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  231رمق  اجللسةحمرض 

 ).م2019 يونيو 25(هـ 1440 شوال 21 ثال4ءال : التارخي
  .اGلس لرئFسد القادر سالمة، اخلليفة الرابع املس�شار الس?يد عب: الرئاسة
QقIقة او  امسة، ٕابتداء من الساOة اخلوعرشون دقIقة ثالث: التوقIت

  .اخلامسة والثالثني مساء
  :التاليةيت Oىل النصوص ال�رشيعية Qراسة والتصو ا :اUٔعامل Sدول

 22.01يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  32.18مرشوع قانون رمق  .1
  ؛ املتعلق dملسطرة اجلنائية

mلهنوض  يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة 35.13مرشوع قانون رمق  .2
  ؛Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق Oىل شلك تبادل  10.19ون رمق مرشوع قان .3
رسائل بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب {ش|ٔن تعديل الربوتوzولني رمق 

م�وسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة  –من االتفاق اUٔورو 4ورمق  1
املغربية من �ة، واGموOات اUٔوروبية واQول اUٔعضاء هبا، من �ة 

 ؛2018ٔ�كتو�ر  25املوقع بربوzس?يل يف  ٔ�خرى،
يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة يف جمال  14.19مرشوع قانون رمق  .4

الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل �روتوzول 
تطبيقه وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذzور، املوقعة بربوzس?يل 

 ؛2019ينا�ر  14يف 
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق املؤسس ملنطقة  11.19مرشوع قانون رمق  .5

يف ) رواندا(، املوقع �كIاكيل (ZLECAF) الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة
  ؛2018مارس  21
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق حول نظام  90.18مرشوع قانون رمق  .6

بني حكومة  2018يوليو  5املدارس الربيطانية يف املغرب، املوقع بلندن يف 
 ؛اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا العظمى وا�رلندا الشاملية

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن اخلدمات  97.18مرشوع قانون رمق  .7
بني حكومة اململكة املغربية  2018س�مترب  19اجلوية، املوقع ب�Iودله�ي يف 

 ؛وحكومة مجهورية الهند
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن ¡سلمي  99.18مرشوع قانون رمق  .8

بني اململكة املغربية ومجهورية  2018نومفرب  13اGرمني، املوقع ب�Iودله�ي يف 
 ؛الهند

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن املساOدة  100.18مرشوع قانون رمق  .9
ملكة بني امل 2018نومفرب  12القانونية يف امليدان اجلنايئ، املوقع ب�Iودله�ي يف 

 ؛املغربية ومجهورية الهند
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن التعاون  103.18مرشوع قانون رمق  .10

القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية وتبليغ الطيات والو4ئق 

وإال¨dت القضائية وتنفIذ اUٔحاكم واUٔوامر واملقررات التحكميية، املوقع 
 ؛بني اململكة املغربية ومجهورية الهند 2018نومفرب  12ب�Iودله�ي يف 

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق املوقع dلرdط  104.18مرشوع قانون رمق  .11
بني حكومة اململكة املغربية واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم  2017يوليو  19يف 

املت�دة ملاكحفة التصحر، ممث» UٔdمIنة التنفIذية، من S�ٔل اح�ضان وjدة 
قلميي طبقا mلملحق اUٔول من االتفاقIة املذzورة، وOىل االتفاق الت�س?يق االٕ 

بني حكومة اململكة املغربية  2017د²سمرب  7التمكييل ¯ املوقع dلرdط يف 
 ؛واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر

يوافق مبوجxه Oىل اتفاق املقر املوقع مبرا´ش  01.19مرشوع قانون رمق  .12
بني حكومة اململكة املغربية وtحتاد إالفريقي {ش|ٔن  2018د²سمرب  10يف 

 ؛ٕا·شاء مقر املرصد إالفريقي mلهجرة dلرdط
يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الب¹ املضيف املربم  07.19مرشوع قانون رمق  .13

بني حكومة اململكة املغربية وم«ظمة اUٔمم  2016ماي  d11لرdط يف 
املس?توطنات ال�رشية التابع لٔ½مم املت�دة {ش|ٔن ٕا·شاء املت�دة ممث» برب¨مج 

  .املك�ب الوطين mلمملكة املغربية

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

  :املس�شار الس?يد عبد القادر سالمة، رئFس اجللسة
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  .O�ٔلن عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعية
  الس?يدة الوز�رة،

  وزراء، السادة ال
خنصص هذه اجللسة ¹mراسة والتصويت Oىل النصوص ال�رشيعية 

  :اجلاهزة التالية

يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  32.18مرشوع قانون رمق : ٔ�وال -
 املتعلق dملسطرة اجلنائية؛ 22.01

يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة  35.13مرشوع قانون رمق : 4نيا -
 افIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت؛mلهنوض Uٔdعامل tجrعية والثق

-  Êنصل ٕاىل  11كذ ÌIد حjادي نقرا لك واÎ يلmة دولية اIاتفاق
 .دراس?هتا والتصويت Oلهيا

وقxل الرشوع يف اQراسة، ٔ�ريد dمسمك مجيعا ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�عضاء جلنة 
العدل وال�رشيع وكذÊ رئFسها وكذÊ ٔ�عضاء جلنة اخلارجIة ورئFسها، 

  .ة الفالjة والقطاOات إالنتاجIةوكذÊ جلن
كام ٔ�شكر السادة الرؤساء وكذÊ رئFس اGموOة، والسادة رؤساء 
 ÔوQة، كام ٔ�شكر الس?يد وز�ر العدل والس?يد اكتب اOموGس اFالفرق ورئ
امللكف dلتمنية القروية واكتبة اQوÔ يف اخلارجIة Oىل اGهودات اليت بذلوها 

ملعمقة mلنصوص املعروضة Oىل Sدول ٔ�عاملنا لهذه مجيعا يف س�Iل اQراسة ا



  2019 �ريل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2019 يونيو 25( 1440 شوال 21

  .اجللسة
 32.18و·س?هتل اجللسة Qdراسة والتصويت Oىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق dملسطرة اجلنائية احملال Oلينا  22.01يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق 
  .من طرف جملس النواب

  .وز�راللكمة mلحكومة لتقدمي مرشوع القانون، تفضل الس?يد ال
الس?يد مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة امللكف 

  :dلعالقات مع الربملان واGمتع املدين، الناطق الرمسي dمس احلكومة
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اGلس احملرتمني واحملرتمات،
رمسية âارج  ²رشفين نيابة عن الس?يد وز�ر العدل، اàي يوSد يف ßمة

اàي �متم ويغري بعض  32.18ٔ�رض الوطن، ٔ�ن ٔ�قدم مرشوع قانون رمق 
مق�ضيات قانون املسطرة اجلنائية، واàي ي|ٔيت يف ٕاطار تعز�ز الرتسانة 
القانونية لبالد¨ من S�ٔل التصدي لظاهرة tس�Iالء Oىل عقارات الغري، 

�ها SالÔ املæ محمد وهو الرب¨مج اàي انطلق بعد الرساÔ امللكIة اليت و 
السادس، نرصه هللا ؤ�يده، ٕاىل وز�ر العدل {ش|ٔن التصدي الفوري واحلازم 
لهذه الظاهرة، حIث شلكت هذه الرساÔ نقطة حتول مفصيل يف التعامل مع 
هذا املوضوع، بعد ٔ�ن نبه Sاللته ٕاىل خطورهتا وٕاىل اس?تف�الها، فضال عن 

ق امللكIة اليت يضمنه دس?تور اململكة، مساسها Uٔdمن القانوين والعقاري وحب
  .وهو ما من ش|ٔنه الت|ٔثري سلبا Oىل ماكنة وفعالية املنظومة القانونية لب¹¨

تنفIذا mلتوجهيات امللكIة السامIة مت ٕاjداث جلنة عهد ٕاëهيا بت�xع 
موضوع ٔ�فعال tس�Iالء Oىل عقارات الغري، حتت ٕارشاف وزارة العدل، 

Oة والهيئات واملؤسسات، واكن من ومضت العديد من القطاIات احلكوم
معل هذه اmلجنة ٔ�ن قامت ب�شخيص وسعت ٕاىل ٕارساء مقاربة نتاجئ 

اس?تع�الية شام» وم�اكم»، ومن النتاجئ ذات البعد القانوين، ما هيم معاجلة 
الثغرات اليت ²س?تغلها مر_كxو ٔ�فعال tس�Iالء الر_اكب ٔ�فعاهلم إالجرامIة، 

¡رشيعي {ش|ٔن صالحIة السلطات القضائية اöتصة  ومهنا وجود قصور
  .لعقل العقارات حمل tعتداء

ويف هذا الصدد Sاء هذا املرشوع اàي قدم ٕاىل الربملان، ومت 
، مث 2019ماي  31التصويت Oليه dٕالجامع Oىل مس?توى اGلس اUٔول يف 

تارخي صوتت Oليه جلنة العدل وال�رشيع هنا مب�لس املس�شار�ن dٕالجامع، ب 
  .2019يونيو  17

املرشوع يتضمن ٕاضافة سلس» من الفقرات لتعز�ز دور السلطة 
القضائية يف ٕارساء اUٔمن العقاري وماكحفة tس�Iالء Oىل ٔ�مالك الغري، 

 104واملادة  49من قانون املسطرة اجلنائية واملادة  40وâاصة ما هيم املادة 
مشلت Oددا من التعديالت، ، حIث 390واملادة  366واملادة  299واملادة 

من مدونة احلقوق  4واليت س�شلك ٕاىل Sانب التعديل اàي طال املادة 
العي�Iة حصنا م«يعا يف وSه مر_كيب ٔ�فعال tس�Iالء Oىل ٔ�مالك الغري، 

  .وس?تحقق امحلاية والردع املطلوبني ملوا�ة هذا املشلك

التعاون مرة ٔ�خرى، S�ٔدد dمس الس?يد وز�ر العدل، شكري لمك Oىل 
  .والت�اوب

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  :الس?يد رئFس اجللسة
  .شكرا mلس?يد الوز�ر

ٔ�عتقد ب|ٔنه التقار�ر وزعت Oليمك مجيعا ٔ�و Oىل الفرق Oىل اUٔقل 
  .واGموOة، توزع Oليمك

Êل ملناقشة هذا املرشوع ¯ ذâٓن كام اكلعادة ملن ٔ�ٍراد ٔ�ن يتدUا.  
  :لو mلتصويتٕاذن Îادي ن��ق

  .اك�ن مادة وحIدة وفريدة اليت يت|ٔلف مهنا مرشوع القانون
  .dٕالجامع: املوافقون

  .شكرا
يقيض بتغيري و_متمي  32.18ٕاذن، وافق اGلس Oىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق dملسطرة اجلنائية 22.01القانون رمق 
 يقيض 35.13اUٓن منر ¹mراسة والتصويت Oىل مرشوع قانون رمق 

jdٕداث وتنظمي مؤسسة mلهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة 
موظفي قطاع املياه والغاdت، املودع Qى مك�ب اGلس من Qن الس?يد 

  .رئFس احلكومة
  .اللكمة mلحكومة لتقدمي املرشوع

الس?يد محو ٔ�وjيل اكتب اQوQ Ôى وز�ر الفالjة والصيد البحري والتمنية 
  :dلتمنية القروية واملياه والغاdت لكفامله والغاdت القروية وامليا

  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

 ²35.13سعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة اëهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة 

  .اع املياه والغاdتموظفي قط
ففي ٕاطار بلورة التو�ات امللكIة السامIة اQاعية ٕاىل العناية وtهrم 
dلعنرص ال�رشي، وتفعيال mلتدابري ذات الص» املضمنة يف الرب¨مج احلكويم 
ولنتاجئ احلوار tجrعي القايض بتعممي اUٔعامل tجrعية بقطاع الوظيفة 

وتنظميها يف ٕاطار قانون موjد، مت ٕاOداد  العمومIة وحتسني اخلدمات
مرشوع هذا القانون اàي �ريم ٕاىل حتسني وتطو�ر اخلدمات املقدمة 

  .ل�س?تجيب لطموح وتطلعات مجيع الف�ات العام» dلقطاع
فصول جتمع بني  4وقد اعمتد مرشوع هذا القانون يف _رzي��ه Oىل 

tس?تقاللية املعمتدة Qى  احلاكمة اجليدة يف ال�س?يري إالداري واjرتام مxد�ٔ 
الهيئات امللكفة بتدبري الش|ٔن tجrعي، وسF«اط هبذه املؤسسة تقدمي Oدة 
âدمات ؤ�·شطة لفائدة املوظفني العاملني بقطاع املياه والغاdت، وكذا 

  .املوجود�ن يف jاÔ ٕاحلاق ٔ�و وضع رهن إالشارة واملتقاOد�ن
فالjة والقطاOات إالنتاجIة وâالل دراس?ته من قxل زمال�مك يف جلنة ال



  2019 �ريل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

3 

 )2019 يونيو 25( 1440 شوال 21

تعديال،  27مب�لسمك املوقر، مت تقدمي مجموOة من التعديالت بلغ Oددها 
مادة، وقد وافق ٔ�عضاؤها dٕالجامع Oىل التعديالت الواردة  14ومهت 

مواد، ومن  7مواد، ورفض تعديل مادة واjدة وجتويد صياÎة  6خبصوص 
 املؤسسة، حIث مت الرفع من اليت هتم ¡شكIل ٔ��زة وهيالك 7بFهنا املادة 

متثيلية النقاdت اUٔكرث متثيال، مع اâUٔذ بعني tعتبار ف�ة العاملني dلقطاع 
  ".jاميل السالح"من ßندسني وتق«يني وفرسان، فهادو تي�سامو 

لٕالشارة فٕان مرشوع هذا القانون يعترب مطلبا مل�ا وخطوة Sادة لبلوغ 
rء لقطاع املياه والغاdت وتدعمي اUٔهداف احلقIقIة لتكر²س روح tن

  .اâUٔالقIات املب�Iة Oىل القمي املشرتكة بني خمتلف الف�ات العام» به
ويف اخلتام، امسحوا يل الس?يد الرئFس احملرتم، الس?يدات والسادة 
املس�شارون احملرتمون، ٔ�ن ٔ�تقدم {شكري اخلالص ٕاىل جلنة الفالjة 

Oىل جتاوهبم، راجIا ٔ�ن حتظى هذه  والقطاOات إالنتاجIة، رئاسة ؤ�عضاء،
  .الصيغة اجلديدة مبوافق�مك كام اكن Oليه الش|ٔن داâل اmلجنة

  .تعاىل و�راكته والسالم Oليمك ورمحة هللا
 :الس?يد رئFس اجللسة

  .شكرا
  dب املناقشة مف�وح، من ٔ�راد ٔ�ن يناقش ؤ�ن يتدâل، ما اكي�ش؟

  .والتقار�ر ٕاذا اكنت التقار�ر موجودة، Îادي نبدا
  .ٕاذن ندâلو يف معلية التصويت
  .املادة اUٔوىل كام Oدëهتا اmلجنة

  .dٕالجامع: املوافقون
  :2املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :3املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :6املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :7املادة 
  .dٕالجامع: قوناملواف

  :8املادة 
  .dٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .dٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :11املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :12املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  .dٕالجامع: ناملوافقو
  :16املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .املوافقون، dٕالجامع
  :18املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :19املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :20املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :21املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :22املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :23املادة 

  .dٕالجامع: ناملوافقو
  :24املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  :25املادة 

  .dٕالجامع: املوافقون
  .ٕاذن اUٓن Îادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه mلتصويت

  .dٕالجامع: املوافقون
يقيض jdٕداث  35.13ٕاذن، وافق اGلس Oىل مرشوع قانون رمق 

ة موظفي قطاع وتنظمي مؤسسة mلهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائد
  .املياه والغاdت

ٕاذن اUٓن Îادي منرو ¹mراسة والتصويت Oىل مشاريع القوانني الرامIة 
اتفاقIة دولية واحملاÔ مجيعها Oىل اGلس من جملس  11ٕاىل املوافقة Oىل 
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  :، ويهالنواب
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق Oىل شلك  10.19مرشوع قانون رمق  .1

ملغربية وtحتاد اUٔورويب {ش|ٔن تعديل تبادل رسائل بني اململكة ا
م�وسطي املؤسس لرشاكة  –من االتفاق اUٔورو 4ورمق  1الربوتوzولني رمق 

بني اململكة املغربية من �ة، واGموOات اUٔوروبية واQول اUٔعضاء هبا، من 
  ؛2018ٔ�كتو�ر  �25ة ٔ�خرى، املوقع بربوzس?يل يف 

Oىل اتفاق الرشاكة يف يوافق مبوجxه  14.19مرشوع قانون رمق  .2
جمال الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل �روتوzول 
تطبيقه وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذzور، املوقعة بربوzس?يل 

 ؛2019ينا�ر  14يف 
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق املؤسس  11.19مرشوع قانون رمق  .3

) رواندا(، املوقع �كIاكيل (ZLECAF)رة القارية إالفريقIة ملنطقة الت�ارة احل
  ؛ 2018مارس  21يف 

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق حول نظام  90.18مرشوع قانون رمق  .4
بني حكومة  2018يوليو  5املدارس الربيطانية يف املغرب، املوقع بلندن يف 

 وا�رلندا الشاملية؛اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا العظمى 
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  97.18مرشوع قانون رمق  .5

بني حكومة اململكة  2018س�مترب  19اخلدمات اجلوية، املوقع ب�Iودله�ي يف 
 املغربية وحكومة مجهورية الهند؛

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  99.18مرشوع قانون رمق  .6
بني اململكة املغربية  2018نومفرب  13 ¡سلمي اGرمني، املوقع ب�Iودله�ي يف

 ومجهورية الهند؛
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  100.18مرشوع قانون رمق  .7

 2018نومفرب  12املساOدة القانونية يف امليدان اجلنايئ، املوقع ب�Iودله�ي يف 
 بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛

االتفاق {ش|ٔن يوافق مبوجxه Oىل  103.18مرشوع قانون رمق  .8
التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية وتبليغ الطيات والو4ئق 
وإال¨dت القضائية وتنفIذ اUٔحاكم واUٔوامر واملقررات التحكميية، املوقع 

 بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛ 2018نومفرب  12ب�Iودله�ي يف 
وجxه Oىل االتفاق املوقع يوافق مب 104.18مرشوع قانون رمق  .9

بني حكومة اململكة املغربية واUٔمانة العامة  2017يوليو  d19لرdط يف 
التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر، ممث» UٔdمIنة التنفIذية، من S�ٔل 
اح�ضان وjدة الت�س?يق إالقلميي طبقا mلملحق اUٔول من االتفاقIة املذzورة، 

بني حكومة  2017د²سمرب  7¯ املوقع dلرdط يف وOىل االتفاق التمكييل 
 اململكة املغربية واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر؛

يوافق مبوجxه Oىل اتفاق املقر املوقع  01.19مرشوع قانون رمق  .10
بني حكومة اململكة املغربية وtحتاد  2018د²سمرب  10مبرا´ش يف 

 مقر املرصد إالفريقي mلهجرة dلرdط؛إالفريقي {ش|ٔن ٕا·شاء 

يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الب¹  07.19مرشوع قانون رمق  .11
بني حكومة اململكة املغربية  2016ماي  11املضيف املربم dلرdط يف 

وم«ظمة اUٔمم املت�دة ممث» برب¨مج املس?توطنات ال�رشية التابع لٔ½مم املت�دة 
  .كة املغربية{ش|ٔن ٕا·شاء املك�ب الوطين mلممل

  .دفعة واjدة 11ٕاذن Îادي نعطي اللكمة mلحكومة لتقدمي هذه املشاريع 
الس?يد الوز�ر املنتدب Qى رئFس احلكومة امللكف dلعالقات مع الربملان 

  :واGمتع املدين، الناطق الرمسي dمس احلكومة
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئFس،
  املوقر�ن،الس?يدات والسادة ٔ�عضاء اGلس 

نيابة عن الس?يدة اكتبة اQوÔ موجودة يف ßمة رمسية âارج ٔ�رض 
  :الوطن، ²سعدين ٔ�ن ٔ�قدم مجموOة مشاريع اتفاقIات

ٔ�وال، Oىل املس?توى الثنايئ هناÊ اتفاقIة بني اململكة املت�دة الربيطانية 
Ê العظمى وٕا�رلندا الشاملية هتم نظام املدارس الربيطانية يف املغرب، مث هنا

  .سلس» من االتفاقIات مع مجهورية الهند

Oىل املس?توى الثنايئ، اتفاق {ش|ٔن اخلدمات اجلوية، اتفاق {ش|ٔن  -
¡سلمي اGرمني، اتفاق {ش|ٔن املساOدة القانونية يف امليدان اجلنايئ، مث اتفاق 
{ش|ٔن التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية وتبليغ الطيات 

اتفاقIات مع الهند لك واjدة مهنا مدمعة  4وإال¨dت القضائية،  والو4ئق
  .مبرشوع القانون

  :ٔ�ما Oىل املس?توى املتعدد اUٔطراف فهناÊ مجموOة اتفاقIات

االتفاقIة اUٔوىل املؤسسة ملنطقة الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة  -
(ZLECAF)؛ 

اتفاق املقر املوقع ٔ�ما االتفاقIة الثانية Oىل املس?توى إالفريقي، فهتم  -
بني حكومة اململكة املغربية وtحتاد إالفريقي  2018دج«رب  10مبرا´ش 

 .خبصوص ٕا·شاء مقر املرصد إالفريقي mلهجرة
وmلعمل فٕان االتفاقIات اليت توقع مع tحتاد إالفريقي يمت ٕارفاقها Odٕالن 

ٔ�ن تفسريي رصحي يقطع الباب Oىل ٔ�ي ت|ٔويل ٔ�و تفسري ٔ�و ٔ�ي يشء ميكن 
  .يوظف من S�ٔل tنتقاص من الوjدة الرتابية mلمملكة

  .مث هناÊ اتفاقني Oىل مس?توى tحتاد إالفريقي
هيم االتفاق اUٔول واàي Sاء Oىل شلك تبادل رسائل {ش|ٔن تعديل 

من االتفاق اUٔورو م�وسطي املؤسس mلرشاكة بني  4و 1الربوتوzولني رمق 
لكة املغربية من �ة من �ة، واملمول اUٔعضاء اQاGموOة اUٔوروبية و 

، وهو االتفاق اàي 2018ٔ�كتو�ر  25وقع بربوzس?يل يف ٔ�خرى واàي 
ينص بوضوح Oىل ٔ�ن املنت�ات الفالحIة وم«ت�ات الصيد البحري القادمة 
من ٔ�قاëمينا اجلنوبية س�س?متر يف tس?تفادة من نفس التفضيالت امجلرzية 

كام يؤكد Oىل ٔ�ن ٔ�ية اتفاقIة ¡شمل املنصوص Oلهيا يف اتفاق الرشاكة، 
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ٕاال من طرف اململكة ٔ�قاëمينا اجلنوبية ال ميكن التفاوض {ش|ٔهنا والتوقIع Oلهيا 
  .املغربية يف ٕاطار س?يادهتا الاكم» Oىل هذا اجلزء من ٔ�راضهيا

ثاين مع tحتاد اUٔورويب ²شمل جمال الصيد املس?تدام ومع ال االتفاق 
سائل املرافقة لهذا االتفاق، واàي وقع بربوzس?يل �رتوzول تطبيقه وتبادل الر 

، وSاء بنفس التوSه واحلي�Iات مبا يعزز، Uٔن اك�ن 2019ينا�ر  14يف 
اتفاقIتني تعززان مسار الرشاكة إالسرتاتيجية مع tحتاد اUٔورويب، ويف 
نفس الوقت اQفاع عن مق�ضيات الوjدة الرتابية mلمملكة وحامية مصاحلها 

  .العليا
  .ا االتفاقني اâUٔري�ن، فهام ٔ�يضا م�عدد اUٔطراف ومع اUٔمم املت�دةٔ�م

ومع اUٔمانة العامة  2017يوليوز  19وقع dلرdط يف : االتفاق اUٔول -
التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر، من S�ٔل اح�ضان وjدة الت�س?يق 

ق التمكييل إالقلميي، طبقا mلملحق اUٔول من االتفاقIة املذzورة وOىل االتفا
  .2017دج«رب  7اàي وقع dلرdط يف 

ٔ�ما االتفاقIة اâUٔرية، ف|ٔيضا مع اUٔمم املت�دة وهتم اتفاق الب¹ املضيف  -
واàي وقع مع م«ظمة اUٔمم املت�دة، ممث»  2016ماي  11املربم dلرdط يف 

  .برب¨مج املس?توطنات ال�رشية {ش|ٔن ٕا·شاء املك�ب الوطين mلمملكة املغربية
  .السالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهو 

  :الس?يد رئFس اجللسة
  .شكرا mلس?يد الوز�ر

dب املناقشة مف�وح ملن ٔ�راد ذÊ، التقار�ر، âذو التقار�ر، هللا �رىض 
  .Oليمك

  .وÎادي ندوزو مxارشة mلتصويت Oىل لك مرشوع Oىل jدة
  .االتفاقIة اUٔوىل، راها عندمك

  .dٕالجامع: املوافقون
يوافق مبوجxه Oىل  10.19وافق اGلس Oىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، 

االتفاق Oىل شلك تبادل رسائل بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب 
م�وسطي -من االتفاق اUٔورو 4ورمق  1{ش|ٔن تعديل الربوتوzولني رمق 

املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية من �ة واGموOات اUٔوروبية واQول 
 ٔUس?يل يف  هبا عضاءاz�2018ٔكتو�ر  25من �ة ٔ�خرى، املوقع بربو.  

  :Îادي نعرض اUٓن االتفاقIة الثانية
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه Oىل  14.19ٕاذن، وافق اGلس Oىل مرشوع قانون رمق 
اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد 

روتوzول تطبيقه وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق ، وOىل �اUٔورويب
  .2019ينا�ر  14املذzور، املوقعة بربوzس?يل يف 

  .Îادي نبدى نقرا فقط الرمق، هللا �رىض Oليمك
  .االتفاقIة الثالثة

  .dٕالجامع: املوافقون
يوافق مبوجxه  11.19مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 

ملنطقة الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة  Oىل االتفاق املؤسس
(ZLECAF) اكيلI؛2018مارس  21يف ) رواندا(، املوقع �ك  

  .4االتفاقIة 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  90.18مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
Oىل االتفاق حول نظام املدارس الربيطانية يف املغرب، املوقع بلندن يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة  2018يوليو  5
  لربيطانيا العظمى وا�رلندا الشاملية؛

  .5التفاقIة 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  97.18مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
س�مترب  O19ىل االتفاق {ش|ٔن اخلدمات اجلوية، املوقع ب�Iودله�ي يف 

  اململكة املغربية وحكومة مجهورية الهند؛ بني حكومة 2018
  .6االتفاقIة 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  99.18مرشوع قانون رمق  ٕاذن، وافق اGلس Oىل
 2018نومفرب  O13ىل االتفاق {ش|ٔن ¡سلمي اGرمني، املوقع ب�Iودله�ي يف 

  بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛
  .7ٔ�عرض اUٓن االتفاقIة 

  .dٕالجامع: املوافقون
يوافق مبوجxه  100.18مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 

Oىل االتفاق {ش|ٔن املساOدة القانونية يف امليدان اجلنايئ، املوقع ب�Iودله�ي 
  بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛ 2018نومفرب  12يف 

 103.18اUٓن Îادي نعرض mلتصويت مرشوع قانون رمق 
  .dٕالجامع: افقوناملو 

يوافق مبوجxه  103.18مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
Oىل االتفاق {ش|ٔن التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية 
وتبليغ الطيات والو4ئق وإال¨dت القضائية وتنفIذ اUٔحاكم واUٔوامر 

بني اململكة  2018مفرب نو  12واملقررات التحكميية، املوقع ب�Iودله�ي يف 
  املغربية ومجهورية الهند؛

  .Î104.18ادي نعرض اUٓن االتفاقIة، مرشوع قانون رمق 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  104.18مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
بني حكومة اململكة  2017يوليو  O19ىل االتفاق املوقع dلرdط يف 

لعامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر، ممث» املغربية واUٔمانة ا
UٔdمIنة التنفIذية، من S�ٔل اح�ضان وjدة الت�س?يق إالقلميي طبقا 
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mلملحق اUٔول من االتفاقIة املذzورة، وOىل االتفاق التمكييل ¯ املوقع 
بني حكومة اململكة املغربية واUٔمانة  2017د²سمرب  d7لرdط يف 
  اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر؛ العامة التفاقIة

  Î01.19ادي نعرض اUٓن مرشوع قانون رمق 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  01.19مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
بني حكومة  2018د²سمرب  O10ىل اتفاق املقر املوقع مبرا´ش يف 

رصد إالفريقي اململكة املغربية وtحتاد إالفريقي {ش|ٔن ٕا·شاء مقر امل
  mلهجرة dلرdط؛

  .Î07.19ادي نعرض â�ٔريا مرشوع قانون رمق 
  .dٕالجامع: املوافقون

يوافق مبوجxه  07.19مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق اGلس Oىل 
بني حكومة  2016ماي  O11ىل اتفاق الب¹ املضيف املربم dلرdط يف 

مج املس?توطنات ال�رشية اململكة املغربية وم«ظمة اUٔمم املت�دة ممث» برب¨
  .التابع لٔ½مم املت�دة {ش|ٔن ٕا·شاء املك�ب الوطين mلمملكة املغربية

  .شكرا الس?يد الوز�ر
  .شكرا ٔ�خوايت ٕاخواين

 .رفعت اجللسة

 .املداâالت املك�وبة املسلمة mلرئاسة: ـقـــــامللحـــ

 22.01يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  32.18مرشوع قانون رمق : �ٔوال
  :املتعلق dملسطرة اجلنائية

1-  «âواملعارصة مدا ÔصاUٔفريق ا  
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  الس?يدة الوز�رة احملرتمة، 
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
 ÔصاUٔلت�اوب مع واملعارصة ي�رشف فريق اd مب�لس املس�شار�ن
 22.01يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  32.18مضمون مرشوع قانون رمق

واàي ي��ظر م«ه ٔ�ن ²سامه يف تعز�ز التدابري . املتعلق dملسطرة اجلنائية
القانونية لتحقIق اUٔمن العقاري اàي ²شلك ٕاjدى املداâل اUٔساس?ية 

  .لتحقIق tس?تقرار tجrعي، ولتعز�ز إالقالع tق�صادي mلمملكة
اذ قرار كام ي��ظر م«ه ٔ�ن مينح احلق mلسلطات القضائية اöتصة الخت 

عقل العقار موضوع tس�Iالء واملنع من الترصف فIه، ٕاىل jني البث يف 
  .اQعوى العمومIة املتعلقة dلزتو�ر وtس�Iالء

dٕالضافة ٕاىل ٕاننا ن|ٔمل من مرشوع القانون هذا، ٔ�ن يعمل Oىل سد 
الفراغ القانوين اàي اكن والزال ²س?تغ� مافIا العقار من S�ٔل ٕا�رام 

ٔ�مد اOQاوي العقارية لتFسري معلية توطني tس�Iالء Oىل اس?تغالل طول 
عقار الغري {شلك Îري قانوين، وهذا ما يترضر م«ه املواطنني املغاربة 

  .dٕالضافة ٕاىل املس�مثر�ن اSUٔانب. خصوصا املقميني dخلارج مهنم
 æامل ÔالS يلzىل متكني وO ث ٔ�ن مرشوع قانون هذا، س?يعملIوح

ية ٔ�ن يتقدم ٕاىل الس?يد رئFس احملمكة tبتدائية بطلب dحملمكة tبتدائ 
من  40املادة (ٕاصدار ٔ�مر بعقل العقار يف ٕاطار اUٔوامر املب�Iة Oىل طلب 

كام ي��ظر ٔ�ن مينح هذا املرشوع نفس إالماكنية ). قانون املسطرة اجلنائية
قدم القانونية mلس?يد الوzيل العام جلالÔ املQ æى حممكة tس?ت!«اف، ٔ�ن يت

بطلب ٕاىل الس?يد الرئFس اUٔول حملمكة tس?ت!«اف ٕالصدار ٔ�مر بعقل 
عقار، ٕاذا تعلق اUٔمر جبرمية من اجلرامئ اليت متس حبق امللكIة العقارية 

  ).من قانون املسطرة اجلنائية 49املادة (
قانون، دفعة رشوع امل و%متىن يف فريق اUٔصاÔ واملعارصة ٔ�ن ²شلك هذا 

mلش?باكت املنظمة اليت Ô من S�ٔل التصدي العميل قوية mلجهود املبذو
ن وSه حق Oىل ل tح�يالية من S�ٔل وضع اليد دو سائ¡س?تعمل الو 

امللكIات العقارية mلغري، خصوصا ؤ�ن ملف tس�Iالء Oىل عقارات الغري، 
  .حيظى مبتابعة âاصة من طرف SالÔ املæ محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده

ÔصاUٔىل هذا  فٕاننا يف فريق اO ٕالجيابd رشوع امل واملعارصة نصوت
  .قانون

2-  «âدة والتعادليةمداjلوm س?تقاليلt الفريق:  
  الس?يد الرئFس احملرتم؛ 

  ؛الوزراء احملرتمون الس?يدات والسادة
 الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛

²رشفين dمس الفريق tس?تقاليل mلوjدة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�تدâل يف 
 22.01القانون رمق يقيض بتغيري و_متمي  32.18مرشوع قانون رمق م«اقشة 

 .املتعلق dملسطرة اجلنائية
ٕان هذا النص موضوع م«اقش�«ا اليوم وبعد اس?تقرائه، ونظرا لتفيش 
ظاهرة tس�Iالء Oىل عقارات الغري، ·س�شف ٔ�نه Sاء لسد الثغرات 

توفر السلطات القانونية يف هذا إالطار، واليت تتجسد ٔ�ساسا يف Oدم 
القضائية اöتصة Oىل صالحIة عقل العقارات املس?توىل Oلهيا وم«ع الترصف 

 . فهيا ٕاىل jني البت يف القضية
  ،الس?يد الرئFس احملرتم

ال شك ٔ�ن العقار يعترب مر_كزا ٔ�ساس?يا mلتمنية tق�صادية وtجrعية 
àا فٕان ٔ�ي  dعتباره الب�Iة اليت تقوم Oلهيا خمتلف الس?ياسات العمومIة،

مساس به يرتتب Oليه نتاجئ سلبية تؤدي ٕاىل زعزOة ثقة الفاOلني 
tق�صاديني،Êà قامت Sل اQول بتحصني ٔ�نظمهتا العقارية dلعديد من 
القواOد القانونية وإالجراءات الشلكية محلاية امللكIة العقارية من التعدي 

دد اس?تقرار املعامالت والرتايم وtس�Iالء، وملوا�ة هذه الظاهرة اليت هت
العقارية وحامية املتعاملني لتحقIق اUٔمن القانوين،دعت الرساÔ امللكIة 

ٕاىل رضورة ابتاكر  2016دج«رب 30وز�ر العدل واحلر*ت يف  ٕاىلاملو�ة 
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ٕاجراءات تضمن معاجلة ٔ�ي قصور قانوين ٔ�و مسطري من ش|ٔنه ٔ�ن ¡شلك 
عقار الغري، وتضيف الرساÔ ثغرات ¡ساOد Oىل اس?مترارية tس�Iالء Oىل 

اس?مترارية ال�شيك {ش|ٔن نفس املوضوع لهو دليل Oىل تواصل  ٔ�نامللكIة 
. املبذوÔ ملاكحفهتا اتاس?تف�ال هذه الظاهرة ومؤرش Oىل حمدودية اGهود

حIث يالحظ ف�ور Oىل مس?توى ت�xع معاجلهتا القضائية، ؤ�يضا قصور يف 
  .تدابري موا�هتا الوقائية

  ،ئFس احملرتمالس?يد الر 
ه اليوم يندرج مضن م«ظومة تٕان النص اàي حنن بصدد م«اقش? 

النصوص اليت _روم حتقIق اUٔمن القانوين وحامية حقوق املواطنني من 
ظاهرة tس�Iالء Oىل عقاراهتم وما ²س�xه من ٕاساءة ٕاىل نظام امللكIة 

Iة ؤ�قواها العقارية ببالد¨،Oىل اعتبار ٔ�ن حق امللكIة من ٔ�وسع احلقوق العي� 
من حIث السلطات والضام¨ت اليت مينحها mلامÊ، ٕاذ خيول لصاحxه سلطة 

tه ومينع املساس به و�Fىل مجيع املنافع،وهو حق ¯ قدسO عتداء احلصول
والرتايم Oليه وحظر انزتاOه من قxل الغري، ٕاال وفق الرشوط والضوابط 

ر حرية إال·سان اليت jددها القانون، فامللكIة اخلاصة من ٔ��رز مظاه
من إالOالن العاملي حلقوق  17وهذا ما نصت Oليه املادة ، واس?تقال¯

اليت تعترب امللكIة حقا مقدسا ال جيوز ا%هتاك  1789إال·سان الصادر س?نة 
حرم�ه، وال جيوز حرمان صاحxه م«ه، ٕاال ٕاذا قضت بذÊ رضورة املصل�ة 

وع مقدما، àاj�ٔ Êاطها العامة تث�ت قانو¨ و{رشط التعويض العادل واملدف
املرشع املغريب مبجموOة من املق�ضيات القانونية وارتقى هبا ٕاىل مصاف 

يضمن القانون حق ": اàي ينص 35امحلاية اQس?تورية مبوجب الفصل 
 Êة، وميكن احلد من نطاقها وممارس?هتا مبوجب القانون، ٕاذا اق�ضت ذIامللك

mلبالد، وال ميكن %زع امللكIة ٕاال  م�طلبات التمنية tق�صادية وtجrعية
  ".يف احلاالت ووفق إالجراءات اليت ينص Oلهيا القانون

  ،الس?يد الرئFس احملرتم
ٕان مضمون هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل معاجلة القصور ال�رشيعي 
مبنح احملمكة حق اختاذ تلقائيا ٔ�و بناء Oىل ملمتس من النيابة العامة ٔ�و بطلب 

اءات التحفظية محلاية امللكIة العقارية عن طريق جتميد من اUٔطراف إالجر 
العقار ٕاذا تعلق اUٔمر جبرمية من اجلرامئ اليت متس حبق امللكIة، وحنن يف 
الفريق tس?تقاليل mلوjدة والتعادلية %مثن هذه املبادرة ال�رشيعية الهامة 

  .وس?نصوت Oلهيا dٕالجياب

3-  «âوالتمنيةمدا Ôفريق العدا: 
  Fس احملرتم،الس?يد الرئ 

  السادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، املس�شارون الس?يدات والسادة

²رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة dمس فريق العداÔ والتمنية مب�لس املس�شار�ن 
القايض بتغيري  32.18رمق  dجللسة العامة mلتصويت Oىل مرشوع قانون

  .املتعلق dملسطرة اجلنائية 22.01القانون رمق 
ما هو ٕاال  32.18 رمق ل لكميت dلت|zٔيد Oىل ٔ�ن مرشوع القانونٔ�س?هت

لبنة ٔ�خرى يف مسار ٕارساء اUٔم«ني القانوين والعقاري ببالد¨، واس?ت�ابة 
فورية لتعل1ت الرساÔ امللكIة السامIة ملوا�ة ظاهرة tس�Iالء Oىل 
عقارات الغري، اليت ترضب يف العمق حق امللكIة املكفول دس?تور*، 

زعزع الثقة يف مدى جناOة القانون ومؤسساته يف حامية احلقوق املرتبطة و_
  .هبذا احلق

كام ال تفوتين إالشارة ٕاىل توافق الرؤية داâل جلنة العدل وال�رشيع 
واليت  وحقوق إال·سان مس�شار�ن وحكومة خبصوص هذه التعديالت،

 عكسها التصويت Oلهيا dٕالجامع، يف جتس?يد حقIقي لرسOة اس?ت�ابة
  .القانون حلاSات اGمتع ومعاجلته öتلف الظواهر السلبية

  الس?يد الرئFس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  احملرتمون، املس�شارونالس?يدات والسادة
يف ٕاطار  32.18ت|ٔيت املق�ضيات القانونية اليت Sاء هبا مرشوع القانون

ء Oىل عقارات الغري التدابري ال�رشيعية املت4ذة mلتصدي لظاهرة tس�Iال
من âالل م«ح ممثل النيابة العامة Oىل مس?توى حمامك درSة ٔ�وىل وOىل 
مس?توى حمامك tس?ت!«اف وقايض التحقIق واحملمكة، الصالحIة يف اختاذ 
تدبري عقل العقار موضوع الترصف،ٕاكجراء حتفظي ٕاىل jني البت يف 

دارك الفراغ القضية مبوجب حمك jا�ز لقوة اليشء املقيض به، وذÊ لت
ال�رشيعي يف هذا الش|ٔن وتعز�زا Qور القضاء يف حامية احلقوق وصوهنا Oرب 
م«ح اجلهات القضائية السالفة اzàر احلق يف حامية لك عقار عن طريق 
عق� من لك الترصفات اليت قد تطا¯ ٕاىل jني صدور حمك dت يف 

س?تحرض لك املوضوع، وذÊ يف ٕاطار حمامكة ¡س?تويف رشوطها العادÔ و¡ 
ذي حق، وdلتايل تقطع الطريق Oىل لك من سولت ¯ نفسه املساس 

  . dحلق يف امللكIة حتت ٔ�ي ذريعة اكنت
_مثينا لغا*ته ومق�ضياته البد لنا  32.18لكن وٕان jاز مرشوع القانون 

كفريق العداÔ التمنية من ٕا4رة مجموOة من املالحظات اليت سطر¨ها Oىل 
 :الشلك التايل

ة توصيف جرمية tس�Iالء Oىل عقارات الغري وحتديد اUٔفعال رضور  -
 املكونة لها مضن مجموOة القانون اجلنايئ؛

من هذا القانون مل يورد Oىل وSه الت�ديد اجلهة املعنية  366الفصل  -
 �رفع ٕاجراء عقل العقار؛

%مثن الضامنة القانونية املتعلقة dٕماكنية الطعن يف قرار عقل العقار  -
dلرفض ٔ�و dلقxول وذO Êىل âالف املق�ضيات العامة املنظمة  سواء اكن

واليت تقيض ٔ�ن هذه ) ق م م 148الفصل (لٔ½وامر املب�Iة Oىل طلب 
 15اUٔوامر ال تقxل الطعن dالس?ت!«اف ٕاال يف jاÔ الرفض وداâل S�ٔل 
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 .يوما من 7رخي النطق به
اخلاصة اليت مت فهيا ومعوما فٕاننا يف فريق العداÔ والتمنية نعي الظرفIة 

تقدمي هذا القانون واليت ت|ٔيت mلتصدي mلمس اجلس?مي حبق امللكIة اàي 
 . تفرزه ٔ�فعال tس�Iالء Oىل عقارات الغري

يقيض  Êà32.18 س?يصوت فريق«ا dٕالجياب Oىل مرشوع القانون رمق
املتعلق dملسطرة اجلنائية، �ٓملني ٔ�ن ²سهم يف  22.01بتغيري القانون رمق 

  .قIق اUٔهداف املرجوة مهنامحت 
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

4-  «âاحلريك الفريقمدا: 
  احملرتم الس?يد الرئFس

  الس?يد الوز�ر احملرتم 
  السادة املس�شارون احملرتمون

²رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة dمس الفريق احلريك mلمسامهة يف م«اقشة 
املتعلق  22.01و_متمي القانون رمق  ، يقيض بتغيري32.18مرشوع قانون رمق 

  .dملسطرة اجلنائية
  الس?يد الرئFس،

يف البداية البد من التنويه dلنقاش اجلاد واملسؤول اàي عرف�ه جلنة 
العدل وال�رشيع وحقوق إال·سان مبناس?بة دراس?هتا لهذا املرشوع القانون، كام 

سFسامه الحماÔ يف ·ش?يد ٔ�يضا dلتفاOل إالجيايب mلسادة املس�شار�ن واàي 
اس?تكامل اصالح م«ظومة العداÔ يف اجلانب املتعلق حبامية حقوق 

  . اUٔش4اص من مر_كيب ٔ�فعال tس�Iالء Oىل عقارات الغري
ع  وحنن يف الفريق احلريك %مثن Oاليا، مضامني ومق�ضيات  هذا املرشو

ها املI æة اليت و� ، وتطبيقا mلرساÔ امللك الهام واàي تقدمت به احلكومة
عدل {ش|ٔن التصدي يده اىل الس?يد وز�ر المحمد السادس نرصه هللا و�ٔ 

، حIث نبه Sاللته اىل فعال tس�Iالء Oىل عقارت الغريUٔ الفوري واحلازم 
خطورة هذه الظاهرة وتواصل اس?تف�الها وOىل مساسها Uٔdمن القانوين 

mلتو�ات ا وص Oليه يف اQس?تور، وتنفIذوالعقاري وحبق امللكIة املنص
امللكIة السامIة مت اjداث جلنة عهد اëهيا بت�xع موضوع مجيع ٔ�فعال 
tس�Iالء Oىل عقارات الغري وفق مهنجية ¡شارzية تضم مجيع اجلهات 
واملؤسسات املعنية عن طريق معاجلة قضائية تقوم Oىل ت�xع القضا* 

Sل فهيا داâل ا mلقانون فهيا والبتاملعروضة وضامن التطبيق السلمي 
اد Oد اث�ت وجود قصور ¡رشيعي ²س?توجب إ معقول، t ان الواقع العميل

  .ا املرشوع القانون الهام mلتصدي لهذه الظاهرةهذ
  الس?يد الرئFس

اننا يف الفريق احلريك ·س�ل dٕجياب ٔ�مهية هذا املرشوع الهام اàي 
سFشلك الحماÔ قمية مضافة mلرتسانة القانونية يف جمال صيانة احلقوق 

نصوص Oلهيا يف اQس?تور، وس?يقف حصنا م«يعا يف وSه مر_كيب ٔ�فعال امل 

  .tس�Iالء Oىل عقارات الغري
وانطالقا من ٔ�مهية هذا املرشوع ؤ�هدافه إالجيابية فٕاننا يف الفريق 

  .احلريك س?نصوت dٕالجياب
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

5-  «âشرتايك الفريقمداt: 
  ،الس?يد الرئFس

  ،لس?يدات والسادة الوزراءا
  ،الس?يدات والسادة املس�شارون

 dمس الفريق tشرتايك ملناقشة مرشوع قانون رمق ٔ�تدâل ٔ�ن²رشفين 
املتعلق dملسطرة اجلنائية،  22-01يقيض بتغيري و_متمي القانون رمق  32.18

نوعية وضامنة حقIقIة محلاية عقارات  ٕاضافةهذا املرشوع اàي يعترب 
ظاهرة tس�Iالء Îري  ٔ�صبحتن السطو والزتو�ر، حIث م اUٔش4اص

نظام امللكIة العقارية  ٕاىلاملرشوع Oىل عقارات الغري ¡شلك هاجسا ²سئ 
ببالد¨ ويؤ=ر سلبا Oىل م«اخ tس�;ر فضال عام تلحقه هذه الظاهرة من 

tس�Iالء الغري املرشوع Oىل  ٔ�س?بابمن  ٔ�نرضر حبقوق الغري، âاصة و 
يف Oدم  Uٔdساسميثل  S�ٔانب ٔ�ومبغاربة  اUٔمر سواء تعلق عقارات الغري

 اUٔموالالترصفات القانونية املرتبطة هبذه  ٕا�راماحلضور الشخيص mلمالك يف 
  .العقارية

هذا املرشوع تنفIذا mلتعل1ت السامIة املضمنة يف الرساÔ  ي|ٔيتكام 
وص التصدي خبص 2016دج«رب  30وز�ر العدل بتارخي  ٕاىلامللكIة املو�ة 

tس�Iالء Oىل عقارات الغري، حIث مت ¡شكIل  Uٔفعالالفوري واحلازم 
jلول  ٕالجيادجلنة تضم ممثيل القطاOات احلكومIة املعنية واملهن القضائية، 

  .تنظميية ٔ�وواختاد قرارت وتدابري وقائية سواء اكنت ¡رشيعية 
 ٕان من ش|ٔن خروج هذا املرشوع ٕاىل jزي التطبيق، سّد الفراغو 

ال�رشيعي ف1 خيص صالحIة السلطات القضائية اöتصة، من نيابة Oامة 
وقضاء حتقIق وهيئات احلمك، يف اUٔمر dختاذ إالجراءات التحفظية الالزمة 
ملنع الترصف يف العقار حمل اعتداء، ٕاما عن طريق الزتو�ر ٔ�و dس?تعامل 

 .وسائل تدلFس?ية
ة إالجرائية بعدما اكنت وي|ٔيت مرشوع القانون، من S�ٔل ٕاضفاء الرشعي

بعض السلطات القضائية تل�|ٔ ٕاليه يف ٕاطار ٔ�حباث ج«ائية، لكهنا اكنت 
تعارض بغياب ٕاطار قانوين ¨ظم ¯، وذÊ من âالل التنصيص Oىل م«ح 
وzيل املæ صالحIة اUٔمر dختاذ إالجراءات التحفظية الالزمة محلاية امللكIة 

 Êه العقارية موضوع اعتداء، مبا يف ذIجتميد العقار، واملنع من الترصف ف
من  40من املادة  9طي» مدة رس*ن مفعول اUٔمر الصادر {ش|ٔنه الفقرة 

من والفقرة اâUٔرية من  49من املادة 12قانون املسطرة اجلنائية والفقرة 
 من قانون املسطرة اجلنائية. 104 املادة

Oىل ملمتس من وينص املرشوع Oىل م«ح احملمكة، ٕاما تلقائيا ٔ�و بناء 
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النيابة العامة ٔ�و طلب من اUٔطراف، صالحIة اUٔمر dختاذ إالجراءات 
التحفظية الالزمة مبا يف ذÊ جتميد العقار، ٕاذا تعلق اUٔمر dعتداء Oىل 
امللكIة العقارية، dٕالضافة ٕاىل التنصيص Oىل م«ح احملمكة صالحIة البت يف 

Uٔمر الصادر بتجميد العقار إالجراءات التحفظية املت4ذة، مبا يف ذÊ ا
  .âالل اكفة مراjل القضية

  ،الس?يد الرئFس
هذا الوضع ال يقلص من عوامل Sذب tس�;رات اUٔج«بية فقط،  ٕان

 ÔوQة و%زاهة مؤسسات اIة القضاء، وٕاىل مصداقIبل ²يسء ٕاىل مصداق
  .بصفة Oامة، وجيعل tس�;ر dملغرب مغامرة حمفوفة ödاطر

القانون من ش|ٔنه التصدي لظاهرة tس�Iالء Oىل عقارات وتفعيل هذا 
الغري، الس?1 جراء اس?تعامل واكالت مزورة يف بعض اUٔحIان، كام نعترب ٔ�ن 
تنايم هذه الظاهرة يؤ=ر سلبا Oىل م«اخ tس�;ر ويلحق رضرا حبقوق 

  .الغري وذوهيم
ض يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة mلهنو 35.13مرشوع قانون رمق  :4نيا

  .Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت

1-  «âواملعارصةمدا ÔصاUٔفريق ا: 
 الس?يد الرئFس احملرتم،

 الس?يدة الوز�رة احملرتمة،
 السادة املس�شار�ن احملرتمني،

²رشفين ٔ�ن ٔ�تدâل dمس فريق اUٔصاÔ واملعارصة يف ٕاطار م«اقشة 
قيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة mلهنوض Uٔdعامل ي 35.13مرشوع قانون رمق 

وبداية نتوSه . tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت
dلشكر اجلزيل mلس?يد الوز�ر Oىل العرض اàي قدمه كام نعزت dلروح 
إالجيابية اليت طبعت ٔ�شغال هذه اmلجنة املوقرة واليت سامهت يف ٕاغناء 

 .قانون املعروض Oىل ٔ�نظار¨ وجتويد هذا املرشوع
ٕاننا اليوم، الس?يد الرئFس احملرتم، يف ٕاطار س?ياق م�واصل ٕالعطاء 
نفس Sديد mل�انب tجrعي مبختلف القطاOات واملؤسسات احلكومIة 
هبدف تطو�ر وجتويد اخلدمات tجrعية املقدمة Uٔطر وموظفي إالدارات 

من بFهنم موظفي قطاع املياه والغاdت، س?ياق ²س?هتدف اëهنوض العمومIة و 
حاكمة تدبريها ومتتيعها �لك  مبؤسسات اخلدمات tجrعية وتعز�ز

الصالحIات اöوÔ ملؤسسات اUٔعامل tجrعية يف العديد من القطاOات 
 .مع ما يعنيه ذÊ من اس?تقالل مايل وٕاداري

 الس?يد الرئFس احملرتم،
لعديد من مجعيات اUٔعامل tجrعية واملؤسسات لقد عرفت ا

اخ�الالت يف ٕاعامل مxادئ احلاكمة والشفافIة يف التدبري املايل، كام ´شفت 
 .تقار�ر اGلس اOUٔىل mلحساdت، اخ�الالت يف ¡س?يريها وتدبريها

ؤ�مام الصورة السلبية لتدبري Î�ٔلب هذه امجلعيات واملؤسسات، 

، وغياب معايري موjدة و¨جعة لكIفIة اخ�يار وضعف احلاكمة يف ¡س?يريها
مسريهيا، فقد اكن من الالزم ف�ح ورش ٕاOادة النظر يف هذه املؤسسات، 
dالنتقال ٕاىل منوذج املؤسسة املعمتدة Oىل معايري التدبري العرصية، من جملس 
ٕاداري ونظام حماس?بايت وشفافIة يف ال�س?يري والتدبري، والقطع مع م«طق 

عوية، اليت ´شفت عن قصور وضعف الن�اOة و�ٓليات الرقابة، ما املقاربة امجل
سامه يف حمدودية العمل اàي ت|ٔسست من S�ٔ�، وهو تقدمي âدمات 
اجrعية هتم الص�ة والسكن والتخيمي وتوفري مرافق ؤ�ندية ملوظفي 

 .القطاOات احلكومIة
يت كام ٔ�صبح من الرضوري اليوم تفعيل مق�ضيات الوثيقة اQس?تورية ال

ٔ�كدت Oىل رضورة ٕاخضاع اخلدمة العمومIة جبميع مس?تو*هتا ٕاىل معا�ر 
 .الشفافIة، وربط املسوؤلية dحملاس?بة

 الس?يد الرئFس،
لقد بدا واحضا ٔ�ن هذا املرشوع قانون سFسامه {شلك zبري يف حتسني 
وتطو�ر اخلدمات املقدمة لهذه الف�ة من املوظفني ؤ�فراد ٔ�رسمه، اس?ت�ابة 

ملزتايدة ومه ا�àن يضطلعون بدور dرز يف حامية الغاdت وتطو�ر حلاجIاهتم ا
النظم إال�كولوجIة الوطنية، و²ش?تغلون يف ظروف صعبة ويوا�ون العديد 
من الت�د*ت واUٔخطار، يتعني معها ¡شجيعهم وتقدمي لك صور اQمع 

 .والتحفزي هلم
صوت للك هذه tعتبارات، فٕاننا، يف فريق اUٔصاÔ واملعارصة، ن

يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة  d35.13ٕالجياب Oىل مرشوع قانون رمق 
 .mلهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت

 .وشكرا

2-  «âدة والتعادليةمداjلوm س?تقاليلt الفريق 
  ،الس?يد الرئFس
   ،الس?يد الوز�ر

  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن
اول اللكمة dمس الفريق tس?تقاليل mلوjدة والتعادلية ²رشفين ٔ�ن ٔ�تن

يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة mلهنوض  35.13ملناقشة مرشوع قانون 
  .Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت

هذا املرشوع اàي تعامل معه الفريق dٕالجياب هبدف دمع التو�ات 
تدعو ٕاىل العناية dملوارد ال�رشية واليت تضمنهتا خطب  امللكIة السامIة اàي

  .Sاللته
هذا وٕان هذا املرشوع �روم حتسني وتطو�ر اخلدمات املقدمة وتدعميها  

خلدمات اجrعية وثقافIة من اجليل اجلديد مبا ²س?تجيب لتطلعات ال�س?يج 
  .tجrعي ملوظفات وموظفي القطاع
وjدة والتعادلية ما Sاء يف هذا النص وقد مثنا يف الفريق tس?تقاليل mل

من مق�ضيات هتدف ٕالعامل احلاكمة اجليدة يف ال�س?يري إالداري، واjرتام 
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مxدٔ� tس?تقاللية املعمتد Qى الهيئات امللكفة بتدبري الش|ٔن tجrعي، 
وبذÊ فقد اس?تحرض هذا املرشوع الت�ارب الناحجة يف جمال العمل 

 ٔUقا لٔ½هداف اIعي حتقrجtٓتيةUساس?ية ا:  

تعممي tس?تفادة من التغطية الصحية التمكيلية وكذا الت|ٔمني عن  -
 ؛العجز والوفاة

 ؛توفري مرافق اجrعية و_رفهيية ور*ضية لفائدة املنخرطني وOائالهتم -

 .¡سهيل معلية ٕاساكن املوظفني وتقدمي وسائل اQمع -
اع املياه وقد حرصنا مكس�شار�ن Oىل اس?تفادة املوظفني العاملني بقط

والغاdت، وامللحقون dلقطاع، ٕاضافة mلمتقاOد�ن وذوي احلقوق، ؤ�ن 
  .¡شلك فروع �وية ٕاىل Sانب اmلجنة املد�رية

  ،الس?يد الرئFس
  ،الس?يد الوز�ر

  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن
نظرا Uٔمهية هذا املرشوع ودوره يف الريق dخلدمات tجrعية 

ياه والغاdت وم�قاOدي القطاع وذوي حقوقهم والثقافIة لفائدة موظفي امل 
  .يصوت الفريق tس?تقاليل بنعم Oىل هذا القانون

3-  «âوالتمنية فريقمدا Ôالعدا: 
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس?يدات املس�شارون احملرتمون،

ون املتعلق jdٕداث نعترب يف فريق العداÔ والتمنية ٔ�ن مرشوع القان
مؤسسة mلهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه 
والغاdت، يندرج يف ٕاطار رؤية مشولية _روم م|ٔسسة وحتديث قطاع 
اUٔعامل tجrعية öتلف قطاOات الوظيفة العمومIة، وذÊ هبدف جتاوز 

Gت اليت يعرفها تدبري هذا اdراهات والصعوzال من طرف مجعيات إال
لٔ½عامل tجrعية، مما جيعلها Îري قادرة Oىل ٔ�داء دورها dلشلك اàي 

  .²س?تجيب لطموjات وانتظارات م«خرطهيا
ويف هذا إالطار وسعيا لت�اوز خمتلف إالشاكالت اليت تعوق 
tس?تفادة من اخلدمات tجrعية املتنوOة والرضورية وجبودة Oالية، فٕان 

ايل املتعلق بقطاع املياه والغاdت، يندرج مضن س?ياسة حكومIة املرشوع احل
ٕارادية ٕالOادة تنظمي وت|ٔهيل خمتلف املؤسسات املهمتة dجلوانب tجrعية 

ونعترب ٔ�ن ٕاjداث مؤسسة âاصة Uٔdعامل tجrعية . يف الوظيفة العمومIة
خلدمات لهذا القطاع احليوي، يعترب من اUٔمهية مباكن، لFس فقط لتوفري ا

tجrعية اUٔساس?ية لرشحية واسعة من املوظفني، ولكن ٔ�يضا ٕالضفاء 
و_رس?يخ مxادئ احلاكمة والشفافIة واملسؤولية يف جمال ظل لعقود طوي» 

  . يعرف قصورا حقIقIا
  الس?يد الرئFس احملرتم،

ٕان ٕاjداث مؤسسة تعىن بقطاع اUٔعامل tجrعية ملوظفي 
dة مل�ة لالعتبارات اليت ومس?ت4ديم قطاع املياه والغاSاj ت، يعترب

ذzر¨ها سالفا، كام سFشلك رافعة ßمة من ش|ٔهنا تلبية jاجIات موظفي 
  :القطاع يف خمتلف اGاالت من âالل tضطالع مبجموOة من املهام مهنا

  :يف جمال السكن
¡شجيع املنخرطني Oىل ت|ٔسFس تعاونيات mلسكن بغرض بناء حمالت  -

  ق�ناء اUٔرايض الالزمة لهذا الغرض؛خمصصة mلسكىن، ٔ�و ا
ٕا�رام اتفاقIات مع الهيئات العامة ٔ�و اخلاصة املتخصصة يف م«ح  -

القروض السك«ية واخلاصة dلتجهزي والبناء ëمتكني املنخرطني من احلصول 
مثنة  Oىل حمالت معدة mلسكىن ٔ�و اق�ناء اUٔرايض الالزمة لهذا الغرض ب|ٔ

  .م«اس?بة و{رشوط تفضيلية
Gال الصحييف ا:  

متكني املنخرطني ؤ�زوا�م ؤ�بناهئم من tس?تفادة من نظام التغطية  -
  الصحية التمكيلية والت|ٔمني عن العجز والوفاة؛

ٕا�رام اتفاقIات مع الهيئات املتخصصة يف اGال الصحي ëمتكني  -
املنخرطني ؤ�زوا�م ؤ�بناهئم من tس?تفادة من اخلدمات الصحية وفق 

  .اح�ياSاهتم
Gال الثقايف والرتفهي�ييف ا:  

توفري مرافق اجrعية و_رفهيية ور*ضية لفائدة املنخرطني ؤ�زوا�م  - 
ؤ�بناهئم، ال س?1 مراكز لالصطياف وخم1ت mلعطل ودور mلحضانة ور*ض 

  لٔ½طفال، وإالرشاف Oىل تنظميها و¡س?يريها؛
  تنظمي ٔ�·شطة ذات طابع ثقايف و_رفهي�ي لفائدة املنخرطني وOائالهتم؛ -
  القIام ب|ٔ·شطة ٕاOالمIة وتواصلية بني هيالك املؤسسة واملنخرطني هبا؛ -
وÎريها من اخلدمات tجrعية والثقافIة، وهو ما من ش|ٔنه تعز�ز  

tس?تقرار النفيس mلموظفني، وضامن اش?تغاهلم يف ظروف مالمئة _راعي 
  .ٔ�مهية القطاع

هبدف تلبية  ٕان املرشوع احلايل والرايم ٕاىل ٕاjداث املؤسسة املذzورة
طموjات وانتظارات م«خرطهيا يف ٕاطار من الشفافIة، عامدها ٕاطار قانوين 
واحض يضبط معلها وحيدد بدقة الزتاماهتا جتاه املعنيني خبدماهتا، من âالل 

ولك ذÊ من . التكفل اللكي ٔ�و اجلزيئ dجلوانب tجrعية mلموظفني
تمنية، ٔ�ن من ش|ٔهنا ال âالل مق�ضيات قانونية نعتقد يف فريق العداÔ و 

جتاوز النقائص والتعرثات اليت ومست ٔ�عامل ؤ�دوار امجلعية املسامهة يف 
احلالية، مبا حتم� هذه املق�ضيات من مس?ت�دات وصالحIات تنظميية 
وقانونية _روم تطو�ر ٔ�دوارها وتدقIق ßاßا وتوس?يع اخلدمات اليت تقدßا يف 

اOدة املشمولني خبدماهتا، وهو ما اGال tجrعي والثقايف، وتوس?يع ق
  .س?ميكن من tرتقاء ب|ٔدوارها mلهنوض dلبعد tجrعي يف هذا القطاع

كام ٔ�ن حتقIق هذه اUٔهداف لن يت|ٔىت ٕاال من âالل مق�ضيات قانونية  
وتنظميية Sديدة، تعيد tعتبار mلعمل tجrعي dل�س?بة mلموظف 
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t ىل اعتبار ٔ�مهية العملO ،ته العمويمIعي يف الرفع من ٕانتاجrج
ومردوديته، وإالسهام يف حتقIق اUٔمان الوظيفي اàي هو الركزية اUٔساس?ية 
يف الوظيفة العمومIة، وجتاوز tخ�الالت اليت طبعت قطاع اUٔعامل 
 Ôعكس ال حما»Fة، وهو ما سIعية مبختلف إالدارات واملصاحل العمومrجt

كون ال�رشي اàي هو احلجر اUٔساس يف ٔ�ي ٕاجيابيا Oىل ٔ�داء وفعالية امل
  .قطاع
  .وOليه، س?يصوت فريق«ا dٕالجياب Oىل مرشوع القانون 

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا

4-  «âاحلريك الفريقمدا: 
  .{سم هللا الرمحن الرحمي

  ،الس?يد الرئFس احملرتم
 ،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون

  ، مونالس?يدات والسادة املس�شارون احملرت 
²رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة dمس الفريق احلريك مب�لس?نا املوقر Uٔعرض 

وتنظمي مؤسسة  يقيض jdٕداث 35.13و�ة نظر¨ يف مرشوع القانون رمق 
  . والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت tجrعيةmلهنوض Uٔdعامل 

رف�ه جلنة الفالjة يف البداية البد من التنويه وإالشادة dلنقاش اàي ع
والقطاOات إالنتاجIة، âالل م«اقشة هذا املرشوع الهام، واàي هيدف 

 وtهrمUٔdساس ٕاىل بلورة التو�ات امللكIة السامIة اQاعية ٕاىل العناية 
dلعنرص ال�رشي، وكذا حتسني وتطو�ر اخلدمات املقدمة وتطعميها خبدمات 

 tجrعيوتطلعات ال�س?يج  اجrعية وثقافIة Sديدة، ¡س?تجيب لطموح
mلموظفني، dٕالضافة ٕاىل احلاكمة اجليدة يف ال�س?يري إالداري واjرتام مxدٔ� 

  .tجrعياملعمتد Qى الهيئات امللكفة بتدبري الش|ٔن  tس?تقاللية
  ،الس?يد الرئFس

حنن يف الفريق احلريك %مثن هذه اخلطوة ال�رشيعية املهمة dعتبارها قفزة 
وتوس?يع  tجrعيةdخلدمات  وtرتقاءمهنا التحسني نوعية، الغرض 

جماالهتا مبا يعزز العناية dلعنرص ال�رشي zرافعة ٔ�ساس?ية mلتمنية، وzوهنا 
س?ت4دم مصاحل املوظفني وسرتخس ٔ�سس ومxادئ ومساطر التدبري الشفاف 
واحلاكمة اجليدة، �ٓملني ٕاعطاء هذا القانون الطابع إالس?تع�ايل، اس?تحضارا 

  .والثقافIة الن�t «Iجrعيةفه Uٔهدا
  الس?يد الرئFس، 

نظرا Uٔمهية هذا املرشوع وللك tعتبارات السالفة اzàر، فٕاننا يف 
  .الفريق احلريك س?نصوت ٕاجياO dليه

 .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

5-  «âشرتايك الفريقمداt: 
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  رون احملرتمون،الس?يدات والسادة واملس�شا

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
²رشفين ٔ�ن ٔ�تدâل dمس الفريق tشرتايك يف م«اقشة مرشوع قانون 

يقيض jdٕداث وتنظمي مؤسسة mلهنوض Uٔdعامل tجrعية  35.13رمق 
والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه والغاdت، وهو املرشوع اàي يدشن 

خيص تدبري الش|ٔن tجrعي dل�س?بة لقطاع املياه  ملرS «jديدة ف1
  .والغاdت Oىل غرار dيق القطاOات اUٔخرى

  الس?يد الرئFس،
اàي حنن بصدد م«اقش?ته، هيدف �لك  35.13ٕان مرشوع القانون رمق 

ت|zٔيد ٕاىل تنظمي معل هذه املؤسسة وحتد�هثا Oرب ٕادâال مجموOة من املبادئ 
ال�س?يري  احلاكمة اجليدة Oىل مس?توى من ش|ٔهنا ٔ�ن تعمل Oىل _رس?يخ

الفرص وحتقIق OداÔ اجrعية بني املوظفني يف  ؤإالداري واملايل، و_اكف
ظل املبادئ اUٔساس?ية Qس?تور اململكة، وبلورة التو�ات السامIة لعاهل 
الب¹ اليت تنص Oىل tهrم dلعنرص ال�رشي عن طريق حتسني وتطو�ر 

ٕاضافIة ¡س?تجيب  خبدمات اجrعية وثقافIة اخلدمات املقدمة وتطعميها
لطموح وتطلعات هذه الرشحية، مع توس?يع جماالهتا، لنكون يف مس?توى 

 .الت�د*ت الكربى اليت تواSه تدبري ملف الش|ٔن tجrعي لف�ة املوظفني
  ،الس?يد الرئFس

للك هذه اUٔس?باب وÎريها، ال ميك«نا ٕاال ٔ�ن نصوت لصاحل هذا 
يع القوانني اليت _ريم ٕاىل تقومي tخ�الالت اليت املرشوع، وللك مشار 

تعرفها بعض مجعيات اUٔعامل tجrعية، âاصة Oىل مس?توى ال�س?يري 
لزاßا بضوابط إ إالداري واملايل، وٕاخضاعها Uٓليات املراقxة واحملاس?بة، و 

احلاكمة والشفافIة والزناهة يف ¡س?يريها، وdلتايل ربط املسؤولية 
ء Oىل التدبري tرجتايل يف تدبري الش|ٔن امجلاعي، وتقوية dحملاس?بة،والقضا

اQور اليت تقوم به مؤسسات اUٔعامل tجrعية القطاعية، ومساOدهتا Oىل 
  .يعرفه اGمتع املغريب ياجrعية Sديدة تواzب التطور اàٕاjداث âدمات 

 .والسالم Oليمك

6-  «âلشغلمداm حتاد املغريبt فريق: 
 ،حملرتمالس?يد الرئFس ا

 ،الس?يد الوز�ر احملرتم
 ،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

مليون  9لكنا يعمل اUٔمهية إال�كولوجIة mلم�ال الغابوي اàي ميثل 
. من املساjة إالجاملية لبالد¨% 12هك�ار من اUٔرايض ٔ�ي ما يناهز 

عمتد Oىل وكذÊ اQور tق�صادي املمتثل يف _منية الصناOات احمللية اليت ت 

tس?تغالل املنظم ملوارد املæ الغابوي وتوفري مداخIل مxارشة وÎري 
هناك . مليار درمه س?نو* ٕاىل مزيانية اQوÔ 7مxارشة تقدر قميهتا مبا يقارب 

ماليني يوم معل  10ٔ�يضا اQور tجrعي واملمتثل يف âلق ما يقارب 
مما ²سهم يف . ëهتمFشmلساكنة القروية اGاورة اليت ¡شكو من الفقر وا



  2019 �ريل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

12 

 )2019 يونيو 25( 1440 شوال 21

اس?تقرار الساكنة القروية يف املناطق النائية والصعبة Oرب توفري بعض س?بل 
 .العFش اUٔولية

 2011هناك وضع تنظميي مؤسسايت شاذ dلقطاع م«ذ صدور دس?تور 
Oلام ٔ�ن اQس?تور " م«دوبية سامIة"حIث اس?متر ¡س?يري هذا القطاع Oرب 

من الهيلكة احلكومIة كام ينص Oىل ذÊ " املندوبيات السامIة"اجلديد ٔ�لغى 
بل رمغ ٕاjداث كتابة اQوÔ امللكفة dلتمنية . من اQس?تور 87الفصل 

فك�ابة اQوÔ هذه، مل _ر النور  2017ٔ��ريل  5القروية واملياه والغاdت م«ذ 
ٕاىل يوم«ا هذا، اليشء اàي ٔ�وقع القطاع يف فوىض يف ال�س?يري ¡س?تغلها 

نفIذ اعتداءات خطرية Oىل الغابة ٔ�حIا¨ بتواطؤ مع بعض مافIا الغاdت يف ت 
املسؤولني ا�àن ²س?تفIدون من الرصاOات اQاâلية بني ٔ�ج«�ة السلطة 
املسرية mلقطاع وما يقع {شلك يويم يف م«اطق اUٔطلس املتوسط وما 

Êىل ذO ت معمورة والريف دليل �ٓخرdاÎ حيدث يف. 
" ش?يخوâة"اص ßول ووOىل مس?توى املوارد ال�رشية هناك خص

موظف والعدد مرحش  4800ملحوظة، حIث ²ش?تغل يف القطاع ٔ�قل من 
ملزيد من التقلص بفعل التقاOد وهزاÔ املناصب املالية، وكذا ضعف املزيانية 
الس?نوية اليت يمت رصدها mلقطاع، مما ينعكس Oىل ضعف tس�;رات فIه 

ملصاحل اخلارجIة Oىل وق» وهتاÊ وسائل العمل من ب�Iات ٕادارية يف ا
اخلصوص، ومساzن املوظفني وس?يارات اخلدمة ووسائل االتصال واملعدات 

هناك ٔ�يضا نظام املنح والتعويضات الهزي» والغري . إالدارية والتق«ية والوقائية
اëمتيزي بني املوظفني، واعتبار Îري jاميل السالح مهنم  OادÔ، واس?مترار

ويظهر ذS Êليا يف اس?مترار حرمان " نيةموظفني من اQرSة الثا"مبثابة 
النظام "موظف، من tس?تفادة من  3200هؤالء املوظفني وOددمه 

اàي مت وضعه {شلك حرصي Oىل املوظفني امليدانيني " اخلاص mلتعويضات
بل حىت مجعية اUٔعامل tجrعية اليت . ٔ�و ما يعرف حباميل السالح

ا، خيفف من معا¨ة هذه الف�ة من يفرتض ٔ�ن _كون م�نفسا ومالذا اجrعي
املوظفني مبا تقدمه من âدمات ؤ�·شطة اجrعية mلموظفني ؤ�رسمه، 
ٔ�حضت جزءا من املشلك، حIث يمت انت4اب مسؤوëهيا يف ظروف مريبة 
{شلك دامئ مما يفرس jاÔ التحمك يف ¡س?يري هذه امجلعية من طرف مك�ب 

ممارساهتا إالدارية واملالية يف  مركزي وماكتب �وية ال j�ٔد ميك«ه الوثوق يف
غياب تقار�ر دورية واف��اصات من طرف �ات مسؤوÔ وحمايدة، وهو 
ما يطرح Oدد من Oالمات tس?تفهام حول مصداقIة املشاريع واUٔ·شطة 

 .اليت تقوم هبا هذه املؤسسة
 ،الس?يد الرئFس احملرتم
 ،الس?يد الوز�ر احملرتم

 ،رتمونالس?يدات والسادة املس�شارون احمل
يقيض jdٕداث وتنظمي  13.35حنن اليوم بصدد م«اقشة مرشوع قانون 

مؤسسة اëهنوض Uٔdعامل tجrعية والثقافIة لفائدة موظفي قطاع املياه 
والغاdت، وحنن dمس فريق tحتاد املغريب mلشغل %مثن ذÊ و%متىن من 

âلف�ه  âالل م«اقشة ودراسة هذا املرشوع ٔ�ن ²سد اخلصاص املهول اàي
امجلعية ؤ�ن ²س?تجيب لتطلعات لك املوظفات واملوظفني ؤ�ن _كون هذه 
املؤسسة يف مس?توى املؤسسات tجrعية الرائدة يف هذا اGال واليت 

خصوصا ٔ�ن قطاع . تقدم âدمات Sلي» mلموظفني واUٔطر واملس?ت4دمني
t ىل ٕاماك¨ت عقارية هائ» متكن املؤسسةO ت يتوفرdعية املياه والغاrج

املقx» من ٕا·شاء وتطو�ر م�ش|ٓت سك«ية وس?ياحIة ور*ضية و_رفهيية 
 .وثقافIة لفائدة م«خرطهيا

SUٔل ذÊ لٕالسهام يف ٕاغناء هذا املرشوع ولتجويد النص القانوين مبا 
خيدم مصاحل املوظفني و�رخس ٔ�سس ومxادئ ومساطر التدبري الشفاف 

ديالت واملالحظات واليت وضعها واحلاكمة اجليدة، ٔ�دâلنا مجموOة من التع
 :الفريق Qى اmلجنة اöتصة نوردها كام ييل

 رضورة ٕاOادة النظر يف طريقة _كو�ن ٔ��زة وهيالك املؤسسة، - 1
 والرفع من متثيلية النقاdت اUٔكرث متثيال؛

اâUٔذ بعني tعتبار متثيلية ف�ة املهندسني الغابويني؛ ف�ة التق«يني  - 2
Oرب انت4اdت حرة و%زهية تقوم هبا ٕادارة ). الفرسان( نالغابويني؛ وف�ة اUٔعوا

بدال من متثيلية . املياه والغاdت Oىل غرار ما هو معمول به يف dيق إالدارات
امجلعيات املهنية ال�ش?يطة، حIث ٕاهنا ال متثل املوظفني من الناحIة القانونية، 

ضبطه،  Uٔن معيار امجلعية ال�ش?يطة اàي يت�دث عن القانون Îري ممكن
 Êقي، وكذIلتايل ميكن ٔ�ن يتحول تعيني ممثيل هذه امجلعيات ٕاىل ريع حقdو

وهو فعال مرحش Êà، ومن مت صعوبة  Uٔ3ن Oدد امجلعيات قد يت�اوز 
 ؛tخ�يار بني امجلعيات املتعددة ëمتثيل نفس الف�ة

jذف متثيلية الفروع اجلهوية من ٔ��زة املؤسسة، وذÊ لتفادي  - 3
تعارض قانوين �كون س�xا موجxا mلطعن دامئا يف ¡شكIل احrل وجود 

 ؛اmلجنة املد�رية ومن مت عرق» سري املؤسسة {شلك 7م
ضامن متثيلية حقIقIة mلموظفني يف اmلجنة املد�رية mلمؤسسة وم«ع  - 4

همينة ٔ�ي طرف Oلهيا مبا حيقق احلاكمة اجليدة ويضمن فعالية املؤسسة يف 

àلخصاص املهول اm س?ت�ابةt ي ²شهده القطاع، يف جمال اخلدمات
tجrعية رمغ املؤهالت اليت يتوفر Oلهيا، خصوصا يف القدرة Oىل تعبئة 

 .العقار املناسب ٕالقامة املشاريع tجrعية
وخ�اما نطالب dلتعجيل dٕخراج هذه املؤسسة حلزي الوجود، لوضع jد 

t عاملUٔالفوىض والالمسوؤلية اليت تدار هبا ا Ôعية يف القطاع حلاrج
 .بواسطة مجعية ال تتوفر فهيا رشوط الكفاءة واحلاكمة اجليدة

وحIث ٔ�ن هناك مجموOة من املالحظات واملطالب بلورها الفريق من 
âالل تعديالت حظيت بقxول اmلجنة، فٕاننا يف فريق tحتاد املغريب 

  .mلشغل نصوت dٕالجياب Oىل نص املرشوع

  :مشاريع االتفاقIات :4لثا

1-  «âواملعارصةمدا ÔصاUٔفريق ا: 
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  الس?يد الرئFس احملرتم، 
  الس?يدة الوز�رة احملرتمة، 

  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني
²رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة dمس فريق اUٔصاÔ واملعارصة mلمسامهة يف 

يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة يف  14.19م«اقشة مرشوع القانون رمق 
دام بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل �روتوzول جمال الصيد املس?ت

تطبيقه وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذzور، املوقعة بربوzس?يل 
  .2019ينا�ر  14يف 

  ،الس?يد الرئFس
يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة  14.19ال شك ٔ�ن مرشوع قانون رمق 

كة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل يف جمال الصيد املس?تدام بني اململ
�روتوzول تطبيقه وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذzور، املوقعة 

، ي|ٔيت لت|zٔيد العالقات العريقة اليت _ربط بني 2019ينا�ر  14بربوzس?يل يف 
اململكة املغربية وإالحتاد اUٔورويب، اàي يعترب رش�اك ٕاسرتاتيجية وjليفا 

ßام لبالد¨، ويعترب ٔ�يضا اتفاقا dلغ اUٔمهية، لFس فقط من الناحIة س?ياس?يا 
tق�صادية، بل ٔ�يضا من حIث داللته الس?ياس?ية، اليت تفIد اOرتافا رصحيا 
وواحضا Oىل ٔ�ن اململكة املغربية متارس س?يادهتا الاكم» واملطلقة Oىل ٔ�قاëميها 

ين املغريب، ش|ٔهنا ش|ٔن اجلنوبية، وOىل ٔ�هنا جزء ال يتجزٔ� من الرتاب الوط
  .dيق اUٔقالمي يف شامل البالد ورشقها وغرهبا دون ٔ�دىن مرzب نقص

وال تفوتنا الفرصة هنا، لنمثن العمل الكxري واجلاد اàي تقوم به 
اQبلوماس?ية املغربية الرمسية، بقIادة صاحب اجلالÔ املæ محمد السادس 

اجنازات Îاية يف اUٔمهية،  نرصه هللا، واليت حققت âالل الس?نوات اâUٔرية
جتسد يف تقوية العالقات الثنائية مع العديد من اQول يف القارات امخلس، 

dلكIان الومهي ٔ�خرها حكومة  اOرتافهاوتوج {سحب العديد من اQول 
سلفادور، وكذا اQور الهام اàي تلعبه اQبلوماس?ية الربملانية يف اQفاع Oىل 

بقضي�«ا اUٔوىل، ٕاضافة ٕاىل اQبلوماس?ية املوازية القضا* الوطنية والتعريف 
مبختلف روافدها، اليت عززت من حضورها يف الساjة اQولية ودفاعها 
Oىل املصاحل العليا mلوطن، وOىل رٔ�سها قضية وjدتنا الرتابية، فاQبلوماس?ية 

  .املغربية دامئا ما اكنت ¡سعى ٕاىل حتقIق الrزج بني الثقافات واحلضارات
  ،الرئFس الس?يد

قxل العودة ٕاىل مضامني اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد املس?تدام بني 
اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل �روتوzول تطبيقه وكذا Oىل تبادل 
الرسائل املرافقة، ال بد ٔ�ن ننوه كذd ،Êلعمل اجلاد واجلبار اàي قامت به 

 ٔUلجنة املشرتكة بني الربملان املغريب واmل اjبهتا ملراzالل مواâ ورويب، من
نقاشه واملصادقة Oليه، هبدف اس?تكامل مجيع إالجراءات الرامIة ٕاىل ٕادâا¯ 
jزي التطبيق، ما يؤكد Oىل الرغبة املشرتكة mلطرفني من S�ٔل تعز�ز التعاون 
بFهنا، Oىل الرمغ من توايل املناورات اخلسFسة واQن�Fة خلصوم الوjدة 

دامئا ال�شو²ش Oىل مسار ٕاOداد مYل هذه االتفاقIات الرتابية اليت حتاول 

  .اليت تف«د وترضب يف العمق اUٔطروjة tنفصالية
حصيح ٔ�ن اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد البحري املس?تدام، بني اململكة 
املغربية وtحتاد اUٔورويب، س?تكون ¯ ٕاجيابيات كثرية Oىل tق�صاد 

البحري، لكن من الواجب العمل  الوطين، من âالل حومكة جمال الصيد
Oىل حامية املصاحل العليا mلوطن واحلفاظ Oىل الرثوة السمكIة، àا نعتقد ٔ�ن 

كة اليت تناط هبا ßمة ت�xع تطبيق مق�ضات هذا االتفاق، جيب رت اmلجنة املش
ٔ�ن _متتع بصالحIات واسعة متكهنا من ضامن تطبيقه السلمي دون املساس 

  .مبصاحل املغرب
  ،الرئFسالس?يد 

اس�«ادا Oىل السالف ذzره، وOىل غرار dيق االتفاقIات، قرر¨ يف فريق 
يوافق  14.19اUٔصاÔ واملعارصة التصويت dملوافقة Oىل مرشوع قانون رمق 

مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية 
O ول تطبيقه وكذاzىل �روتوOورويب وUٔحتاد اtىل تبادل الرسائل املرافقة و

  .2019ينا�ر  14لالتفاق املذzور، املوقعة بربوzس?يل يف 
 .شكرا

2-  «âلو مداm س?تقاليلt الفريقjدة والتعادلية: 
  .اململكة املت�دة لربيطانيا وا�رلندا الشاملية

  .مجهورية الهند
  .اتفاق {ش|ٔن اخلدمات اجلوية
  .اتفاق {ش|ٔن ¡سلمي اGرمني

  .ساOدة القانونية يف امليدان اجلنايئاتفاق {ش|ٔن امل 
القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية وتبليغ  اتفاق {ش|ٔن التعاون

  .الطيات والو4ئق وإال¨dت القضائية
dل�س?بة لالتفاق املؤسس ملنطقة الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة 

)ZLECAF(  بني  2018د²سمرب  10اتفاق املقر املوقع مبرا´ش يف
حكومة اململكة املغربية وtحتاد إالفريقي خبصوص ٕا·شاء مقر املرصد 

  .إالفريقي mلهجرة dلرdط
اتفاق بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب Oىل شلك تبادل رسائل 

من االتفاق اUٔورو م�وسطي  4ورمق  1{ش|ٔن تعديل الربوتوzولني رمق 
ية واQول اUٔعضاء هبا من �ة، املؤسس لرشاكة بني اGموOة اUٔورب 

  .2018ٔ�كتو�ر  25واململكة املغربية من �ة ٔ�خرى، موقعة بربوzس?يل يف 
اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد 
اUٔوريب و�روتوzول تطبيقه وتبادل الرسائل املرافقة لهذا االتفاق املوقع يف 

  .2019ينا�ر  �14روzس?يل يف 
بني حكومة اململكة املغربية  2017يوليوز  19اتفاق موقع dلرdط يف 

واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر من S�ٔل اح�ضان وjدة 
الت�س?يق إالقلميي طبقا mلملحق اUٔول من االتفاقIة املذzورة، وOىل االتفاق 
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بني حكومة اململكة املغربية  ،2017د²سمرب  7التمكييل ¯ املوقع dلرdط يف 
  .واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحفة التصحر

بني حكومة  2016ماي  11اتفاق الب¹ املضيف املربم dلرdط يف 
اململكة املغربية وم«ظمة اUٔمم املت�دة ممث» برب¨مج املس?توطنات ال�رشية 

 . ين mلمملكة املغربيةاملت�دة {ش|ٔن ٕا·شاء املك�ب الوط التابع لٔ½مم

3-  «âوالتمنيةمدا Ôفريق العدا: 
  .{سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئFس احملرتم،

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، املس�شارونالس?يدات والسادة 

ناول اللكمة dمس فريق العداÔ والتمنية مب�لس املس�شار�ن ت �ٔ  ²رشفين ٔ�ن
عامة اöصصة mلتصويت Oىل مشاريع قوانني االتفاقIات يف هاته اجللسة ال

  :الثنائية واملتعددة اUٔطراف التالية
يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة يف  14.19مرشوع قانون رمق  .1

جمال الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وإالحتاد اUٔوريب وOىل �روتوzول 
املذzور، املوقعة بربوzس?يل يف  تطبيقه وكذا تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق

 ؛2019ينا�ر  14
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق املؤسس  11.19مرشوع قانون رمق  .2

) روندا(، املوقع �كIغايل )ZLECAF(ملنطقة الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة 
 ؛2018مارس  21يف 

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق Oىل شلك  10.19مرشوع قانون رمق  .3
ني اململكة املغربية وإالحتاد اUٔوريب {ش|ٔن تعديل الربوتوzولني تبادل رسائل ب

م�وسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة -من االتفاق اUٔورو 4ورمق  1رمق 
املغربية من �ة، واGموOات اUٔوروبية واQول اUٔعضاء هبا، من �ة 

 ؛2018ٔ�كتو�ر  25ٔ�خرى، املوقع بربوzس?يل يف 
فق مبوجxه Oىل االتفاق حول نظام يوا 90.18مرشوع قانون رمق  .4

بني حكومة  2018يوليو  5املدارس الربيطانية يف املغرب، املوقع بلندن يف 
 املم» املربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا العظمى ؤ��رلندا الشاملية؛

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  97.18مرشوع قانون رمق  .5
بني حكومة اململكة  2018س�مترب  �19ي يف اخلدمات اجلوية، املوقع ب�Iودله 

 املغربية ومجهورية الهند؛
يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  99.18مرشوع قانون رمق  .6

بني اململكة املغربية  2018نومفرب  13¡سلمي اGرمني، املوقع ب�Iودله�ي يف 
 ومجهورية الهند؛

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق {ش|ٔن  100.18مرشوع قانون رمق  .7
 2018نومفرب  12ملساOدة القانونية يف امليدان اجلنايئ، املوقع ب�Iودله�ي يف ا

 بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛

 {ش|ٔنيوافق مبوجxه Oىل االتفاق  103.18مرشوع قانون رمق  .8
التعاون القانوين والقضايئ يف املواد املدنية والت�ارية وتبليغ الطيات والو4ئق 

ة وتنفIذ اUٔحاكم واUٔوامر واملقررات التحكميية، املوقع وإال¨dت القضائي
 بني اململكة املغربية ومجهورية الهند؛ 2018نومفرب  12ب�Iودله�ي يف 

يوافق مبوجxه Oىل االتفاق املوقع  104.18مرشوع قانون رمق  .9
بني حكومة اململكة املغربية واUٔمانة العامة  2017يوليو  d19لرdط يف 

املت�دة ملاكحفة التصحر، ممث» UٔdمIنة التنفIذية، من S�ٔل التفاقIة اUٔمم 
اح�ضان وjدة الت�س?يق إالقلميي طبقا mلم�لق اUٔول من االتفاقIة املذzورة، 

بني حكومة  2017د²سمرب  7وOىل االتفاق التمكييل ¯ املوقع dلرdط يف 
 ة التصحر؛اململكة املغربية واUٔمانة العامة التفاقIة اUٔمم املت�دة ملاكحف

يوافق مبوجxه Oىل اتفاق املقر املوقع مبرا´ش  01.19مرشوع قانون رمق  .10
بني حكومة اململكة املغربية وtحتاد إالفريقي  2018د²سمرب  10يف 

 {ش|ٔن ٕا·شاء مقر املرصد إالفريقي mلهجرة dلرdط؛
يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الب¹ املضيف املربم  07.19مرشوع قانون رمق  .11

dلرd مم  2016ماي  11ط يفUٔبني حكومة اململكة املغربية وم«ظمة ا
املت�دة ممث» برب¨مج املس?توطنات ال�رشية التابع لٔ½مم املت�دة {ش|ٔن 

 .ٕا·شاء املك�ب الوطين mلمملكة املغربية
ويه املشاريع اليت Sاءت يف س?ياق اح�فال بالد¨ dالنتصار الكxري 

الرش?يدة جلالÔ املæ حفظه هللا، ومواzبة  ¹mبلوماس?ية املغربية حتت القIادة
من احلكومة املغربية ومعل دؤوب من طرف وزارة الشؤون اخلارجIة 
 والتعاون اQويل، يف _اكمل مع اQبلوماس?ية الربملانية، واليت اكن �ٓخرها

إالzوادور اOرتافها dلكIان املزعوم، وهو ما ²شلك رضبة مجهورية  حسب
 ة âلفه، Oىل اعتبار ٔ�ن دول ٔ�مر�اكهات الواقفقامصة لهذا الكIان واجل 

حق "الالتي�Iة اكنت تعترب من بني ٔ�شد اQول دفاOا عن ما ²سمى بـ 
وÎريها من " تصفIة tس?تعامر"و" الشعب الصحراوي يف تقر�ر املصري

الشعارات الاكذبة اليت بدٔ�ت اليوم تتكرس Oىل خصرة Sدية وواقعية ومعلية 
ل يف م«ح اUٔقالمي اجلنوبية حكام ذاتيا حتت الس?يادة املقرتح املغريب املمتث

  .املغربية
تصويت الربملان اUٔورويب، يف كام نلتمئ اليوم يف جو من Otزتاز بعد 

صوO ،7ىل اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد  415، ب|Îٔلبية 2019فربا�ر  12
ة اUٔوروبية املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب، ٕا=ر قرار احملمك

وهو االتفاق اàي يعكس اOرتاف tحتاد اUٔوريب . 2018فربا�ر  27يف 
  .{س?يادة املغرب Oىل ٔ�قاëميه اجلنوبية

ويه م«اس?بة كذÊ لن�دد الت|zٔيد Oىل صوابية عودة املغرب املؤسس?ية 
ملنظمة tحتاد إالفريقي قxل س?ن�ني، وOىل احليوية واQينامIة اليت ٔ�عطهتا 

لالحتاد، واليت تت�ىل اليوم بوضوح يف ت�ين مقرتح صاحب  هاته العودة
jdٕداث مرصد ٕافريقي mلهجرة،  اجلالÔ املæ محمد السادس، حفظه هللا،

من طرف قادة اQول إالفريقIة، واàي س?تحتضن مدينة مرا´ش مقره 



  2019 �ريل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2019 يونيو 25( 1440 شوال 21

: الرئFيس، وهو املرصد اàي س?يعمل Oىل ثالث وا�ات رئFس?ية ويه
بادرة، بغية تدبري م�وازن ومشويل ٕالشاكلية الهجرة، من الفهم وtس�xاق وامل 

  .âالل تطو�ر معلية الرصد وتبادل املعلومات بني الب¹ان إالفريقIة
ويف هذا الس?ياق نؤكد Oىل ٔ�مهية توقIع بالد¨ Oىل االتفاق املؤسس 

âالل اQورة  (ZLECAF)ملنطقة الت�ارة القارية إالفريقIة احلرة 
 21ملؤمتر tحتاد إالفريقي، املنعقدة �كIغايل �رواندا يف  tس?ت�«ائية العارشة

، من S�ٔل تFسري الت�ارة إالفريقIة Oرب وضع �ٓليات mلتبادل 2018مارس 
  :احلر مYل

 ؛)يوSد قIد اQراسة(املرصد إالفريقي mلت�ارة  -
ٕاjداث م«صة افريقIة mلت�ارة الرمقية من طرف مفوضية tحتاد  -

اجلاليات إالفريقIة خصوصا الش?باب من S�ٔل إالفريقي وذÊ بتعاون مع 
  . 2023و 2019رشكة صغرية وم�وسطة ما بني  â600000لق حوايل 

ولعل يف انضامم املغرب ٕاىل هاته االتفاقIة جتس?يد رصحي لفلسفة التعاون 
ج«وب اليت ما فS aالÔ املæ محمد السادس، حفظه هللا، ينادي - ج«وب

 -  م ملنطقة الت�ارة القارية إالفريقIة احلرةٔ�ي tنضام–هبا، ٕاىل Sانب zونه 
مؤرش Oىل ٔ�ن عودة املغرب ملنظمة إالحتاد إالفريقي قرار اسرتاتيجي 
dل�س?بة لبالد¨ �ريم ٕاىل حتقIق _منية شام» وم«دجمة قادرة Oىل توفري س?بل 
العFش الكرمي للك مواطن ٕافريقي Oرب اس�;ر املؤهالت ال�رشية والطبيعية 

اليت _زخر هبا، ولFس جمرد هنج _ك�ييك ¹mفاع عن قضية  والتارخيية
  . الصحراء

 الس?يد الرئFس احملرتم،
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  املس�شارون احملرتمون، الس?يدات والسادة
ٕان ما مت حتقIقه من ماكسب Oىل املس?توى اQبلومايس، ما اكن ليمت 

 يف ٕاصالjات س?ياس?ية هيلكية، لوال اخنراط بالد¨ {شلك تلقايئ واس�xايق
جعلت املغرب اليوم حيظى بتقد�ر واjرتام Oدد من املؤسسات والفاOلني 
اQوليني، وذÊ من âالل اخ�يار مسار 4لث قوامه إالصالح يف ظل 
tس?تقرار، وهو مسار خمالف متاما mلخيارات اليت اكنت مطروjة Oىل 

  .الساjة اQولية
ار ما اكن ليكون لوال إالنصات اQامئ وبطبيعة احلال فٕان هذا املس

والتفاOل املس?متر وإالجيايب مع نبض الشارع املغريب، ومن هنا وجب التقاط 
إالشارات الواحضة �رفض لك مكو¨ت الشعب املغريب اöطط املشؤوم 

ورشة "و" صفقة القرن"القايض بتصفIة القضية الفلسطي�Iة من âالل 
، 2019يونيو 23اشدة dلرdط يوم اjUٔد املعرب عنه يف مسرية j" البحر�ن

فالقضية الفلسطي�Iة يه قضية ٔ�م للك املغاربة، سواء مكؤسسات ٔ�و 
  .مكواطنني

وOليه، وا·س�اما مع روح إالجامع اليت طبعت ٔ�شغال جلنة اخلارجIة 
واحلدود واQفاع الوطين واملناطق املغربية احملت» ٔ�ثناء اQراسة والتصويت 

 االتفاقات اليت بني ٔ�يدينا، فٕاننا يف فريق العداÔ والتمنية Oىل مشاريع قوانني
  .س?نصوت dٕالجياب Oىل هاته االتفاقIات

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مداâ» مجموOة الكونفدرالية اQميوقراطية mلشغل -4
  ،الس?يد الرئFس

   ،الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون
  ،ر�ن احملرتمنيالس?يدات والسادة املس�شا

جرت العادة ٔ�ن احلكومة املغربية تعرض Oىل الربملان االتفاقIات املوقعة 
مع اQول واملنظامت اQولية واGموOات tق�صادية واملؤسسات املالية 
اQولية دفعة واjدة، ومتارس ضغطا Oىل املؤسسة الربملانية mلمصادقة Oىل 

اقIات، دون ٕاعطاء الوقت الاكيف مشاريع القوانني mلموافقة Oىل هذه االتف
mلفرق واGموOات الربملانية لٕالطالع Oىل هذه االتفاقIات وم«اقش?هتا مبا خيدم 

  .املصاحل العليا mلوطن
ويف نفس tجتاه، وبنفس الطريقة عرضت احلكومة Oىل جملس?نا املوقر 

اتفاقIات ) 3(اتفاقIة مج» واjدة من مضهنا ثالث ) 11(ٕاjدى عرشة 
اريع القوانني اليت توافق Oلهيا قxل املصادقة Oلهيا من Qن جملس وردت مش

من اQس?تور، حIث طلبت  84النواب وذÊ يف خرق سافر mلفصل 
احلكومة من جملس املس�شار�ن �رجمة Sلسة املصادقة Oىل مشاريع القوانني 

Oىل الساOة الثالثة والنصف زوt، قxل رشوع  2019يونيو  24يوم ٔ�مس 
اب يف املناقشة والتصويت Oىل هذه النصوص واليت مل تمت ٕاال يف جملس النو 

حIث مت التبليغ بتوصل اGلس به  2019يونيو  25اليوم املوايل ٔ�ي يوم 
وٕادراSه dجللسة العامة يف نفس الوقت ويتعلق اUٔمر مبشاريع القوانني 

  :الثالثة 
ل يوافق مبوجxه Oىل االتفاق Oىل شلك تباد 10.19مرشوع قانون 

رسائل بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب {ش|ٔن تعديل الربوتوzولني رمق 
م�وسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة  -  من االتفاق اUٔورو 4و رمق  1

املغربية من �ة، واGموOات اUٔوروبية واQول اUٔعضاء هبا من �ة ٔ�خرى، 
  ؛2018ٔ�كتو�ر  25املوقع بربوzس?يل يف 
اàي يوافق مبوجxه Oىل اتفاق الرشاكة يف جمال  4.191مرشوع قانون 

الصيد املس?تدام بني اململكة املغربية وtحتاد اUٔورويب وOىل �روتوzول 
تطبيقه، وكذا Oىل تبادل الرسائل املرافقة لالتفاق املذzور، املوقعة 

  ؛2019ينا�ر  14بربوzس?يل يف 
املؤسس ملنطقة  اàي يوافق مبوجxه Oىل االتفاق 11.19مرشوع قانون 

مارس  21املوقع �كIاكيل يف ) ZLECAF(الت�ارة احلرة القارية إالفريقIة 
2018.  
وهذا إالس?تع�ال Îري مربر من طرف احلكومة فٕاذا  Oلمنا ٔ�ن هذه  

، 2019و�ٓخرها وقع يف ينا�ر  2018االتفاقات ٕاثنان مهنا وقعت يف ٔ�كتو�ر 
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اطل Îري مفهوم dلنظر ٕاىل ٔ�شهر  ٕالjاëهتا Oىل الربملان هو مت 4وانتظار 
اUٔمهية البالغة اليت _ك�س?هيا هذه االتفاقIات وحرمان املؤسسة ال�رشيعية 

يونيو  25من حقها يف م«اقش?هتا والضغط من S�ٔل متر�رها يوم  الثال4ء 
، موOد انعقاد اجللسة العامة يف خرق سافر mلنظام اQاâيل Gلس 2019

ساOة  48بتقار�ر اmلجن Oىل اUٔقل  املس�شار�ن، اàي ينص Oىل التوصل
قxل عرضها يف اجللسة العامة، وبنظرة رسيعة Oىل جزء من هذه 

Uٔنه ²س?تحيل إالطالع Oلهيا مجيعها، dلنظر ٕاىل احلزي الزمين (االتفاقIات، 
) اجلد ضيق اàي ٔ�حIلت فIه قxل عرضها يف اجللسة العامة mلمصادقة Oلهيا

  :اليةفٕانه ميكن ¡سجيل املالحظات الت

عرض Oدة اتفاقIات دفعة واjدة ويف Sلسة واjدة ومضن  -
 عرض واjد Sد مق�ضب ميس حبق الربملانيني يف مراقxة معل احلكومة؛

اتفاقIة ) 11(الضغط Oىل املؤسسة ال�رشيعية ëمتر�ر ٕاjدى عرش -
اتفاقIات Sد ßمة âالل يومني Qى غرفيت ) 9(دفعة واjدة ومتر�ر ¡سعة 

فقد صادق جملس النواب يف . سا dس?تقاللية السلطالربملان مما يعترب م 
يونيو وضغطت  S24لسة Oامة Oىل االتفاقIات الثالث املذzورة �ٓنفا يوم 

احلكومة Oىل الغرفة الثانية ليك تصادق اmلجنة اöتصة يف نفس اليوم Oىل 
Oىل اجللسة العامة  2019يونيو  25هذه االتفاقIات لتعرض يوم الثال4ء 

يونيو  27قة Oلهيا، لك هذا بدعوى jلول اس?تحقاق �ٓخر يوم وتمت املصاد
يونيو  O4لام ٔ�ن اGلس الوزاري صادق Oىل هذه االتفاقIات يوم  2019
 ؛2019

dل�س?بة التفاقIة الرشاكة يف جمال الصيد املس?تدام، ن�ساءل هل 
mلمغرب القدرة، والكفاءة Oىل مراقxة لك مIاهه إالقلميية؟ وقد ٔ�ثب�ت 

  .خلرق املس?متر لسفن الصيد اUٔورويب التفاق الصيد البحريالتجربة ا
ما يه التدابري اليت اختذها ويت4ذها املغرب ملاكحفة احملافظة Oىل الرثوة 

 املنظمالسمكIة، وماكحفة الصيد Îري القانوين وÎري املرصح به وÎري 
INN ؟  

فالربمغ من ٔ�ن توقIع االتفاق يف jد ذاته يعترب انتصارا دبلوماس?يا 
من الفصل اUٔول " ح"وس?ياس?يا يف ما يتعلق dلقضية الوطنية فٕان البند 

من االتفاقIة واملتعلق بتعريف م«طقة الصيد، يت�دث عن الصحراء الغربية، 
ويت�دث Oىل ٔ�ن هذا التعريف ملنطقة الصيد ال يؤ=ر Oىل املفاوضات احملمت» 

 ل اUٔخرى؟{ش|ٔن _رس?مي jدود املناطق البحرية، وبصفة Oامة حقوق اQو 
يربم " والفقرة الثالثة من االتفاق Oىل شلك تبادل رسائل تنص Oىل ٔ�نه 

هذا االتفاق دون املساس مبوقف tحتاد اUٔورويب خبصوص وضيعة 
  "الصحراء الغربية وموقف اململكة املغربية {ش|ٔن هذه املنطقة 

من اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد  12من املادة  4الفقرة رمق  -
دâال سافرا يف الشؤون اQاâلية mلمغرب نفس الشئ dل�س?بة يعترب ت

من املادة الرابعة واملادة السادسة من نفس الربوتوzول  m2لنقطة رمق 
  �روتوzول تطبيق االتفاق؛

املقابل املايل التفاق الرشاكة يف جمال الصيد ال �كفي حىت  -
يب مبناطق لتعويض اخلسا�ر البي!Iة اليت _كxدها سفن صيد tحتاد اUٔورو

 الصيد، ¨هيك عن اس?تزناف الرثوة السمكIة والقضاء Oىل بعض اUٔنواع؛

من  17من اتفاق الرشاكة يف جمال الصيد واملادة  18تنص املادة  -
�روتوzول تطبيق هذا االتفاق Oىل ٔ�ن االتفاق ميكن ٔ�ن يطبق {شلك مؤقت 

ي اعتبار مxارشة بعد التوقIع Oليه من طرف جملس tحتاد اUٔورويب دون �ٔ 
 mلربملان املغريب؛

كام ٔ�ن اتفاق الرشاكة من S�ٔل الصيد املس?تدام تفادى ٔ�ي  -
jديث عن حرية tنrء النقايب dل�س?بة mلب�ارة مك�فIا فقط حبرية ت|ٔسFس 

 من املادة الثالثة من االتفاق؛ 9امجلعيات يف النقطة 

ال يوSد dالتفاق بنود رصحية وصارمة mلحفاظ Oىل الرثوة  -
كIة واس?تدامة اöزون السميك وٕامنا ٕاشارات dهتة يف هذا اGال السم 

اعrد بعض التدابري الرامIة ٕاىل " تت�دث Oىل ٔ�نه ميكن عند tق�ضاء 
ولFس الزتام السفن " اس?تدامة املوارد السمكIة، وتت�دث ٔ�يضا Oىل تعاون

 اUٔوروبية dخلضوع mلمراقxة؛

ريب جند حرص tحتاد يف مقابل هذا ال�ساهل من اجلانب املغ -
اUٔورويب Oىل ختفIض التعويض املايل واملسامهة املالية لكام اخنفضت 

 ٕاماكنيات الصيد؛

االتفاق ٔ�عطى ٕاماكنيات صيد Îري حمدودة dل�س?بة لف�ة الصيد  -
التقليدي mلسمك السطحي وكذا لف�ة الصيد القاعي والصيد التقليدي 

 "التونة"لسمك 

حلصة الس?نوية فقط dل�س?بة mلصيد dلقصبة وjدد الكوطا ٔ�و ا  -
السطحي الصناعي {ش?باك اجلر والش?بكة اQا�رية، وهو ما هيدد {شلك 
فظيع الرثوة السمكIة وخيلق ٔ�رضارا بي!Iة جس?مية Oىل جمال الصيد يف املياه 

  .املغربية
  .وشكرا


