ش�ٔهنا يف اخ�صاص ا�لجنة ا�و�، هل س�تد�ل دراس�هتا واختاذ القرار 
  اجلهویة املو�دة لالس��ر ٔ�م ال خصوصا يف الشق املتعلق بتعبئة العقار؟

إالشاكل ا�ي و�ىل مس�توى �ر�یبة ا�لجنة املو�دة لالس��ر یطرح 
یتعلق بوضعیة بعض ٔ�عضاء ا�لجنة و�ىل رٔ�سهم املد�ر العام �لمركز اجلهوي 

یة لوايل اجلهة ال ت�سجم مع عضویته يف لالس��ر، ذ� ٔ�ن تبعیته إالدار 
ا�لجنة �لنظر لكون هذه التبعیة تؤ�ر ح� �ىل م�دٔ� اس�تقاللیة الرٔ�ي 

وعوض ٔ�ن حيمل مرشوع القانون �ال لهذه إالشاكلیة، سار  .دا�لها
�لعكس يف اجتاه �كر�سها ٕ�درا�ه دا�ل ا�لجنة عضوا �دیدا يف نفس هذه 

  .املعينالوضعیة، هو ممثل وايل اجلهة 
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ز�دة �ىل ذ�، احنرصت اخ�صاصات ا�لجنة اجلهویة لالس��ر يف 
�ٓراء واختاذ قرارات �ش�ٔهنا، دون ٔ�ن  وٕابداءدراسة امللفات �س��ریة 

ختصص �انبا من �ا�ا لت��ع سري املشاریع اليت وافقت �لهيا ودراسة 
 ت�ش�ٔ الشاك�ت الواردة من املس�مثر�ن واس�تعراض �االت الزنا�ات اليت

  .ب�هنم وبني إالدارة واليت جعز املركز اجلهوي لالس��ر عن �لها بطرق ودیة
يف �ال  -وٕاذا اكن مرشوع القانون قد لكف املراكز اجلهویة لالس��ر

�رفع  -�دم توصلها ٕاىل �سویة اخلالف القامئ بني املس�مثر�ن وإالدارة 
ن ٕاىل �ل توافقي، فٕان اقرتا�اهتا ٕاىل والة اجلهات قصد التوصل قدر إالماك

مس�تلزمات الرس�ة والفعالیة تق�يض ٔ�ن �س�ند �مة �ل الزنا�ات ٕاىل 
ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر �ع�د �دول ٔ�عامل مكون من ثالث 

حمور ٔ�ول یتعلق بدراسة ملفات �س��ر املعروضة �لهيا، وحمور : حماور
ت املوافقة �لهيا، مث حمور �لث �ين خيصص لت��ع سري ٕاجناز املشاریع اليت مت

یتضمن دراسة الشاك�ت والعراق�ل اليت حتول دون تقدم املس�مثر�ن يف 
وٕاذا اس�تعىص ٕاجياد �ل من طرف . إالجراءات املرتبطة ٕ�جناز مشاریعهم

ا�لجنة اجلهویة املو�دة، یمت رفع احلا� ٕاىل ا�لجنة الوزاریة �لق�ادة املنصوص 
  .من مرشوع القانون 42و 41و �40لهيا يف املواد 

  .الس�ید الرئ�س احملرتم
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
قد �اء بعدد من  47.18مرشوع القانون رمق  �س�ت�لص مما س�بق ٔ�ن

املق�ضیات املهمة اليت تصب يف اجتاه ٕاصالح م�ظومة التدبري الالممتركز 
س�یعه ملهام واخ�صاصات املراكز اجلهویة لالس��ر، وٕا�داث لالس��ر بتو 

جلنة �ویة مو�دة ملعاجلة ملفات �س��ر حتل حمل ا�ل�ان القامئة اليت 
. ختتص بدراسة جوانب معینة من �اج�ات املس�مثر�ن وم�طلبات مشاریعهم

ٕاال ٔ�نه يف الوقت نفسه اس�تدعى ٕابداء مجمو�ة من املالحظات تتعلق ٔ�ساسا 
معه بني موضو�ني اكن من احملبذ ٕافراد لك وا�د مهنام بنص مس�تقل عن جب

�ٕالضافة ٕاىل مالحظات حول �خ�صاصات املو�و� �لمراكز  ا�ٓخر،
اجلهویة لالس��ر ورشوط �ضطالع هبا و�ام ا�لجنة املو�دة اجلهویة 

 ٓ �ال لالس��ر وٕاغفال م�ٔسسة ا�لجنة التق�یة لٕال�داد والت��ع و�دم حتدید �
  .�لق�ام مبجمو�ة من إالجراءات والتدابري املرتبطة مبسا�دة املس�مثر�ن

�ري ٔ�ن �كتفاء ٕ�صدار نصوص قانونیة والتعویل �لهيا ٕالجناح ورش 
ٕاصالح هذه املراكز یبقى �ري اكف ٕاذا مل تمت موا�بته بزتوید هذه املؤسسات 

�اتیة مبسؤولني �ىل مس�توى �ال من الكفاءة والتجربة واخلصائص ا
والشخصیة القویة الالزمة لالضطالع مبهام الق�ادة، مع ٕا�اطهتا بطامق �رشي 
ممتكن وقادر �ىل رفع حتد�ت املهام و�خ�صاصات اجلدیدة املس�ندة ٕا�هيا، 

وذ� لت�اوز املقاربة البريوقراطیة اليت رافقت معلها بناء �ىل ما مت رصده 
  .من ق�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

  .رئ�س احملرتمالس�ید ال
  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�س�تجیب  47.18مرشوع القانون رمق ونظرا لكون مرشوع القانون 

�لنداءات املتتالیة لصاحب اجلال� محمد السادس نرصه هللا، فٕاننا س�نصوت 
  .�لیه �ٕالجياب

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -3

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 
  .ٔ�مجعني

  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، 

بصدده �ك�يس ٔ�مهیة �برية، �ىل اعتبار ٔ�نه  نعترب مرشوع القانون ا�ي حنن
�روم ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة 

هذا إالصالح یندرج يف ٕاطار ا�هودات املبذو� من طرف . لالس��ر
احلكومة تنف�ذا �لتعل�ت امللك�ة السام�ة وتزنیال ملا �اء يف الرب�مج 

س�ميكن من �منیة �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة وتطو�ر  احلكويم، وهو ما

  .م�اطق أ��شطة الصناعیة والت�اریة والتك�ولوج�ة
وميكن القول ٔ�ن حتویل املراكز اجلهویة لالس��ر ٕاىل مؤسسات معوم�ة، 
وٕا�داث ا�ل�ان اجلهویة لالس��ر، ومتتیعهام بصالح�ات تقر�ریة واسعة، 

ه التق�د بتفعیل مضامني التوصیات الصادرة عن یعترب خطوة �مة يف اجتا
. ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وهو ما ی�ىش مع تزنیل ورش اجلهویة املتقدمة

كام ندعو يف هدا الصدد ٕاىل التعجیل ٕ�صدار املرسوم املتعلق �لالمتركز 
إالداري قصد اس�تكامل م�ظومة البناء والرتامك �ىل مس�توى اجلهات، 

�ة الالزمة �لبعد الرتايب �رافعة ٔ�ساس�یة يف جمال �س��ر، وٕالعطاء ا�ینام 
وا�ي یتطلب م�ا املزید من الیقظة والعمل املتواصل مع ایالء ٔ�مهیة قصوى 

  .لعنرص احلاكمة اجلیدة، ومرامكة املامرسات اجلیدة يف هذا الباب
وجتب إالشارة ٔ�ن مق�ضیات مرشوع القانون �لصیغة اليت نناقشها 

 العموم، �متزي �لتناسق بني خمتلف مس�تو�ته، من �ام وتقویة الیوم، �ىل
وس�ميكن هذا . منط احلاكمة، و�ٓلیات التدبري املؤسسايت، وال�س�یري املايل

أ�مر من تدارك القصور ا�ي اكن �اصال سواء يف موا�ة ٕاشاكلیة 
  .التعاطي مع مس�ٔ� حتسني �اذبیة فرص �س��ر ببالد�

وعیة ٔ�ن خ�ار إالصالح ا�ي هنجته احلكومة من كام �س�ل �لك موض
، ا�ي حنن بصدده من ش�ٔنه �47.18الل مضامني مرشوع القانون رمق 

  :حتق�ق مج� من أ�هداف ٔ�مهها
  تعز�ز الثقة بني إالدارة واملس�مثر؛ - 1
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  تزنیل �ٓلیات احلاكمة املالیة والتدبريیة ملعاجلة وضعیة �س��ر؛  - 2
�س�توري من �الل حتدید املسؤولیات ا�س�اما ٕاعامل املق�ىض ا - 3

  .الس�� ربط املسؤولیة �حملاس�بة 2011مع ٔ�حاكم دس�تور 
وال �سعنا هبذه املناس�بة ٕاالّ ٔ�ن نُعّرب عن ثق�نا ودمعنا للك التدابري اليت 
تعزز تنافس�یة �ق�صاد الوطين يف جمال �س��ر، وموا�بة املس�مثر�ن من 

ماتیة املندجمة مللفات �س��ر يف مجیع مرا�لها، �الل املعاجلة املعلو 
والسهر �ىل ال�سویة الودیة �لزنا�ات الناش�ئة بني إالدارات العموم�ة 
واملس�مثر�ن، يف ٕاطار شفاف �س��د �ىل ا�رتام وتطبیق القانون وشفاف�ة 

  .املساطر إالداریة
وع ويف اخلتام، فٕان فریق العدا� والتمنیة یصوت �ٕالجياب �ىل مرش 

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان  47.18القانون 
اجلهویة املو�دة لالس��ر تفعیال لس�یاسة اس��ریة �سامه يف حتسني م�اخ 

  . أ�عامل وكذا الرفع من معدالت ا�منو
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الفریق احلريكمدا��  -4

   الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك، ملناقشة 

ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر،  یتعلق 47.18مرشوع قانون رمق 
لالس��ر، هذا املرشوع ا�ي �اء  وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة

ة لتعل�ت ملك�ة برضورة ٕاصالح هذه املراكز، اليت ٔ�صبحت اس�ت�اب
�شلك �ائقا ٔ�مام �س��ر، عوض ٔ�ن متثل �ٓلیة �لتحفزي وحلل مشالك 

وطبقا ملق�ضیات هذا املرشوع، فٕانه . املس�مثر�ن �ىل املس�توى اجلهوي
س�شلك ال حما� ثورة وتغیري �ذري يف معل املراكز اجلهویة لالس��ر اليت 

و�لنظر . حتویلها ٕاىل مؤسسات معوم�ة لتصبح يف �دمة املس�مثر�نس�مت 
اىل عنارص املرشوع فٕاهنا تعمتد �ىل ثالثة ٔ�معدة تتلخص يف ٕا�ادة هیلكة 
املراكز اجلهویة لالس��ر، وٕا�داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، 

ویني وت�س�یط املساطر وإالجراءات املرتبطة مبلفات �س��ر �ىل املس�ت
اجلهوي واملركزي، كام تتوفر �ىل جمالس ٕاداریة �شار�یة وم�ف��ة �ىل 

  . خمتلف الفا�لني اجلهویني يف القطا�ني العام واخلاص
وٕاننا يف الفریق احلريك، نؤكد �ىل رضورة وضع احلكومة اسرتاتیجیة 
وطنیة بني القطا�ني العام واخلاص، �رب م�ح �سهیالت �لمقاوالت 

س�تقرار حملیا، واع�د تدابري ج�ائیة �ىل ٔ�سس الفعالیة و�شجیعها �ىل �
و�نصاف و�س��ر املنتج، مع حتفزي اجلهات اليت تتوفر �ىل مؤهالت 
�برية الس�تقطاب املقاوالت، ال س�� من �الل توفري الرصید العقاري، 
وسن ٕاعفاءات رضی��ة لفائدهتا، و�لق �دا� جمالیة يف توزیع املشاریع 

ج، ح�ث ال یعقل ٔ� ن �س�تحوذ حمور الق�یطرة ا�ار البیضاء �ىل والربام
�ل �س��رات، ورفع احلیف عن �يق اجلهات و�قالمي يف نفس اجلهة، 

  .كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لجام�ات الرتابیة
فكام خول هذا املرشوع، صالح�ات ٔ�وسع لهذه املراكز فقد �ت    

الت الصغرى واملتوسطة، اليت تعترب رضور� �لهيا تعز�ز تنافس�یة املقاو
مكو� هاما �ل�س�یج �ق�صادي اجلهوي من �الل ال�رسیع يف البث يف 
طلبات ٕا�دا�ا، وموا�بهتا ورفع مجیع العراق�ل ٔ�ما�ا وحتفزيها �ىل �لق 

  .ٔ�قطاب و�ك�الت مقاوالتیة �ویة
�ٔن ويف اخلتام، الس�ید الرئ�س فٕاننا يف الفریق احلريك، وٕاميا� م�ا ب

�س��ر یعترب مسؤولیة امجلیع ملا حيققه من نفع �ىل بالد�، فٕاننا س�نصوت 
  .�ٕالجياب لهذا املرشوع

  .والسالم �لیمك

البكوري رئ�س فریق التجمع الوطين  محمدمدا�� الس�ید  -5

  :لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني، 

  ادة املس�شار�ن احملرتمني، الس�یدات والس
ٔ��رشف ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا 
املرشوع ا�ي یعترب من ٔ�مه ؤ�حسن ال�رشیعات القانونیة اليت س�سامه يف 
ٕاعطاء انطالقة �برية لالق�صاد الوطين، �نئ��مك الس�ید الوز�ر، ومن �اللمك 

جهيات �ال� امل� اليت د�ا ٕاىل احلكومة �ىل الت�اوب الرسیع مع تو 
إالرساع يف ٕاصالح ٔ�وضاع هذه املؤسسات، وجعلها �ٓلیة لتحفزي وٕانعاش 
�س��ر وجتاوز لك املعیقات اليت اكنت حتول دون حتق�ق أ�هداف 
املتو�اة، خصوصا يف الشق املرتبط مبوا�بة ال�س�یج املقاواليت وت�س�یط 

�س��ر، شا�ر�ن احلكومة، من  إالجراءات واملساطر ذات الص� مبلفات
�اللمك الس�ید الوز�ر، �ىل تفا�لها إالجيايب مع تعدیالت جملس املس�شار�ن 

  .تعدیالت 5واليت وصلت ٕاىل 
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

�مثن �الیا م�ادرة �ال� امل� حفظه هللا يف إالرساع ٕ�صالح ٔ�وضاع 

.  السكة الصحی�ةهذه املراكز من ٔ��ل بعث الروح فهيا ووضعها �ىل
ح�ث كنا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار من الس�باقني ٕاىل طرح 
ٕاشاكلیة مجود هذه املراكز، وطالبنا من موقعنا، احلكومة ومن �اللها الس�ید 
وز�ر ا�ا�لیة �ىل رضورة تق�مي ٔ�داهئا، ح�ث كنا ن��ظر هذه ا�لحظة بفارغ 

ا�ي تقوم به يف ممارسة �ا�ا الصرب، �ىل اعتبار ا�ور احلیوي واحملوري 
وصالح�اهتا يف تدبري ملفات �س��ر و�سویة اخلالفات بني املس�مثر�ن 

  .وخمتلف إالدارات العموم�ة
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  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
يف البدایة البد ٔ�ن نتقدم �لشكر ٕاىل زمالئنا يف جملس النواب ا��ن 

امجلا�ات الرتابیة بعدما قاموا بتعدیل مق�ضیات هذا املرشوع، ح�ث ٔ�نصفوا 
قاموا ٕ�رشا�ها يف إالرشاف واحلضور �لنظر يف ملفات �س��ر اليت هتم 
جماالهتا الرتابیة، كام ٔ�ضافوا كذ� املقاوالت الصغرية �دا ٕاىل �انب �يق 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ملا لها من دور ح�وي وفعال �عتبارها 

ملقاواليت، و�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة هذه �شلك اجلزء ا�ٔكرب من ال�س�یج ا
التعدیالت، فٕانه ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبا مؤكد�ن ٔ�هنا ٔ�نصفت املنتخبني 
وممثيل الساكنة بعدما مت ٕارشا�هم يف تدبري هذا املوضوع احملوري 
و�سرتاتیجي، وا�ي یؤرق اكفة الرؤساء، ٔ�نه س�یعمل �لك ت�ٔ�ید �ىل 

موارد ٕاضاف�ة لها، وجعلها يف صلب التمنیة  دمع امجلا�ات الرتابیة، وتوفري
احلرضیة وال�رشیة، ومف�ا�ا للك املعضالت �ج�عیة و�ٓلیة �دیدة لت�اوز 
لك التقاطعات اليت اكنت �اص� ما بني امجلا�ات واملراكز من �ة، وما 
بني املراكز ومكو�ت ا�لجنة من املصاحل اخلارج�ة لاكفة القطا�ات احلكوم�ة 

اليت �متىن ٔ�ن نت�اوز هبا تعقد املساطر وتعدد املتد�لني ا�ي اكن املعنیة و 
  .ٔ�كرب �ائق لهذه املؤسسات

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
بغض النظر �ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع وراهن��ه �مع التمنیة احمللیة 
والرتابیة وجع� رافعة ٔ�ساس�یة �مع �ق�صاد الوطين، ٕاال ٔ�نه البد من 

الحظات اليت �راها موضوعیة يف حماوالت لتجوید النص إالدالء ببعض امل
وجع� مرشو�ا م�واز� وفعاال یتو� الن�ا�ة يف إالجناز، ملا لهذا املوضوع 
من حساس�یات، خصوصا ؤ�ن امجلا�ات الرتابیة �سهر �ىل ٕاجناز خمططاهتا 
التمنویة، �� فٕاننا نقرتح الفصل يف هذا إالطار بني املراكز اجلهویة 

�ر وا�ل�ان اجلهویة، �اصة ؤ�ن النصوص املؤطرة تبقى �ري م�وازنة، لالس�
وتق�يض ٕا�ادة �رت�هبا من الناح�ة الشلكیة حىت تؤدي ٔ�دوارها الوظیف�ة، ٕاال 
ٔ�ن جواب الس�ید الوز�ر دا�ل ا�لجنة ٔ�عطى تفسريا وجهيا �لرسا� امللك�ة 

ا�لس أ��ىل  واليت ت��اها 2002ینا�ر   9اليت �اءت يف املوضوع بتارخي 
�لحسا�ت، واليت قدم �ش�ٔهنا �دة مالحظات مهت التدبري الالممتركز 
لالس��ر، ح�ث ٔ�صدر التوصیات التقوميیة واليت اس�تطاع املرشوع 
جتاوزها �لك جرٔ�ة حىت �متكن هذه املؤسسات من لعب ٔ�دوارها املمتث� 

  .ةٔ�ساسا يف �سهیل �س��ر و�بتاكر و�شجیع املبادرة احلر 
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

س��قى يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاجيابیني يف التعامل مع هذا 
املرشوع �لنظر ٕاىل ٔ�مهیته وراهن��ه، سواء من موقعنا دا�ل أ��لبیة ٔ�و 
من موقعنا �س�یاس�یني، ومن موقعنا كذ� مكنتخبني ورؤساء �ش�تغل يف 

  .املیدان ونع�ش مع هواجس الساكنة
  .م �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسال

  :الفریق �شرتايكمدا��  -6

 الس�ید الرئ�س،
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 

 یتعلق ٕ�صالح املراكز 47.18وٕابداء الرٔ�ي خبصوص مرشوع قانون رمق 
املو�دة لالس��ر، هذا  اجلهویة لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان یةاجلهو 

املقاواليت، واع�د  لتقویة ال�س�یج ٔ�ساس�یا املرشوع ا�ي نعتربه مد�ال
لالس��ر وتوس�یع نطاق صالح�اهتا �ىل  اجلهویة هیلكة �دیدة �لمراكز

ه هذه املراكز من ش�ٔن ٕاصالح ٔ�ن نعترب ٔ�ننا مس�توى موا�بة املقاوالت، كام
املمتث� يف حتفزي  أ�هداف إال�راهات واملعیقات اليت حتول دون حتق�ق جتاوز

دون  اجلهوي �س��ر و�ل مشالك املس�مثر�ن �ىل املس�توى وٕانعاش
 .املركزیة إالدارة ٕاىل ا�لجوء

لالس��ر �ىل و�ه  اجلهویة ولعل يف ٕاعطاء �اللته املثال �ملراكز
ة لٕالدارة العموم�ة، سواء �ىل املس�توى الت�دید ل�شخیص الوضعیة املزری

املركزي ٔ�و الرتايب، خلري دلیل �ىل الرؤیة املتبرصة والق�ا�ة الواحضة جلاللته 
�ن �شجیع �س��ر �شلك ٔ��د العوامل احلامسة يف �لق الرثوة وحتق�ق 
التمنیة وٕا�داث فرص الشغل، ا�ي یعترب من ٔ�مه الت�د�ت �ل�س�بة 

ما ف� صاحب اجلال� م�ذ اعتالئه العرش یعرب عهنا  ويه ق�ا�ة. لب��
ویؤكد �لهيا، ح�ث ال �اكد خيلو خطاب من خطبه من ا�عوة ٕاىل �شجیع 
�س��ر وتوفري الظروف املسا�دة �ىل �لق م�اخ مالمئ لٔ�عامل والرفع 

 .من �اذبیة املغرب
اليت قد �اء بعدد من املق�ضیات املهمة  47.18مرشوع القانون رمق  ٕان

لالس��ر بتوس�یعه ملهام  الالممتركز تصب يف اجتاه ٕاصالح م�ظومة التدبري
مو�دة ملعاجلة  �ویة لالس��ر، وٕا�داث جلنة اجلهویة واخ�صاصات املراكز

ملفات �س��ر حتل حمل ا�ل�ان القامئة اليت ختتص بدراسة جوانب معینة 
 ء .من �اج�ات املس�مثر�ن وم�طلبات مشاریعهم

 اجلهویة هيدف مرشوع القانون ٕاىل ٕا�ادة هیلكة املراكز ح�ث
لالس��ر، بتحویل املراكز ٕاىل مؤسسات معوم�ة م�ف��ة �ىل خمتلف 

وممثيل القطاع اخلاص واملصاحل اخلارج�ة  �ویة الفا�لني من جمالس
�لقطا�ات احلكوم�ة، �ٕالضافة ٕاىل توس�یع نطاق �ا�ا واخ�صاصاهتا ل�شمل 

دجمة مللفات �س��ر يف اكفة مرا�لها، واملوا�بة الشام� املعاجلة املن
�لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، والسهر �ىل ال�سویة الودیة �لزنا�ات 

 .الناش�ئة بني إالدارات واملس�مثر�ن و�ريهام
 ٕا�داث جلنة لالس��ر اجلهویة مرشوع قانون ٕاصالح املراكز وینص

السابقة املرتبطة  اجلهویة فة ا�ل�انمو�دة لالس��ر، تدمج فهيا اك �ویة
مساطر اختاذ القرار، مع ت�س�یط  ومالءمة �الس��ر، هبدف حتسني
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 اجلهوي املساطر وإالجراءات املرتبطة مبلفات �س��ر �ىل املس�تویني
 .واملركزي

ویتضمن مرشوع القانون تصورا شامل لتحق�ق املراكز لٔ�هداف 
 الالممتركز �ش�ٔن التدبري 2002ینا�ر  9سام�ة لـ الواردة يف الرسا� امللك�ة ال 

 كام اس��دت ا�لجنة احلكوم�ة اليت صاغها املرشوع �ىل. لالس��ر
 اجلهویة تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، حول تق�مي ٔ�داء املراكز �الصات

املفص� اليت ٔ�جنزها  و�س�رشاف�ة لالس��ر، ونتاجئ ا�راسة ال�شخیصیة
 .رة حتت ٕارشاف من وزارة ا�ا�لیةمك�ب لالس�شا

لالس��ر  اجلهوي كام یتضمن املرشوع ٕا�داث جملس ٕادارة املركز
فا�ال ممتزيا يف ت�ش�یط و�سهیل �س��ر  اجلهویة هبدف جعل املراكز

املقاواليت، وس�یجمتع ا�لس مرتني يف الس�نة �ىل أ�قل،  وموا�بة ال�س�یج
ضائه ٔ�و من ميثلوهنم، ويف �ا� و�كون مداوالته حصی�ة حبضور نصف ٔ�ع

�دم اك�ل النصاب تمت ا�عوة الج�ع �ين وینعقد مبن حرض، ویت�ذ 
 .قراراته ب�ٔ�لبیة أ�صوات

 الس�ید الرئ�س،
لالس��ر ���ر يف خطاب �ال� امل�  اجلهویة ٕان ختصیص املراكز

اللته هذه املؤسسات و�ىل رهان � هبا �لیل قاطع �ىل املاكنة اليت حتظى
�ىل ٔ�دوارها يف ٕانعاش �س��ر وت�س�یط املساطر وٕاعطاء صورة �منوذج 
إالدارة اجلیدة اخلادمة �لمواطن واجلاذبة لالس��ر واملسامهة يف التمنیة، ولن 

 بوضع اعتباري �اص و�زویدها �متتیعها ی�س�ىن لها الق�ام هبذا ا�ور ٕاال
ة اليت جتمع بني الكفاءة والزناهة تتوفر فهيم مقومات الق�ادة إالداری مبسؤولني

ممتتعة بنظام ٔ�سايس  كف�ٔة وإال�سانیة وحسن التعامل مع املواطنني، وب�ٔطر

هبا، وجتاوز املقاربة البريوقراطیة اليت رافقت معلها بناء �ىل ما  حمفز �اص
 .مت رصده من ق�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

  :العام ملقاوالت املغرب �حتادفریق مدا��  -7

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

  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�ید الوز�ر املنتدب �ى وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 

�ىل ٕا�ر م�اقشة -یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر  47.18مرشوع قانون رمق 

ٔ�ن ٔ�نوه �ٔ�جواء إالجيابیة اليت  - وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر 
سادت �الل هذه اجللسة ال�رشیعیة العامة، و�الخنراط الفا�ل للك 

ش اجلدي املس�شارات واملس�شار�ن ا��ن حرضوا ٔ�شغالها، وكذا قمية النقا
واملسؤول الهادف ٕاىل ٕاغناء مرشوع القانون السالف ا��ر، مبا �سامه يف 

املشار  47.18رمق  ت�سري مسطرة املناقشة واملصادقة �ىل مرشوع القانون
ٕالیه ٔ��اله، من ق�ل الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة 

  .العامة
  الس�ید الرئ�س، 

علق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر یت 47.18ی�ٔيت مرشوع قانون رمق 
وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، يف ٕاطار تزنیل مرشوع 
ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر تنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب 
اجلال� حفظه هللا، �اصة اخلطاب السايم لعید العرش ا�ید لس�نة 

لس أ��ىل �لحسا�ت �هیئة �لیا �لرقابة �ىل ، وبناء �ىل تقر�ر ا�2017
املال العام ا�ي قدم �شخیصا معمقا �تلف إال�راهات اليت �الت دون 
حتق�ق املراكز اجلهویة لالس��ر لٔ�هداف الواردة يف الرسا� امللك�ة املؤر�ة 

اس�متراریة  47.18؛ ح�ث �شلك مرشوع قانون رمق 2002ینا�ر  9يف 
�ش�ٔن التدبري الالممتركز  2002ینا�ر  9لرسا� امللك�ة لـ لتطبیق مضامني ا

لالس��ر، واليت تعترب ٕاطارا مرجعیا لعمل هذه املراكز؛ الرايم ٕاىل جعل 
املراكز اجلهویة فا�ال ممتزيا يف ت�ش�یط و�سهیل �س��ر وموا�بة ال�س�یج 

املس�توى  املقاواليت، ٕاضافة ٕاىل م�حها ٔ�دوار طالئعیة ٕالنعاش �س��ر �ىل
  .اجلهوي

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان إالرادة امللك�ة السام�ة جلال� امل� حفظه هللا، جلعل املراكز 
اجلهویة لالس��ر �ملغرب تق�ل �ىل هیلكة �دیدة وحتول يف صالح�اهتا، 
��فع هبا حنو املسامهة ملوا�بة ال�س�یج املقاواليت �ىل املس�توى اجلهوي، 

فعیل ورش ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر، جعلت احلكومة �سارع ٕاىل ت 
وهو ما جتسد من �الل م�ادرة �رشیعیة متثلت يف صیا�ة وٕا�داد مرشوع 
قانون �دید ٕالصالح هذه املراكز، وا�ي �ريم ٕاىل ٕا�ادة هیلكة املراكز 
اجلهویة وٕا�داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، ٕاضافة ٕاىل ت�س�یط 

ملرتبطة مبلفات �س��ر �ىل املس�تویني اجلهوي املساطر وإالجراءات ا
  . واملركزي

ذ�، ٔ�ن حتویل املراكز اجلهویة ٕاىل مؤسسة معوم�ة وٕا�داث ا�لجن 
اجلهویة لالس��ر ومتتیعها بصالح�ات تقر�ریة واسعة يف ا�ال الرتايب 
اجلهوي ال ميكن فص� عن س�یاق أ�وراش املف�و�ة لتزنیل اجلهویة 

ورش الالمتركز إالداري ا�ي �ان الوقت �لعمل �ىل تزنی� يف املتقدمة، و 
  .ٔ�فق تفعیل ٔ�حاكم هذا القانون ا�ي �روم التدبري الالممتركز لالس��ر

  الس�ید الرئ�س، 
-ون�ٔمل يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن جيعل هذا القانون 

س�توى اجللسة بعد دراس�ته واملصادقة �لیه �ىل م  -ا�ي �مثن مق�ضیاته
ال�رشیعیة العامة، من املراكز اجلهویة لالس��ر وكذا ا�ل�ان اجلهویة املو�دة 
لالس��ر، �ٓلیة مؤسساتیة لالنف�اح �ىل خمتلف الفا�لني من جمالس �ویة 
وممثيل القطاع اخلاص؛ اك�ل�ان اجلهویة لتحسني م�اخ أ�عامل، واليت نتوق 
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ق�ق العدا� ا�الیة يف جمال م�اخ أ�عامل، مجیعا ٕاىل جعلها رافعة �منویة لتح 
ذ� ٔ�نه مت ٕا�داث بعض ا�ل�ان اجلهویة مببادرة من �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب والسلطات احمللیة مع ما یفرض ذ� من متك�هنا من املوارد املالیة 
وال�رشیة وكذا تفعیل قراراهتا يف ٔ�فق املسامهة يف �ل املشالك ذات الص� 

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن توس�یع نطاق صالح�ات املراكز . أ�عامل يف ٕاطار اجلهة مبناخ
املذ�ورة؛ ل�شمل املوا�بة الشام� �لرشاكت، الس�� املقاوالت الصغرى 
واملتوسطة، س�سامه بال ٔ�دىن شك، يف بلورة وتزنیل �سرتاتیجیات ذات 

م�ة، مبا الص�، وموا�بة عروض التمنیة املندجمة بت�ا�س مع الس�یاسات العمو 
یوفر م�اخ تنافيس مالمئ ومشجع لالس��ر و�بتاكر حتفزيا �لمقاو� �ىل 
املزید من �س��ر املنتج �لقمية املضافة وٕا�داث املزید من فرص الشغل 

  .الالئق
  الس�ید الرئ�س، 

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18ؤ��ريا، مفرشوع قانون رمق 
جلهویة املو�دة لالس��ر؛ یعد مبثابة القانون لالس��ر وٕ��داث ا�ل�ان ا

املؤسس جلیل �دید من املؤسسات اجلهویة املعززة �لجنة �ویة مو�دة 
جتمع لك ا�لجن احمللیة واجلهویة، و�متتع �خ�صاصات حق�قة لتحفزي ودمع 
�س��ر من �الل املعاجلة املندجمة مللفات ذات �القة واملوا�بة الشام� 

الصغرى واملتوسطة والصغرية �دا، والسهر �ىل ال�سویة الودیة �لمقاوالت 
�لزنا�ات الناش�ئة بني إالدارة العموم�ة واملس�مثر�ن اخلواص و�ريهام وهو ما 

  .ی�ىش مع تطلعات املهنیني واملس�مثر�ن اخلواص
وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة لالس��ر  47.18مرشوع قانون رمق 
وٕ��داث ا�ل�ان اجلهویة املو�دة لالس��ر، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا 

 . القانون �ٕالجياب
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

  :املغريب �لشغل �حتادفریق مدا��  -8

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 ادة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والس
�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة خبصوص 

یتعلق ٕ�صالح املراكز اجلهویة  47.18م�اقشة مرشوع القانون رمق 
، اجلهویة املو�دة لالس��ر �جللسة العامة وٕ��داث ا�ل�ان لالس��ر

وضوع، وكام ٔ�تقدم �لشكر ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص هذا امل
  .اجلزیل ٕاىل الس�ید الوز�ر �ىل العرض القمي ا�ي تقدم به

ومن �الل عرض الس�ید الوز�ر یتضح ٔ�ن هذا املرشوع هيدف ٕاىل 
ت�ٔهیل املراكز اجلهویة لالس��ر، ومتك�هنا من لعب دور حموري يف ت�ش�یط 

خصوصا  و�سهیل �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي، وموا�بة املقاوالت

الصغرى مهنا واملتوسطة، وكذا املسامهة يف توفري م�اخ تنافيس مالمئ 
  .ومشجع لالس��ر و�بتاكر واملبادرة احلرة

و�اء هذا النص بعدد من املس�ت�دات من ٔ�مهها ٕا�ادة هیلكة املراكز 
وحتویلها ٕاىل مؤسسات معوم�ة یطابق نفوذها الرتايب نفوذ اجلهة، وتوس�یع 

املراكز اجلهویة لالس��ر مبا ی��ح �سهیل �س��ر نطاق اخ�صاصات 
" ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر"وإالنعاش �ق�صادي �لجهة،  وٕا�داث 

اليت س�ت�ل حمل اكفة ا�ل�ان احلالیة املتد�� يف تدبري �س��ر واليت 
" دةا�لجنة الوزاریة �لق�ا"س�تكون قراراهتا ملزمة لٕالدارات املعنیة، وٕا�داث 

اليت س�یعهد ٕا�هيا بق�ادة ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر وتق�مي ٔ�داهئا والبث 
  .يف الطعون املعروضة �لهيا من طرف املس�مثر�ن املعنیني

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن هذه املراكز لك وا�د مهنا يف �دود نفوذه الرتايب، تتوىل 
وحتفزيها  املسامهة يف تنف�ذ س�یاسة ا�و� يف جمال �منیة �س��رات

وٕانعاشها �ىل الصعید اجلهوي واملوا�بة الشام� �لمقاوالت، الس�� املقاوالت 
  .الصغرى واملتوسطة

و�ددت بعض املواد مجمو�ة من املهام اليت متارسها املراكز، من ب�هنا 
تقدمي املسا�دة �لمس�مثر�ن يف الق�ام �ملساطر وإالجراءات إالداریة اليت 

هتم، وتقدمي املسا�دة �لمس�مثر�ن واملقاوالت، �اصة �س�تلز�ا ٕا�داث مقاوال
مهنا املقاوالت الصغرى واملتوسطة، يف اجناز مشاریعهم �س��ریة، 
وموا�بهتم �لحصول �ىل الرتاخ�ص والقرارات إالداریة اليت تف�ضهيا النصوص 

  .ال�رشیعیة والتنظميیة اجلاري هبا العمل
س��ر وطلبات الرتاخ�ص كام ؤ�ن هذه املراكز، تتلقى ملفات �

والقرارات إالداریة املتعلقة هبا، ودراس�هتا بت�س�یق مع إالدارات والهیئات 
العموم�ة املعنیة طبقا �لنصوص ال�رشیعیة والتنظميیة، كام تقوم ٕ��داد 
القرارات إالداریة الرضوریة ٕالجناز مشاریع �س��ر، اليت �كون �سلميها ٔ�و 

  .نح لوالة اجلهات ٔ�و ید�ل مضن اخ�صاصاهتمتوق�عها موضوع تفویض مي 
وحسب بعض املواد، فٕان املراكز �لصیغة اجلدیدة س�تقوم بت��ع 
املقاوالت، �اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة، وموا�بهتا، بطلب مهنا، 
�الل مدة مزاو� �شاطها، وال س�� من �الل تقدمي �س�شارة واملسا�دة 

الصعوبة اليت قد تعرتضها، مع السهر �ىل �زع لها قصد متك�هنا من جتاوز 
الصفة املادیة عن املساطر وإالجراءات املتعلقة بدراسة ملفات مشاریع 

  .�س��ر
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

و�ة من املالحظات ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى مجم
  :خبصوص هذا املرشوع قانون واليت ميكن ٕاجاملها ف� یيل

مل �رد مبرشوع القانون ٔ�ي تعریف ملفهوم �س��ر ومل یمت حتدید  -
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املعایري اليت ميكن اع�دها ٔ�و �ىل أ�قل �س�ت��اس هبا ٕالضفاء صبغة 

رات والرتاخ�ص مشاریع اس��ریة �ىل الطلبات املقدمة لالس�تفادة من القرا

الرضوریة ٕالجنازها ٔ�و اس�تغاللها ٔ�و لعرضها �ىل ٔ�نظار ا�لجنة اجلهویة 

 املو�دة لالس��ر؛

مل �رش مرشوع القانون ٕاىل القطا�ات املشمو� �لتدبري الالمتركز  -
يف م�اد�ن  2002ینا�ر  9لالس��ر كام �ددهتا الرسا� امللك�ة بتارخي 

السكن والصنا�ة والصنا�ات املرتبطة �ٕالنتاج الصنا�ة التقلیدیة والس�یا�ة و 
الفال� واملعادن، ومت اس�تكاملها ف� بعد بقطا�ات الص�ة والطاقة والتعلمي 

من �انب �ٓخر مل �رش مرشوع القانون ٕاىل القطا�ات املشمو� . والتكو�ن
 2002ینا�ر  �9لتدبري الالمتركز لالس��ر كام �ددهتا الرسا� امللك�ة بتارخي 

يف م�اد�ن الصنا�ة التقلیدیة والس�یا�ة والسكن والصنا�ة والصنا�ات 
املرتبطة �ٕالنتاج الفال� واملعادن، ومت اس�تكاملها ف� بعد بقطا�ات الص�ة 

 والطاقة والتعلمي والتكو�ن؛

كام ٔ�ن �لكیف املراكز اجلهویة لالس��ر ٕ��داد القرارات إالداریة  -
ر، اليت �كون �سلميها ٔ�و توق�عها موضوع الرضوریة ٕالجناز مشاریع �س��

تفویض مينح لوالة اجلهات ٔ�و ید�ل مضن اخ�صاصاهتم قد �كون � 
تداعیات سلبیة �ىل مس�توى الفعالیة واجلودة والرس�ة امل�شودة يف معاجلة 

ذ� ٔ�ن إالدارات واملصاحل صاح�ة �خ�صاص أ�صيل . طلبات املس�مثر�ن
یة �تلف اجلوانب املرتبطة �الس��ر مؤه� ٔ�كرث يف الق�ام ��راسات التق� 

 من �ريها ٕال�داد القرارات إالداریة اليت تد�ل يف دا�رة اخ�صاصها؛

ما یالحظ عن �ر�یبة ا�الس إالداریة �لمراكز اجلهویة لالس��ر هو  -
غیاب عامل العامالت وأ�قالمي عن عضو�هتا �ىل الرمغ مما ٔ�ولك ٕا�هيم مبوجب 

قانون نفسه من �ام إالرشاف �ىل ٔ�عامل املراكز اجلهویة مرشوع ال
لالس��ر املرتبطة بت��ع ٕاجناز املشاریع وتنف�ذ العقود وٕا�رام االتفاق�ات دا�ل 
دوا�ر نفوذمه الرتايب، �الوة �ىل ٔ�مهیهتم دا�ل ا�لجنة اجلهویة املو�دة 

 ٕالداریة؛كام یالحظ ٔ�یضا غیاب امجلا�ات عن عضویة ا�الس ا. لالس��ر

و�ىل الرمغ من توس�یع صالح�ات املراكز اجلهویة لالس��ر وٕالزام  -
إالدارات واملؤسسات املعنیة �لتعاون والت�س�یق معها وٕامدادها �ملعلومات 
واملعطیات املطلوبة، ٕاال ٔ�ن هذا أ�مر مل تمت موا�بته بتعز�ز سلطات مد�ري 

لٔ�دوار ٔ�قل اس�تقاللیة  هذه املراكز اليت قد تصبح مبوجب التوزیع اجلدید
ویصبح ٔ�داؤها ٔ�كرث ارهتا� بوترية معل رشاكهئا املؤسساتیني وبدر�ة جتاوهبم 

وقد شلك هذا أ�مر ٕا�دى ٔ�و�ه الصعو�ت اليت �انت وال زالت . معها
تعاين مهنا املراكز اجلهویة لالس��ر يف حمیطها املؤسسايت ويف �القاهتا مع 

 س��ر �ىل املس�توى الرتايب؛خمتلف املتد�لني يف جمال �

مل یتطرق مرشوع القانون ٕاىل �یف�ة التعامل مع العدید من ا�االت  -
اليت مت تفویض السلطات �ش�ٔهنا ٕاىل والة اجلهات �طلبات �ح�الل 

املؤقت �لم� العمويم وامل� الغابوي والرتخ�ص �لبحث عن املعادن 
الطلبات دا�ل ا�لجنة اجلهویة واس�تغاللها، هل س�مت معاجلة هذا النوع من 

املو�دة لالس��ر ٔ�م س�س�متر معاجلهتا وفق الطریقة احلالیة املمتث� يف ٕا�داد 
امللفات التق�یة �ش�ٔهنا من طرف إالدارات ا�تصة وعرض القرارات املرتبطة 
هبا �ىل والة اجلهات �لمصادقة؟ مث ماذا عن املشاریع �س��ریة املزمع 

ع ٔ�رضیة معوم�ة �ري ت� التابعة ٔ�مالك ا�و�، هل ٕاجنازها �ىل قط
س�تد�ل دراس�هتا واختاذ القرارات �ش�ٔهنا يف اخ�صاص ا�لجنة اجلهویة 

 املو�دة لالس��ر ٔ�م ال خصوصا يف الشق املتعلق بتعبئة العقار؟

و�ىل مس�توى �ر�یبة ا�لجنة املو�دة لالس��ر یطرح ٕاشاكالن  -
  .نٔ�ساس�یا
یة بعض ٔ�عضاء ا�لجنة و�ىل رٔ�سهم املد�ر أ�ول یتعلق بوضع   - 1

العام �لمركز اجلهوي لالس��ر، ذ� ٔ�ن تبعیته إالداریة لوايل اجلهة ال 
ت�سجم مع عضویته يف ا�لجنة �لنظر لكون هذه التبعیة تؤ�ر ح� �ىل م�دٔ� 

  .اس�تقاللیة الرٔ�ي دا�لها
احنرصت اخ�صاصات ا�لجنة اجلهویة لالس��ر يف دراسة   - 2

لفات �س��ریة وٕابداء �ٓراء واختاذ قرارات �ش�ٔهنا، دون ٔ�ن ختصص امل
�انبا من �ا�ا لت��ع سري املشاریع اليت وافقت �لهيا ودراسة الشاك�ت 
الواردة من املس�مثر�ن واس�تعراض �االت الزنا�ات اليت ت�ش�ٔ ب�هنم وبني 

  .ةإالدارة واليت جعز املركز اجلهوي لالس��ر عن �لها بطرق ودی
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

ٕاذا اكن مرشوع القانون قد لكف املراكز اجلهویة لالس��ر �رفع 
اقرتا�اهتا ٕاىل والة اجلهات قصد التوصل قدر إالماكن ٕاىل �ل توافقي، فٕان 

�يض ٔ�ن �س�ند �مة �ل الزنا�ات ٕاىل مس�تلزمات الرس�ة والفعالیة تق 
ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر �ع�د �دول ٔ�عامل مكون من ثالث 

حمور ٔ�ول یتعلق بدراسة ملفات �س��ر املعروضة �لهيا، وحمور : حماور
�ين خيصص لت��ع سري ٕاجناز املشاریع اليت متت املوافقة �لهيا، مث حمور �لث 

ت والعراق�ل اليت حتول دون تقدم املس�مثر�ن يف یتضمن دراسة الشاك�
وٕاذا اس�تعىص ٕاجياد �ل من طرف . إالجراءات املرتبطة ٕ�جناز مشاریعهم

ا�لجنة اجلهویة املو�دة، یمت رفع احلا� ٕاىل ا�لجنة الوزاریة �لق�ادة املنصوص 
  .من مرشوع القانون 42و 41و �40لهيا يف املواد 

�س�تعانة دا�ل ا�لجنة املو�دة  من �انب �ٓخر، �س�تحسن ٔ�ن تمت
لالس��ر ولو بصفة اس�شاریة خبرباء يف القطا�ات املرتبطة �ملشاریع 
املعروضة �لهيا لالس�ت��اس ب�ٓراهئم مبا ميكن ٔ�عضاءها من اختاذ قرارات 

  .�س��د �ىل معایري موضوعیة
و�لرجوع ٕاىل وترية اج�ع ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، فٕان 
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یدها يف ٔ�س�بوع وا�د �ىل أ�قل یبدو ٔ�مرا جمانبا �لواقعیة ٕاذا ٔ��ذ� بعني حتد
  :�عتبار �ددا من العوامل ومن ب�هنا

تعدد مشا�ل والزتامات والة اجلهات وعامل أ�قالمي والعامالت ومسؤويل 
إالدارات العموم�ة وامجلا�ات، مما جيعل تنقلهم حلضور ٔ�شغال ا�لجنة مرة لك 

قل مس�ٔ� صعبة قد تضطرمه ٕاىل تعیني ممثلني عهنم، وهذا ٔ�س�بوع �ىل ا�ٔ 
  .أ�مر قد یفيض ٕاىل ٕاضعاف ٔ�داء ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر

كام ؤ�نه ال �كفي مدة ٔ�س�بوع لزتوید ٔ�عضاء ا�لجنة اجلهویة املو�دة 
لالس��ر مبلفات م�اكم� �لمشاریع اليت س�تعرض �لهيا، وحىت ٕان توصلت 

حبر أ�س�بوع فٕاهنا س�تحتاج ٕاىل مزید من الوقت �راس�هتا  هبا اكم� يف
  .�شلك ج�د حىت ال تت�ذ قرارات جمانبة �لصواب �ش�ٔهنا

وتبعا �� فقد اكن أ�حرى ٔ�ن یمت حتدید وترية معقو� الج��ات 
ا�لجنة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار ٕا�راهات خمتلف ٔ�عضاهئا �ىل ٔ�ن یمت ٕالزام امجلیع 

  .��رتا�ا
ما س�بق فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �س�ت��ج ب�ٔن  ومن �الل

قد �اء بعدد من املق�ضیات املهمة اليت تصب  47.18مرشوع القانون رمق 
يف اجتاه ٕاصالح م�ظومة التدبري الالمتركز لالس��ر بتوس�یعه ملهام 
واخ�صاصات املراكز اجلهویة لالس��ر، وٕا�داث جلنة �ویة مو�دة ملعاجلة 

ات �س��ر حتل حمل ا�ل�ان القامئة اليت ختتص بدراسة جوانب معینة ملف
  .من �اج�ات املس�مثر�ن وم�طلبات مشاریعهم

ٕاال ٔ�نه يف الوقت نفسه اس�تدعى ٕابداء مجمو�ة من املالحظات تتعلق 
ٔ�ساسا جبمعه بني موضو�ني اكن من احملبذ ٕافراد لك وا�د مهنام بنص 

مالحظات حول �خ�صاصات املو�و� مس�تقل عن ا�ٓخر �ٕالضافة ٕاىل 
�لمراكز اجلهویة لالس��ر ورشوط �ضطالع هبا و�ام ا�لجنة املو�دة 
اجلهویة لالس��ر وٕاغفال م�ٔسسة ا�لجنة التق�یة لٕال�داد والت��ع و�دم حتدید 

  .�ٓ�ال �لق�ام مبجمو�ة من إالجراءات والتدابري املرتبطة مبسا�دة املس�مثر�ن
إالشارة ٕالیه فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت وللك ما س�بقت 

 �ىل نص املرشوع ٕالجياب�

احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت  62.18مرشوع قانون رمق : �لثا
  :جيب �ٔن حيال فهيا �ىل التقا�د افراد القوات املسا�دة

  :فریق �صا� واملعارصةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  احملرتم،  الس�یدة الوز�ر

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 

احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن  62.18م�اقشة مرشوع القانون 
  .حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الرئ�س، 

�ىل ٔ��د ٔ�ن ٔ�فراد القوات املسا�دة یقدمون �دمات �لی�  ال خيفى
�لوطن، من �الل املهام أ�م�یة البالغة أ�مهیة اليت یقومون هبا، ٕاذ 
�سهرون �لك مسؤولیة و�دیة �ىل حفظ أ�من العام، رمغ الظروف 
الصعبة اليت �ش�تغلون فهيا، فهم ال یرتددون ولو حلظة يف تلبیة نداء الوطن، 

  .�ل ذ� تضحیات جس�مية، وال �سعنا ٕاال ٔ�ن نقف ا�رتاما هلمویقدمون �ٔ 
�ا �رى ٔ�نه من الواجب �ىل احلكومة ٔ�ن تعمل �ىل ٕایالء هذه الف�ة 
ٔ�مهیة �برية، ؤ�ن �سهر �ىل ٕاجياد �لول فعا� لٕالشاكالت �ج�عیة اليت 
یوا�وهنا، و�اصة ف�ة املتقا�د�ن، ا��ن یع�ش بعضهم ٔ�وضا�ا اج�عیة 

  . دیة صعبة �داوما
  الس�ید الرئ�س، 

احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت  �62.18ل�س�بة ملرشوع القانون رمق 
جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة، و�لنظر �لمربرات 
املوضوعیة اليت تقدم هبا وز�ر ا�ا�لیة واملمتث� ٔ�ساسا يف اخنفاض �دد 

، �اصة يف ا�ر�ات والرتب العلیا، فٕاننا يف فریق ٔ�فراد القوات املسا�دة
  .أ�صا� واملعارصة قرر� التصویت �ملوافقة �ىل مرشوع القانون

  العدا� والتمنیة فریقمدا��  -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، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 

احملددة مبوج�ه  62.18الوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مرشوع قانون رمق 
السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة 

ع �دد احملالني �ىل التقا�د، وذ� �لرفع من �د هذه السن ٕاىل ن���ة ارتفا
س�نة �ل�س�بة  57س�نة �ل�س�بة لرتب س� املف�شني املمتاز�ن و 62

  . �لمف�شني �ىل غرار نظراهئم �لقوات املسل�ة امللك�ة
ويف نفس الس�یاق، مت حتدید ٔ�یضا السن القانونیة لٕال�ا� �ىل التقا�د 

 52املسا�د�ن املمتاز�ن واملسا�د�ن ويف سن  �ل�س�بة لس� 54يف سن 
  .�ل�س�بة لس� ر�ال الصف

ٕاننا نعترب هذا املرشوع قانون خطوة م�سجمة تتو� تعز�ز فعالیة 
وحاكمة املنظومة أ�م�یة حىت �متكن من �س�ت�ابة ملتطلبات حامیة بالد� 

واطنني من املرتبصني ب�ٔمهنا، مع العمل �ىل تعز�ز إالحساس �ٔ�من �ى امل
من �الل مواص� �ا�ا ب�ٔ�ىل در�ات الیقظة والت�ٔهب �لنظر �لمهام 

  . واملسؤولیات أ�م�یة اليت یضطلع هبا هذا اجلهاز
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والبد هنا من التنویه بیقظة وتعبئة خمتلف أ��زة أ�م�یة، وتد�الهتا 
�س��اق�ة اليت تتطلب حرف�ة �الیة و�اهزیة ورس�ة يف التد�ل اليشء 

  .عل بالد� حمط ٕاجعاب وتقد�ر �ىل املس�توى ا�ويلا�ي ج
ؤ�ود هبذه املناس�بة، �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 
�لشغل �ملغرب، إالشادة �لروح العالیة �لتفاين والتضحیة اليت ماف� ر�ال 

يف و�ساء القوات املسا�دة یربهنون �لهيا من �الل مزاو�هتم ملها�م الن��� و
كام ٔ�تو�ه ���اء اىل . احلفاظ �ىل أ�من و�س�تقرار وسالمة املواطنني

هللا العيل القد�ر ٔ�ن یتغمد �رمحته لك الشهداء، ممن وهبوا ح�اهتم ؤ�روا�م 
  .يف س��ل ا�فاع عن و�دة ؤ�من بالد� العز�زة

ويف اخلتام، فٕانّنا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل 
احملددة مبوج�ه السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال  62.18قانون رمق مرشوع 

فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة وا�ي تفا�ل معه فریق�ا ٕاجيا� 
  .ٔ�مهیته يف احلفاظ �ىل ٔ�من واس�تقرار بالد�

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الفریق احلريك مدا�� -3

د�ل �مس الفریق احلريك، ملناقشة �رشفين الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�ت
احملدد مبوج�ه السن القانونیة، اليت جيب ٔ�ن حيال  62.18مرشوع قانون رمق 

س�نة، هذا املرشوع  62فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة واملمتثل يف 
ا�ي یندرج مضن الس�یاسة املعمتدة من طرف ا�و� الرام�ة ٕاىل ٕاصالح 

�س�متراریة ودميوم�ه، وذ� �لرفع من السن  ٔ�نظمة التقا�د،  هبدف
القانوين لٕال�ا� �ىل التقا�د، ولكنا ندرك املهام اليت تقوم هبا هذه الف�ة من 
املواطنني ا��ن �سهرون �ىل حامیة البالد ومسا�دة السلطات احمللیة 
وأ�م�یة ويه خصوصیة �متزي هبا املغرب عن �يق دول العامل، واملناس�بة 

التذكري �اله�م املتواصل من طرف وزارة ا�ا�لیة يف حتسني رشط يف 
أ�وضاع املادیة لهذه الف�ة، ويه م�اس�بة ٔ�یضا لندعو احلكومة ٕاىل مزید من 
�ه�م �لزي النظايم ٔ�فراد القوات املسا�دة وتوفري العتاد �ىل غرار 

  .ر�ال أ�من، وذ� حىت �متكن من �ش�تغال يف ظروف ٔ�حسن
س�بق نؤكد تفا�لنا إالجيايب يف الفریق احلريك مع هذا املرشوع  للك ما

  .الهام
  والسالم �لیمك

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا��  -4

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 
  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 

  تدب يف ا�ا�لیة احملرتم، الس�ید الوز�ر املن 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
یطیب ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف اجللسة 

احملددة مبوج�ه  62.18العامة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
  .فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات السن القانونیة �لتقا�د اليت جيب ٔ�ن حيال

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكنت مق�ضیات مرشوع القانون ق�د ا�راسة واملصادقة ٔ�مام 
اجللسة ال�رشیعیة العامة، �ريم ٕاىل رفع السن القانونیة اليت جيب ٔ�ن حيال 

س�نة �ل�س�بة لرتب س�  62فهيا ٔ�فراد القوات املسا�دة �ىل التقا�د ٕاىل 
س�نة  57از�ن، �ىل غرار نظراهئم �لقوات املسل�ة امللك�ة، واملف�شني املمت

س�نة �ل�س�بة لس� املسا�د�ن املمتاز�ن  �54ل�س�بة لس� املف�شني، و
ٕاضافة ٕاىل ف�ح . س�نة �ل�س�بة لس� ر�ال الصف 52واملسا�د�ن، و

ٕاماكنیة �ح�فاظ ب�ٔفراد هذه الف�ة بعد بلوغ السن القانونیة لٕال�ا� �ىل 
وفق نفس الرشوط والك�ف�ات اجلاري هبا العمل �ل�س�بة ٔ�فراد التقا�د 

  .القوات املسل�ة امللك�ة
فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن مق�ضیات مرشوع 

احملددة مبوج�ه السن القانونیة �لتقا�د اليت جيب ٔ�ن حيال  62.18قانون رمق 
س�� ف� یتعلق خبضوع املؤسسة فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة، 

ملراق�ة املف�ش�یة العامة �لاملیة والقانون املتعلق مبدونة احملامك املالیة، �كر�سا 
ملبادئ احلاكمة املالیة، وكذا خضوع حسا�هتا لتدق�ق س�نوي من طرف 

  . �رباء حماس�بني، لتق�مي نظام املراق�ة ا�ا�لیة لهذه املؤسسة
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاذ یعترب دراسة هذا النص ؤ��ريا، ف
واملصادقة �لیه، يه م�اس�بة �لتنویه �لعنایة السام�ة جلال� امل� حفظه 
هللا ٔ�فراد القوات املسا�دة، فهو �ش�ید �الیا �جلهود املبذو� من طرف 

حمللیة هذه الف�ة يف س��ل حامیة ٔ�من البالد وسالم�ه، ومسا�دة السلطات ا
  .�ىل الق�ام بدورها �ىل ٔ�حسن و�ه

وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة خبصوص 
احملددة مبوج�ه السن القانونیة �لتقا�د اليت جيب  62.18مرشوع قانون رمق 

ٔ�ن حيال فهيا �ىل التقا�د ٔ�فراد القوات املسا�دة، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع 
  . جيابالقانون ٔ��اله �الٕ 

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

تعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون ی  96.18مرشوع قانون رمق : رابعا
  :املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر، 
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  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
فریق أ�صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس 

املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات  96.18القانون رمق 
والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، وا�ي ی�ٔيت يف ٕاطار املالءمة مع مرشوع 

خبصوص ج�ا�ت ا�و�، و�ريم ٕاىل ٕاعفاء  2019قانون املالیة لس�نة 
درمه،  �50.000یون اليت یقل م�لغها عن امللزمني من ٔ�داء مجیع ا

، وكذا ٕاىل حتفزيمه 2000واملوضو�ة ق�د التحصیل ق�ل فاحت ینا�ر من س�نة 
  .�ىل ٔ�داء ما تبقى بذمهتم من دیون لفائدة مزيانیات امجلا�ات الرتابیة

كام �ريم مرشوع القانون هذا ٕاىل إال�ابة ولو جزئیا �ىل ٕاشاكلیة البايق 
تعترب ظاهرة تعاين مهنا خمتلف امجلا�ات الرتابیة، و�زداد اس�ت�الصه، واليت 

اس�تف�اال وارتفا�ا مضطردا من س�نة ٕاىل ٔ�خرى، دون اختاذ احلكومة 
ٕاجراءات �امسة، وكف�� مبوا�ته، �اصة ؤ�نه یعترب عق�ة تعرتض جع� 
التمنیة �مجلا�ات الرتابیة، ومعض� مالیة مر�بة تتقاطع فهيا لك �عتبارات 

اس�یة وإالداریة و�ج�عیة و�ق�صادیة، لها انعاكساهتا السلبیة �ىل الس�ی
الوضعیة املالیة �لجام�ة الرتابیة، اليت حتد من مسؤولیة امجلا�ة الرتابیة  يف 
جمال التمنیة، وتؤ�ر كذ� �ىل التقد�رات الس�نویة اليت تبقى مرهونة 

  .بتحصیل ٔ�و �دم حتصیل املداخ�ل
  الس�ید الرئ�س، 

عجز ا�ي یص�ب مزيانیة امجلا�ة �س�ب �دم حتصیل املداخ�ل، ٕان ال
یدفعها �البا ٕاىل الت�يل عن حتق�ق العدید من املشاریع املقررة �رمس الس�نة 
املالیة املعینة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه یؤدي ٕاىل عرق� ٔ�و توقف امجلا�ة الرتابیة عن 

املس�تحقة ف�  الق�ام ببعض النفقات إالج�اریة، ٔ�جور املوظفني والتعویضات
و�ريها، ویؤ�ر كذ� �ىل النفقات املتعلقة �لتدبري ... یتعلق �لرتق�ة، 

الیويم �لجام�ة، ف� خيص ٔ�داء نفقات اس�هتالك املاء والكهر�ء والهاتف 
  .ٕاخل... وا�ٔ�ریة

ٕان هذا �لو�ء ا�ي ینخر مالیة امجلا�ات الرتابیة، ینعكس سلبیا �ىل 
اليت تظل ت��ظر ٔ�ن تتحقق املشاریع اليت و�د هبا  مصداق�هتا مع الساكنة،

املنتخبون احمللیون يف �راجمهم �نت�ابیة، واليت تصبح مقررة �رمس الس�نة 
  .    املالیة

  الس�ید الرئ�س، 
ما ميكن ٔ�ن نالحظه ٕان ٔ�لق�نا ٕاطال� �س�یطة �ىل مالیة بعض امجلا�ات 

يف بعض احلاالت الرتابیة، هو ٔ�ن جحم البايق اس�ت�الصه، یفوق قدره 
  . ثالث ٔ�ضعاف ملا هو مس�ت�لص

وحىت تت�اوز امجلا�ات الرتابیة ٕاشاكلیة البايق اس�ت�الصه، فٕان 
احلكومة ٔ�حضت ملزمة بوضع �ل �دري وشامل لهذا إالشاكل، �رب 
مراجعة املنظومة القانونیة املرتبطة مبالیة امجلا�ات الرتابیة، وٕا�داث مدونة 

  .�اصة �جلبا�ت احمللیة
يف انتظار ذ�، ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، �مثن مضمون و

املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة  96.18مرشوع القانون رمق 
اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، ونصوت �لیه �ٕالجياب، ٕاكجراء 
مؤقت و�ل جزيئ ملعض� البايق اس�ت�الصه، لكن لن ندع الفرصة متر 

نلفت نظر احلكومة ٕاىل رضورة ٕاجياد �ل هنايئ و�دري �لموضوع،  دون ٔ�ن
  .حىت ال یتحول هذا إالجراء ٕاىل تقلید س�نوي، ویعتاد �لیه امللزمون

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -2

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 
  .ٔ�مجعني

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الوز�ر احملرتم،  الس�ید

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 

املتعلق ٕ�لغاء  96.18الوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مرشوع قانون رمق 
بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات 

واليت �ساوي ٔ�و یقل م�لغها عن  2000ضو�ة ق�د التحصیل ق�ل س�نة املو 
درمه واليت تبقى مهنا م�لغ �ري مؤدى �ساوي ٔ�و یقل عن  50.000
  .2018دج�رب  31درمه ٕاىل �ایة  50.000

ٕاننا نعترب ٔ�ن تزنیل هذا إالجراء لفائدة اجلهات والعامالت وأ�قالمي 
رشوع قانون املالیة لس�نة وامجلا�ات هو خطوة م�سجمة مع مق�ضیات م 

�ىل غرار ما مت سلفا �ىل مس�توى ا�یون العموم�ة ��و� واليت  2019
  :تتو� يف مرامهيا و�ا�هتا حتق�ق أ�هداف التالیة

  توح�د نفس املعام� اجلبائیة مع مجیع امللزمني؛ -
  حتسني �القة إالدارة اجلبائیة �مللزمني؛   -
مة ال ميكن تصف�هتا و�لتايل تقلیص جحم تصف�ة �رامك حسا�ت م�قاد  -

  البايق اس�ت�الصه؛
احلد من املناز�ات ٔ�مام احملامك ن���ة ضیاع الس�الت املث��ة لهذه  -

  . ا�یون
كام �س�ل �لك ٕاجيابیة اخنراط احلكومة يف هذا ا�هود إالرادي ا�ي 

مللزمني یندرج يف ٕاطار ختف�ف التاكلیف املالیة املتعلقة هبذه ا�یون �ىل ا
ذوي ا�خول املتوسطة والضعیفة �عتباره ٕاجراء رضی��ا ذو معامل اج�عیة 

  .واحضة
ويف اخلتام، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل 

املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة  96.18مرشوع قانون رمق 
فریق�ا �ىل �مثني  اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات وا�ي حرص

  .مضام�نه وانعاكساته �ج�عیة
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
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   الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�رشفين الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع 

املتعلق ٕ�لغاء بعض ا�یون املس�تحقة لفائدة اجلهات  96.18قانون رمق 
وأ�قالمي وامجلا�ات، هذا املرشوع ا�ي هيدف ٕاىل حتسني  والعامالت

��یون  العالقة بني إالدارة واملواطنني، ٕ�لغاء البايق اس�ت�الصه املتعلق 
فاحت ینا�ر  ق�ل املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة املوضو�ة ق�د التحصیل، 

ٔ�لف درمه، وكذ�  50،  واليت �ساوي ٔ�و یقل م�لغها عن 2000س�نة 
، وهيم هذا إالجراء 2000ت� اليت رشع يف حتصیلها ق�ل فاحت ینا�ر س�نة 

ٔ�لف ملزم معظمهم من ذوي ا��ل الضعیف ٔ�و املتوسط،  200ملیون و
املرشوع ويه ٕاجراءات اج�عیة من ٔ��ل دمع هذه الف�ة، كام ی�ٔيت هذا 

 2019ا�س�اما ٔ�یضا مع بعض املق�ضیات اليت وردت يف القانون املايل 
وا�ي صادق عیه الربملان مؤخرا، من ق�یل ٕالغاء الغرامات والت�ٔ�ري عن 
املس�تحقات الرضی��ة، وٕاجراء ٔ�خر هيم الغاء دیون املقاولني الش�باب، وحنن 

مق�ضیات هذا املرشوع، يف الفریق احلريك ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نتفا�ل ٕاجيا� مع 
  . ا�ي خيفف العبء املادي عن رشحية �مة من املواطنني

  .والسالم �لیمك

  :�حتاد العام ملقاوالت املغرب فریق مدا�� -4

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم، 
  الس�ید وز�ر ا�ا�لیة احملرتم، 

  الس�ید الوز�ر املنتدب يف ا�ا�لیة احملرتم، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
یطیب يل ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب يف 

یتعلق ٕ�لغاء ا�یون املس�تحقة لفائدة  96.18م�اقشة مرشوع قانون رمق 
اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات املعروض ��راسة والتصویت �ىل 

لسة العامة، وی�ٔيت مرشوع هذا القانون يف س�یاق ٕالغاء البايق اجل 
اس�ت�الصه املتعلق ��یون املس�تحقة لفائدة امجلا�ات الرتابیة املوضو�ة ق�د 

 50واليت �ساوي ٔ�و یقل م�لغها عن  2000التحصیل ق�ل فاحت ینا�ر س�نة 
 2000وكذ� ت� اليت رشع يف حتصیلها ق�ل فاحت ینا�ر س�نة . ٔ�لف درمه

ٔ�لف درمه ٕاىل  50وتبقى مهنا م�لغ �ري مؤدى �ساوي ٔ�و یقل م�لغها عن 
ٔ�لف ملزم بقمية  200، وهيم هذا إالجراء ملیون و2018دج�رب  �31ایة 

مهنم مه من % 88ملیون درمه مع العمل ٔ�ن حوايل  559مالیة تقدر مبلیار و

  .ذوي ا��ل الضعیف ٔ�و املتوسط
  الس�ید الرئ�س، 

اد العام ملقاوالت املغرب، نعترب دراسة هذا النص ٕاننا يف فریق �حت
واملصادقة �لیه، يه م�اس�بة �لحث �ىل جنا�ة التحصیل؛ الس�� ؤ�هنا املرة 
أ�وىل اليت یمت فهيا ٕالغاء ٔ�صل ا��ن ٕاضافة لفوائد الت�ٔ�ري وا��ا�ر 
والغرامات، �لرمغ من �ون إالعفاء یتعلق بدیون �س�یطة من ح�ث املبلغ 

  .ة التحصیل وملكفة زم�یا وماد� ��و�ومس�تعصی
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

یتعلق ٕ�لغاء ا�یون املس�تحقة لفائدة  96.18خبصوص مرشوع قانون رمق 
اجلهات والعامالت وأ�قالمي وامجلا�ات، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا 

  . القانون �ٕالجياب
  .حسن ٕاصغا�مك وشكرا �ىل

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة  22.18مرشوع قانون رمق  :�امسا
بني اململكة املغربیة ومجهوریة  2018فربا�ر  28املوقعة �لر�ط يف 

بنغالد�ش الشعبیة لتجنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب 
  الرضیيب يف م�دان الرضائب �ىل ا��ل؛

ه �ىل االتفاق�ة �ش�ٔن یوافق مبوج� 23.18ومرشوع قانون رمق 
بني حكومة  2018فربا�ر  27اخلدمات اجلویة، املوقعة �لر�ط يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون، 
ا� والتمنیة، �مثن احلیویة وا�ینام�ة اليت تعرفها ٕاننا يف فریق العد

ا�بلوماس�یة الرمسیة لبالد� واليت تت�ىل ٔ�ساسا ٕ��رام �دد هام من 
ٕاذ تعترب هذه أ��رية . االتفاق�ات ا�ولیة سواء الثنائیة ٔ�و م�عددة أ�طراف

� الوس�ی� القانونیة أ�ساس�یة اليت متكن من ت�ٔطري العالقات اخلارج�ة لبالد
  .وهو ما �سامه يف تقویة ا�ور ا�ي تضطلع به �ىل الصعید ا�ويل

ویعترب م�ادئ التعاون والت�ٓزر و�نف�اح من املبادئ الثابتة اليت ٔ�كد 
�لهيا دس�تور اململكة يف الس�یاسة اخلارج�ة �لمملكة، وذ� من �الل 
 �رس�یخ روابط إال�اء والصداقة والتعاون والتضامن والرشاكة البناءة،

وحتق�ق التقدم املشرتك، من �الل تقویة �القات التعاون والتضامن مع 
ا�ول الشق�قة، والس�� مع ب�ان السا�ل وج�وب الصحراء وتوس�یع وتنویع 
�القات الصداقة، واملبادالت إال�سانیة و�ق�صادیة والعلمیة والتق�یة 

  .ج�وب-والثقاف�ة مع لك ب�ان العامل وكذا تقویة التعاون ج�وب
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واعتبارا ٔ�مهیة االتفاق�ات ا�ولیة يف حتق�ق هذه أ�هداف، بؤ� دس�تور 
  .اململكة ما یصادق �لیه املغرب، ماكنة �سمو �ىل ال�رشیعات الوطنیة

تني حنن بصدد املصادقة ل و�ىل هذا أ�ساس، نعترب ٔ�ن االتفاق�تني ا� 
مع لك من  �لهيام الیوم س�ساهامن، �لك ت�ٔ�ید، يف تعز�ز العالقات الثنائیة

  .مملكة البحر�ن ومجهوریة بنغالد�ش الشعبیة
فربا�ر  27ف� خيص االتفاق�ة �ش�ٔن اخلدمات اجلویة املوقعة �لر�ط يف 

بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة مملكة البحر�ن ف�عترب ٔ�نه تدرجي  2018
يف ٕاطار �سهیل معلیة تنقل البضائع وأ�ش�اص بني الب��ن وهو ما 

من تطو�ر املبادالت الت�اریة مع هذه ا�و� الشق�قة �ٕالضافة ٕاىل س�ميكن 
وهو ما یق�يض تزنیل هذه االتفاق�ة من �الل . �ذب الس�یاح البحرین�ني

ٕاطالق خطوط جویة بني الب��ن من �الل ف�ح �ب املنافسة بني 
  .مؤسسات النقل اجلوي

لشعبیة فهتدف ٔ�ما ف� خيص االتفاق�ة املوقعة مع مجهوریة بنغالد�ش ا
ٕاىل جتنب �زدواج الرضیيب وم�ع ا�هترب الرضیيب ف� یتعلق �لرضیبة �ىل 
ا��ل والرضیبة �ىل الرشاكت �ل�س�بة �لمغرب والرضیبة �ىل ا��ل 
�ل�س�بة مجلهوریة بنغالد�ش، وهو ما س�ميكن يف نظر� من �سهیل تبادل 

  . الب��ناملعلومات يف هذا ا�ال ومن تعز�ز �س��رات بني
ويف أ��ري نؤكد �ىل ٔ�ن فریق�ا یدمع انف�اح بالد� �ىل حمیطها ا�ويل 
من �الل تعز�ز �القاهتا الثنائیة كام یدمع اخنراطها يف املساعي الرام�ة ٕاىل 

  . توس�یع وتنویع جماالت التعاون مع خمتلف دول العامل
  .و�لیه، س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مشاریع هذه القوانني

  .السالم �لیمك ورمحة هللاو 

یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12مرشوع قانون رمق  :سادسا
  :املتعلق �لربید واملواصالت 24.96
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  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة  �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق

املتعلق  24.96یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12مرشوع قانون رمق 
�لربید واملواصالت، وهو املرشوع ا�ي �روم ٕا�داث تغیريات جوهریة يف 
جمال اق�سام املتعهد�ن لب��اهتم التحتیة، �اصة ؤ�ن القانون املتعلق �لربید 

صعو�ت معلیة يف تزنی� ٔ�ن �دد املواقع املقسمة مل واملواصالت عرف 
ٔ�لف حمطة، كام  18موقع يف الوقت ا�ي یبلغ �دد احملطات  500تتعدى 

  .�یلومرت فقط 300یبلغ �دد م�ش�ٓت الهندسة املدنیة املق�سمة 
ٕاىل �انب ذ� فالقانون احلايل �ل�س�بة �لمناطق والتجزئات اجلدیدة ال 

ت التحتیة ا�نیا اليت جيب �ش��دها واملواصفات ینص �ىل حتدید الب��ا
  .التق�یة املتعلقة هبا

كام ٔ�ن القانون احلايل ال �سامه مق�ضیاته يف تفعیل م�ادئ الشفاف�ة 
و�رش مجیع املعلومات اليت حيتا�ا املس�هت� قصد حامیته واحلفاظ �ىل 

  .املنافسة املرشو�ة بني املتعهد�ن
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

�رى يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن املرشوع ا�ي حنن بصدد  ٕاننا
دراس�ته الیوم س�سامه يف موا�بة التطور امل�سارع ا�ي یعرفه قطاع 
االتصاالت وا�ي یق�يض تطو�ر ب��ة الش�باكت املتوا�دة وٕادراج مق�ضیات 
واحضة تتعلق مبؤرشات جودة اخلدمة، مع م�ح الواك� الوطنیة لتق�ني 

صالح�ة حتدید مؤرشات ومس�تو�ت جودة الش�باكت  املواصالت
واخلدمات املرتبطة �ملواصالت اليت یتعني �ىل املتعهد�ن ا�رتا�ا ا�س�اما 
مع املعایري ا�ولیة، مع مرا�اة ظهور �دمات �دیدة مل �كن م�صوص �لهيا، 

  .والتطور الك�ري وامل�سارع ا�ي تعرفه التصارحي املمنو�ة
رشوع القانون مينح �لواك� سلطة فرض رشوط تق�یة �ملوازاة مع ذ� مف 

وتعریف�ة �شلك شفاف ومالمئ لضامن حتق�ق رشوط املنافسة املرشو�ة، 
�ىل غرار �دمة التجوال الوطين اليت س�سمح ملشرتك يف �دمة الهاتف 
النقال �ى م�عهد معني �س�تعامل الش�بكة املتنق� ملتعهد �ٓخر يف �ا� ما ٕاذا 

تعهد أ�ول ال تغطي املنطقة اليت یتوا�د هبا املشرتك، كام اكنت ش�بكة امل 
نص �ىل ٕاد�ال مفهوم الصب�ب العايل يف نطاق اخلدمة أ�ساس�یة 

  .�لمواصالت
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕان التطور ا�ي یعرفه قطاع املواصالت، یفرض �لرضورة موا�بة 
�ٔقمل مع ا�ینام�ة التغري احلاصل �ىل املس�توى ا�ويل يف هذا ا�ال والت

امل�سار�ة اليت ٔ�صبح یعرفها يف ٔ�فق تطو�ر القطاع وجع� �سامه يف التمنیة 
  .�ق�صادیة و�ج�عیة اليت ت�شدها بالد�

من هذا املنطلق وٕاميا� م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ب�ٔمهیة املضامني 
�رب� عنه �ىل  اليت �اء هبا هذا املرشوع قانون، وا�س�اما مع املوقف ا�ي

  .مس�توى ا�لجنة، فٕاننا نرصت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون

  :الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیةمدا��  -2

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
 24.96یقيض بتغیري و�متمي القانون  121.12خبصوص مرشوع قانون رمق 

  .اصالتاملتعلق �لربید واملو 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان قطاع املواصالت �ملغرب، واخلدمات أ�ساس�یة اليت یقد�ا 
  .�س�تدعي مراجعة إالطار ال�رشیعي والتنظميي لهذا القطاع

شهد رمق املعامالت �راجعا  2018و 2020ففي الفرتة املمتدة بني 
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تنق� ملحوظا بفعل شدة املنافسة بني املتعهد�ن، و�اصة املواصالت امل 
ح�ث �رتب عنه اخنفاض �م يف �سعرية املاكملات مع دخول املنافسة �ىل 

  .2016م�ذ س�نة ) 4G( مس�توى 
و�راجع �دد املشرتكني يف اخلدمة الهاتف�ة الثابتة وإالنرتن�ت الثابت، 
ٕاضافة ٕاىل الرتاجع املس�ل يف جحم الرواج الصادر �ل�دمة الصوتیة الثابتة 

مرات بني  4ج اخلدمة الصوتیة املتنق� مبا یفوق مقابل ارتفاع �بري لروا
وقد ٔ�ملت هذه املراجعة اليت عرفها القطاع بفضل ا�ینام�ة . 2017 2010

والتنافس�یة الك�رية، ٔ��ل تفعیل بعض رافعات التق�یني وت�س�یط 
إالجراءات �ل�د من �خ�الالت املناف�ة �لمنافسة دا�ل �ٓ�ال معقو� مع 

ص ٕاصدار العقو�ت املالیة، ؤ�یضا وضع ٕاطار مالمئ ختویل الواك� اخ�صا
  .�سا�د �ىل �منیة الصب�ب العايل والعايل �دا

هذا وٕان املق�ضیات اجلدیدة ٔ�كدت كذ� �ىل توضیح بعض حقوق 
وواج�ات م�عهدي ش�باكت املواصالت وحتدي الب��ات التحتیة ا�نیا 

  .الواجب �ش��دها واملواصفات التق�یة املتعلقة هبا
ؤ�ن املق�ضیات اجلدیدة �روم تعز�ز الرشوط املفروضة �ىل  ذ�

املتعهد�ن قصد وضع املعلومات املتعلقة �لرشوط العامة لتوفري �دمات 
املواصالت املقرت�ة، و�لتعریفات املطبقة رهن ٕاشارة العموم مبا فهيا 
التنصیص �ىل ٕالزام�ة و�رش وحتیني املتعهد�ن حلا� تغطیة ش�باكهتم 

علق مبؤرشات جودة اخلدمة، وكذا �یف�ات حتدیدها مضن و�دمات تت
  .العقود اليت �ربط املتعهد�ن �لزبناء

ولقد حرص هذا املرشوع �ىل حتدید تعریف مفهوم التجوال الوطين، 
و�ىل ت�ٔطري ٔ�هداف �لزتام ب�شجیع املنافسة وٕاخضاع التجوال التفاق 

وطين وأ�من العام وام�یازات املتعهد�ن مع حتدید الزتاماهتم يف جمال ا�فاع ال
السلطة القضائیة، وكذا �لزتام امللقى �ىل �اتق ا�هز�ن ؤ�حصاب 
التجزئات، و�لكیف الواك� بت�دید �یف�ات اع�د ماكتب الفحص امللكفة 

  .�لتحقق من وجود الب��ات التحتیة
  . من ٔ��ل هذه أ�هداف نصوت �ىل هذا املرشوع بنعم

  :الفریق احلريكمدا��  -3

  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، �لمسامهة يف 
 24.96بتغیري و�متمي القانون رمق یقيض  121.12م�اقش�ة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لربید واملواصالت

بدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید اكتب ا�و� و�لس�ید املد�ر 
العام �لواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت �ىل العرض القمي ا�ي �سط ف�ه 

 ٔ�هداف ؤ�س�باب �زول هذا املرشوع املهم، ويه م�اس�بة �لتذكري ب�ٔن هذا
النص نعترب قدميا �دیدا �عتبار ٔ�ن النواة أ�وىل لهذا القانون تعود لس�نة 

، وها حنن نناقشه من �دید الیوم 1996ومتت املصادقة �لیه س�نة  1992
�ٓملني ٔ�ن یوا�ب الثورة التق�یة واملعلوماتیة اليت �دثت يف �امل الصنا�ة 

ا�ات إالنتاج�ة الرمقیة واالتصاالت، والشكر موصول �لجنة الفال�ة والقط
  .رئ�سا ؤ�عضاء �ىل تفا�لهم إالجيايب مع هذا النص القانوين املهم

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق احلريك نؤكد �ىل ٔ�مهیة قطاع الربید واملواصالت ا�ي 
یعترب قطا�ا ح�و� ومشغال، ومما �زید من ٔ�مهیته ارتفاع رمق معامالته �شلك 

�اصة �ىل مس�توى �شرتاك يف ش�بكة  ملیار درمه 30اجيايب ٕاذ جتاوز 
الهاتف الثابت والنقال وش�بكة �نرتنت، وكذا جودة اخلدمات اليت �سدهيا 
�لمواطن يف هذا ا�ال، وهو قطاع من ش�ٔنه املسامهة يف التمنیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة �لبالد
  الس�ید الرئ�س،

اج مفهوم الولوج ٕاننا �مثن �ون هذا املرشوع قانون، یندرج يف ٕاطار ٕادر 
ٕاىل ش�باكت املتعهد�ن، من ٔ��ل تقدمي عروض خلدمات �دیدة تنافس�یة، 
ح�ث مينح �لواك� الوطنیة لتق�ني املواصالت سلطة فرض رشوط تق�یة، 
وتعریف�ة �شلك شفاف، ومالمئ لضامن رشوط املنافسة املرشو�ة لفائدة 

، ويه اخلدمة املس�تعملني، كام هو احلال �ل�س�بة خلدمة التجوال الوطين
اليت س�سمح ملشرتك يف �دمة الهاتف النقال �ى م�عهد معني �س�تعامل 
الش�بكة املتنق� ملتعهد ٔ�خر، يف �ا� ما ٕاذا اكنت ش�بكة املتعهد أ�ول ال 
تغطي املنطقة اليت یتوا�د هبا املشرتك، كام �س�ل �رتیاح ٔ�ن هذا املرشوع 

املناطق  وكذا الرشوط اليت  یوحض �یف�ات تفعیل التجوال الوطين يف بعض
  .یمت وفقها البث يف الزنا�ات املتعلقة هبذه اخلدمة

كام �مثن يف الفریق احلريك املق�ىض ا�ي یتعلق ٕ�د�ال مفهوم الصب�ب 
العايل يف نطاق اخلدمة أ�ساس�یة �لمواصالت �لتنصیص �ىل ٕاماكنیة ٔ�داء 

لغ املس�تحقة �لهيم �رمس تعویض �لمتعهد�ن ا��ن جتاوز م�لغ اجنازاهتم املبا
مساهامهتم الس�نویة يف جمال اخلدمة أ�ساس�یة، كام �مثن املق�ىض ا�ي یلزم 
املنعشني العقاریني بتجهزي لك عامرة ولك جتزئة عقاریة �لب��ات التحتیة 
اخلاصة �ملواصالت، واليت �سمح �ربطها �ش�باكت املواصالت، وفق 

�مثن �الیا التنصیص �ىل ٕالزام�ة م�عهدي الرشوط واملعایري احملددة قانونیا، و 

املواصالت بتعدیل عقد �شرتاك ملطابق�ه �ل�رشیع اجلاري به العمل وٕالزام 
  .املتعهد�ن بوضع خمتلف الوسائل رهن ٕاشارة العموم

  الس�ید الرئ�س،
ٕاميا� م�ا يف الفریق احلريك ب�ٔمهیة هذا النص ال�رشیعي، وا�ي �مثن 

س�نصوت �لیه �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بته �رب  مضام�نه ؤ�هدافه، فٕاننا
ٕا�داد النصوص التنظميیة اخلاصة مبق�ضیاته، ؤ�ن �كون هذه املوا�بة رسیعة 
و�ٓنیة، كام ن�ٔمل ٔ�ن �سا�ر التطور ا�ي یعرف قطاع املواصالت يف ا�ال 
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التك�ولو� والتقين، كام ن�ٔمل ٔ�ن �كون �لعامل القروي واجلبيل واملناطق 
   .اویة نص�ب من التغطیة والتجوال الوطينالصحر 

  .شكرا �ىل حسن ٕانصا�مك والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الفریق �شرتايكمدا��  -4

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 مب�لس املس�شار�ن يف �سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك

 24.96یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12م�اقشة مرشوع قانون رمق 
التطورات  مسا�رة ٕاىل ا�ي هيدف املتعلق �لربید واملواصالت، املرشوع

 مالمئة ال�رشیعي �س�مترار، وٕاىل التك�ولوج�ة اليت یعرفها القطاع الرمقي
ال�رشیع ا�ويل، ملوا�بة وت�ٔطري تفعیل  مع املنظم لقطاع املواصالت الوطين

  .إالجراءات املت�ذة يف هذا ا�ال
ویعترب مرشوع القانون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، مرشو�ا �ام نظرا 
الرتباطه بقطاع �راهن �لیه املغرب مس�تق�ال، �عتباره قطا�ا ح�و�، یقدم 

صاد الرمقي �دمات �مة �لمواطنني،  وقطا�ا اسرتاتیجیا مضن خمطط �ق�
ا�ي اخنرط ف�ه املغرب بقوة، ٔ��د ٔ�معدة �ق�صاد الوطين، ولهذا �رى ٔ�نه 

من الطبیعي �دا ٔ�ن تولیه احلكومة اه��ا بلیغا، نظرا ملا  یعرفه من  
تطورات رسیعة وم�الحقة، ی��غي التد�ل �س�مترار ملوا�بهتا وت�ٔطريها قانونیا 

 املنظم لها، وتعدیل ما ميكن تعدی� وتنظميیا، من ٔ��ل جتوید النص القانوين
ٕالد�ال املس�ت�دات اليت یعرفها قطاع االتصاالت والتك�ولوج�ات كام س�بق 

  .ا��ر
ولهذا اكن من الرضوري التد�ل لت�اوز النواقص املس�� يف القانون 

، ووضع مق�ضیات �دیدة �س�تجیب �لت�ارب واملامرسات 24.96رمق 
�منیة قطاع املواصالت، و�لتحوالت اليت املتعارف �لهيا دولیا يف ٕاطار 

  .طرٔ�ت �ىل املیدان �س�ب تعدد املتد�لني ووجود م�افسة رشسة ف� ب�هنم
و�لتايل ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن �مثن ما �د يف املرشوع �اصة �ىل مس�توى 
الولوج ٕاىل ش�باكت املتعهد�ن لتقدمي عروض خلدمات �دیدة تنافس�یة، 

یة السلطة لفرض رشوطها �شلك شفاف و�ىل مس�توى م�ح الواك� الوطن 
ومالمئ من ٔ��ل ضامن املنافسة املرشو�ة لفائدة املس�تعملني �اصة ف� 
خيص التجوال الوطين، ا�ي س�یف�ح جمال اس�تعامل الش�بكة يف �ا� 
التوا�د يف م�طقة ال تتوفر فهيا تغطیة ش�بكة املتعهد املشرتك معه، وذ� 

حامیة املس�هت� وإال�داد الرمقي  �شلك قانوين و�رشوط واحضة، لتعز�ز
�لرتاب الوطين من �ة ومحلایة املنافسة يف قطاع املواصالت من �ة �نیة، 
يف ٕاطار تعممي الولوج خلدمات االتصال وتفادي التفاو�ت بني املناطق يف 

  .هذا ا�ال، �اصة ٔ�مام �زاید احلا�ة ٕاىل �دمات هذا القطاع

  الس�ید الرئ�س،
�شرتايك ال ميك�نا ٕاال نصوت �ٕالجياب �ىل هذا ٕاننا يف الفریق 

املرشوع، �عتباره س�یف�ح ال حمال �ٓفاقا واسعة ٔ�مام هذا القطاع الوا�د 
ا�ي �راهن �لیه بالد�، وكذ� لتدارك الت�ٔخر احلاصل �ىل مس�توى 
صدور النص ا�ي مت تقدميه ٔ�مام جلنة القطا�ات إالنتاج�ة مب�لس النواب 

، مما جيعلنا نطلب من احلكومة ال�رسیع ٕ�صدار 2014 یولیوز 9بتارخي 
النصوص التنظميیة من ٔ��ل التزنیل الفعيل ملضامني هذا النص �ىل ٔ�رض 

  .الواقع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :العام ملقاوالت املغرب �حتادفریق مدا��  -5

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي احملرتم، الس�ید وز�ر الصنا�ة 

الس�ید اكتب ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 
  الرمقي امللكف �الس��ر، 

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

املغرب يف یطیب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت 
یقيض بتغیري  121.12ٕاطار ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق �لربید واملواصالت يف اجللسة العامة،  24.96و�متمي القانون رمق 
ح�ث �روم مرشوع هذا القانون ٕاىل مالءمة إالطار ال�رشیعي والتنظميي 

لتطورات اليت الضابط لقطاع املواصالت بقصد جع� قادرا �ىل مسا�رة ا
یعرفها سوق االتصاالت والتك�ولوج�ات، وكذا موا�بة وت�ٔطري تفعیل 
إالجراءات املت�ذة؛ تدارك مجمو�ة من النواقص املس��، ووضع مق�ضیات 
�دیدة تبلور ٔ�فضل الت�ارب واملامرسات املتعارف �لهيا دولیا؛ مع ٕادراج 

ض خلدمات مفهوم الولوج ٕاىل ش�باكت املتعهد�ن، من ٔ��ل تقدمي عرو
�دیدة تنافس�یة؛ ٕاضافة ٕاىل ٕاد�ال مفهوم الصب�ب العايل يف نطاق اخلدمة 
أ�ساس�یة �لمواصالت �لتنصیص �ىل ٕاماكنیة ٔ�داء تعویض �لمتعهد�ن ا��ن 
جتاوز م�لغ ٕاجنازاهتم املبالغ املس�تحقة �لهيم �رمس مساهامهتم الس�نویة يف جمال 

الیة ا�ي یتالءم مع جسامة اخلدمة أ�ساس�یة؛ ت�ين نظام العقو�ت امل
ا�الفات املر�ك�ة؛ مع ٕالزام املنعشني العقاریني بتجهزي لك عامرة ولك جتزئة 
عقاریة �لب��ات التحتیة �ملواصالت، �سمح �ربطها �ش�باكت املواصالت 
و�ريها من التدابري ال�رشیعیة الواردة يف مرشوع القانون ق�د والتصویت 

  .لعامةواملصادقة �لیه �جللسة ا
كام ٔ�ن أ�مهیة �سرتاتیجیة لقطاع الربید واملواصالت تفرض حامیته 
و�منیته، �لنظر ٕاىل ٔ�ن إالماكنیات املهمة لتك�ولوج�ا االتصال اليت مينحها 
هذا القطاع من ش�ٔنه إالسهام �شلك فعال يف مسلسل التمنیة �ق�صادیة 
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ملتعهد�ن من و�ج�عیة، مع ما یرتتب عن ذ� من رضورة متكني ا
  .اس�تغالل إالماكنیات املتوفرة والب��ات التحتیة �ك�ف�ة معقلنة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف مق�ضیات 

املتعلق  24.96یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12مرشوع القانون رمق 
مل �ىل اختاذ التدابري وإالجراءات �لربید واملواصالت، مع رضورة الع

الكف�� ��هنوض هبذا القطاع احلیوي، الس�� من �الل السعي حنو تعممي 
ش�بكة االتصاالت �ىل مس�توى الرتاب الوطين اكفة، ومتكني مجیع املواطنني 
من الربط �ش�بكة الهاتف �ل�د من التفاو�ت ا�الیة يف �س�تفادة من 

اع خصوصا ف� یتعلق بضعف دافعات طیف اخلدمات اليت یقد�ا القط
التغطیة الهاتف�ة، يف ٔ�فق موا�بة املغرب ٕالیقاع الثورة التق�یة واملعلوماتیة يف 

  .�امل الصنا�ة الرمقیة واالتصاالت
و�لیه، فاحلكومة مطالبة بتحق�ق الن�ا�ة �س��ریة من �الل ٕا�داث 

��ات التحتیة ب��ات حتتیة �دیدة، وضبط طرق و�یف�ات اق�سام الب 
والتجهزيات الرضوریة ٕالجناح �س��ر �اصة يف قطاع الهاتف النقال يف 
ج�� الثالث والرابع، �اصة ٕاذا �لمنا ٔ�ن املغـرب یصنف مضـن ف��ة البل�دان 
أ�ق�ل اس�تعدادا لالخنـراط فـي ال�ـورة الصناع��ة الرابع�ة، وهو ما 

املغرب لولوج �دي ا�ول  س�یؤدي، ال قدر هللا، ٕاىل �دم تعز�ز قدرات
  .الصا�دة

  الس�ید الرئ�س، 
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة الربملانیة ا�تصة 

یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  121.12خبصوص مرشوع قانون رمق 
املتعلق �لربید واملواصالت، فٕاننا نصوت �ىل مرشوع هذا القانون  24.96

  .�ٕالجياب
  .ىل حسن ٕاصغا�مكوشكرا �

  :فریق �حتاد املغريب �لشغلمدا��  -6

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس املس�شار�ن 

غیري و�متمي القانون یقيض بت  121.12من ٔ��ل م�اقشة مرشوع قانون رمق 
املتعلق �لربید واملواصالت، وال داعي �لتذكري الس�ید الوز�ر ب�ٔمهیة  24.96

هذا القطاع احلیوي وا�ي عرف تطورات �مة يف املغرب من �الل 
ا�هودات املبذو� �ىل صعید الفا�لني �لقطاع و�ىل و�ه اخلصوص 

اخ�صاصاهتم، مس�ت�ديم ومس�ت�دمات القطاع �لك ف�اهتم ودر�اهتم و 
ملیار درمه  30اليشء ا�ي جعل القطاع یعمتد رمق معامالت �م �دا فاق 

يف ظل م�افسة قویة يف السوق العاملیة، ومع لك هذا فٕانه �سدي �دمات 

�مة �لمواطنني واملواطنات و�ىل س��ل املثال ال احلرص اخلدمة الهاتف�ة 
طور �دد املشرتكني من الثابتة واملتنق� وإالنرتن�ت، ٔ�ضف ٕاىل لك هذا ت

س�نة ٔ�خرى، مما یعزز اسرتاتیجیة املغرب الرمقي للك إالدارات واملؤسسات 
العموم�ة، م�وهني يف هذا الصدد بن�اح �سرتاتیجیات اليت هتم القطاع، 
اكسرتاتیجیة تعممي الولوج و�دمات االتصال يف مجمو�ة من املناطق من 

واطنني من �ة وبني املواطنني ٔ��ل فك العز� و�سهیل التواصل بني امل
وإالدارات واملؤسسات العموم�ة من �ة ٔ�خرى، يف ظل ا�رتام املتعهد�ن 
يف القطاع �لرشوط التعاقدیة واليت تتضمهنا دفا�ر التحمالت �ىل مس�توى 
اخلدمات، وكذا �ىل مس�توى العروض، واليت جيب ٔ�ن حترتم العاملني 

�ٔ�جور ٔ�و التعویضات عن  �لقطاع وتضمن حقوقهم سواء تعلق أ�مر
ا�اطر، نظرا ملا قد �كون لش�باكت االتصال من ت�ٔثريات �ىل حصة 
املس�ت�دمات واملس�ت�دمني وكذا معوم املواطنني، وهبذه املناس�بة فٕاننا 
نطالب ٕ�جراء دراسات تق�مي أ��ر ا�ي قد حتدثه هذه الش�باكت �ىل 

  .ة �نیةالعاملني �لقطاع من �ة ومعوم املواطنني من �
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان العروض اليت �اء هبا املرشوع ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته والقايض 
بتقس�مي أ�لیاف البرصیة مبق�ىض قرار الواك� القايض بتقس�مي الب��ات التحتیة 
املتعلقة �ٔ�لیاف البرصیة الواص� ٕاىل املشرتك ح�ث س�متكن العروض 

بكة املتنق� و�ري املتنق� اليت مت املقدمة من الولوج مجلیع مكو�ت الش� 
ٕا�دا�ا من طرف املتعهد ا�ي ٔ�راد ٔ�ن �س�مثر يف هذه امل�ش�ٓت، وح�ث 
ٔ�ن القطاع هو قطاع ح�وي �متثل ٔ�مهیته يف �ونه ميول مس�ٔ� �بتاكر يف 
�ق�صاد الوطين، كام ٔ�نه �ت الیوم �شلك جزءا ال یتجزٔ� من ��ش 

عدید من رضور�ت احلیاة الیوم�ة املواطنني، ش�ٔنه يف ذ� ش�ٔن ال
  .�لمواطنني، خصوصا يف جمال البحث العلمي وا�راسة وتوفري املعلومة

ويف أ��ري ال �سعنا يف �حتاد املغريب �لشغل، ٕاال ٔ�ن �مثن لك م�ادرة 
من ش�ٔهنا ٔ�ن تقدم �دمة �لمواطنات واملواطنني من �الل تطو�ر ٕاماكنیات 

ات من �ة، وكذا احلفاظ �ىل مك�س�بات التواصل والولوج ٕاىل املعلوم
العاملني �لقطاع ومتك�هنم من تعویضات عن اخلدمات املقدمة وجزء من 
�س�بة أ�ر�ح وكذا توفري امحلایة اجلسدیة من �الل تطو�ر ا�ٓلیات 

   .املس�تعم� وختف�ف �س�بة الت�ٔثريات السلبیة �ىل حصة العاملني �لقطاع
  .�ىل نص املرشوع ٕالجيابننا نصوت �للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه، فإ 

یتعلق  89.15مقرتح قانون یقيض بتغیري و�متمي القانون رمق  :سابعا
  :��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

ا�س�اما وق�ا�ة فریقي أ�صا� واملعارصة مب�ليس الربملان، الرام�ة ٕاىل 
یعي، وٕاصالح اخلط�ٔ املادي ا�ي شاب قانون رمق جتوید هذا النص ال�رش 
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املتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي �ني ٕا�الته  89.15
  .�ىل احلكومة قصد ال�رش يف صیغتة ا�هنائیة

فٕاننا �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن مقرتح 
دي، وفق املساطر ال�رشیعیة القانون هذا، س��دارك ال حما� هذا اخلط�ٔ املا

من ٔ��ل ت�ٔ�ید ��س�ام . السلمية كام يه م�صوص �لهيا يف دس�تور اململكة
ال�رشیعي املتعلق �لقوانني املنظمة لهیئات ا�هنوض �لتمنیة ال�رشیة 

 168.169واملس�تدامة وا�ميقراطیة ال�شار�یة املنصوص �لهيا يف الفصول 
  .من ا�س�تور 170و

 7ني برضورة تعدیل املق�ضیات املنصوص �لهيا يف املادة كام ٔ�ننا مق�نع
ینا�ر  16بتارخي  6640من هذا القانون، واليت صدرت يف اجلریدة الرمسیة 

من نفس القانون، واليت  5، يف صیغة م�ناقضة مع مق�ضیات املادة 2018
  .تتعلق �شلكیة ت�ٔلیف ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

لمك يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ننا نصوت �ٕالجياب  واملناس�بة نؤكد
�ىل هذا املقرتح قانون، ٕاميا� من فریق�ا ب�ٔمهیة ومل�اح�ة ٕا�داث هذه ا�ٓلیة 
ا�س�توریة، املهمة وأ�ساس�یة يف مسار العمل الش�بايب وامجلعوي، وجع� 
قوة اقرتاح�ة يف ٕاطار مؤسسايت �لهنوض ب�ٔوضاع الش�باب وت�ٔهیلهم 

ولتعز�ز .  ة يف تعز�ز املسار ا�ميقراطي والتمنوي ببالد� من �ة�لمسامه
  .ا�ینام�ة املؤسساتیة اليت �شهدها بالد� من �ة �نیة

  :احلريك الفریقمدا��  -2

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
لفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ملناقشة مقرتح �رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس ا
یتعلق ��لس �س�شاري والعمل  89.15قانون یقيض بتغیري القانون رمق 

  .امجلعوي
  الس�ید الرئ�س،

بدایة البد ٔ�ن �س�ل ٕاشادتنا وتنوهينا �لنقاش الهادئ واملسؤول ا�ي 
راسة عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، مبناس�بة ا�

والتصویت �ىل هذا املقرتح قانون، ا�ي �اء لیصحح خط�ٔ ماد�، مت 
�دوثه ما بني أ�مانة العامة �لحكومة وإالدارة املعنیة مب�لس النواب بعد 
مصادقة جمليس الربملان يف اطار القراءة أ�وىل والثانیة �ىل مرشوع قانون 

امجلعوي وا�ي  املتعلق ��لس �س�شاري �لش�باب والعمل 89.15رمق 
ٔ�د�ل �لیه مجمو�ة من التعدیالت من ب�هنا تعدیل املادة السابعة م�ه، ح�ث 
مت �ذف �ا� التنايف بني العضویة يف ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل 
امجلعوي والعضویة يف جمليس الربملان، لكن اخلط�ٔ املادي �ذف هذا 

ا�لس �س�شاري  التعدیل ؤ�بقى �ىل �ا� التنايف بني العضویة يف
�لش�باب والعمل امجلعوي والعضویة يف جمليس الربملان، وهيدف املقرتح ٔ�یضا 

ٕاىل ضامن ��س�ام ال�رشیعي املتعلق �لقوانني املنظمة لهیئات ا�هنوض 
�لتمنیة ال�رشیة املس�تدامة وا�ميقراطیة ال�شار�یة املنصوص �لهيا يف الفصول 

یتعلق أ�مر ��لس أ��ىل �لرتبیة  من ا�س�تور، ٕاذ 170و 169و 168
والتكو�ن والبحث العلمي وا�لس �س�شاري لٔ�رسة والطفو� وا�لس 

  .�س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي
  الس�ید الرئ�س،

للك هذه �عتبارات، س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيا� �ىل هذا 
  .املقرتح قانون
  .والسالم

من القانون رمق  66و 65عدیل املادتني مقرتح قانون یقيض بت: �م�ا
املتعلق ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي  67.12

�لم�الت املعدة �لسكىن �ٔو لالس�تعامل املهين، الصادر ب��ف�ذه 
نونرب  91( 1435حمرم  15يف  1.13.111الظهري الرشیف رمق 

2013(.  

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

أ�صا� مب�لس املس�شار�ن �لت�اوب مع مضمون مقرتح ی�رشف فریق 
املتعلق ب��ظمي العالقات  67.12قانون، ا�ي یقيض بتعدیل قانون رمق 

التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت املعدة �لسكىن ٔ�و لالس�تعامل 
�ىل . م�ه 66و 65املهين، وا�ي هيدف ٕاىل ٕاصالح خط�ٔ مادي �ملادتني 

، يف �ني ٔ�ن الس�یاق "املكرتي"ر�ن نصتا �ىل مصطلح اعتبار ٔ�ن الفق
  .ا�اليل یف�د ٔ�ن أ�مر یتعلق �ملكري

وح�ث ٔ�ن هذا اخلط�ٔ املادي ینعكس سلبا �ىل ٕارادة وتو�ه املرشع، 
، �عتباره صاحب املكرياليت اكنت هتدف ٕاىل بقاء املنقول حتت عهدة 

قيض ببقاء املنقوالت يف صیغهتا احلالیة ت 65العني املكرتاة لكن املادة 
وا�ي یعد طرفا �ائبا و�ري معروف ماكن املكرتي، املذ�ورة يف عهدة 

فالصواب یق�يض بقاء املنقوالت حتت عهدة املكري طاملا  و�لتايل. توا�ده
  .هو من �سمل ح�ازة احملل واملنقوالت

من نفس القانون، واليت بدورها تتضمن خط�ٔ  66ٔ�ما ف� یتعلق �ملادة 
ا، ح�ث تنص يف صیغهتا احلالیة �ىل جواز م�ابعة املكرتي �لمكري مادی�

بناء �ىل شاكیة من املكرتي ٔ�و من ميث�، فٕاننا �رى ٔ�ن هذه املادة ختالف 
طبیعة الرابطة القانونیة بني املكري واملكرتي، ٔ�ن املعين �ملتابعة وصاحب 

املادي  احملل هو املكرتي، و�لتايل وجب تعدیلها وتصحیح �ذا اخلط�ٔ 
ال جيوز م�ابعة : "املنصوص �لیه يف يف هذه املادة، وفق الصیغة التالیة

  ".املكري ٕاال بناء �ىل شاكیة املكرتي ٔ�و من ميث� ٔ�و یقوم مقامه
املتعلق  67.12ومبا ٔ�ن هذا املقرتح قانون �ريم ٕاىل تعدیل قانون رمق 

املعدة �لسكىن ٔ�و ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت 
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لالس�تعامل املهين، �رب تغیري عبارة املكرتي بعبارة املكري الواردة يف الفقرة 
، من ٔ��ل تصحیح 66، وكذا الفقرة أ�وىل من املادة 65الثانیة من املادة 

اخلط�ٔ�ن املادیني ا���ن س�بق إالشارة هلام ٔ��اله، فٕاننا يف فریق أ�صا� 
  .هذا املقرتح قانون نصوت �ٕالجياب �ىل واملعارصة

  :یق احلريكر الف مدا�� -2

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

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مبناس�بة مقرتح قانون 
املتعلق ب��ظمي  67.12مق من القانون ر 66و 65یقيض بتعدیل املادتني 

العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت املعدة �لسكىن ٔ�و 
حمرم  15يف  �1.13.11س�تعامل املهين الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

  ).2013نونرب  19( 1435
  الس�ید الرئ�س،

ٕان املقرتح السالف ا��ر �ريم ٕاىل ٕاصالح خط�ٔ �رسب ٕاىل الفقرة 
 67.12من القانون رمق  66والفقرة الثانیة من املادة  65نیة من املادة الثا

املتعلق ب��ظمي العالقات التعاقدیة بني املكري واملكرتي �لم�الت املعدة 
�لسكىن ٔ�و الس�تعامل املهين، ٕاذ نصت الفقر�ن �ىل مصطلح املكرتي ب�� 

ن اىل تصویب الس�یاق یف�د ٔ�ن أ�مر یتعلق �ملكري وهيدف مقرتح القانو
  .هذا اخلط�ٔ املادي
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الفقرة الثانیة من نفس املادة تضمنت خط�ٔ ماد� ذ� ٔ�ن عوض 
التنصیص �ىل بقاء املنقوالت املذ�ورة يف عهدة املكري طاملا ٔ�ن هو من 
�سمل ح�ازة احملل، ومت التنصیص �ىل بقاء املنقوالت يف عهدة املكرتي 

  .ائب و�ري معروف ماكن توا�دهواحلال ٔ�ن هذا أ��ري �
تضمنت خط�ٔ ماد� ذ� عوض  66كام ٔ�ن الفقرة الثانیة يف املادة 

التنصیص �ىل �دم جواز م�ابعة املكري، ٕاال بناءا �ىل شاكیة من املكرتي 
ٔ�و من ميث�، ح�ث مت التنصیص �ىل العكس ٔ�ي �دم جواز م�ابعة 

ميث� ٔ�و یقوم مقامه واحلال املكرتي، ٕاال بناءا �ىل شاكیة من املكري ٔ�و من 
ٔ�ن املعين �ملتابعة يف هذه احلا� ل�س هو املكرتي بل هو املكري، ٕاذا 

  .توصل بطرق اح�یالیة الس�تصدار أ�مر القضايئ �سرت�اع احملل املهجور
واعتبارا للك هذه املعطیات فٕاننا يف الفریق احلريك نصوت �ٕالجياب 

  .لصاحل هذا املقرتح
  .والسالم �لیمك

من الظهري الرشیف  106مقرتح قانون لتعدیل الفصل  :�سعا
�ش�ٔن ظهري ) 3191غشت  12( 1331رمضان  9الصادر يف 

  .و�متميه �لزتامات والعقود كام مت تعدی�

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

ی�رشف فریق أ�صا� واملعارصة يف جملس املس�شار�ن، ٔ�ن یتفا�ل مع 
 9(من الظهري الرشیف الصادر يف  106لفصل مقرتح قانون لتعدیل ا

�ش�ٔن ظهري �لزتامات والعقود كام  1913غشت  12) 1331رمضان 
وا�ي هيدف ٕاىل الرفع من مدة التقادم املتعلقة �حلوادث . تعدی� و�متميه

النامجة عن انف�ار أ�لغام، اليت تعود ٕاما ٕاىل العهد �س�تعامري ٔ�و ٕاىل ت� 
ات البول�ساریو ٔ�و اجل�ش املغريب، وت�سب يف م�ٓس اليت زرعهتا مل�ش�ی

  .لساكنة هذه املناطق اليت تتوا�د هبا أ�لغام
ومبا ٔ�ن املامرسة العملیة �شفت جلوء �دد من املواطنني حضا� أ�لغام 
واملتفجرات ٕاىل ٕادارة ا�فاع الوطين، ٔ�و ٕاىل وزارة املالیة من ٔ��ل املطالبة 

اليت حلقهتم �س�ب هذه أ�لغام واملتفجرات، الودیة �لتعویض عن أ�رضار 
ویمت تعویضهم من طرف الو�یل القضايئ، لكن �البا ما �رى ٔ�ن ا�لجنة 
ا�تصة بدراسة هذه امللفات، �رفض طلبات التعویض اليت یتقدم هبا 
ٔ�حصاهبا بناءا �ىل مرور ا�ل مخس س�نوات من �رخي احلادث، بع� تقاد�ا 

ن ظهري �لزتامات والعقود، وهذا ما یفوت �ىل م 106اس��ادا ٕاىل الفصل 
املترضر�ن �س�تفادة من حقهم يف التعویض، �عتبار ٔ�ن ا�و� يه 
املسؤو� املدنیة عن حامیة املواطنني من مجیع أ�رضار  النامجة عن معل 

  .املؤسسات العموم�ة مبا يف ذ� ٕازا� أ�لغام
وت �ٕالجياب �ىل هذا املقرتح �� فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نص

قانون، نظرا ٔ�مهیته املمث� يف رفع تقادم دعوى التعویض عن أ�رضار 
النامجة عن حوادث انف�ار أ�لغام من مخس س�نوات ٕاىل مخسة عرش 
س�نة، من ٔ��ل ضامن حصول الض�ا� �ىل تعویض ی��اسب مع جحم الرضر 

ة �ل�انب إال�ساين والوضع النامج عن هذه أ�لغام واملتفجرات، وكذ� مرا�ا
  .الصحي �لض�ا�، املترضر�ن جراء هذه أ�لغام

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -2

  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف اخللق واملرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
من  106يف ٕاطار املناقشة والتصویت �ىل مقرتح قانون لتعدیل الفصل 

�ش�ٔن  1913غشت  12) 1331رمضان  09(الظهري الرشیف الصادر يف
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ا فریق قانون �لزتامات والعقود كام مت تعدی� و�متميه ويه م�اس�بة حنيي فهي
العدا� والتمنیة مب�لس النواب والفرق أ�خرى اليت سامهت يف بلورة هذا 

من  106املقرتح �ىل ان��اهها لكون مدة التقادم املنصوص �لهيا يف الفصل 
قانون �لزتامات والعقود تؤدي ٕاىل ضیاع حق أ�ش�اص املترضر�ن من 

�ىل ٔ�ن د�اوى  وٕان كنا يف الفریق نؤكد. انف�ار أ�لغام يف التعویض
التعویض يف هذه احلاالت ال جيب ٔ�ن خيضع �لتقادم �ىل اعتبار ٔ�ن ا�و� 
مسؤو� عن ٕازا� هذه أ�لغام اليت تعود معظمها ٕاىل فرتات التو�ر العسكري 

�ٕالضافة ٕاىل جسامة أ�رضار . مع الك�ان الومهي وبعضها ٕاىل فرتة �س�تعامر
الض�ا� من �اهات مس�تدمية وما الناجتة عن انف�ارها ح�ث یصاب معظم 

  . یتو� عن ذ� من ٔ�رضار نفس�یة واق�صادیة واج�عیة
و�لتايل، ال �سعنا ٕاىل ٔ�ن حنيي زمالئنا يف الغرفة أ�وىل �ىل هذه 

  .املبادرة احملمودة واملعتربة
وٕان كنا �مثن، يف فریق العدا� والتمنیة، املصادقة �ىل هذا النص 

درة ممثيل أ�مة، فٕاننا من �ة ٔ�خرى، نعرب عن ال�رشیعي النابع من م�ا
اس��ائنا من ضعف حصی� الربملان بصفة �امة وجملس�نا املوقر بصفة �اصة 
ف� خيص مقرت�ات القوانني املصادق �لهيا، واليت يه من مصمي اخ�صاصه 
أ�صیل، ح�ث مل یبلغ �دد ما متت املصادقة �لیه من مقرت�ات �الل 

مقرت�ات، من ب�هنا مقرتح قانون وا�د  10ة سوى نصف الوالیة املنرصم
  .مببادرة من ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن وهيم تعدیل النظام ا�ا�يل �لم�لس

ویعزى هذا الضعف �ٔ�ساس ٕاىل �دم التفا�ل إالجيايب �لحكومة مع ما 
یتقدم به املس�شارات واملس�شارون من م�ادرات �رشیعیة، واليت بلغ 

مقرت�ات تقدم هبا فریق�ا  4عرشات املقرت�ات، مهنا  �ددها ٕاىل �دود الیوم
وهتم مجیعها �شلك ٔ�سايس تعدیل مق�ضیات قانونیة م�ضمنة يف نصوص 
�رشیعیة ساریة املفعول واليت ٔ��ن تزنیلها �ىل ٔ�رض الواقع وجود فرا�ات 
قانونیة ٔ�و �روز اخ�الالت تؤ�ر يف ا�س�ام املنظومة القانونیة ٔ�و ال متكن من 

. قوق ٔ�حصاهبا كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لمقرتح ا�ي حنن بصددهحفظ احل
  . أ�مر ا�ي خيلف �ٓ�ر سلبیة �ىل املواطنني واملواطنات

واعتبارا لكون املقرت�ات املتقدم هبا هتدف ٕاىل ملء الفراغ احلاصل 
وجتاوز �خ�الالت اليت ٔ��نت عهنا املامرسة، فٕان احلكومة مطالبة ٕ�عطاء 

املقرت�ات �لتفا�ل معها وتعمیق النقاش حولها من ٔ��ل تصویب قمية لهذا 
وتدق�ق ما حيتاج ٕاىل ذ�، �ىل غرار ما یمت الق�ام به عند دراسة مشاریع 
القوانني اليت تتقدم هبا احلكومة، ولك ذ� يف ٕاطار من التعاون والتوازن 

  .ا�ي رخسه ؤ�كد �لیه دس�تور اململكة
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الفریق احلريك دا��م -3

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

  ،السادة الوزراء احملرتمني

  ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مبناس�بة مقرتح قانون 

) 1331رمضان  9(من الظهري الرشیف الصادر يف  106بتعدیل الفصل 
  .�ش�ٔن قانون إاللزتامات والعقود كام مت تعدی� و�متميه 1913غشت  12

  ،الس�ید الرئ�س
ٕان اخلصوصیة اليت �متزي هبا أ�قالمي الصحراویة البی��ة و�ج�عیة 
والس�یاس�یة واليت عرفت العدید من احلوادث اليت ترضر من �اللها 

�ن �سقطون مواطنون من هذه أ�قالمي �اصة مهنا الر�ل ور�اة إالبل ا�
ق�ال ٔ�و مصابني ن���ة أ�لغام املوروثة من إالس�تعامر إالس�باين ٔ�و اليت 
زرعها مر�زقة البول�ساریو �شلك عشوايئ، ح�ث �س�ب�ت هذه احلوادث يف 
ٔ�رضار بلیغة ؤ��دثت �اهات وٕا�اقات مس�تدمية تطلبت ر�ایة طبیة 

قوق مس�مترة وطوی� املدى، فضال عن امل�ٓيس اليت تعرض لها ذوي احل
و�ٓهايل الض�ا� يف �ا� الوفاة، و�لیه فٕان ٕانصاف ذوي الض�ا� واملصابني 
�لعاهات املس�تدمية یعد مطلبا مل�ا مع رضورة ت�سري  ٕاجراءات احلصول 

  .�ىل التعویضات
و�لتايل فٕان موا�ة طلبات الض�ا� �لتقادم امخلس یعد تعسفا وٕاحجافا 

املسؤولیة  وا�ي ینجم عنه رضر يف حق الض�ا�، وتنصال �ري م�ارش من 
�لمصابني وذوي حقوق الض�ا�، مع العمل ٔ�ن التقادم ل�س من النظام العام 
وٕامنا یمت ا�فع به من طرف من � املصل�ة �اصة ؤ�ن ا�لجنة اليت تنظر يف 
طلبات التعویض ل�ست هی�ٔة قضائیة، ٕامنا يه جلنة �سویة ودیة �مهتا 

ر التعویض بعد ثبوت الرضر، ح�ث ٔ�ن دراسة الطلبات  وحتدید مقدا
ا�و� مسؤو� �ىل حامیة املواطنني ٕ�زا� هذه أ�لغام وصون وضامن حقوق 

  .الض�ا� يف �ا� �دوث رضر ٔ��د املواطنني �یفام اكن جراء هذه أ�لغام 
  ،الس�ید الرئ�س

ٕان هذه أ�لغام لها �القة مب�لفات العملیات العسكریة الناجتة عن الزناع 
ٔ�قا�مينا اجلنوبیة ومن خصائص هذه أ�لغام ٔ�هنا عشوائیة أ��ر ومفرطة  يف

الرضر و�س�ب ٔ�رضارا وخمية �لمواطنني املدنیني من وفاة ٔ�و �شویه ٔ�و جعز 
دامئ مما خيلف �یه �ٓ�را نفس�یة واج�عیة واق�صادیة، �� فه�ي حمرمة 

  .دولیا
�ٓ�االت التعویض  وللك هذا نؤكد و�اهة املقرتح قانون القايض �متدید

  .عن أ�رضار، �ا فٕاننا يف الفریق احلريك نصوت �ٕالجياب �لمقرتح املقدم
 .والسالم �لیمك

املتعلق  17.88 رمق ب�سخ القانون 52.17مرشوع قانون رمق  :�ارشا
ٕ�ثبات مدة الصالح�ة �ملصربات وش�به املصربات واملرشو�ت 

   .تا�املعلبة ا�صصة الس�هتالك إال�سان ٔ�و احلیو 

  :فریق أ�صا� واملعارصةمدا��  -1

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
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  السادة الوزراء احملرتمون 
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 
املتعلق ٕ�ثبات مدة الصالح�ة �ملصربات  52.17م�اقشة مرشوع قانون ومق 

صربات واملرشو�ت املعلبة ا�صصة الس�هتالك إال�سان ٔ�و وش�به امل
  .احلیوان

وامسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�شكر الس�ید الوز�ر �ىل العرض ا�ي قدمه 
  .و�ىل جو النقاش البناء ا�ي طبع دراسة هذا النص �ىل مس�توى ا�لجنة

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
وم یعترب �لقة مما ال شك ف�ه ٔ�ن املرشوع ا�ي حنن بصدد دراس�ته الی

يف سلس� القوانني اليت �اءت ملالءمة املنظومة القانونیة لبالد� مع ت� 
اخلاصة �ٕالحتاد أ�ورويب يف ٕاطار الوضع املتقدم، وا�س�اما مع س�یاسة 
�نف�اح الت�اري اليت تق�يض موا�بة ال�رشیعات اليت تفرض معایري حمددة 

  .�لمنتو�ات املصدرة
ملق�ضیات القانونیة اجلدیدة اخلاصة �ٕالحتاد يف هذا إالطار نصت ا

واملتعلقة �لعنونة وٕاخ�ار  2013أ�ورويب واليت د�لت �زي التنف�ذ س�نة 
املس�هت� ال تنص �ىل رضورة وضع �رخي إالنتاج �ىل املنتوج، �ىل اعتبار 
ٔ�ن إالشارة لهذا التارخي ال توفر ٔ�ي معلومات حصیة حول املنت�ات 

  . خي الصالح�ة هو التارخي الوح�د ا�ي هيم املس�هت�الغذائیة، ٔ�ن �ر
للك هذه �عتبارات �رى ٔ�ن هذا املرشوع قانون وا�ي هيدف ٕاىل 

ا�ي �شرتط ٔ�ن حتمل املنت�ات الغذائیة يف  �17.88سخ القانون رمق 
عنو�هتا �رخي ٕانتا�ا وا�هتاء صالح�هتا، هذا املرشوع ا�ي س�سامه يف 

بادالت مع رشاكء املغرب من �يق ا�ول، و�زوید نظر� يف �سهیل امل 
  .املس�هت� �ملعلومات الرضوریة اخلاصة �ملنتو�ات الغذائیة

ٕاننا نؤكد يف فریق أ�صا� واملعارصة �ىل رضورة موا�بة هذه املق�ضیات 
بتدابري معلیة فا�� ؤ�كرث جنا�ة لتعز�ز املراق�ة والت��ع يف موا�ة ٔ�سالیب 

سها البعض وذ� يف ٔ�فق ضامن امحلایة الاكف�ة �لمس�هت� الغش اليت ميار 
ويف هذا إالطار یتعني تعز�ز دور املك�ب الوطين �لسالمة الصحیة . املغريب

�لوسائل املادیة وال�رشیة اليت تبقى يف نظر� �ري اكف�ة لق�ام املك�ب مبهامه 
  .يف هذا ا�ال

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ت �ینا الق�ا�ة يف فریق أ�صا� واملعارصة انطالقا من لك ذ� �كون

  .ب�ٔمهیة هذا املرشوع قانون فٕاننا نصوت �لیه �ٕالجياب

  :الفریق احلريكمدا��  -2

  .�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

  ،الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ،ن احملرتمونالس�یدات والسادة املس�شارو
تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، يف  ٔ� ن  يل عظمي الرشف �ٔ

طار قانون رمق  ٕا ل لقانون رمق  52.17م�اقش�ة مرشوع ا ب�سخ ا
ثبات مدة الصالح�ة �ملصربات وش�به ا 17.88 ملتعلق ٕ�

و  �سان �ٔ ملعلبة ا�صصة الس�هتالك االٕ املصربات واملرشو�ت ا
  .احلیوا�ت

یة ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید اكتب ا�و� وامسحوا يل يف البدا
امللكف �لتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت �ىل العرض القمي ا�ي تطرق من 
�ال� ٕاىل الس�یاق العام ٕال�داد هذا املرشوع املهم، والشكر موصول �لجنة 
الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة رئ�سا ؤ�عضاءا �ىل تفا�لهم إالجيايب مع هذا 

  .القانوين املهم النص
  الس�ید الرئ�س

مهیة هذا املرشوع قانون  لفریق احلريك نؤكد �ىل �ٔ نا يف ا ن ٕا
ق�ة  ملتعلقة �ملرا قانونیة ا ل ا�ي یندرج يف اطار حتیني الرتسانة ا
عتبار  �ذا بعني االٕ لغذائیة،  �ٔ ملنتو�ات ا الصحیة وسالمة ا
�داث املك�ب الوطين �لسالمة  �ددا من املعطیات من مجلهتا ٕا

صدار قانون عرصي یتعلق  ئیة، وٕا لغذا لمنتو�ات ا � الصحیة 
ئیة، �الوة �ىل اصدار  �لمنت�ات الغذا �لسالمة الصحیة 
خ�ار  لغذائیة وٕا ملنت�ات ا قانون یتعلق بعنونة ا ورويب ل حتاد ا�ٔ االٕ
ورويب يف  حتاد ا�ٔ ملغربیة مع االٕ ململكة ا املس�هت�، وتعهدات ا

ل  ن هذا ا ملتقدم، كام �ٔ نص ال�رشیعي یندرج يف اطار الوضع ا
طار حتیني  صلب حامیة املس�هت� املغريب، كام یندرج يف إ
لعاملي، و�زوید  ال�رشیع الوطين مع مدونة ا�س�تور الغذايئ ا
طالع �ىل  املس�هتلكني �ملعلومات اليت ت��ح هلم سهو� االٕ
ملبادالت مع  ئیة، فضال عن �سهیل ا صالح�ة املنت�ات الغذا

نا من �يق ا�و    .لرشاكئ
  الس�ید الرئ�س

مهیة هذا النص ال�رشیعي،  ٔ � اميا� م�ا يف الفریق احلريك ب
جياب، نا س�نصوت �لیه �الٕ ن هدافه، فإ  وا�ي �مثن مضام�نه و�ٔ

تنظميیة اخلاصة  لنصوص ال �داد ا بته �رب إ � ن تمت موا ٓملني �ٔ �
ن  ٔمل �ٔ � ٓنیة، كام ن �بة رسیعة و� ملوا ن �كون هذه ا مبق�ضیاته، و�ٔ

�به محالت حتس�س�  با�ة الصغار وتوعیهتم توا ل لت�ار وا یة لصاحل ا
ملعایري املطلوبة حامیة  ٔمهیة التخز�ن وفق الرشوط وا � ب
لتلف وحفاظا �ىل حصة وسالمة  ئیة من ا لمنتو�ات الغذا �

  .املس�هت� يف ا�الني احلرضي والقروي
السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و  شكرا �ىل حسن انصا�مك

  .و�راكته
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  :شرتايكالفریق �مدا��  -3

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف  �رشفين

املتعلق ٕ�ثبات  17.88ب�سخ القانون رمق  52.17 م�اقشة مرشوع قانون رمق
واملرشو�ت املعلبة ا�صصة  املصربات وش�به �ملصربات مدة الصالح�ة

الس�هتالك ��سان ٔ�و احلیوا�ت، املرشوع ا�ي نعترب ٔ�نه �اء من ٔ��ل 
 ، ا�ي ٔ�صبح م��اوزا يف ظل العمل مبدونة�17.88سخ القانون رمق 

حتیني املق�ضیات القانونیة  ا�س�تور الغذايئ العاملي، وكذ� من ٔ��ل
ال�رشیعات  و�ات الغذائیة، ومالءمهتا معاملتعلقة �لسالمة الصحیة �لمنت

أ�ورويب، نظرا �لعالقات الت�اریة  اليت تنظم العالقة بني دول �حتاد
به، و�لتايل البد من ٔ�ن �كون هناك تقارب �رشیعي بی��ا  القویة اليت �ربطنا

وبني هذه ا�ول، من ٔ��ل رفع إال�راهات ال�رشیعیة املرتبطة بعنونة 
يف  حنو التصد�ر، يف ٕاطار �سهیل املبادالت مع رشاكئنا املنت�ات املو�ة
  .�حتاد أ�ورويب
  الس�ید الرئ�س،

ال �سعنا حنن كفریق اشرتايك، ٕاال ٔ�ن �مثن هذه اخلطوة ال�رشیعیة، اليت 
س�یكون لها أ��ر إالجيايب �ىل املس�هت� املغريب وحامیته من ا�اطر اليت 

ف� خيص املنت�ات املس�توردة ميكن ٔ�ن �شلك خطرا �ىل حصته وسالم�ه 
  .وكذ� املصنعة حملیا �ىل �د سواء

ولهذا ندعو ٕاىل �شدید املراق�ة ف� خيص توارخي ا�هتاء صالح�ة 
املنتو�ات الغذائیة، �اصة يف �ا� وجود امللصقات اليت �سهل اس��دالها، 
اليشء ا�ي �شلك خطرا �ىل حصة وسالمة املس�هت�، كذ� ف� خيص 

تخز�ن، وهل یمت ا�رتام الرشوط واملعایري املطلوبة لتخز�ن املواد ظروف ال 
واملنت�ات الغذائیة حىت ال یطالها التلف، وتصبح �شلك هتدیدا حلیاة 
املواطن، وكذ� العمل �ىل التحس�س والتوعیة ب�ٔمهیة ٕاثبات مدة 
الصالح�ة �ىل املواد واملنتو�ات الغذائیة �لحفاظ �ىل حصة وسالمة 

  . املغريباملس�هت� 
  والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مدا�� -4

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

الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة الس�یدة اكتب ا�و� �ى وز�ر 
 احملرتم،  والغا�ت واملیاه القرویة �لتمنیة امللكف واملیاه والغا�ت

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

 املتعلق 17.88 رمق القانون ب�سخ 52.17 رمق قانون مرشوع ی�ٔيت
 املعلبة واملرشو�ت املصربات وش�به �ملصربات الصالح�ة مدة ٕ�ثبات

 �جللسة واملصادقة ا�راسة ق�د احلیوا�ت ٔ�و إال�سان الس�هتالك ا�صصة
 حمینة، ميكن قوانني �ىل �لتوفر بالد� هنج س�یاق يف العامة؛ ال�رشیعیة

 �زوید وكذا حملیا؛ املصنعة واملنت�ات املس�توردة املنت�ات لك �ىل تطبیقها
 املنت�ات صالح�ة �ىل �الطالع �سمح مف�دة مبعلومات املس�هتلكني

 یعترب لكونه الصالح�ة؛ ا�هتاء �رخي السوق، �اصة يف املعروضة الغذائیة
 تتوفر بالد� س�یجعل ما �لمس�هت�، وهو �ل�س�بة املهم الوح�د التارخي وه

 املس�توردة املنت�ات لك �ىل متیزي دون ومطبقة حمینة قوانني �ىل
  .حملیا املصنعة واملنت�ات

 الرئ�س،  الس�ید
 مرشوع مق�ضیات �مثن املغرب ملقاوالت العام �حتاد فریق يف ٕاننا
 الصالح�ة مدة ٕ�ثبات املتعلق 17.88 رمق نونالقا ب�سخ  52.17 رمق قانون

 إال�سان الس�هتالك ا�صصة املعلبة واملرشو�ت املصربات وش�به �ملصربات
 مواءمة ، مضن17.88 رمق القانون �سخ ميكن ٔ�ن يف احلیوا�ت، ون�ٔمل ٔ�و

 الغذايئ ا�س�تور مدونة ومع أ�وروبیة النصوص مع الوطنیة ال�رشیعات
 املنت�ات لك �ىل تطبیقها ميكن حمینة قوانني �ىل التوفر نم العاملي، املغرب

 مف�دة مبعلومات املس�هتلكني حملیا، و�زوید املصنعة واملنت�ات املس�توردة
 السوق يف املعروضة الغذائیة املنت�ات صالح�ة �ىل �الطالع �سمح
 املبادالت �سهیل من ٔ�یضا س�ميكن ما الصالح�ة، وهو ا�هتاء �رخي �اصة
  .أ�وربیني ورشاكئه املغرب بني ةالت�اری

 �زو�ر �االت ٔ�مام املراق�ة �شدید �ىل العمل یتعني �ملقابل، فٕانه
 التخز�ن، مع ٕالشاكالت الغذائیة، والتصدي املنت�ات صالح�ة ا�هتاء توارخي

 سواء، حامیة �د �ىل واملس�هت� الت�ار لصاحل حتس�س�یة محالت ٕاطالق
 من العامة الص�ة وسالمة �ة، ولص�ة من التلف من الغذائیة �لمنت�ات

 .ٔ�خرى �ة
 ا�تصة الربملانیة ا�لجنة دا�ل فریق�ا موقف مع ٔ��ريا، وا�س�اما

 املتعلق 17.88 رمق القانون ب�سخ 52.17 رمق قانون مرشوع خبصوص
 املعلبة واملرشو�ت املصربات وش�به �ملصربات الصالح�ة مدة ٕ�ثبات

 هذا مرشوع �ىل نصوت احلیوا�ت، فٕاننا ٔ�و إال�سان الس�هتالك ا�صصة
  .�ٕالجياب القانون

بتغیري الظهري الرشیف  36.18مرشوع قانون رمق : �ادي عرش
 12( 1396شعبان  15الصادر يف  1.76.534مبثابة قانون رمق 

ا�ول مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ) 1976غشت 
  .و�ٔعضاء ��ش التحر�ر و�وي حقوقهم

  :فریق أ�صا� واملعارصةا�� مد -1

  الس�ید الرئ�س، 
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  السادة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
املتعلق بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18مرشوع قانون رمق 

�ول ا) 1976غشت  12( 1396شعبان  15الصادر يف  1.76.534
مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر وذوي 

  .حقوقهم
امسحوا يل بدایة ٔ�ن ٔ�مثن مضامني العرض املقدم وا�ي مك�نا يف فریق 
أ�صا� واملعارصة من إال�اطة ب�ٔمه املضامني اجلدیدة اليت �اء هبا هذا 

ليت �اء هبا واليت هتدف املرشوع قانون وا�ي �س�ل ٕ�جيابیة املق�ضیات ا
ٕاىل �ه�م ب�ٔرسة املقاومة ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، ويه الف�ة اليت ظلت 
تعاين من ٔ�وضاع اج�عیة ومالیة صعبة ومؤسفة ال ت��اسب ٕاطالقا مع جحم 
التضحیات اليت قدموها ٔ��ل ا�فاع عن مصاحل هذا الوطن وا�ود �ىل 

  .ٔ�راضیه يف موا�ة املس�تعمر الغامش
� فالتفات احلكومة لهذه الف�ة ��ات وم�حها عنایة �اصة �

و��ك�اب �ىل حتسني ٔ�وضاعها ٔ�مر ال م�اص م�ه، �لها �شعرمه ب�ٔن ب�مه 
  .یضعهم مضن اه�ماته ویعطهيم أ�مهیة اليت �س�تحقوهنا

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�مهیة ما �اء به هذا املرشوع 

ن، يف جمال الرفع من ا��ل ا�و� �ىل ٔ�ساسه م��ة التعویض إالجامل قانو
 1142ا�ي �ساوي م�لغه املايل  148من املبلغ املطابق �لرمق �س�تداليل 

، لیصبح بذ� ٔ�ساس تقد�ر 235درهام ٕاىل املبلغ املطابق �لرمق �س�تداليل 
املس�تحقني لها  احلا� �ج�عیة �لمنمتني ٔ�رسة املقاومة و��ش التحر�ر

  .درمه 1516.18یت�دد يف م�لغ 
يف هذا إالطار و�لرمغ من ٔ�مهیة هذا املق�ىض، فٕاننا نؤكد �ىل رضورة 
الرفع من هذا املبلغ ا�س�اما مع أ�وضاع املع�ش�یة اليت ٔ�صبح تتطلب 
�اكلیف ٕاضاف�ة و�رتفا�ات املس�مترة لٔ�سعار، ٔ�ن هذه الف�ة، يف �ا�ة 

�جعة و�رامج اج�عیة فعا� تضمن هلم الع�ش  ٕاىل س�یاسات معوم�ة
  .الكرمي، وحتفظ هلم �رامهتم

  الس�ید الرئ�س، 
للك �عتبارات السالفة ا��ر، قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة 

املتعلق بتغیري الظهري  36.18التصویت �ملوافقة �ىل مرشوع قانون رمق 
 12( 1396شعبان  15 الصادر يف 1.76.534الرشیف مبثابة قانون رمق 

ا�ول مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ) 1976غشت 
 .��ش التحر�ر وذوي حقوقهم

  :فریق العدا� والتمنیةمدا��  -2

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  رتم، الس�ید الوز�ر احمل
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد 
بتغیري الظهري  36.18الوطين �لشغل �ملغرب ملناقشة مرشوع قانون رمق 

 1396من شعبان  15الصادر يف  1.76.534الرشیف مبثابة قانون رمق 
مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ا�ول ) 1976غشت  12(

ؤ�عضاء ��ش التحر�ر و�وي حقوقهم قصد حتسني أ�وضاع �ج�عیة 
واملالیة واملع�ش�یة �لمنمتني ٔ�رسة املقاومة و��ش التحر�ر، من �الل الرفع 
من سقف ا��ل ا�و� �ىل ٔ�ساسه م��ة التعویض إالجاميل من املبلغ 

درهام، ٕاىل  1142ا�ي �ساوي م�لغه املايل  142اليل املطابق �لرمق �س�تد
، لیصبح بذ� ٔ�ساس تقد�ر احلا� 235املبلغ املطابق �لرمق �س�تداليل 

�ج�عیة �لمنمتني ٔ�رسة املقاومة و��ش التحر�ر املس�تحقني لها یت�دد يف 
  .درمه 1516.18م�لغ 

حية واسعة من ٕاننا نعترب ٔ�ن تزنیل هذا إالجراء �ج�عي لفائدة رش 
قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر و�وي حقوقهم ب�ٔ�ر رجعي ابتداء 

هو خطوة م�سجمة مع مق�ضیات الظهري الرشیف رمق  2018من فاحت ینا�ر 
)  2016ٔ�غسطس  20(  1437من ذي القعدة  16صادر يف  1.16.109

بتارخي  011.71املغري واملمتم مبوج�ه القانون رمق  71.14ب��ف�ذ القانون رمق 
احملدث مبوج�ه نظام )  1971د�سمرب  30(  1391من ذي القعدة  12

املعاشات املدنیة س�ميكهنم من ضامن د�ل قار وم�تظم لالس�ت�ابة 
�لمتطلبات اليت تفرضها مسا�رة �سق التطور �ج�عي و�ق�صادي وفقا 

  .لقا�دة احلد أ�دىن �لمعاش
رادي املبذول من طرف احلكومة كام �س�ل �لك ٕاجيابیة ا�هود االٕ 

�لق�ام هبذه املالمئة القانونیة، حرصا مهنا �ىل صیانة و�مثني ا�ا�رة التارخيیة 
الوطنیة، �لهنوض ب�ٔحوال ٔ�رسة املقاومة و��ش التحر�ر �ىل ٔ�ساس 
اخلدمات اجللی� والتضحیات اجلسام اليت قدمهتا لفائدة الوطن، وٕایالهئا ما 

  .�س�تحقه من عنایة
اخلتام، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة س�نصوت �ٕالجياب �ىل ويف 

بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18مرشوع قانون رمق 
ا�ول ) 1976غشت  12( 1396من شعبان  15الصادر يف  1.76.534

مبوج�ه تعویض ٕاجاميل لبعض قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر و�وي 
  .حقوقهم

  .�لیمك ورمحة هللا و�راكته والسالم

  :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مدا�� -3

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
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  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�ید وز�ر الشؤون العامة واحلاكمة احملرتم، 

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

یطیب يل �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
بتغیري الظهري الرشیف مبثابة قانون رمق  36.18م�اقشة مرشوع قانون رمق 

ا�ول مبوج�ه تعویض عن ٕاجاميل لبعض املقاومني ؤ�عضاء  1.76.534
وی�ٔيت مرشوع هذا القانون يف س�یاق رفع . ��ش التحر�ر و�وي حقوقهم

��ل ا�ول �ىل ٔ�ساسه م��ة التعویض إالجاميل لقدماء املقاومني سقف ا
ا�ي  148 �س�تداليل مقالتحر�ر، من املبلغ املطابق �لر ؤ�عضاء ��ش

  235 �س�تداليل مقق �لرـــــدرهام شهر�، ٕاىل املبلغ املطاب �1142ساوي 

ؤ�عضاء  لیصبح ٔ�ساس تقد�ر احلا� �ج�عیة �لمنمتني ٕاىل ٔ�رسة املقاومة 

درمه، واليت یبلغ  ��1516.18ش التحر�ر املس�تحقني لها یت�دد يف 

من ٔ�رامل  1925من املقاومني و 1546مهنم  ،م�متیة وم�متیا 3495تعدادها 

 406ملیو� و 25من ٔ�بناهئم، بغالف مايل ٕاجاميل یقدر ب 24املتوىف مهنم و

  .درهام 640ٔ�لف و

ا�لجنة الربملانیة ا�تصة ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل 

ا�ول مبوج�ه تعویض عن ٕاجاميل  1.76.534خبصوص مرشوع قانون رمق 

لبعض املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر و�وي حقوقهم، فٕاننا نصوت �ىل 

 . مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك


