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واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ؛
 -4مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ 2017؛
 -5ﻫو مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ
 86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص؛
ٔ -6ما اﳌﴩوع ا ٔ ﲑ ف تعلق ﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن
ﰲ ضوء قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر بتارﱗ  2ﺳ ﳣﱪ
.2019
وق ل اﻟﴩوع ﰲ م اقشﺔ اﻟنصوص اﻟﱵ بﲔ ٔيدينأ ،ود ٔن ٔتﻘدم
ﰟ ا لس ﻟشكر اﳉزيل ﻟﲁ من رﺋ س و ٔعضاء ﳉنﺔ اﳋارج ﺔ واﳊدود
وا فاع اﻟوطﲏ واﳌناطق اﳌغربيﺔ اﶈت  ،وﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق
ا ٕﻻ سان وﳉنﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻟتخطيط واﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ وﻟﲀفﺔ اﻟسيدات
واﻟسادة رؤﺳاء اﻟفرق وا مو ات لس.
لسيد وز ر اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟتعاون اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﰲ
اﳋارج كذ  ،واﻟسيد وز ر ق صاد واﳌاﻟيﺔ وٕاصﻼح اﻻٕدارة ،واﻟسيد
اﻟوز ر اﳌنتدب ى وز ر ا ا ليﺔ ،ﲆ ا هودات اﻟﱵ بذﻟوﻫا ﲨيعا ﰲ
ﺳ ل ا راﺳﺔ اﳌعمﻘﺔ لنصوص اﳌس ﰲ دول ٔعﲈل ﳎلسنا اﻟيوم.
وطبﻘا لﱰت ب ا ي ٔقرته ﻧدوة اﻟرؤﺳاء ،سﳤل دول ا ٔعﲈل
راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس (1973
اﳌعينﺔ ﲟﻘ ضاه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 -2مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ واﻟتﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ 1.81
اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟتﻘدﱘ مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ دفعﺔ وا دة.
كﲈ شاءون اﻟسيد اﻟوز ر ،تفضلو ﻫنا ٔحسن.
اﻟسيد ﴏ بوريطﺔ وز ر اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟتعاون اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ
اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج:
اﻟسيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة ٔعضاء ا لس اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔعرض ٔمامﲂ اﻟيوم مﴩوعي قاﻧوﻧﲔ ك سيان ٔﳘيﺔ
اصﺔ ،وذ ﰲ ﺳياق مسلسل ﲢيﲔ اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌتعلﻘﺔ
اﻻت واﳊدود اﻟبحريﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ ،ويتعلق ا ٔمر ب:
 مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ 1.73.211اﳌعﲔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ واﳌؤرخ ﰲ  2مارس 1973؛
 -ومﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 268
اﻟتارﱗ :اﻟثﻼ ء  09جﲈدى ا ٓخرة 1441ﻫـ ) 04فﱪا ر 2020م(.
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد عبد اﳊكﲓ ن شﲈش رﺋ س ا لس ،ﰒ اﻟسيد
عبد اﻟﻘادر ﺳﻼمﺔ اﳋليفﺔ اﻟرابع ﻟرﺋ س ا لس.
اﻟتوق ت :ﺳا ﺔ و ٔ د عﴩة دق ﻘﺔ ،إبتداء من اﻟسا ﺔ اﻟرابعﺔ وا ق ﻘﺔ
اﻟتاﺳعﺔ وا ٔربعﲔ مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ اﻟنصوص اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟتاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس
 (1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 -2مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة
ﲟوج ه م طﻘﺔ إق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري
عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ؛
 -3مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ؛
 -4مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ 2017؛
 -5مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ 86.12
اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص؛
 -6اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ﰲ ضوء قرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر بتارﱗ  02شت ﱪ .2019
--------------------------------------------

اﳌس شار اﻟسيد عبد اﳊكﲓ ن شﲈش ،رﺋ س ا لس:
﷽.
ٔ لن عن اف تاح اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ.
اﻟسيد ن اﻟوز رن اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳜصص ا لس ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  2مارس  1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه
ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 -2مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ 1.81
اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ ق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري
عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ؛
 -3ﻫو مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر
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اﳌغرب مطاﻟب ب ٔن يﻘدم ﻟ ٔ ﱈ اﳌت دة ملفا قاﻧوﻧيا تﻘ يا م ﲀمﻼ ﳣديد
اﳊدود اﳋارج ﺔ ﳉرفه اﻟﻘاري إﱃ ما وراء  200م ل ﲝري ﲆ ٔﺳاس
بيا ت لميﺔ دق ﻘﺔ ،وشﲁ ﲢيﲔ اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ فرصﺔ ﳌﻼءمﳤا
مع مﻘ ضيات اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار وﲡويد بعض ا ٔحﲀم اﻟﱵ
تتضمﳯا ،اصﺔ ﱪ اﻟت ﲇ عن بعض اﻟﱰﺳبات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتﻘادمﺔ م ل
م د ٔ اﳋط اﻟوﺳط ،اﻟﱵ ﰷن اﻟ ﴩيع اﳌغرﰊ قد اعﳣدﻫا ﰲ اﻟس بعينات
و ٔواﺋل اﻟ ﻧ ات ،وﱂ يعد اﻟنظر فﳱا م ذ ذ اﳊﲔ مع ٔن اﻟﻘاﻧون ا وﱄ
لب ار قد ﲡاوزﻫا.
وﻫكذا ،فإن من ش ٔن اﻟتحيﲔ اﻟﻘاﻧوﱐ ا ي ﻧﻘوم به اﻟيوم ٔن ﳝكن
اﳌغرب من ﺳتفادة من ﰻ اﳊﻘوق اﻟﱵ ﲢفظها اتفاق ات ا ٔﱈ اﳌت دة
ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ،شﲁ ي ح ﲢديدا ٔكﱶ دقﺔ لم اﻻت اﻟبحريﺔ اﳋاضعﺔ
لسيادة واﳊﻘوق اﻟسياديﺔ لمغرب واﻟﱵ ﺳ ﱲ حساب عرضها اﻧطﻼقا من
خطوط ا ٔﺳاس اﻟﱵ ﰎ ﲢي ﳯا.
وبناء ﲆ ذ  ،فاﻻتفاق ﺔ تعطي لمغرب ﲢديد  4ﳎاﻻت ماﺋيﺔ ،ا ٔول
ﻫو اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ﰲ دود  12م ل ﲝري ،اﻟثاﱐ ﻫو اﳌنطﻘﺔ اﳌتاﲬﺔ ﰲ
دود  24م ل ﲝري ،اﻟثاﻟث ﻫو اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ ﰲ دود
 200م ل ﲝري ،واﻟرابع ﻫو اﳉرف اﻟﻘاري ﰲ دود  350م ل ﲝري د
ٔقﴡ.
اﻟسيد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن،
اﻟسيدات واﻟسادة ٔعضاء ا لس اﶈﱰمون،
يف ﰎ ٕا داد ﻫذه اﻟنصوص؟
إن اﳌشاريع اﳌعروضﺔ ﲆ موافﻘﺔ ﳎلسﲂ اﳌوقر اﻟيوم ﱔ ﻧتاج مسار
طويل من اﻟتحضﲑ وا راﺳﺔ وا ٕﻻ داد ،ابتد ٔت إرﻫاصاته ا ٔوﱃ م ذ
 ،2013وعرف سار ا ﲈ ﰲ اﻟسنوات ا ٔ ﲑة.
ٔوﻻ ،وبتعل ت ملك ﺔ ﺳام ﺔ ٔ ،دثت ﰲ  2013ﳉنﺔ تﻘ يﺔ ا ك ت
ﲆ م ابعﺔ ٕا داد ا راﺳات اﻟعلميﺔ واﻟتﻘ يﺔ اﳌطلوبﺔ ﲆ ٔﺳاس ٔﺳاﻧيد
قاﻧوﻧيﺔ مركزة ومعمﻘﺔ ،وﲷت ﻫذه الجنﺔ اﻟﻘطا ات اﻻٕداريﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌعنيﺔ
ﲀفﺔ اﳌلفات اﳌرتبطﺔ ال اﻟبحري وﱔ :وزارة اﳋارج ﺔ ،إدارة ا فاع
اﻟوطﲏ ،اﻟوزارة اﳌﳫفﺔ ﻟصيد اﻟبحري ،اﻟوزارة اﳌﳫفﺔ ﻟطاقﺔ واﳌعادن
واﻟب ﺔ ،اﳌك ب اﻟوطﲏ لهيدرو ربو ت واﳌعادن واﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لم افظﺔ
اﻟعﻘاريﺔ واﳌسح اﻟعﻘاري واﳋراﺋطيﺔ.
ﻧيا ،ﲻلت الجنﺔ ﲆ ﲢديد مرجعيات ﻫذا اﻟعمل اﻟت ٔﺳ ﴘ،
ف اﻻٕضافﺔ إﱃ اﻟثوابت اﻟوطنيﺔ ومﻘ ضيات اﻟﻘاﻧون ا وﱄ لب ار ذات
اﻟص  ،ﰎ ﺳت اس ﳌﲈرﺳات ا وﻟيﺔ اﻟﱵ رﺳﳤا ا ول ا ٔطراف ﰲ
اتفاق ﺔ  ،1982واﻟﱵ ﺳبق ٔن اضت ﻧفس اﻟتجربﺔ ف ﳜص ﲢديد ﻧطاق
ﺳيادﲥا ﲆ م اطﻘها اﻟبحريﺔ وﲤديد اﳊدود اﳋارج ﺔ ﳉروفها اﻟﻘاريﺔ ،كﲈ ﰎ
رﲀز ﲆ معطيات خراﺋطيﺔ موثوقﺔ من مصدرن ٔﺳاﺳيﲔ معﱰف ﲠﲈ
دوﻟيا ،ﻫﲈ اﳌصل ﺔ اﻟهيدروغراف ﺔ وا ٔﺳيوﻧوغراف ﺔ لبحريﺔ اﻟفرسيﺔ،

ﲟوج ه اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ واﳌؤرخ ﰲ  ٔ 2ريل .1981
ﳌاذا ﻫذه اﻟنصوص؟ وﳌاذا ا ٓن؟
ﻫناك ثﻼث ٔﺳباب ٔﺳاﺳيﺔ:
 اﻟس ب ا ٔول :ﻫو ﲡسيد اﻟرؤيﺔ اﳌلك ﺔ لهويﺔ ا اﻟيﺔ لمملكﺔاﳌغربيﺔ ،ف ٔﰐ ﲢريك اﳌسطرة اﻟ ﴩيعيﺔ ﲞصوص مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ
موضوع ﻫذا اﻟعرض ،داة اﳋطاب اﳌلﲄ اﻟساﱊ ﲟناﺳبﺔ ا رى 44
لمسﲑة اﳋﴬاء ،وا ي شدد ف ه صاحب اﳉﻼ ﻧﴫه ﷲ ،ﲆ ﴐورة
اﺳ عاب اﻟهويﺔ ا اﻟيﺔ لمملكﺔ ،ح ث ﻧبه ﻼﻟته إﱃ ٔن":اﳌسﲑة اﳋﴬاء
مك ت من اﺳﱰ اع اﳌغرب ٔقا ﳰه اﳉنوبيﺔ ،وم ذ ذ اﻟوقت تغﲑت
خريطﺔ اﳌغرب وﱂ ستوعب ب ٔن اﻟر ط صارت ﰲ ٔقﴡ اﻟشﲈل و ٔﰷد ر
ﱔ اﻟوﺳط اﳊﻘ ﻘي لبﻼد" ،ا ﳤ ى خطاب ﻼ اﳌ .
إن تﲋيل ﻫذه اﻟرؤيﺔ اﳌلك ﺔ اﻟسديدة يﻘع ﲆ اتق اﶺيع ،حكومﺔ،
إدارة ،ر ال ٔعﲈل ،قوى ح ﺔ ،ﰻ وا د مسؤول من موقعه ،مطاﻟب
ﻟعمل وفﻘها واع دﻫا ٔﺳاس ﰲ ﰻ ما ﻧﻘوم به من مشاريع وتصورات
وﻧصوص تنظﳰيﺔ و ﲑﻫا ،وس ﳯضنا ﻫذه اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ شﲁ
اص ﳌﻼﲚﺔ اﳌنظومﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ ،اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ ومﻼءمﳤا
مع اﻟسيادة اﻟوطنيﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ اﻟﲀم اﳌكﳣ ﰲ دودﻫا اﳊﻘﺔ
اﻟﱰابيﺔ واﻟبحريﺔ ،بل واﳉويﺔ ٔيضا ،ﲤاشيا مع ﺳياﺳﺔ اﻟوضوح واﻟطموح
اﻟﱵ ريدﻫا صاحب اﳉﻼ ؛
 اﻟس ب اﻟثاﱐ :ﻫو ﴐورة ﲢيﲔ اﳌنظومﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ لم اﻻتاﻟبحريﺔ ،فاﻟنصوص اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﺳاريﺔ اﻟتنف ذ إﱃ اﻟيوم ﱔ ،وﲁ موضوعيﺔ،
ﻧصوص م ﻘادمﺔ ،ح ث رجع إﱃ حﻘ ﺔ اﻟس بعينات وبدايﺔ اﻟ ﻧ ات ،73
ٔ ،81 ،75ي إﱃ ما ق ل اﺳﱰ اع اﳌملكﺔ ٔقا ﳰها اﳉنوبيﺔ ،اصﺔ ظهﲑ
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كﲈ ٔﳖا ٔصبحت ا ٓن م اوزة ،اصﺔ بعد ٔن اﺳتﳬل اﳌنتظم ا وﱄ
صيا ﺔ واع د اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ل  ،1982ا ف حيﲔ
اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﻼت اﻟبحريﺔ ﲟا ﳝكن من اﺳتكﲈل
مسلسل سط اﻟسيادة اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لمملكﺔ ﲆ ﰷفﺔ ﳎاﻻﲥا اﻟبحريﺔ يﻘع ﰲ
مﻘدمﺔ عتبارات اﻟﱵ ٔفضت إﱃ ٕا داد مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ اﳌعروضﲔ
ﲆ موافﻘﺔ ﳎلسﲂ اﳌوقر ،وح ث ٔن اﻟﻘواﻧﲔ اﻟﱵ ﳓن بصدد ﲢي ﳯا
شﲁ ا ٔﺳاس ا ي إﻧ ﲎ ليه اﳌرﺳوم رﰴ  02.75.311ﻟسنﺔ  75اﶈددة
ﲢيﲔ ﻫذا اﳌرﺳوم
ﲟوج ه خطوط سداد ،فإﻧه قد ﰎ اﺳت ا ا
بدوره ﲷن اﳌراجعﺔ اﻟشام لمنظومﺔ ﲁ؛
 اﻟس ب اﻟثاﻟث :ﻫو مﻼﲚﺔ اﻟ ﴩيعات اﻟوطنيﺔ مع ﺳتحﻘاقاتا وﻟيﺔ ،فلﻘد حﳣت لينا بعض ﺳتحﻘاقات ا وﻟيﺔ ﴪيع وتﲑة ﲢيﲔ
ﻧصوصنا اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ.
فكﲈ تعلمون م ذ ٔن ٔودعت بﻼد و ﺋق مصادقﳤا ﲆ اتفاق ﺔ قاﻧون
اﻟب ار ﻟسنﺔ  82واﳌغرب وضع و ﺋق اﻟتصديق ﰲ  ،2007فﻘد ٔصبح
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ٔ ادي ﰲ ﳎال رﺳﲓ اﳊدود اﻟبحريﺔ اﳋارج ﺔ ،فإﳖا تؤكد ﲁ مسؤوﻟيﺔ
وشفاف ﺔ ٔﳖا ﻻ تضمر ٔي ﻧيﺔ ﳋلق ٔمر واقع ﲑ ﺳوي ٔو ﳐاﻟف ﳊﻘوق
بتﺔ ومﴩو ﺔ و من دول اﳉوار اﻟصديﻘﺔ ،ومن ش ٔن ﻫذا اﻟوضوح ﰲ
اﳌوقف اﳌغرﰊ اﻟﻘاﻧوﱐ واﻟسياﳼ ٔن شﲁ ٔرضيﺔ صلبﺔ ٔي سويﺔ ٔو
اتفاق قد يﱲ مع ا و اﻟﱵ ﻟها شواطئ مﻘاب ﻟبﻼد  ،اصﺔ إﺳباﻧيا.
رابعا ،إن ﳑلكﺔ إﺳباﻧيا ﻟ ست فﻘط دو ارة ،بل ﱔ ٔيضا ﴍيك
اﺳﱰاتيجي ربطنا به ﻼقات ﺳياﺳيﺔ واق صاديﺔ و رﳜيﺔ عريﻘﺔ وقويﺔ،
ﳏكومﺔ روح اﻟتعاون و ﱰام اﳌتبادل وتغليب اﳊوار اﻟبناء وم طق
اﻟﴩاكﺔ اﻟعمليﺔ اﻻٕﳚابيﺔ وتفعيل ٔﺳس حسن اﳉوار.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة ٔعضاء ا لس،
ﰲ ﻫذا اﻟسياق اﻟزمﲏ واﻟسياﳼ إذن ،وﲷن ﻫذا اﻟبعد اﻟﻘاﻧوﱐ
واﻟتﻘﲏ واﳉيوﺳياﳼ ﻟت ديد ،اء ٕا داد وصيا ﺔ اﻟنصوص اﳌعروضﺔ
ﲆ موافﻘﺔ ﳎلسﲂ ،واﳌؤﺳسﺔ ﻻٕطار ﴩيعي وتنظﳰي ،تصبح معه
رﺳاﻧ ا اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ م ظومﺔ ديثﺔ وم ﲀم  ،ﳏددة
وﴏﳛﺔ ،شمل ﰻ ا ٔقاﻟﲓ اﻟبحريﺔ اﳋاضعﺔ لسيادة واﳊﻘوق اﻟسياديﺔ
لمملكﺔ اﳌغربيﺔ ﲆ ﰷمل اﻟسوا ل اﻟوطنيﺔ ﰲ اﻟبحر اﳌتوﺳط ،كﲈ ﰲ
اﶈيط ا ٔطلﴘ بدون اﺳت اء ٔو ﻧﻘص ٔو حرج.
ويظل اﳌغرب كﲈ ﰷن ﲆ ا وام حريصا ﲆ حﻘوقه وﳏﱰما ﻻﻟﱱاماته،
م ف ا ﲆ اﳌواقف اﻟوطنيﺔ ول اﳉوار اﻟصديﻘﺔ وحﻘوقها اﳌﴩو ﺔ
ومستعد عند ق ضاء لحوار اﻟبناء اﻟكف ل ﻟتواصل إﱃ توافﻘات شام
وم صفﺔ ﲆ ٔﺳاس اﳌنفعﺔ اﳌشﱰكﺔ ،وذ ﰲ إطار اﳌبادئ واﻟﻘوا د،
اﻟﱵ ﲢﲂ اﻟسياﺳﺔ اﳋارج ﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ ،وفﻘا لرؤيﺔ اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ
ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس وتوجﳱات ﻼﻟته اﻟسديدة.
شكرا ﻟﲂ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم.
اﻟﳫمﺔ ا ٓن ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﳋارج ﺔ واﳊدود وا فاع اﻟوطﲏ واﳌناطق
اﳌغربيﺔ اﶈت ﻟتﻘدﱘ تﻘرر الجنﺔ ش ٔن مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ.
وزع )اﻟتﻘرر(.
طيب ،ﻟ سبﺔ لمناقشﺔ ،طبعا لفرق وا مو ات ﰷمل اﳊريﺔ ﰲ
اﻟتد ل ٔو تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ قصد إدرا ا ﰲ اﶈﴬ ،ويعود لسادة
اﻟرؤﺳاء اﻟﻘرار.
فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة؟ ﻫل اﻟسيد اﳌس شار سلمون اﳌدا ؟
سﲅ.
اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ؟
سﲅ.

ومك ب اﻟهيدروغراف ا لمملكﺔ اﳌت دة.
ﻟثا ،اﺳتعاﻧت الجنﺔ ﲞﱪاء من مك ب اﺳ شارات موثوق به دوﻟيا
ﳈدد تﻘﲏ و لمي توخ ا ٔكﱪ قدر من اﻟن ا ﺔ وا قﺔ ﰲ مضمون وﻧتاﰀ
ا راﺳات اﳌنجزة ،و لصت ا راﺳات اﻟتﻘ يﺔ واﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟﱵ اﺳتغرقت
ٔكﱶ من  5ﺳنوات إﱃ ﲢديد خطوط ٔﺳاس مغربيﺔ ﳏينﺔ ﲆ ام داد
ﰷمل اﻟشواطئ اﻟوطنيﺔ ﲆ اﻟوا ﺔ اﳌتوﺳطيﺔ وﰲ اﻟسا ل ا ٔطلﴘ من
ﰷب ﺳبارطيل إﱃ اﻟسعيديﺔ ﰲ اﻟبحر ا ٔبيض اﳌتوﺳط ،ومن ﰷب
ﺳبارطيل إﱃ اﻟر ٔس ا ٔبيض ف يتعلق ﶈيط ا ٔطلﴘ.
وبناء ﲆ ﰻ ﻫذا اﳌسار ﰎ اﺳت ﻼص ٔكﱶ اﻟبيا ت ﳒا ﺔ من و ﺔ
ﻧظر ..زاوج بﲔ اﳌصل ﺔ اﻟوطنيﺔ واﻟو اﻫﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ واﳌصداق ﺔ اﻟعلميﺔ
واﻟتﻘ يﺔ ،وﰎ اع د ت اﻟبيا ت ﺳندا ﻟﱰﺳﲓ خطوط ا ٔﺳاس اﻟﱵ ركز
لﳱا اﻟنصوص اﳌعروضﺔ ﲆ موافﻘﺔ ﳎلسﲂ اﳌوقر.
اﻟس يد رﺋ س ﳎلس اﳌس شارن،
اﻟسيدات واﻟسادة ٔعضاء ا لس اﶈﱰمون،
إذا ﰷن ﲢيﲔ اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ ﳝكن
بﻼد من ركﲒ حﻘوقها اﻟﴩعيﺔ ،فإﻧه شﲁ ٔيضا ﳊظﺔ ﺳياﺳﺔ وقاﻧوﻧيﺔ
معلميﺔ ﰲ مسلسل سط اﻟسيادة اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لمملكﺔ ﲆ ﰷفﺔ ﳎاﻻﲥا
اﻟبحريﺔ وﻫو فرصﺔ ﻟت ٔ يد اﳌواقف اﻟوطنيﺔ اﻟثابتﺔ و ركﲒﻫا ﲆ ﻼصات
و ٔﺳس م دﺋيﺔ واﲵﺔ.
ٔوﻻ ،إن ﲢديد ا اﻻت اﻟبحريﺔ اﻟوطنيﺔ مس ٔ دا ليﺔ وﲻل ﺳيادي
ﴏف ﻻ ﳜضع ﻻٕذن ٔو اﺳ شارة ٔي ﺔ ارج ﺔ ﰷﻧت ،وﻻ ﳛتﲂ إﻻ
ﳊﻘوق اﻟوطنيﺔ وا ٔحﲀم اﻟﴫﳛﺔ ﻻتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ﻟسنﺔ
 ،1982وﰲ إطار تفا ل بناء ومسؤول ﳌنظوم نا اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ا ا ليﺔ مع
اﳌنظومﺔ ا وﻟيﺔ ﻟﻘاﻧون اﻟب ار.
ومن ﻫذا اﳌنطلق ،و ﳌوازاة مع إدراج ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ ﰲ اﳌسطرة
اﻟ ﴩيعيﺔ فﻘد اعﳣد ا لس اﳊكوﱊ ﰲ  6يوﻧيو  2017اﳌرﺳوم اﳌتعلق
ﲟراجعﺔ اﳌرﺳوم اﶈددة ﲟوج ه خطوط اسداد اﳋل ان ﲆ اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ واﳌؤرخ ب .1975
وﻧعﱱم ٔن تد ل ﻫذه اﻟنصوص اﻟثﻼثﺔ ﲒ اﻟتنف ذ شﲁ مﱱامن ﰲ
مﱲ اﳌسطرة اﻟ ﴩيعيﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﲟﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ اﳌعروضﲔ ﲆ موافﻘﺔ
ﳎلسﲂ اﳌوقر اﻟيوم.
ﻧيا ،إن رﺳﲓ اﳊدود اﻟبحريﺔ اﳋارج ﺔ تظل مس ٔ دوﻟيﺔ قاب
لتفاوض بﲔ اﳌملكﺔ من ﺔ وا ول اﻟﱵ ﻟها شط ٓن م اﲬﺔ ومﻘاب ﻟبﻼد
من ﺔ ٔخرى ،اصﺔ ﳑلكﺔ إﺳباﻧيا ،وذ روح موﺳومﺔ ﻻﳔراط
اﻟصادق واﻻٕﳚاﰊ ﰲ ود اﳌنتظم ا وﱄ ﻟتفادي اﻟﲋا ات ومعاﳉﺔ
اﳋﻼفات اﳊدوديﺔ ﲟا فﳱا اﻟبحريﺔ عن طريق اﳊوار واﻟتفاوض ﰲ ٔفق
اﻟتوصل إﱃ لول وتوافﻘات قاﻧوﻧيﺔ م صفﺔ وداﲚﺔ.
ﻟثا ،بﻘدر ما رفض اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ٔن يفرض لﳱا ٔي ٔمر واقع
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فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ؟
سﲅ.
اﻟفريق <اﳊرﰾ؟
ﻧفس اﻟﴚء.
اﻟتجمع اﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار؟
ﻧفس اﻟﴚء.
اﻟفريق شﱰاﰾ؟
ﻧفس اﻟﴚء.
فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب؟
ﻧفس اﻟﴚء.
فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل؟
ﻧفس اﻟﴚء.
اﻟفريق ا ﺳتوري ا ﳝﻘراطي ج عي؟
ﻧفس اﻟﴚء.
ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝﻘراطيﺔ لشغل؟
تفضل ﰲ دود  4دقاﺋق.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﳊق سان:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﻟ سبﺔ ﻟنا رﺳﲓ اﳊدود اﻟبحريﺔ ﻫو ٔمر ﺳيادي وﻻ ﻧﻘاش ف هٔ ،ريد
فﻘط ﰲ تد ل ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝﻘراطيﺔ لشغل ٔن ٔطرح ﺳؤ
حول رﺳﲓ اﳊدود اﳉويﺔ ﻻٕضافﺔ إﱃ اﳊدود اﻟبحريﺔ ،مﱴ ﺳ ﱲ رﺳﲓ
اﳊدود اﳉويﺔ؟
ومس ٔ ﻧيﺔٔ ،ريد ٔن ٔﺳاﺋل اﻟسيد وز ر اﳋارج ﺔ ،يف ٔﻧه ﰷن قد
ق ل ٔن ﳛﴬ ﰲ لسﺔ ا ٔﺳئ اﻟشفويﺔ ،ﻟكن ﰲ ٓخر ﳊظﺔ اعتذر،
وا ٓن ﻫا ﻫو اﴐ معنا ﰲ ﻧفس اﻟيوم ﰲ لسﺔ ﴩيعيﺔ ،ﻫذا ا ٔمر
ٔعتﻘد ٔﻧه ﻻ ستﻘﲓ ،وﻧطلب من اﻟسيد اﻟوز ر ٔن يعطينا تفسﲑا .
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيد اﻟرﺋ س:
شكرا اﻟسيد اﳌس شار اﶈﱰم.
إذن ﻧ ﻘل ا ٓن..
اﻟسيد وز ر ا و اﶈﱰم ،تفضل.
اﻟسيد اﳌصطفى اﻟرم د وز ر ا و اﳌﳫف ﲝﻘوق ا ٕﻻ سان واﻟعﻼقات مع
اﻟﱪﳌان:
مع ا ﱰاﱊ لسيد اﳌس شار وﻟغﲑته وحرصه ﲆ اﻟسﲑ اﻟعادي
لمؤﺳسات ،فاﳌوضوع ﻫو موضوع ﴩيعي وﻻ ﻼقﺔ ﳌساء اﳌتعلﻘﺔ

ﳉلسﺔ ،..يعﲏ رفعت وﳓن ﰲ ٕازاء لسﺔ ٔخرى.
مع ا ﱰاﱊ لسيد اﳌس شار وا ﱰاﱊ ﶺيع اﻟسادة اﳌس شارن ،وما
ﳝكن ٔن كون ﳍم من ٓراء ﰲ ٔي ﺳلوك يتعلق ب ٔي وز ر من اﻟوزراء.
شكرا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س:
شكرا.
و كنت ﺳ ٔﴍع ﰲ ﻧتﻘال لتصويت ﲆ مواد ﰻ مﴩوع
قاﻧون ﲆ دة.
ﻧبد ٔ ﲟواد مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس (1973
اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه اﻟبحريﺔ.
اﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
اﳌادة اﻟثاﻧيﺔ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
اﳌادة اﻟثاﻟثﺔ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
ٔعرض ا ٓن مﴩوع اﻟﻘاﻧون رم ه لتصويت:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
وبذ  ،كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ
 37.17اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ.
وﳕر ا ٓن إذا ﲰحﱲ لتصويت ﲆ مواد مﴩوع قاﻧون رﰴ 38.17
بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ
مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
اﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
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 55.19اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ وا ي ﳛدد اﳌبادئ
واﻟﻘوا د اﳌنظمﺔ لمساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ اﳌتعلﻘﺔ بطلبات اﳌرتفﻘﲔ
روم ٔحﲀمه إﱃ ٕا ادة إرﺳاء قوا د ديدة لعﻼقﺔ اﻟﱵ ربط اﳌرتفق
ﻻٕدارة.
وﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون قد ﲤت دراﺳته من طرف
ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان واﻟﱵ صوتت ليه ﻻٕجﲈع بعد
دراﺳﺔ وﻧﻘاش معمﻘﲔ ﳌﻘ ضياته ،وﲠذه اﳌناﺳبﺔ ٔتﻘدم لسيد رﺋ س ﳉنﺔ
اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان وﶺيع ٔعضاﲛا اﶈﱰمﲔ ﲜزيل اﻟشكر ﲆ
اﳉهود اﳌبذو .
كﲈ ٔﻧوه ﲟا ٔبدوه من تفا ل بناء وحس اﳌسؤوﻟيﺔ ﻼل دراﺳﺔ ﻫذا
اﻟنص اﻟهام وﻻ يفوتﲏ كذ ٔن ٔﲦن جودة اﻟنﻘاش و ٔﳘيﺔ وغﲎ مدا ﻼت
اﻟسادة اﳌس شارن ﳑا ٔفﴣ إﱃ اﻟتصويت ﻻٕجﲈع ﲆ مﴩوع اﻟﻘاﻧون
اﳌعروض ﲆ ٔﻧظارﰼ لمصادقﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
إن مﴩوع اﻟﻘاﻧون اﳌعروض ﲆ ٔﻧظارﰼ وا ي تطبق ٔحﲀمه ﲆ
ﲨيع اﻻٕدارات ﰲ ﻼقﳤا مع اﳌرتفق ،ﺳواء تعلق ا ٔمر ﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ ٔو
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا وﻫي ٓﲥا ٔو اﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ ٔو ﰻ ﴯص
اعتباري اضع لﻘاﻧون اﻟعام ٔو اﻟهي ٓت اﳌﳫفﺔ ﲟهام اﳌرفق اﻟعام ،قد اء
ﲟست دات مﺔ ﳝكن تلخيصها ﰲ  8ﻧﻘاط ﰷ ٓﰐ:
ٔوﻻ ،ﲢديد اﳌبادئ اﻟعامﺔ اﳌنظمﺔ لعﻼقﺔ اﳉديدة اﻟﱵ يتوجب ٔن
ﲡمع اﻻٕدارة ﳌرتفق ،واﻟﱵ تﻘوم ٔﺳاﺳا ﲆ اﻟثﻘﺔ واﻟشفاف ﺔ ﰲ اﳌساطر
واﻻٕجراءات مع ت سيطها وﲢديد ا ٓ ال اﻟﻘصوى لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ
ومرا اة اﻟتناﺳب بﲔ موضوع اﻟﻘرار اﻻٕداري واﻟو ﺋق اﳌطلوبﺔ لحصول
ليه وتﻘريب اﻻٕدارة من اﳌرتفق مع تعليل اﻻٕدارة ﻟﻘراراﲥا اﻟسلبيﺔ ،كﲈ
تنص ﲆ اﻟتحسﲔ اﳌس ﳣر ﳉودة اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ لمرتفﻘﲔ و دم
مطاﻟبﳤم ﻻٕدﻻء بوثيﻘﺔ ٔو ﲟس د ٔكﱶ من مرة وا دة.
ﻧيا ،إﻟزام اﻻٕدارة ﲜرد وتصنيف وتوثيق وتدون ﲨيع قراراﲥا اﻻٕداريﺔ
من راخ ص ورخص و ٔذو ت وشهادات ومﻘررات و ﲑﻫا من اﶈررات
اﻻٕداريﺔ مع ﴩﻫا ﰲ بوابﺔ وطنيﺔ ﺳت دث ﻟهذا اﻟغرض ﰲ ٔ ل ﻻ يتعدى
ﺳتﺔ ٔشهر من رﱗ دخول ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتنف ذ ،وﻻ ﳛق ﻟ ٕﻼدارة
مطاﻟبﺔ اﳌرتفﻘﲔ بﻘرارات إداريﺔ ،إذا ﱂ يﱲ توثيﻘها وتدوﳯا وﴩﻫا دا ل
ﻫذا ا ٔ ل.
وشﲁ ﻫذه اﻟبوابﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌرجع اﻟرﲰي واﻟوح د لمساطر اﻻٕداريﺔ
واﻟو ﺋق اﳌطلوبﺔ لحصول ﲆ اﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ.
ﻟثا ،ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ ،إذ يتوجب ﲆ اﻻٕدارة دم مطاﻟبﺔ
اﳌرتفق ﻻٕدﻻء ﻟو ﺋق واﳌس دات اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ تد ل ﰲ اخ صاصاﲥا ٔو
اﻟﱵ ﳝكن اﳊصول لﳱا من إدارات ٔخرى ،و دم مطاﻟبﺔ اﳌرتفق ب ٔكﱶ من

اﳌادة اﻟثاﻧيﺔ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
اﳌادة اﻟثاﻟثﺔ:
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌعارضون :ﻻ ٔ د.
اﳌمتنعون :ﻻ ٔ د.
ٔعرض ا ٓن مﴩوع اﻟﻘاﻧون رم ه لتصويت :ﻻٕجﲈع.
وبذ  ،كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ
 38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ
ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
شكرا ﻟﲂ اﻟسيد اﻟوز ر ﲆ مساﳘتﲂ اﻟﻘﳰﺔ.
و ٔﺳت ٔذن اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ٔﺳﲅ رﺋاﺳﺔ ما تبﻘى من
اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ﻟزم ﲇ ا ٔﺳتاذ عبد اﻟﻘادر ﺳﻼمﺔ.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟﻘادر ﺳﻼمﺔ ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
﷽.
وﳕر راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق
بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،اﻟﳫمﺔ لسيد اﻟوز ر ﻟتﻘدﱘ
اﳌﴩوع.
اﻟسيد ﻧور ا ن بوطيب اﻟوز ر اﳌنتدب ى وز ر ا ا ليﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﲟناﺳبﺔ ا رى اﻟتاﺳعﺔ عﴩة ﻟﱰبع صاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس
ﻧﴫه ﷲ و ٔيده ﲆ عرش ٔﺳﻼفه اﳌنعمﲔٔ ،عطى ﻼﻟته ﰲ خطابه
اﻟساﱊ توجﳱاته اﳌوﻟويﺔ اﻟسام ﺔ لحكومﺔ لعمل ﲆ اع د ﻧصوص قاﻧوﻧيﺔ
تنص من ﺔ ﲆ ﲢديد ٔ ل ٔقصاه شهر ﻟعدد من اﻻٕدارات لرد ﲆ
اﻟطلبات اﳌتعلﻘﺔ ﻻﺳ ر مع اﻟت ٔ يد ﲆ ٔن دم جواﲠا دا ل ﻫذا ا ٔ ل
يعد ﲟثابﺔ موافﻘﺔ من ق لها.
ومن ﺔ ﻧيﺔ ،ﲆ ٔﻻ تطلب ٔي إدارة ﲻوم ﺔ من اﳌس ﳥر و ﺋق ٔو
معلومات تتوفر ى إدارة ﲻوم ﺔ ٔخرى ،إذ رجع لمرافق اﻟعموم ﺔ
اﻟت سيق ف ب ﳯا وتبادل اﳌعلومات ﻻﺳتفادة ﳑا توفره اﳌعلوم ات
واﻟتك وﻟوج ات اﳊديثﺔ.
كﲈ د ا ﻼﻟته ﰲ ﻧفس اﳌناﺳبﺔ ﳉعل ﻫذه اﻻٕجراءات ٔمرا واقعا ف
ﳜص ﳎال ﺳ ر ﲆ ٔن يﱲ تعمﳰها ﲆ ﰷفﺔ ﻼقات اﻻٕدارة مع
اﳌواطن ،كﲈ اء ﰲ اﳌنطوق اﳌلﲄ اﻟساﱊ.
وتنف ذا ﻟتعل ته اﻟسام ﺔ فﻘد ٔ دت اﳊكومﺔ مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ
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اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
إن مﴩوع اﻟﻘاﻧون اﳌعروض ﲆ ٔﻧظارﰼ واﻟﱵ ﰎ ٕا داده تطبيﻘا
لتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ،ﺳ ﳰكن من وضع ﻟيات م ددة ﻟت سيط
اﳌساطر اﻻٕداريﺔ ورﳃنﳤا وا ٕﻻﴎاع ﲟعاﳉﺔ اﳌلفات ﰲ ٓ ال ﳏدودة.
ويعتﱪ ﻫذا اﻻٕصﻼح ﻟبنﺔ إضاف ﺔ ﻻٕرﺳاء دو اﳊق واﻟﻘاﻧون وﲢسﲔ
م اخ ا ٔعﲈل ﲟا ﳝكن من ﲡويد ظروف ش اﳌواطنﲔ و ﴪيع وتﲑة
اﻟتﳮيﺔ ببﻼد ﲢت اﻟﻘ ادة اﻟرشيدة ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس،
ﻧﴫه ﷲ و ٔيده.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
طبعا ﰷﻟعادة ،اﻟتﻘرر موزع ليﲂ ﲨيعا واﲇ بغى يد ل ﰲ اﳌناقشﺔ
ذ  ،اﲇ بغى يﻘدم اﻟتﻘرر يﻘدمو.
اﻻٕخوان ﳚمعو اﻟتﻘارر.
إذن ادي ﻧدوزو م اﴍة لتصويت مادة ،مادة:
اﳌادة :1
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :3
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :4
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :9
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.

س ﺔ وا دة من ملف طلبه لﻘرار اﻻٕداري ومن اﻟو ﺋق واﳌس دات
اﳌكوﻧﺔ .
وﱂ يعد ٕ مﲀن اﻻٕدارة تطبيﻘا ﳌﻘ ضيات مﴩوع اﻟﻘاﻧون ،مطاﻟبﺔ
اﳌرتفق ﻻٕدﻻء ب سخ مطابﻘﺔ ﻟ ٔ صل ٔو بتصحيح إمضاﺋه ﲆ ﺳ رات
واﻟو ﺋق اﻻٕداريﺔ اﳌطلوبﺔ.
رابعا ،إﻟزام اﻻٕدارات بت ديد ٓ ال لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ ﰲ ٓ ل
ٔقصاه  60يوم مع إمﲀﻧيﺔ ﲢديد ٓ ال ٔقل دا ل ﻫذه اﳌدة ،ويﻘلص ﻫذا
ا ٔ ل إﱃ  30يوما د ٔقﴡ ﻟ سبﺔ لﻘرارات اﻻٕداريﺔ اﻟﴬوريﺔ ﻻٕﳒاز
مشاريع ﺳ ر واﻟﱵ ﺳت دد بنص تنظﳰي.
وﳚب ﲆ اﻻٕدارات عند إيداع اﳌرتفﻘﲔ ﻟطلباﲥم اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘرارات
اﻻٕداريﺔ سلﳰهم وصل بذ .
امسا ،اعتبار ﺳكوت اﻻٕدارة بعد اﻧﻘضاء ا ٓ ال اﶈددة ﲟثابﺔ موافﻘﺔ
ﻟ سبﺔ لﻘرارات اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ ﲢدد ﻻﲘﳤا بنص تنظﳰي ،وذ ﲠدف
إﻟزام اﻻٕدارة ﱰام ا ٓ ل اﶈددة ﻟها لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ وحﳦا ﲆ
تﻘدﱘ رد ﲞصوصها.
وﰲ ﻫذه اﳊا  ،ﳚب ﲆ اﳌسؤول اﻟ سلسﲇ ﻟ ٕﻼدارة اﳌعنيﺔ ٔو
اﳌسؤول اﻟ سلسﲇ عن اﳌؤﺳسﺔ اﻟعموم ﺔ اﳌعنيﺔ ٔو عن اﻟشخص
عتباري اﳋاضع لﻘاﻧون اﻟعام ٔو عن اﻟهي ٔة اﳌﳫفﺔ ﲟهام اﳌرفق اﻟعام
اﳌعنيﲔ ٔو رﺋ س اﶺا ﺔ اﻟﱰابيﺔ اﳌعنيﺔ ٔو رﺋ س ﶍو ﺔ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ٔو
ﻫي ٔة اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﳌعنيﺔٔ ،ن سﲅ لمرتفق بطلب م ه اﻟﻘرار اﻻٕداري
اﳌعﲏ دا ل ٔ ل ٔقصاه ﺳبعﺔ ٔ م ابتداء من رﱗ إيداع اﻟطلب.
ﺳادﺳا ،إرﺳاء حق اﳌرتفق ﰲ تﻘدﱘ اﻟطعون اﻻٕداريﺔ حﱴ ي سﲎ
اﳊفاظ ﲆ حﻘوقه وتوفﲑ ﲨيع اﻟضﲈ ت اﻻٕداريﺔ .
وقد ﻧص مﴩوع اﻟﻘاﻧون ،ﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،ﲆ إمﲀﻧيﺔ تﻘدﱘ اﳌرتفق
ﻟطعن إداري ٔمام اﳉهات ا تصﺔ ﰲ ا ردﻫا اﻟسلﱯ ﲞصوص طلباته
اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ ٔو ﰲ ا ﺳكوت اﻻٕدارة دا ل ا ٓ ال اﶈددة،
ﺳت اء اﳊاﻻت اﳌطبﻘﺔ لﳱا اﳌﻘ ضيات اﳌتعلﻘﺔ عتبار ﺳكوت اﻻٕدارة
ﲟثابﺔ موافﻘﺔ.
ﺳابعا ،تعمﲓ اﻻٕدارة ﻟرﳃنﺔ اﳌساطر واﻻٕجراءات اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘرارات
اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ تد ل ﰲ ﳎال اخ صاصاﲥا ،وت اﳌتعلﻘﺔ ب ٔداء اﳌصاﱀ
اﻻٕداريﺔ ذات اﻟص ﰲ ٔفق ﲬس ﺳنوات ابتداء من رﱗ دخول ﻫذا
اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتنف ذ.
م ا و ٔ ﲑإ ،ا داث الجنﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ وا ي يعهد ٕا ﳱا ﲆ اﳋصوص اﳌصادقﺔ ﲆ مصنفات اﻟﻘرارات
اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ ﰎ توثيﻘها وتدوﳯا ،ﺳت اء ت اﳌتعلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
وﶍو اﲥا وﻫي ٓﲥا ،واﻟﱵ تتحﻘق اﻟسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ا ليﺔ من
مطابﻘﳤا ل ﴩيعات واﻟتنظ ت اﳉاري ﲠا اﻟعمل.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
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اﳌادة:31
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :32
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :33
ا ٓن ادي ﻧعرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
وبذ  ،كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ
 55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ.
شكر اﻟسيد اﻟوز ر ﲆ مساﳘته اﻟﻘﳰﺔ معنا ﰲ ﻫذه اﳉلسﺔ.

اﳌادة :12
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :14
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :15
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :16
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :17
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :18
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :19
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :20
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :21
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :22
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :23
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :24
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :25
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :26
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :27
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :28
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :29
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.
اﳌادة :30
اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.

وﳕر راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ 22.19
اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ .2017
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ،اﻟسيد وز ر ا و .
اﻟسيد اﳌصطفى اﻟرم د وز ر ا و اﳌﳫف ﲝﻘوق ا ٕﻻ سان واﻟعﻼقات مع
اﻟﱪﳌان:
﷽.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
يطيب ﱄ ٔن ٔعرض ﲆ ٔﻧظار ﳎلسﲂ اﳌوقر مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ
رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017ح ث يندرج
تﻘدﱘ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ إطار اﳊرص ا اﰂ لحكومﺔ ﲆ كرس ا هودات
اﳌبذو ٕﻻ داد قواﻧﲔ اﻟتصف ﺔ دا ل ا ٓ ال ا ﺳتوريﺔ واﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌنصوص
لﳱا ﰲ اﻟفصل  76من ا ﺳتور ،واﳌادة  65من اﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي ﻟﻘاﻧون
اﳌاﻟيﺔ.
واﲰحوا ﱄ ﰲ اﻟبدايﺔ ٔن ٔشكر اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن
اﶈﱰمﲔ ﲆ اﻟعنايﺔ اﻟﱵ ﰎ إيﻼؤﻫا ﻟهذا اﳌﴩوع ،وﻫو ما يؤﴍ ﲆ
ا ٔﳘيﺔ اﻟﱵ ﳛظى ﲠا عتباره ٔداة ٔﺳاﺳيﺔ ﳣكﲔ اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ من
ﳑارﺳﺔ دورﻫا اﻟرقاﰊ لﲈﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ.
ولتذكﲑ ،فﻘد ﰎ تنف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017ﰲ ظل
ﺳياق دوﱄ ا سم بتحسن ظرﰲ لﳮو اﻟعاﳌي ٔدى إﱃ اﻧتعاش اﻟت ارة
ا وﻟيﺔ وقد اﻧعكس ذ شﲁ إﳚاﰊ ﲆ اق صاد اﻟوطﲏ و اصﺔ
اﻟﻘطا ات ﲑ اﻟفﻼح ﺔ اﻟﱵ ﲭلت ارتفا ا لﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ ب %2.7مﻘابل
 %2.2ﺳنﺔ .2016
كﲈ ﰎ سجيل ٔداء ج د لصادرات اﻟوطنيﺔ ،ح ث ارتفعت ب سبﺔ
 %10مﻘابل  %5ﳈتوﺳط ﺳنوي ﻼل اﻟفﱰة اﳌمتدة ما بﲔ 2011
و 2016و زايدت ﺳ رات ا ٔج بيﺔ اﳌباﴍة ﰲ بﻼد ب سبﺔ .%23
و ﲆ اﻟعموم فﻘد ﲤكن ق صاد اﻟوطﲏ من ﲢﻘ ق معدل ﳕو يﻘدر
7
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بٕ %4.1ارتباطا ينام ﺔ اﳌس ﲆ مستوى اﻟﻘطا ات ﲑ اﻟفﻼح ﺔ
وكذ ﻻرتفاع اﻟﻘوي لﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ اﻟفﻼح ﺔ ب سبﺔ  ،%15.4كﲈ ﰎ
اﻟتحﲂ ﰲ معدل اﻟتضخم ﰲ دود .%0.8
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات اﳌس شارات،
اﻟسادة اﳌس شارن،
ي ٔﰐ مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ  2017ﻟتث ت اﻟنتاﰀ ا ﳯاﺋيﺔ ﻟتنف ذ
اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017وذ ﲆ مستوى ﰻ من اﳌﲒاﻧيﺔ
اﻟعامﺔ واﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ ومرافق ا و اﳌسﲑة بصورة
مستﻘ  ،ح ث تضمن ﻫذا اﳌﴩوع  10مواد ،رﱊ ٔحﲀ ا إﱃ ﶍو ﺔ
من ا ٔﻫداف اﻟﱵ ﰎ اﻟنص لﳱا ف قدم ٔمام الجنﺔ من بيا ت
ومﻼحظات ،وقد اءت ﻫذه اﻟنتاﰀ ،كﲈ ددﻫا مﴩوع قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
لتصف ﺔ ﻟسنﺔ  2017اﻟشﲁ اﻟتاﱄ:
ٔوﻻ ،ﲆ مستوى اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ ،بلغت اﻟنفﻘات اﳌنجزة عند ﳖايﺔ
اﻟسنﺔ  329.95مليار درﱒ ،وف ﳜص اﳌوارد فﻘد بلغت تﻘد رات اﳌﲒاﻧيﺔ
اﻟعامﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  2017ما قدره  292.28مليار درﱒ وقد ﰎ ﲢصيل ما
ﶍو ه  307.86مليار درﱒٔ ،ي ب سبﺔ إﳒاز بلغت  ،%105.33ح ث
شﳫت اﳌوارد اﻟعاديﺔ سبﺔ  %76.20من ﶍوع اﳌوارد اﶈص .
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﶈﱰمﲔ،
إجﲈﻻ ﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن اﻟتوقعات اﳋاصﺔ بﻘاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ 2017
قد ﲢﻘﻘت ب سب إجﲈﻟيﺔ ،ددت ﰲ:
 اﳌوارد %109؛ اﻟتﲀﻟيف.%77 :ﰎ تﻘليص ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ إﱃ  %3.5من اﻟناﰋ ا ا ﲇ
وكن ﺔ
اﳋام مﻘابل  %4.3ﺳنﺔ  ،2016مع سجيل سبﺔ إﳒاز ق اﺳيﺔ ﲆ
مستوى تنف ذ مﲒاﻧيﺔ ﺳ ر بلغت  %79مﻘابل  %75ﺳنﺔ .2016
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﶈﱰمﲔ،
تلﲂ خ صار شديد ٔﱒ معطيات وا ٔرقام اﻟتفصيليﺔ ﳌﴩوع قاﻧون
اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ .2017
شا را اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ا هودات اﻟﱵ بذﻟوﻫا ﰲ م اقشﺔ
ﻫذا اﻟنص ﻼل اﳌناقشﺔ اﻟﱵ ﲤت ﰲ الجنﺔ ،وشا را ﻟﲂ اﻫ مﲂ
وم ابعتﲂ واﺳ ﳣرارﰼ ﰲ ﻫاذ اﳌسار.
وشكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا لسيد وز ر ا و .
وا ٓن ادي طبعا ﻧعطيو اﻟﳫمﺔ لمﻘرر ،اﻟتﻘرر موزع.

واﳌدا ﻼت ﻫل ﻫناك من راغب ﰲ اﳌدا ؟
ﻻ ٔ د ..إذن ادي ﳚمعو ليﲂ اﳌدا ﻼت.
إذن ﳕر لتصويت.
اﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافﻘون= 28؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمتنعون= .4
اﳌادة :2
اﳌوافﻘون= 29؛
اﳌعارضون= ﻻ ٔ د؛
اﳌمتنعون = .7
إذن اﳌادة :3
اﳌوافﻘون = 24؛
اﳌعارضون= 3؛
اﳌمتنعون.5 :
اﳌادة :4
اﳌوافﻘون= 24؛
اﳌعارضون= ﻻ ٔ د؛
اﳌمتنعون= .9
اﳌادة :5
اﳌوافﻘون= 24؛
اﳌعارضون = 4؛
اﳌمتنعون= .7
اﳌادة :6
اﳌوافﻘون = 24؛
اﳌعارضون= 4؛
اﳌمتنعون= .7
اﳌادة :7
اﳌوافﻘون = 24؛
اﳌعارضون= 4؛
اﳌمتنعون= .7
اﳌادة  :8ﻧفس اﻟعدد.
اﳌادة  :9ﻧفس اﻟعدد.
اﳌادة  :10ﻧفس اﻟعدد.
ا ٓن ادي ﻧعرض اﳌﴩوع رم ه:
اﳌوافﻘون = 24؛
اﳌعارضون= 4؛
اﳌمتنعون= .7
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وبذ  ،كون ا لس ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مﴩوع قاﻧون
اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ .2017

ﺳيادة اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﺳبق ٔن قرر ﳎلس اﻟنواب اﳌصادقﺔ ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع ﻻٕجﲈع ،وقد
تفضلت الجنﺔ ا تصﺔ ﲟ لس اﳌس شارن م اقشته ،وﻫو يعرض ا ٓن
ٔمامﲂ ومصﲑه بﲔ ٔيد ﲂ.
شكرا ﻟﲂ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد وز ر ا و .
اﳌﻘرر طبعا ،اﻟتﻘرر وزع لينا ،اﳌدا ﻼت ﻫا ﱔ موجودة ،اﻻٕخوان
ﳚمعو اﳌدا ﻼت.
ا ٓن ادي ﻧدوزو م اﴍة لتصويت.
اﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافﻘون= 28؛
اﳌعارضون= 4؛
اﳌمتنعون= .3
اﳌادة  :2ﻧفس اﻟعدد.
اﳌادة  :3ﻧفس اﻟعدد.
اﳌادة  :4ﻧفس اﻟعدد.
ا ٓن ادي ﻧعرض اﳌﴩوع رم ه :ﻧفس اﻟعدد
اﳌوافﻘون= 28؛
اﳌعارضون= 4؛
اﳌمتنعون= .3
وبذ  ،كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ
 46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ
اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
شكرا لسيد وز ر ا و ﲆ مساﳘتﲂ معنا ﰲ ﻫذه اﳉلسﺔ.

وﳕر راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ
و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،اﻟﳫمﺔ لسيد وز ر ا و ﻟتﻘدﱘ مﴩوع اﻟﻘاﻧون.
اﻟسيد وز ر ا و اﳌﳫف ﲝﻘوق ا ٕﻻ سان واﻟعﻼقات مع اﻟﱪﳌان:
﷽.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
اﳌﴩوع ا ي بﲔ ٔيد ﲂ يتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ اﻟﱵ ﲥم اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،وطبعا ﻫو مﴩوع ﳞم تﲋيل اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﳌتعلﻘﺔ
ﻧف اح اﻻٕدارة ﲆ اﻟﴩﰷء ق صاديﲔ اﶈليﲔ وا وﻟيﲔ ،وكذا اﻟرفع من
وتﲑة وجودة ومردوديﺔ ﺳ ر اﻟعموﱊ وفق مﻘاربﺔ م سجمﺔ تلﱯ
اج ات اﳌواطن وتوفر اﳌناخ ا ٔ سب ﻟﻼﺳ ر ﲆ د ﺳواء.
ﰲ ﻫذا اﻟسياق ستحﴬ ما تفضل به ﻼ اﳌ ح ث قال" :وضع
ﻟيات ديدة ٕﻻﴍاك اﻟﻘطاع اﳋاص ﰲ اﳯوض ﳌيدان ج عي
واﳌساﳘﺔ ﰲ ﲢسﲔ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ لمواطنﲔ ،ﺳواء ﰲ إطار اﳌسؤوﻟيﺔ
ا ﳣعيﺔ لمﻘاو ٔو من ﻼل إطﻼق ﴍاﰷت بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص
ﰲ ﻫذا ا ال" ا ﳤ ى اﻟنطق اﳌلﲄ.
و ﻟطبع فإن ﻫذا اﳌﴩوع ﳞدف إﱃ ﺳتفادة من اﻟت ارب اﳌﱰاﳈﺔ
واﳌست لصﺔ من تطبيق اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ
اﻟعام واﳋاص ا ي د ل ﲒ اﻟتنف ذ ﺳنﺔ .2015
كﲈ يتطلع ﻫذا اﳌﴩوع إﱃ اﻟرفع من جودة اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ اﳊاﱄ
ﻟي ﳽ مع ٔفضل اﳌﲈرﺳات ا وﻟيﺔ ،وكذ مع اﻧتظارات وتطلعات
اﻟﴩﰷء اﻟعموم ﲔ واﳋواص ومؤﺳسات ا ﳣويل.
ويندرج ﻫذا اﳌﴩوع ٔ ﲑا ﰲ إطار ﳐطط م دمج لرفع من جودة
ﺳ ر اﻟعموﱊ ح ث ﺳ ﱲ دﲻه بوضع ﻟيﺔ ديدة جعﺔ لﴩاﰷت
اﻟعموم ﺔ بﲔ ا و واﻟهيئات واﻟصناديق اﻟعموم ﺔ اﻟﱵ تو د ق د اﻟتنف ذ
تطبيﻘا ٔحﲀم قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ،وذ بغيﺔ تلبيﺔ اﻧتظارات اﳌرتفﻘﲔ وتدعﲓ
وعﻘلنﺔ ﺳ ر اﻟعموﱊ ﱪ تنويع طرق ٕا رام وتنف ذ اﻟطلبات اﻟعموم ﺔ.
إذن ﻫذه ،اﻟسيد اﻟرﺋ س ،ﱔ اﶈاور ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻟهذا اﻟنص ا ي اء
بعد مشاورات موﺳعﺔ ﳘت ﰻ اﳌتد لﲔ واﻟفا لﲔ من اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،ح ث ارت ٔت اﳊكومﺔ تعديل و ﳥﲔ اﻟﻘاﻧون اﳌشار إﻟيه ٓﻧفا،
وطبعا يتو ﻫذا اﻟتعديل ٔﺳاﺳا توفﲑ إطار قاﻧوﱐ ومؤﺳساﰐ عﴫي
وم سم يعﳣد ﲆ مساطر مرﻧﺔ ستجيب إﱃ اح يا ات اﳌرفق اﻟعام ﲟا
ﳛمي اﳌصل ﺔ اﻟعامﺔ ويضمن حﻘوق اﻟﴩﰷء ويعطي دفعﺔ قويﺔ ﻟﻼﺳ ر
شﻘ ه اﻟعام واﳋاص.

وﳕر راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن
بعد رت ب ا ٓ ر اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟﲁ من قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ 93/19
اﻟصادر ﰲ  09يوﻟيوز  2019وقرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر
ﰲ  02شت ﱪ .2019
اﳌﻘرر دار شغلو ..اﻟتﻘرر موجود..
تبغي اﻟﳫمﺔ؟ ذ  ،ﻻ اﲇ بغى ي ٔ ذ اﻟﳫمﺔ ذ  ،ادي..
إﱃ بغى ي ٔ ذ ،وﻟكن ما ﰷي ش اﻟوجوب ..ﴐوري خصو ﳞﴬ.
ﻻه تفضل ،اﻟسيد اﳌﻘرر تفضل.
اﳌس شار اﻟسيد م ارك اﻟسباعي:
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻘدم إﱃ ﳎلسنا اﳌوقر بتﻘرر ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق
ا ٕﻻ سان حول مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن بعد رت ب ا ٓ ر
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اﲇ ت شوفوﻫا ﻟتجويد اﻟعمل اﻟﱪﳌاﱐ و سهيل اﳌ ٔموريﺔ ﲆ مكو ت ﻫذا
ا لس.
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد رﺋ س اﻟفريق.
ق ل ما ﻧ ﻘل لتصويت ،ﲑ بغيت ﻧذ ر ا لس اﶈﱰم ٔن ا لس
صادق ،كﲈ اء ﰲ اﻟتﻘرر د ل اﻟسيد اﳌﻘرر ،ﲆ ﻧظامه ا ا ﲇ ﰲ 4
يوﻧيو  2019كﲈ ينص ا ﺳتور )وا ي ﴏحت اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب
قرارﻫا رﰴ  93/19بعدم مطابﻘﺔ  51مادة م ه ﺳتور ،وب ٔن ﶍو ﺔ من
مﻘ ضيات  21مادة ٔخرى ﻟ س فﳱا ما ﳜاﻟف ا ﺳتور مع مرا اة
اﳌﻼحظات اﻟﱵ ٔبدﲥا اﶈﳬﺔ ش ٔﳖا( ،واح ا اﴐن معنا ا ٔﺳاتذة ﰲ
اﻟﻘاﻧون ا ﺳتوري ،ﻫنا ﰲ اﳌغرب اصنا ﲁ مرة ﳇﲈ ﰷن ﳎلس ديد،
اص يد ر ﻧظام دا ﲇ ..ﲞﻼف دول ٔخرى ،ا ول ا ﳝﻘراطيﺔ تيكون
اﻟتعديل ﰲ اﻟﻘواﻧﲔ ا ا ليﺔ.
طبعا ﳌا مﴙ لمحﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﴏحت ب ٔن  51مادة ﲑ
دﺳتوريﺔ 21 ،مادة دﺳتوريﺔ وﻟكن مع اﳌﻼحظات.
إذن تفا ل ا لس ﻟضبط ﰲ  2غشت  ،2019كﲈ اء ﰲ اﻟتﻘرر
د ل اﻟسيد اﳌﻘرر ،دل  66مادة من اﻟنظام ا ا ﲇ ﳌﻼءمﳤا مع اﻟﻘرار
د ل اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ.. ،
ﻫذا مﴙ مرة ٔخرى لمحﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،وﴏحت اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ  96/19ب ٔن "اﻟنظام ا ا ﲇ لس
اﳌس شارن اﳌعروض ﲆ ﻧظرﻫا ،يتعذر اﻟبت ﰲ مطابﻘ ه ﺳتور ﲆ
اﳊال" ،ﲆ ٔﺳاس ﴍطﲔ:
 -1اﻟﴩط ا ٔولٔ ،ن ا لس ﱂ يصوت ﲆ اﻟنظام ا ا ﲇ رم ه،
وٕاﳕا ﲆ اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ٔد لت ﳌﻼءمﺔ بعض مواده مع قرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ) ٔن مسطرة وضع اﻟنظام ا ا ﲇ قد ٔعيدت من ديد رت ا
ٔ ر قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،ﳑا ﻻ ﳝكن معه ا ﳣسك ر اﻟتصويت اﻟسابق
ﲆ اﳌواد اﳌﴫح ﲟطابﻘﳤا ﺳتور(؛
 -2عتبار اﻟثاﱐٔ ،ن ﺳت ) (6مواد وﱔ ،112 ،62 ،50 ،49
 351 ،144من ﶍوع اﳌواد اﻟﱵ ﺳبق لمحﳬﺔ ٔن اشﱰطت دﺳتور ﳤا
وفق ت ٔويﻼت ﲢفظيﺔ )ﱂ يﱲ بيان م ﻟها(.
واﺳ ادا إﱃ اﻟعمل اﻟتحضﲑي د ل الجنﺔ ،ﴍت الجنﺔ ا راﺳﺔ،
وا ي ٔفﴣ إﱃ:
 .1ح فاظ بصيغ ﲨيع مواد اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن اﳌصادق
ليه ﰲ  4يوﻧيو  ،2019اﳌﴫح ﲟطابﻘﳤا ﺳتور ﲟوجب قرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ رﰴ  93/19اﻟصادر ﰲ  09يوﻟيوز 2019؛
 .2إقرار اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ﺳبق لم لس ٔن ٔد لها ﲆ اﻟنص ﰲ اﳉلسﺔ

اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟﻘرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر ﰲ  2شت ﱪ .2019
اجﳣعت الجنﺔ بتارﱗ  27ينا ر  2020رﺋاﺳﺔ اﻟسيد اﳊسﲔ اﻟعبادي
اﳋليفﺔ اﻟثاﱐ ﻟرﺋ س الجنﺔ ،وتدارﺳت مواد مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ ﲆ
ضوء قراري اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ اﻟصادرن ﲠذا اﻟش ٔن ،وطلب ٔ د اﻟسادة
اﳌس شارن بﴬورة ا ٔ ذ بعﲔ عتبار ٔ شطﺔ اﳌنظﲈت اﻟنﻘابيﺔ واﳌهنيﺔ
اﳌنعﻘدة دا ل و ارج ٔرض اﻟوطن واعتبارﻫا ﲻليا ٕا دى ا ٔ ذار اﳌﻘ و
واﳌعﳣدة ﻟتﱪر دم حضور اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن لجن ا اﲚﺔ
واﳉلسات اﻟعامﺔ.
وبعد ﻧﻘاش قاﻧوﱐ رصﲔ حول مﳯجيﺔ اﻟتعاطي اﳌسطري مع قرار
اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ اﳌشار إﻟيه ٔ ﻼه ،اتفق اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن
ﲆ اع د مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن وفق م طوق مضامﲔ
قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  93/19اﳌؤرخ ﰲ  9يوﻟيوز  ،2019ﲝيث
يضم ﻫذا اﳌﻘﱰح بﲔ ثنا ه اﻟصيغ اﳌﴫح ﲟطابﻘﳤا ﺳتور واﻟصيغ
اﻟتعديليﺔ لمواد اﳌﴫح ﲟ اﻟفﳤا ﺳتور اﳌوافق لﳱا ﰲ اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ
اﳌنعﻘدة ﰲ  2غشت  ،2019مع ت ﲏ اﳌﻼحظات اﳌتعلﻘﺔ بباﰶ اﳌﻘ ضيات
اﻟواردة ﰲ  21مادة.
إذ اعﳣد اﻟتفسﲑ ﰲ صلب  15مادة ب ﰎ ٕارفاقها ﰲ ﻫامش  6مواد،
وذ ﲻﻼ ب ٔحﲀم اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام ا ا ﲇ لس
اﳌس شارن.
وعند عرض مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن مادة ،مادة ،ﰎ
اﳌﻘﱰح رم ه لتصويت ،وافق ليه اﻟسادة واﻟسيدات مس شاري ٔعضاء
الجنﺔ اﳊاﴐون ﻻٕجﲈع ،وبذ ﰎ رت ب ا ٓ ر اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟﻘرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر ﰲ  2شت ﱪ .2019
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا لسيد اﳌﻘرر.
ب اﳌناقشﺔ اﲇ بغى يتد ل يتد ل ،إﱃ ما ﰷ ش ادي شد ب
اﳌناقشﺔ.
وق ل ما ﻧ ﻘل ..تتد ل؟ تفضل.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟسﻼم البار:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
تنظن ٔن اﶵد وصلنا ٔﻧنا كون اﻫز عند اﻟنظام ا ا ﲇ د ﻟنا،
اﲇ بﻘات ﰷﻧت وا د اﻟنﻘطﺔ ﲑ إﳚابيﺔ ﰲ رﱗ اﻟعمل د ﻟنا اح ا
ﳈس شارن ،مكو ت ا لس ﳇها ما اﺳتطاعت تصاوب ﻧظام دا ﲇ،
فاﶵد توفﻘ ا واﺳتطعنا ٔﻧنا ﳔرجو ﲠاذ اﻟنظام ا ا ﲇ.
ﲆ ٔﺳاس ٔن ﻫناك تغيﲑات واردة ﳇﲈ ارت ٔى ﻧظر اﻟسيدات واﻟسادة
اﳌس شارات واﳌس شارن ٔﻧنا ﻧد رو ﳾ تغيﲑ طف ف ف ﳜص اﳊا ﺔ
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اﳌادة ) :11كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :12
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :13كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ):14كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :15
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :16
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :17
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :18
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :20كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :21
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :22
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :23
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :24
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :25
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :26كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :27
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﻟعامﺔ ل  2غشت  ،2019ﳌﻼءمﺔ مواده مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ
اﳌذ ور؛
 -3تطبيق ٔحﲀم اﳌادة  277من اﻟنظام ا ا ﲇ لم لس ﲆ اﳌواد 49
و 50و 62و 122و 144و .351وتنص اﳌادة  277ﰲ فﻘرﲥا اﻟثاﻧيﺔ ﲆ ٔن
"تط ّبق ٔحﲀم اﻟنظام ا ا ﲇ ﲟجرد تﴫﱖ اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟطابﻘﳤا
ٔحﲀم ا ﺳتور ،وست ﲎ من ذ ا ٔحﲀم ﲑ اﳌوافق لﳱا إﱃ ﲔ
تعديلها ،كﲈ تض ّمن اﳌواد اﳌﻘ و ﴍيطﺔ تفسﲑﻫا تفسﲑا مع ّينا ﰲ اﻟنظام
ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ ﲠذا اﻟتفسﲑ".
ﻟهذا ﳇو ومﻼءمﺔ مع اﻟﻘرارن اﳌذ ور ن لمحﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،ادي
ﻧعرض لتصويت مواد اﻟنظام ا ا ﲇ مادة ،مادة ،ق ل اﻟتصويت ﲆ
اﻟنص رم ه ،ش ﳕشيو مع اﻟﻘرارات د ل اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،ﲆ ٔﺳاس
اﻻٕشارة إﱃ ت اﳌعد مﳯا رت ا ٔ ر قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ 93/19
)وٕاﱃ اﳌواد ﲑ ا اﻟفﺔ ﺳتور ﴍيطﺔ مرا اة مﻼحظات اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ش ٔﳖا لمﻼءمﺔ مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ .(96/19
إذن ﲆ ركﺔ ﷲ:
اﳌادة :1
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :2
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :3
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :4
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :5
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :6
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :7كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ 93/19
اﻟصادر ﰲ  9يوﻟيوز :(2019
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :8
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :9
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :10
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.11
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اﳌادة :45
 اﳌوافﻘونٕ :ﻻجﲈع.اﳌادة :46
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :47
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :48
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  :49حﱴ ﱔ ورد ﰲ قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  96/19اﻟصادر
بتارﱗ  02شت ﱪ  2019ب ٔﻧه ﺳبق لمحﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ
ٔ 93/19ن ٔبدت مﻼحظات ش ٔﳖا ،و ٔﻧه ﱂ يﱲ بيان م ﻟها.
)وتطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام ا ا ﲇ لم لس،
فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ ﻟتفسﲑ ا ي ٔعطته ﻟها
اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ  93/19اﳌذ ور(.
اﳌادة :49
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  :50كذ ) ..تطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام
ا ا ﲇ لم لس ،فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ
ﻟتفسﲑ ا ي ٔعطته ﻟها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ 93/19
اﳌذ ور(.
وبناء ليهٔ ،عرض اﳌادة  50لتصويت:
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  :51ﻻٕجﲈع؟
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :52كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
إذن ٔعرضها لتصويت:
اﳌوافﻘون25 :؛
اﳌعارضون04 :؛
اﳌمت عون :ﻻ ٔ د.
اﳌادة :53
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :54كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :55كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :28
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :29
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :30
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :31
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :32كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ (93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :33
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :34كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :35
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :36
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :37كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :38
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :39
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :40
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :41
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :42
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :43
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :44
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.12
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اﳌادة :56
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :57
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :58
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :59كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :60
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :61
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :62تطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام ا ا ﲇ
لم لس ،فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ ﻟتفسﲑ ا ي
ٔعطته ﻟها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ  93/19اﳌذ ور(:
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :63
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :64كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :65
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :66
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :67
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :68كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.اﳌادة :69
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :70
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :71
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :72

 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :73كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :74
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :75
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :76
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :77كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :78
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :79
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :80
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :81
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :82
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :83
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :84
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :85
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :86
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :87
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :88كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :89كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
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ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :105
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :106
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :107
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :108
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :109
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :110
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :111
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :112
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :113
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :114
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :115
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :116
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :117
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :118
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة ) :119كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :120كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :121كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :122تطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من

 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :90
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :91كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :92كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :اﻻٕجﲈع.اﳌادة :93
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :94كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :95
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :96
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :97
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :98
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :99
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  .. :100ﻧفس اﻟتصويت؟
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون04 :؛ اﳌمتنعون.00 :اﳌادة :101
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :102
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  :103ﻧفس اﻟتصويت؟
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون04 :؛ اﳌمتنعون.00 :اﳌادة :104
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ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
اﳌادة  277من اﻟنظام
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ا ا ﲇ لم لس ،فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ
ﻟتفسﲑ ا ي ٔعطته ﻟها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ 93/19
اﳌذ ور(.
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :123كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :124
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :125كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :126
 اﳌوافﻘونٕ :ﻻجﲈع.اﳌادة :127
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :128
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :129
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :130
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :131كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :132
 اﳌوافﻘونٕ :ﻻجﲈع.اﳌادة :133
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :134
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :135
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :136
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :137
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :138

 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :139كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳ توريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :140
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون04 :؛ اﳌمتنعون.00 :اﳌادة :141
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :142
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :143
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :144تطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام
ا ا ﲇ لم لس ،فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ
ﻟتفسﲑ ا ي ٔعطته ﻟها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ 93/19
اﳌذ ور(.
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :145
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :146
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :147
 اﳌوافﻘونٕ :ﻻجﲈع.اﳌادة :148
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :149
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :150
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :151
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :152
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.15
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اﳌادة :169
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :170كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :171
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :172
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :173
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :174
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :175
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  ) :176ذفت اﳌادة ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ
.(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :177
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :178
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :179
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :180
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :181كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :182
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :183
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :153
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :154
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :155
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :156
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :157
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :158
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :159
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :160
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :161
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :162
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :163
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :164
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :165
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :166
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :167
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :168
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :16
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اﳌادة :197
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :198كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :199كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :200
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :201كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :202
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :203
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :204
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :205كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :206
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :207
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :208
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :209
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :210
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :211
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :212
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :184
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :185
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :186
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :187
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :188
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :189
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :190
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :191كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :192
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :193
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :194
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :195كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :196
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.17

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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اﳌادة :213
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :214
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  ) :215ذفت اﳌادة ﳌﻼءمﳤا مع قرار
:(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :216
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :217
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :218
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :219
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :220كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :221
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :222
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :223
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :224
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :225
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :226كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :227كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :228
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :229

مداوﻻت ﳎلس اﳌس شارن – دورة ٔكتور 2019
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :اﳌادة :230
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :231
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :232
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :233
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :234
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :235
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :236
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :237
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :238
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :239
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :240كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :241كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :242
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :243كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :244
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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اﳌادة :245
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :246
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :247كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :248كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :249
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :250كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :251
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :252كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :253
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :254كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :255
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :256كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :257
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :258
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :259كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :260
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :261
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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اﳌادة :262
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :263
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :264
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :265
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :266
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :267
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :268
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :269
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :270
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :271كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة  ) :272ذفت اﳌادة ﳌﻼءمﳤا مع قرار
:(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :273
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :274كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :275
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :276
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :277
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :278كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ

ﺳتوريﺔ رﰴ (93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :296
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :297
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :298
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :299
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :300كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :301كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :302كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :303
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :304كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :305
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :306كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار
:(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :307كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :308
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :309
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :310
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :311
 -اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :279
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :280
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :281
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :282
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :283
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :284
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :285
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :286
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :287
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :288
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :289
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :290
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :291
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :292
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :293
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :294
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :295كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ (93/19
20

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19

اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ

ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
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اﳌادة :329
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :330
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :331
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :332
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :333
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :334
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :335
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :336
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :337
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :338
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :339
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :340
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :341
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :342
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :343
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :344
 اﳌوافﻘون:اﳌادة :345
 -اﳌوافﻘون:

اﳌادة :312
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :313
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :314
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :315
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :316
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :317
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :318كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :319
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :320
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :321
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :322
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :323
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :324
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :325
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :326
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :327
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :328
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.21

ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ٕﻻجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
ﻻٕجﲈع.
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اﳌادة :346
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :347
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :348
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :349
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :350
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :351تطبيﻘا ﳌﻘ ﴣ اﻟفﻘرة اﻟثاﻧيﺔ من اﳌادة  277من اﻟنظام
ا ا ﲇ لم لس ،فﻘد ّ
ﲷنت ﻫذه اﳌادة ﰲ اﻟنظام ا ا ﲇ مﻘروﻧﺔ
ﻟتفسﲑ ا ي ٔعطته ﻟها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲟوجب قرارﻫا رﰴ 93/19
اﳌذ ور(.
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :352
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :353
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :354
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :355كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة ) :356كﲈ دﻟت ﳌﻼءمﳤا مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ :(93/19
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :357
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون04 :؛ اﳌمتنعون.00 :اﳌادة :358
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :359
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :360

 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :361
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :362
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :363
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :364
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :365
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :366
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :367
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :368
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :369
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.اﳌادة :370
 اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.ا ٓن اﳌواد ٕا ﳤت ،ادي ﻧعرض اﳌﻘﱰح ..رم ه لتصويت:
 اﳌوافﻘون28 :؛ اﳌعارضون00 :؛ اﳌمتنعون.04 :إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس
اﳌس شارن بعد مﻼءمﺔ مواده مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ  93/19اﻟصادر
ﰲ  09يوﻟيوز  ،2019واﻟتصويت ﲆ اﻟنص وفق اﻟﻘرار رﰴ  96/19اﻟصادر
ﰲ  02شت ﱪ .2019
شكرا لجميع ورفعت اﳉلسﺔ.
اﳌلحـق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبﺔ اﳌسلمﺔ ﻟرﺋاﺳﺔ اﳉلسﺔ.
 .Iفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
 - (1مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون
رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس  (1973اﳌعينﺔ
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ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج هم طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
ﴩفﲏ اﻟيوم ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﳌناقشﺔ مﴩوع
اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ 1.73.211
اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2)1393مارس  (1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه
ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،وعيا م ا بﴬورة اﻻٕﺳهام ﰲ اﻟنﻘاش ،اصﺔ إذا ﰷن ا ٔمر م علق
بتو ه اﺳﱰاتيجي ﻟبﻼد وم علق بو دته وﺳيادته ،وٕاذ ستغل اﻟفرصﺔ
ٔ ل اﻻٕشادة واﻟتنويه ﲁ اﳉهود ا بلوماﺳيﺔ اﻟﱵ يﻘوم ﲠا اﻟﻘاﲚﲔ ﲆ
اﻟش ٔن ا بلوماﳼ و ﲆ ر ٔﺳهم اﻟسيد وز ر اﳋارج ﺔ فإﻧنا ﻧدعو إﱃ اﳌزيد
من اﻟعمل واﻟعطاء.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
بﻼد شارت ف ﺳبق ﰲ وضع ٔﲜد ت قاﻧون اﻟب ار ﻟسنﺔ
 1982ﱪ معاﻫدة "موﻧ غوﰊ" من ﻼل مشاركﳤا ٓﻧذاك ﰲ ٔشغال اﳌؤﲤر
اﻟثاﻟث ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ٔكدت كﲈ تعلمون ٔن ﻟﲁ دو ﺳا ليﺔ
اﳊق ﰲ ٔن كون ﻟها م اه ٕاقلﳰيﺔ ت سط لﳱا ﺳيادﲥا اﻟﲀم ﲟسافﺔ ﳏددة
ﻻ تتعدى  12م ﻼ ﲝر ﰲ م اه اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي ،وما وراء اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي
كﲈ سمح ٔن كون ﻟها ما سمى ﳌنطﻘﺔ اﳌتاﲬﺔ ،وعرضها ﻻ يتعدى 24
م ﻼ ،ابتداء من خطوط ق اس اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي .ﺳتحضار ﱰام اﻟتام
لبواخر ا ٔج بيﺔ وتوفﲑ ﺳﻼﺳﺔ مرورﻫا.
ﻫذه اﻻتفاق ﺔ اﻟﱵ ﱂ تصادق لﳱا بﻼد حﱴ ﺳنﺔ  2007ﻧتجت عﳯا
ﶍو ﺔ من اﳊﻘوق ٔﳘها ﱰاف و اﻟسا ليﺔ ﲝﻘوق ﳏددة ﲥم م ابعﺔ
اﻟبواخر ﰲ ا إذا ﰷن ﻫنا مس بﻘواﻧ ﳯا اﳌتعلﻘﺔ ﻟهجرة ٔو قواﻧﲔ
اﳌاﻟيﺔ ٔو ﲑ ذ من اﳋروقات ٔو ﳤاﰷتٔ ،يضا و اﻟسا ليﺔ
ﲟوجب اﻟﻘاﻧون ا وﱄ وخصوصا اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ﻟسنﺔ
 1982اﳊق ﰲ ٔن كون ﻟها م طﻘﺔ ٔوﺳعٔ ،ي ما سمى ﳌنطﻘﺔ
ق صاديﺔ وﱔ م طﻘﺔ اﻟصﺔ عرضها ﻻ يتعدى  200م ل ﲝرئ ،ي
حواﱄ  360يلومﱰا ،تﱰتب عﳯا حﻘوق اق صاديﺔ ﰷﳊق ﰲ اﺳتكشاف
واﺳتغﻼل تدبﲑ اﳌوارد اﳊيﺔٔ ،ي اﳌصايد ،واﳌوارد ﲑ اﳊيﺔ ) ٔي
اﳌوجودة ﰲ قاع اﻟبحر ،ودا ل طن اﻟبحر ،من روات معدﻧيﺔ ،م ل
اﻟغاز واﻟبﱰول( .كﲈ ٔن و اﻟسا ليﺔ ﰲ اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ
حﻘوقا ٔخرى تتعلق ﶈافظﺔ ﲆ اﻟب ﺔ ومراق ﺔ ٔعﲈل اﻟبحث اﻟعلمي .وما
وراء اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ ،ﻫنا ٔ اﱄ اﻟب ار ،اﻟﱵ يعتﱪ اﳌبد ٔ

اﻟثابت فﳱا ،حسب اﻟﻘاﻧون ا وﱄ ،ﻫو حريﺔ اﻻٕﲝار.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟﻘد ساءﻟنا كﲈ ساءل ﶍوع من اﻟفا لﲔ واﳌهﳣﲔ ﲠذا اﻟش ٔن عن
اﻟت ٔخر ا ي حصل ﲆ اﳌستوى اﻟ ﴩيعي ا ي ﰷن من اﳌفﱰض ف ه
اﻟبحث عن اﻟثغرات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟهذا اﳌوضوع وﲢديث اﳌنظومﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ
ﻟت ﳽ مع خ يارات اﻟكﱪى ﻟبﻼد  ،واﻟﱵ ﱂ يعد من اﳌمكن اﻟت ٔخر ﰲ
إﳚاد اﻟصيغ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌ شيﺔ معها مﻘ وﻻ ،وﱂ يعد مﻘ وﻻ ت ﲏ ﺳياﺳﺔ
تفاوضيﺔ ﲑ م وازﻧﺔ مع ٔي طرف ﳞدد اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ وا ٕﻻقلﳰيﺔ ﻟبﻼد ﲟا
فﳱا م اﻫنا ا ٕﻻقلﳰيﺔ اﻟﱵ يعﲅ ﰻ اﳌنتظم ا وﱄ ٔن ﻟنا ﺳيادة مﺔ لﳱا،
رﰬ ﲢفظنا ف ﺳبق سب تداعيات وم غﲑات ملف اﻟصحراء واﻟﱵ ﱂ تعد
قاﲚﺔ إﱃ اﳊد ا ي ﰷﻧت ليه ،وذ راجع إﱃ اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ
اﳌعﳣدة ٔﺳاس ﲆ اﻟتفاوض واﻟتعامل مع قضي ا ا ٔوﱃ ﲟنطق اﳊزم
واﻟت ﲇ عن ﺳياﺳﺔ اﻟكرﳼ اﻟفارغ ،وﻟعل ٔﱒ ﻧﻘط اﻟﻘوة ﱔ ﲢصﲔ
مك سباتنا اﻟتارﳜيﺔ اﻟﱵ تعتﱪ م اﻫنا ا ٕﻻقلﳰيﺔ ٕا دى رﰷ زﻫا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﳓن بفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧعتﱪ ٔن ﻫذه اﳌبادرة اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﲥدف إﱃ
ﲢﻘ ق ﲡاس بﲔ اﻟﻘاﻧون ا وﱄ واﻟ ﴩيع اﻟوطﲏٔ ،و ٔحرى مﻼءمﺔ
اﻟﻘاﻧون اﻟوطﲏ مع اﻟ ﴩيع ا وﱄ .ومن ﻼل مﴩوعي قاﻧوﻧﲔ ،ﺳنعمل
ﲆ توضيح اﻟغموض ا ي ﰷن سود اﻟ ﴩيعات اﻟﱵ اﲣذﲥا بﻼد ﰲ
 1973ومﻘ ضيات قاﻧون  1981اﳌ شئ ﲟﻘ ضاه اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ ،كﲈ
ﳥن توضيح اﳊﻘوق اﻟسياديﺔ اﳌغربيﺔ اﻟﱵ ﲤتد إﱃ اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ
اﳋاﻟصﺔ ،ﻟـ 200م ل ﲝري ،وكذ تضم ام داد اﳉرف اﻟﻘاري ﰲ اﻟبحر،
ٔي اﻟرصيف اﻟﻘاري اﳌمتد إﱃ مدى  200م ل ،إذا ﰷن ﻫذا اﻟرصيف ﻻ
يتعدى  200م ل .وﰲ ال تعدى ذ  ،تﱲ مرا اة ام داده إﱃ مدى ﻻ
يت اوز  150م ﻼ ،بعد  200م ل ،ﲆ ٔن اﳌد ا ٔقﴡ لرصيف اﻟﻘاري
اﳌرتﻘب لمغرب ،ﻻ يتعدى  350م ﻼ ﲝر ٔ ،ي تﻘريبا ما ساوي 620
يلومﱰا .وﻧعتﱪ ٔن ﻫذه اﻻٕشارة بصفﺔ واﲵﺔ ﰲ مﴩوع اﻟﻘاﻧون ت ﳽ مع
اﻟﻘاﻧون ا وﱄ ،وتت ا س مع مﻘ ضياته.
اﻟسيد اﻟرﺋ س ،
وﲞصوص ما ﳝكن ٔن ي ج عن تفعيل ﻫذه اﻟﻘواﻧﲔ فإن ﻟنا اﻟثﻘﺔ
اﻟﲀم ﰲ تدبﲑ اﳊوار مع ا ول ا اورة ﱪ دبلوماﺳيﺔ ﻫادﺋﺔ ﲢفظ
حﻘوق ﰻ دو وﲢفظ ﺳيادﲥا وحﻘوقها ،فوفﻘا ﳌوقف بﻼد اﻟثابت
وا ﱰامه ﳌبادئ حسن اﳉوار مع ﰻ ا ول ،اصﺔ إﺳباﻧيا اﻟﱵ ربطنا
وٕا ﻫا ﻼقات ﴍاكﺔ إﺳﱰاتيجيﺔ ،قد مدد اﻟيد إﱃ مدريد من ٔ ل
اﻟتفاﱒ حول صيغﺔ ما سميه ”اﳊل اﳌنصف“ لطرفﲔ ،دون غو اء ودون
عواصف من ﻫنا ٔوﻫناك .وموقف بﻼد بت وﳛﳬه اﻟ ش ث ا اﰂ
ﻟﴩعيﺔ ا وﻟيﺔ واﻟﻘاﻧون ا وﱄ ،اصﺔ ٔﻧه ﰷن من اﳌساﳘﲔ بفعاﻟيﺔ ﰲ
إرﺳاء قاﻧون وﻧظام ديد ن لمحيطات واﻟب ار ،كﲈ ﻻ تفوتنا اﻟفرصﺔ دون
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اﳌطاﻟبﺔ بفرض إدراج ٔقا ﳰنا اﳉنوبيﺔ ﰲ ﰻ اﻻتفاق ات ا وﻟيﺔ اﳌزمع عﻘدﻫا
مع ﲢديث وتعديل ﰻ اتفاق ﺔ ٔو معاﻫدة ﱂ شمل ٔقا ﳰنا اﳉنوبيﺔ س ب
ظرف ﺳياﳼ مر ليه اﻟزمن وشابته م غﲑات ٕاقلﳰيﺔ ودوﻟيﺔ ،وﻧؤكد ﳓن
بفريق ا ٔصا واﳌعاﴏة اﺳتعدد ا اﰂ لمناقشﺔ وتﻘدﱘ اﳌﻘﱰ ات اﻟﱵ
راﻫا مﳬ لعمل ا بلوماﳼ ببﻼد ﰲ إطار ما ﲤليه لينا مسؤوﻟي ا ﲡاه
ﻫذا اﻟوطن.
وشكرا.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ
ي ﴩف فريق ا ٔصا ﲟ لس اﳌس شارن ﻟت اوب مع مضمون
مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ،
خصوصا ٔن مﴩوع قاﻧون يُ ظر م ه ٔن ساﱒ ﰲ تعزز م د ٔ اﻟثﻘﺔ بﲔ
اﳌرتفق واﻻٕدارة ،عتبارﻫا ٕا دى اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳيﺔ لﻘضاء ﲆ مظاﻫر
اﻟفساد اﻻٕداري ﲟختلف ٔﻧوا ه و ﻟن ﺔ شجيع ﺳ ر ﰲ بﻼد وتعزز
اﻻٕقﻼع ق صادي لمملكﺔ.
كﲈ ي ظر من مﴩوع قاﻧون ٔيضأ ،ن يعمل ﲆ تعزز اﻟثﻘﺔ ى
اﳌواطن ﰲ اﳌرافق اﻟعموم ﺔ ح ث ﺳيعمل ﲆ سيط وتﻘ ﲔ تﻘدﱘ
شﳫيات اﻟطعون اﻻٕداريﺔ واﻟشﲀ ت و ٔن ﳛﻘق اﻧتظارات اﳌغاربﺔ اﳌرجوة
من اﻻٕدارات اﻟعموم ﺔ ﺳواء لمواطنﲔ اﳌﻘﳰﲔ دا ل اﻟوطن ٔو ار ه.
ﻟهذا ﳣﲎ ٔن يضع مﴩوع اﻟﻘاﻧون ﻫذا دا لت ٔخر اﳊاصل ﰲ
اع د وتفعيل اﻻٕدارة ﻟكﱰوﻧيﺔ ،ا ٔمر ا ي ﺳيعمل ﲆ ﴪيع وتﲑة
اﳊصول ﲆ اﳌعلومﺔ واﺳتخراج اﻟو ﺋق ،ﲤاشيا مع خطاب ﻼ اﳌ
ﷴ اﻟسادس ﻧﴫه ﷲ ﰲ  29يوﻟيوز  ،2019ا ي ٔكد ﲆ ﴐورة
جواب اﻻٕدارة وتفا لها اﻟﴪيع مع اﳌرتفﻘﲔ ،إذ قال ﻼﻟته "اﻟواجب يﻘ ﴤ

اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة حول مﴩوع قاﻧون
رﰴ  22.19يتعلق بتصف ﺔ مﲒاﻧيﺔ اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017وﻫو مﴩوع ﲆ
در ﺔ بﲑة من ا ٔﳘيﺔٔ ،ن قاﻧون اﻟتصف ﺔ شﲁ ٔداة ﺳياﺳيﺔ رﺋ سيﺔ
ﳌراق ﺔ مدى اﻟﱱام اﳊكومﺔ ﻟﱰخ ص اﻟﱪﳌاﱐ ٔثناء تنف ذﻫا لﻘاﻧون اﳌاﱄ،
ومدى اﻟتحﻘق من اﻟنتاﰀ اﳌاﻟيﺔ ﻟﲁ ﺳنﺔ ،ومراق ﺔ حصي تنف ذ اﳌﲒاﻧيﺔ،
ومﻘارﳤا مع اﻟتﻘد رات اﳌرخص ﲠا ﰲ اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ ﲟا سمح لﱪﳌان من
ضطﻼع ﲆ اﳊصي اﻟعامﺔ موع ﲻليات تنف ذ اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ ،وﲟا
ﳝكن اﻟﱪﳌان من ﳑارﺳﺔ وظيف ه ا ﺳتوريﺔ ﰲ اﻟرقابﺔ اﻟﻼحﻘﺔ ﲆ اﻟ شاط
اﳌاﱄ لحكومﺔ ومدى قدرﲥا ﲆ اﻟوفاء ﻻﻟﱱامات اﻟﱵ تعهدت ﲠا ﰲ
اﳌيدان اﳉباﰄ وﳎاﻻت اﻟ سيﲑ و ﺳ ر.
إذا ﰷن ا ﺳتور واﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي لﲈﻟيﺔ ﳜوﻻن لﱪﳌان ﺳلطات مﺔ
ﰲ اﻟرقابﺔ اﻟﻼحﻘﺔ ﲆ اﻟ شاط اﳌاﱄ لحكومﺔ ،فإن ٕا دى اﳊدود
واﻟعواﺋق اﻟعمليﺔ اﻟﱵ ﲢول دون ٔداء اﻟﱪﳌان وره ﰷمﻼ ﰲ مراق ﺔ وتﻘ ﲓ
تنف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﱔ ضعف اﻟتحﲂ اﻟتﻘﲏ ﰲ ﲻليات اﳌﲒاﻧيﺔ ا ي
يتطلب دراﺳات معﻘدة ﲆ قا دة إحصاﺋيات ﻟ ست ﰲ م ناول اﻟﱪﳌان ﰲ
ظل اﻟوضع شبه ح ﲀري ﻟوزارة اﳌاﻟيﺔ ف يتعلق ﳌعلومات اﳋاصﺔ
ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ.
ﻟكن ،رﰬ ذ  ،ومن ﻼل اطﻼعنا ﲆ اﻟتﻘرر ا ي ٔ ده ا لس
ا ٔ ﲆ لحسا ت حول تنف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  ،2017ﻻبد من إبداء
بعض اﳌﻼحظات:
ٔوﻻ :ضعف اﻟفرضيات اﻟﱵ بﲏ لﳱا قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ 2017
ﻟعودة إﱃ اﻟنتاﰀ اﻟﱵ ٔﺳفر عﳯا تنف ذ اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ ﻟسنﺔ ،2017
يتضح ٔن ﰻ اﻟفرضيات اﻟﱵ اﺳ دت لﳱا اﳊكومﺔ عند ٕا داد اﻟﻘاﻧون
اﳌاﱄ ﰷﻧت اطئﺔ ،وﺳبق ٔن قلنا ﻫذا واعتﱪﲤو ٓﻧذاك م اﻟغﲔ ﰲ ا ٔمر.
ﻼقﺔ مع سبﺔ ا ﳮو اﻟﱵ قدرت بـ  ،%4.5يﻼحظ ٔن ما ﰎ ﲢﻘ ﻘه اء
دون ما قدرته اﳊكومﺔ ،ح ث ﰎ ﲢﻘ ق ،%4.1وﻫذا يدل ﲆ ﺳوء
تﻘد رﻫا ﻟفرضيﺔ ا ﳮو ق صادي.
كﲈ توقعﱲ سبﺔ ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ ﰲ دود  %3ﻟ س ل بعد تنف ذ
اﳌﲒاﻧيﺔ سبﺔ .%3.5
إذن ٔمام ﻫذا اﻟفرق اﻟشاﺳع بﲔ اﻟفرضيات اﳌعﳣدة ٕﻻ داد قاﻧون
اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  2017واﻟنتاﰀ اﳌس ﲆ ٔرض اﻟواقع يت ﲔ ٔﻧنا كنا
ﳏﻘﲔ ﰲ اﻟتحفظات اﻟﱵ ﱪ عﳯا ٔثناء م اقشﺔ اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ ،ويﱪر
كذ اﳉدل ا ي ي سم به ﻫذا اﻟشق من اﳌاﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ وكشف
إما عن وجود اخ ﻼﻻت ﲻيﻘﺔ ﰲ مﳯجيﺔ ومساطر ٕا داد اﻟتوقعات
اﳌاﻟيﺔٔ ،و ٔﻧه ﻧ ﺔ ٔخطاء م عمدة ﲠدف تﻘدﱘ ٔرقام ﺳياﺳيﺔ وقواﻧﲔ
ماﻟيﺔ ﻻ ﲤت لواقع بص بغيﺔ طم ٔﻧﺔ وﲥدﺋﺔ اﻟر ٔي اﻟعام عوض معاﳉﺔ
اﳌشاﰻ ق صاديﺔ و ج عيﺔ.

ٔ ن يتلﻘى اﳌواطن ٔ جوبﺔ مﻘ عﺔ وﰲ ٓ ال معﻘو  ،عن ساؤﻻﲥم
وشﲀ ﲥم ،مع ﴐورة ﴍح ا ٔ ﺳباب وتﱪر اﻟﻘرار وﻟو ﻟرفض ،"...ا ٔمر

ا ي ستوجب من اﻻٕدارة اﻟتفا ل مع اﳌواطنﲔ ﲞصوص ﲨيع اﳌواضيع
اﳌطرو ﺔ لﳱا و ﻟﴪ ﺔ اﳌطلوبﺔ.
و ﳣﲎ ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ٔن شﲁ مﴩوع اﻟﻘاﻧون ﻫذا،
دفعﺔ قويﺔ لجهود اﳌبذو من ٔ ل اﻟتصدي ﻟظاﻫرة تعﻘد اﳌساطر اﻻٕداريﺔ
مع اع د اﻟﴪ ﺔ ﰲ إصدار اﻟنصوص اﻟتنظﳰيﺔ اﻟتطبيﻘ ﺔ ﻟتﲋيل مﻘ ضيات
اﻟﻘاﻧون وتفعيلها ﲆ ٔرض اﻟواقع.
ا فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع
قاﻧون.
 (3مﴩوع قاﻧون رﰴ  22.19يتعلق بتصف ﺔ مﲒاﻧيﺔ اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ 2017
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،
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ﻧدرج ﻫنا ﳈثال :ﳏصلو اﻻٕدارة اﻟﴬي ﺔ ،ح ث ٔن  13من ٔصل  94ﱂ
يﻘدموا حسا ﲥم .ريد جوا واﲵا ﲠذا اﳋصوص.
من ﺔ ٔخرى اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  2017ﱔ اﻟسنﺔ اﻟثام ﺔ لعمل بنظام
اﻟتدبﲑ اﳌندمج لنفﻘات ﲆ مستوى مرافق ا و وا ي دد ﲷن
ٔﻫدافه ا ٕﻻﴎاع ﰲ معاﳉﺔ اﻟعمليات اﳌاﻟيﺔ ﱪ رشيد وت سيط مساطر
تنف ذ اﻟنفﻘات اﻟعموم ﺔ ،وذ عن طريق اﻟعمل ﲟبد ٔ اﻻٕد ال اﻟفريد
لمعطيات اﳌتعلﻘﺔ ﻟنفﻘات .ﻟكن مازاﻟت تﻘدم ،ﻟ سبﺔ ﻟﲁ قطاع ،من
ق ل ٔكﱶ من ﳏاﺳب ﲻوﱊ بطريﻘﺔ ﳎز ٔة بﲔ خزﻧﺔ اﻟوزارات وخزﻧﺔ ا ٔ قاﻟﲓ
واﻟعﲈﻻت عوض تﻘدﳝها بطريﻘﺔ ﶍعﺔ كﲈ ستفاد من مﻘ ضيات اﳌ ادة 25
من اﻟﻘاﻧون رﰴ  99.62اﳌتعلق ﲟدوﻧﺔ اﶈاﰼ اﳌاﻟيﺔ .ريد ٔجوبﺔ مﻘ عﺔ.
اﻟسيد اﻟوز ر،
ٔﺳفرت ﲻليﺔ اﻟت ٔكد من مطابﻘﺔ اﳊسا ت اﻟفرديﺔ لم اﺳبﲔ
اﻟعموم ﲔ مع اﳊساب اﻟعام لمملكﺔ عن سجيل بعض اﻟفروقات ما بﲔ
اﳌباﻟغ اﳌس من ق ل بعض اﶈاﺳبﲔ اﻟعموم ﲔ واﳋازن اﻟعام لمملكﺔ
)قسم مركزة اﳊسا ت(.
ﲱيح ٔن اﳋزينﺔ اوﻟت تﱪر مﻼحظات ا لس ا ٔ ﲆ اﳊسا ت،
وعزﲥا إﱃ اﻟفارق اﻟزمﲏ بﲔ ٕا داد قاﻧون اﻟتصف ﺔ وٕادﻻء اﶈاﺳبﲔ
اﻟعموم ﲔ ﲝسا ﲥم اﻟفرديﺔ ،و ﲑﻫا من اﳌﱪرات ،ﻟكن اﳌﻼحظ ﻫو ٔن
ﻫناك ددا من اﳌﻼحظات ﱂ ﲡب عﳯا اﳋزينﺔ اﻟعامﺔ ﰷﳌﻼحظتﲔ رﰴ 7
ورﰴ ،8كﲈ ﱂ يتوصل ا لس ﻟوضعيات اﻟتصحيحيﺔ اﳋاصﺔ ﲟحصﲇ
اﻻٕدارة اﻟﴬي ﺔ موضوع اﳌﻼحظات من رﰴ  1إﱃ اﻟرﰴ .5
ﻧ ٔمل ٔن يﻘدم ﻟنا اﻟسيد اﻟوز ر توضي ات ﲞصوص اﳌﻼحظتﲔ  7و8
و ٔن يﻘدم ٔيضا اﻟوضعيﺔ اﻟتصحيحيﺔ اﳋاصﺔ بباﰶ اﳌﻼحظات.
ﻟﲁ ﻫذه عتبارات ،فﻘد قرر ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﲟ لس
اﳌس شارن ٔن ﻧصوت ﻟرفض ﲆ مﴩوع قاﻧون رﰴ  22.19يتعلق
بتصف ﺔ مﲒاﻧيﺔ اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ 2017.

ﻧيا :ﳏدوديﺔ إﳒازات اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ
ﲟجرد اﻻٕطﻼع ﲆ اﳒازات قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  ،2017ﻧﻼحظ ٔن
تنف ذ مﲒاﻧيﺔ ﻟهذه اﻟسنﺔٔ ،ﺳفر عن ارتفاع اﳌداخ ل ب سبﺔ اﳒاز تﻘدر ب
 ،%110ﰲ ﲔ بلغت سبﺔ اﳒاز اﻟنفﻘات حواﱄ  ،%77وﻫو ما شﲁ
تطورا ملحوظا مﻘارﻧﺔ سنﺔ  ،2016ﲑ ٔﻧنا س ل مفارقات بﲑة دا بﲔ
مﲒاﻧ ﱵ اﻟ سيﲑ و ﺳ ر ،ح ث ٔﺳفر تنف ذﻫﲈ ﲆ سجيل سبﺔ
إﳒاز اﻟيﺔ ﻟ سبﺔ ﳌﲒاﻧيﺔ اﻟ سيﲑ ﲝيث بلغت ٔكﱶ من ،%100.97
ستحوذ فها ﻧفﻘات اﳌوظفﲔ ﲆ  ،%54.8واﳌعدات واﻟنفﻘات ا تلفﺔ
 ،%19ﰲ ﲔ ٔن سبﺔ إﳒاز مﲒاﻧيﺔ ﺳ ر ﻟﲀد تصل إﱃ
.78.95%
من ﺔ ٔخرى ﳒد ٔن دمﺔ ا ن اﻟعموﱊ )اﻟفواﺋد +سديد ٔصل
ا ن( ﳇفت اﳊكومﺔ حواﱄ  71.37مليار درﱒ ،وﻫو ما يؤكد ٔن تضخم
وتفاﰴ اﳌديوﻧيﺔ ينعكس م اﴍة ﲆ مﲒاﻧيﺔ ﺳ ر ويؤدي إﱃ اﳔفاضها،
ٔن مﲒاﻧيﺔ اﻟ سيﲑ اﻟبا ما كون ﲑ قاب لتﻘليص و ﳔفاض ،وﻫذا ما
يفﴪ إر اء وت ٔج ل اﳌشاريع إﱃ اﻟسنوات اﻟﻘادمﺔ ،وبذ ست ج ٔن
تفاﰴ مديوﻧيﺔ اﳋزينﺔ ﺳيؤدي ﻻ ﳏا إﱃ راجع مﲒاﻧيﺔ ﺳ ر ٔو رودﻫا
رﰬ اﻟتحسن ا ي ﲭل ﻫذه اﻟسنﺔ وا ي يظل ﳏ شﲈ.
يت ﲆ ضعف اﳒازات اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ ﻟسنﺔ ٔ 2017يضا ﰲ سب
اﻻٕﳒاز اﳌتدﻧيﺔ ﳌﲒاﻧيات اﳌرافق اﻟعموم ﺔ اﳌسﲑة بصورة مستﻘ  ،ﲝيث
بلغت سبﺔ اﻻٕﳒاز موع مﲒاﻧيات اﻟ سيﲑ حواﱄ ٔ %52.49ﻧه ﴏفت
 1.87مليار درﱒ من ٔصل  3.7مليار درﱒ من ع دات اﳌف و ﺔٔ .ما
ﻟ سبﺔ ﳌﲒاﻧيات ﺳ ر ﻟهذه اﳌرافق اﳌسﲑة بصورة مستﻘ فاﻟنتاﰀ
اﶈﻘﻘﺔ ٔﺳوء ك ﲑ من ت اﳌتعلﻘﺔ ﲟﲒاﻧيات اﻟ سيﲑ ٔن مﲒاﻧيات
ﺳ ر ﻧفدت ب سبﺔ اﻻٕﳒاز بلغت حواﱄ.%37.01
اﻟسيد اﻟوز ر،
ﻫناك ﻧﻘطﺔ ٔخرى تتعلق ﲟﻼحظات ا لس ا ٔ ﲆ لحسا ت اﻟواردة
ﰲ اﻟتﴫﱖ اﻟعام ﳌطابﻘﺔ ،ح ث تنص اﳌادة  25من اﻟﻘاﻧون رﰴ 62.99
اﳌتعلق ﲟدوﻧﺔ اﶈاﰼ اﳌاﻟيﺔ ،ﲆ ٔن اﶈاﺳبﲔ اﻟعموم ﲔ ملزمون بتﻘدﱘ
حسا ﲥم إﱃ ا لس حسب اﻟك ف ات اﳌﻘررة ﰲ اﻟنصوص اﻟتنظﳰيﺔ
اﳉاري ﲠا اﻟعمل.
وف ﳜص اﻟوضعيﺔ ا ﳯاﺋيﺔ اﳋاصﺔ بتﻘدﱘ اﳊسا ت اﻟفرديﺔ لم اﺳبﲔ
اﻟعموم ﲔ رﰟ اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017يﻼحظ ٔن ددا بﲑا من اﶈاﺳبﲔ
اﻟعمومﲔ ﱂ يﻘدموا حسا ﲥم ح ث ٔﻧه من ٔصل  738مركز ﳏاﺳﱯ ،قدم
فﻘط  594مركزا حسابيا حساﲠم ،ﰲ ﲔ ٔن  144مركزا ﱂ يﻘد ا.
ﲱيح ٔن اﳋزينﺔ اﻟعامﺔ ررت ارتفاع ﻫذه اﻟ سبﺔ س ب ف ﺔ من
كتاب اﻟضبط ى اﶈاﰼ ﱂ يدﻟوا ﲝسا ت سيﲑﱒ ،ﻟكن ﻫذا ما ﻫو إﻻ
تﱪر ﲑ مﻘ عٔ ،ن اﻻٕطﻼع ﲆ اﻟتفاصيل يؤكد ٔن ﻫناك مراكز حسابيﺔ
ٔخرى ﲑ كتاب اﻟضبط ﲭلت سبا مرتفعﺔ ﰲ دم تﻘدﱘ اﳊساب،

 (4مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون  86.12يتعلق
بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
ﴩفﲏ اﻟيوم ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﳌناقشﺔ مﴩوع
قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ
بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
تعد اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ٕا دى اﻟرﰷ ز ا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ
ﲤكن من إﳒاح ﳐتلف اﳌشاريع ق صاديﺔ و ج عيﺔ وكذا ت اﳌتعلﻘﺔ
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ﻟتجهﲒ وتطور اﻟب ﺔ اﻟتحتيﺔ و ﲑﻫا ،ﲝﲂ اﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ واﳌﳥر ا ي
ينجم بﲔ اﻟﻘطا ﲔ ،كﲈ ٔﳖا ٕا دى اﳌدا ل اﻟﱵ ﲤكن من توظيف
ﺳ رات اﳋاصﺔ ﻟتفعيل اﺳﱰاتيجيات ﳮويﺔ ،ﱪ ﺳتفادة ﳑا راﳈه
اﻟﻘطاع اﳋاص من ﲡارب مﺔ ﰲ ﳎال توظيف اﻟتك وﻟوج ا وﳎال اﻟ سيﲑ
واﻟ سويق و ﲑﻫا.
كﲈ تعتﱪ اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ،وﺳي جعﺔ لتخف ف
من اﳌساﳘﺔ اﳌاﻟيﺔ و ﰲ اﳌشاريع ،إضافﺔ إﱃ توﺳيع اﳋدمات اﻟعموم ﺔ
وﲢريك ﺳوق اﻟشغل ،وﲤكن من إﳒاز اﳌشاريع ﰲ ٔﴎع وقت ﳑكن،
واﳊصول شﲁ ٔفضل ﲆ معايﲑ اﻟيﺔ اﳉودة ...،و ﲑﻫا من اﳌزا .
اﻟسيد اﻟوز ر،
من اﻟواﰣ ٔن اﳌغرب اﺳتطاع ﻼل اﻟسنوات ا ٔ ﲑة ،توظيف ﻫذه
ا ﻟيﺔ شﲁ إﳚاﰊ ،رﰬ ٔﳖا مﻘ ﴫة ﲆ بعض اﻟﻘطا ات اﳊيويﺔ ،كﻘطاع
اﻟسيا ﺔ من ﻼل ا طط ا ٔزرق ،وقطاع اﻻٕﺳﲀن من ﻼل ر مج
اﻟسكن ق صادي ،ح ث تعمل اﳊكومﺔ ﲆ وضع ﺳﱰاتيجيﺔ اﻟﱵ
راﻫا م اﺳبﺔ ،وتف ح ا ال ٔمام اﻟﻘطاع اﳋاص ﱪ ٕا رام اﻟعﻘود اﻟﻼزمﺔ
ﳣك ه من ﺳ ر.
ا فإن تطور ﻫذه ا ﻟيﺔ وتنظﳰها ﱪ وضع إطار ﴩيعي مﻼﰂ ،يبﻘى
ﻟغ ا ٔﳘيﺔ ،وﰲ ﻫذا اﻟسياق ي ٔﰐ مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ
بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،وا ي ﻻ سعنا إﻻ ﳥينه.
ﻟكن ﻻبد من ٕا رة بعض اﻟنﻘط اﻟﱵ راﻫا مﺔ ،ومن اﻟواجب ٔن
ت ٔ ذﻫا اﳊكومﺔ بعﲔ عتبار من ا ٓن ،و ٔن كون ﲆ اﺳتعداد لتعامل
معها.
ومن بﲔ اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ يطر ا موضوع اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،إشﲀﻟيﺔ اﻟتعويض عن ا اطر ،ف ٔي ﴍاكﺔ ﻻ بد ﻟها ٔن تنطوي
ﲆ ﳐاطر لمشارك اﳋاص ،وا ي يتوقع شﲁ معﻘول ٔن يﱲ تعويضه
عن ق ول ت ا اطر ،وﻫذا ﳝكن ٔن زيد من ﲀﻟيف اﳊكومﺔ ،كﲈ
تطرح إشﲀﻟيﺔ اﻟتنافسيﺔ اصﺔ عندما كون ﻫناك دد ﳏدود من
اﳌشاركﲔ اﳋاصﲔ ا ن ﳝكﳯم اﺳ عاب ﻫذه اﳌهام ،فﻘد ﳛد ذ من
اﻟﻘدرة اﻟتنافسيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟتحﻘ ق اﻟفعاﻟيﺔ واﳉودة اﳌطلوبﺔ ،إضافﺔ إﱃ
اﻟعديد من ا ٕﻻ راﻫات واﻟرﻫا ت اﻟﱵ يطر ا موضوع اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ
اﻟعام واﳋاص ،واﻟﱵ ﻧ ٔمل ٔن ﲡي ا اﳊكومﺔ ،عن يف ﺔ اﻟتعامل معها.
اﻟسيد اﻟوز ر،
ﻧظرا ﻟ ٔ ﳘيﺔ اﻟك ﲑة اﻟﱵ ﳛظى ﲠا اﳌوضوع ،و ﻟنظر ٔيضا لنتاﰀ
اﻻٕﳚابيﺔ اﳌتوقع ﲢﻘ ﻘها عند اع د ﻫذه ا ﻟيﺔ ،واس اما مع موقف زمﻼﺋنا
ﲟ لس اﻟنواب ،فﻘد قرر ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﲟ لس اﳌس شارن
ٔن ﻧصوت ﳌوافﻘﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون
 86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ،ﻻق ناعنا

ب ٔﳘيته.
 .IIاﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ:
 - (1مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس
 (1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔةﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء؛
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون؛
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ ٔعضاء اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ
ﲟ لس اﳌس شارن ﳌناقشﺔ من:
 مﴩوع قاﻧون رﰴ  37/ 17بتغيﲑ وﲤﲓ اﻟظهﲑ ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ) 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26ﳏرم 1393ھ  / 2مارس(1973.؛
 مﴩوع قاﻧون  38/17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  81.1اﳌ ش ٔة ﲟوج هاﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ )اﳌؤرخ ﰲ  ٔ 2ريل .(1981
ﻧظرا ﻟ ٔ ﳘيﺔ اﻟﱵ ك سﳱا ﻫذه اﻟﻘواﻧﲔ ،ﻟتﻘويﺔ اﳉﳢﺔ ا ا ليﺔ و دمﺔ
اﳌصاﱀ اﻟعليا لبﻼد ﰲ ظل اﻟﻘ ادة اﻟرشيدة ﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس
ﻧﴫه ﷲ و ٔيده واﻟﱵ شدد لﳱا ﻼﻟته ﲟناﺳبﺔ ا رى  44لمسﲑة
اﳋﴬاء من ٔ ل اﺳ عاب ﰷفﺔ ا ال اﻟﱰاﰊ لمملكﺔ ،ح ث ﻧبه إﱃ ٔن "
اﳌسﲑة اﳋﴬاء اﳌظفرة ،مك ت اﳌغرب من اﺳﱰ اع ٔقا ﳰه اﳉنوبيﺔ ،وم ذ
ذ اﻟوقت تغﲑت خريطﺔ اﳌغرب ،وﱂ ستوعب ب ٔن اﻟعاﲳﺔ اﻟر ط
ٔصبحت ﰲ ٔقﴡ اﻟشﲈل و ٔﰷد ر ﱔ اﻟوﺳط اﳊﻘ ﻘي لبﻼد" ،ا ﳤ ى م
ﻼﻟته.
إن ﰻ اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﳌتبﴫة ،ﻧعتﱪﻫا ﲟثابﺔ ارطﺔ اﻟطريق،
حكومﺔ ورﳌا  ،وست ط مﳯا اﻻٕشارات اﻟﻘويﺔ ،من ٔ ل اﳌشاركﺔ
و ﳔراط بﻘوة ،ﰻ من موقعه ،ﰲ ﰻ ا ٔوراش اﻟﱵ ﲥم بﻼد ﲆ ﰷفﺔ
اﳌستو ت وا ٔصعدة ،و اصﺔ ﰲ ﰻ ما من ش ٔﻧه حﲈيﺔ راب اﳌملكﺔ.
وٕاﻧنا ﳥن اﻟيا ﻫذه اﻟنصوص اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ من ﻼل ﻫذه اﳌبادرة اﻟ ﴩيعيﺔ،
ﻟتدارك وﺳد اﻟفراغ ا ي سم اﳌنظومﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ و اصﺔ ت
اﳌتعلﻘﺔ اﻻت ال اﻟبحريﺔ ،ومﻼءمﳤا مع ﺳيادة اﳌغرب ا ا ليﺔ اﻟﲀم
ﲆ ﰻ ٔراضيه وم اﻫه وجوه من طن ﺔ إﱃ اﻟكورة ،وﱔ خطوة م اركﺔ
من ﻼل ﻫذا اﻟتحيﲔ اﻟﻘاﻧوﱐ لنصوص وا ي يعد ﲟثابﺔ اﺳتكﲈل سط
اﻟوﻻيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لمملكﺔ ﲆ ﰷفﺔ ا اﻻت اﻟبحريﺔٓ ،ملﲔ ﰲ ا ٔ ل اﻟﻘريب
اﻻٕق ال ﲆ سط اﻟوﻻيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ كذ ﲆ ا ال اﳉوي ج وب اﳌملكﺔ
26
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ﻟ سويﺔ ﻫذا اﳌلف شﲁ ﳖاﰄ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س؛
اﲰحوا ﱄ ٔن ٔغتﲌ اﻟفرصﺔ ٔﻫن ٔ اﳊكومﺔ واﻟﱪﳌان ﲆ د ﺳواء من ﻫذا
اﳌنﱪ ﲆ ﻫذه اﻟﻘواﻧﲔ اﻟﱵ ﳓن بصدد اﳌصادق لﳱا ،واﻟﱵ ﳥﳯا اﻟيا،
واﻟﱵ اءت ﰲ ظل ﺳياق زمﲏ م ﲆ اﳌستوى اﻟوطﲏ وا وﱄ ،وﰲ
إطار وﲷن ﻫذا اﻟبعد اﻟﻘاﻧوﱐ واﻟسياﳼ ،وﳓن مﻘ لﲔ ﲆ اخ تام ﻫذه
ا ورة ﻧتوج ﲻلنا ﲁ ما يعزز م ظوم نا اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ
لمملكﺔ ﲁ وا ي ﺳ شﲁ ٔرضيﺔ تفاوضيﺔ صلبﺔ ٔي سويﺔ ٔو اتفاق
قد يﱲ ﲠذا اﳋصوص مع ا ول اﻟﱵ ﻟها شواطئ م اﲬﺔ ٔو مﻘاب ﻟبﻼد .
كﲈ ﻧنوه ٔطر اﳌغربيﺔ واﳋﱪاء ﲆ اﻟيﻘظﺔ واﳊس اﻟوطﲏ اﻟعاﱄ ﻟ ساء
واﻟر ال قاطبﺔ ا ي مﲒ اﻟنﻘاش و شتغال ﲆ ﻫذه اﻟنصوص اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ،
وا ن ا ك وا ﲁ ديﺔ ﲆ ﻫذه اﻟعمليﺔ وذ ﺳتعﲈل ﰻ اﻟوﺳاﺋل
واﻟتﻘ يات اﳊديثﺔ اﻟﱵ تؤطر ﲻليﺔ رﺳﲓ اﳊدود اﻟبحريﺔ ﲆ اﳌستوى
ا وﱄ وفق ٔ دث اﳌعايﲑ اﳌعمول ﲠا دوﻟيا ﲟا كفل لمغرب صون
مصاﳊه وحﻘوقه اﻟسياديﺔ اﳌﴩو ﺔ ﲆ ﰷفﺔ م اطﻘه.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔٔ ،ن ٔتد ل ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ.
إن ﻫذا اﻟنص موضوع م اقش ا اﻟيوم ،وبعد اﺳتﻘراﺋه س شف ٔﻧه
روم إصﻼح م ظومﺔ اﻟﻘواﻧﲔ اﳌتعلﻘﺔ ﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ ،بغيﺔ ضﲈن ﳒا ﺔ
اﳌرافق وﲡويد دماﲥا ،وﳏاو اﺳﱰ اع اﻟثﻘﺔ بﲔ اﻻٕدارة واﳌرتفق عن
طريق وضع معايﲑ واﲵﺔ ﲥم اﻟﴩوط واﻟشﳫيات وا ٓ ال اﻟواجب
ا ﱰا ا و ﻟﱱام ﲠا من اﻟطرفﲔ )إدارة ومرتفق( ومن ﻼل مساطر
ﳣﲒ ﻟوضوح واﻟشفاف ﺔ ،و ذب ثﻘﺔ اﳌس ﳥر اﻟوطﲏ وا ٔج ﱯ ﲆ
اﻟسواء.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﻟرجوع إﱃ واقعنا اﳌع ش مع اﳌرافق واﻻٕدارات اﻟعموم ﺔ ﻧﻘف ﲆ
دة ٔعطاب ،تتجسد ٔﺳاﺳا ﰲ ضعف ا ٔداء ،وردي مستوى اﳋدمات
اﻟﱵ تﻘد ا لمواطنﲔ ،وتعﻘد اﻻٕجراءات واﻟبطء اﻟشديد لمساطر،
واﻟ طل واﻟشطط ﰲ اﺳتعﲈل اﻟسلطﺔ ،ﻫيك عن ظروف اﺳتﻘ ال
اﳌرتفﻘﲔ ،واﻟﱵ ﻻ رﰵ ﰲ بعض ا ٔح ان لمستوى اﳌطلوب ،وﻟعل ﻫذا
ﳚد تفسﲑه ﰲ ضعف اﻟكفاءات ،وجودة اﻟتكون ى اﻟعديد من اﳌوظفﲔ

وغياب روح اﳌسؤوﻟيﺔ ى دد مﳯم.
كﲈ س ل ٔن اﻧعدام اﻟشفاف ﺔ ،وتعﻘ د اﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ واﻟعﻼقات
ا ٔ اديﺔ ظلت ﺳاﺋدة ،ﻟرﰬ من اع د ﳐطط اﳌغرب اﻟرﳃي م ذ ام
 ،2009فإن ذ ﱂ يؤر شﲁ جوﻫري ﲆ ﻼقﺔ اﳌواطن ﻻٕدارة،
ﺳواء تعلق ا ٔمر ﳊصول اﳌباﴍ ﲆ اﻟو ﺋق اﻻٕداريﺔٔ ،و ﲆ مستوى
اﻟربط اﻻٕﻟكﱰوﱐ اﻟب ﲏ ﻟ ٕﻼدارات اﻟعموم ﺔ ،إذ تبد ٔ ر ذاب اﳌرتفﻘﲔ
من ﺳتﻘ ال ،وصوﻻ إﱃ ر اﻟبحث عن اﳌسؤوﻟﲔ ﰲ بعض اﳌﲀتب
اﳌغلﻘﺔ ،وتعﻘد اﻻٕجراءات واﻟتجوال من مك ب إﱃ ٓخر واﻧتظار تعل ت
اﻟرﺋ س ،ﳑا يﱪز ٔن تﻘد س »اﻻٕدارة اﻟورق ﺔ« ضدا ﲆ »اﻻٕدارة اﻟرﳃيﺔ«
فهو تعبﲑ عن كرس اﻟغموض واﻟرشوة واﻟتﻼعب ،ﻟرﰬ من ﰻ
اﶈاوﻻت اﻟسابﻘﺔ ﻻٕصﻼح اﻻٕدارة ،إﻻ ٔﳖا ءت ﻟفشل.
إن اﳋطاب اﳌلﲄ اﳌؤرخ ٔ 14كتور  2016ﲟناﺳبﺔ اف تاح ا ورة
اﻟ ﴩيعيﺔ ا ٔوﱃ لﱪﳌان اء شخيصا ﻟهذه اﳌشاﰻ اﻟﱵ تتخبط فﳱا
اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ ،وﲢليﻼ دق ﻘا ٔعطاﲠا اﻟﱵ تؤر شﲁ ﺳلﱯ ﲆ ﲺ
اﻟتﳮيﺔ واﻟتﻘدم ق صادي ،وم ضمنا ﳌنطلﻘات اﻻٕصﻼح اﻟﴬوري ﻟ ٕﻼدارة.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إﻧنا ﰲ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ ﻧؤكد ٔن اﻟنص ا ي ﳓن بصدد م اقشته اﻟيوم،
يعد م ادرة إﳚابيﺔ ي غي إصﻼح ﻫذا اﻟوضع اﳌﱰدي ﻟ ٕﻼدارة ،فهو تﲋيل ﻟ ٕﻼطار
ا ي دده ﻼ اﳌ ﰲ خطابه اﳌشار إﻟيه ٔ ﻼه ا ي اء ف ه  ":اﻟواجب
يﻘ ﴤ ٔن يتلﻘى اﳌواطنون ٔجوبﺔ مﻘ عﺔ وﰲ ٓ ال معﻘو عن ساؤﻻﲥم
وشﲀ ﲥم ،مع ﴐورة ﴍح ا ٔﺳباب وتﱪر اﻟﻘرارات ،وﻟو ﻟرفض ،ا ي ﻻ
ي غي ٔن كون دون ﺳند قاﻧوﱐ ،وٕاﳕا ٔﻧه ﳐاﻟف لﻘاﻧونٔ ،و ٔﻧه ﳚب ﲆ
اﳌواطن اﺳتكﲈل اﳌساطر اﳉاري ﲠا اﻟعمل " ا ﳤ ى م طوق ﻼﻟته.
بعد اﺳتﻘراﺋنا لنص وقف ا ﲆ ﻫذه اﳌضامﲔ اﻟﱵ ﺳ شﲁ ﲆ مستوى
اﻟتطبيق قفزة ﻧوعيﺔ ﰲ ﳎال إصﻼح م ظومﺔ اﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ،إن ﲆ مستوى
ت سيط اﳌساطر وت سﲑ اﻻٕجراءات وﲢديد ا ٓ ال وٕاﻟزام اﻻٕدارة رﳃنﺔ
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ ﰲ ٔفق ﲬس ﺳنوات من
رﱗ دخول اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتنف ذ.
ﲑ ٔﻧنا ﲭلنأ ،ن ﻫذا اﻟنص اء م ﻘﻼ ﻟنصوص اﻟتنظﳰيﺔ ﲆ اعتبار ٔن
اﻟتفاصيل ا ق ﻘﺔ واﻟﱵ ﲢل اﻻٕشﲀﻻت اﳌرتبطﺔ ﻻٕدارة و ﻼقاﲥا ﳌرتفق ﱂ رد
ﰲ ﻧص اﳌﴩوع ،وﳜﴙ ٔن تفرغ مضامﲔ اﻟنص ا ٔصﲇ من ﳏتواه.
كﲈ ٔن مﻘ ضيات اﻟنص ا ي ﳓن بصدده ﱂ تنص ﲆ ا ٓ ر اﳌﱰتبﺔ ﲆ
اﳌوظف ا ي ركب خط ٔ ٔو ﳜاﻟف اﻟنص اﻟﻘاﻧوﱐ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن مضمون ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ﳞدف إﱃ اﺳﱰ اع ثﻘﺔ اﳌواطن
ﻻٕدارة وتوفﲑ اﻟظروف اﳌﻼﲚﺔ لمس ﳥر اﻟوطﲏ ٔو ا ٔج ﱯ ﲆ
اﳌستوى اﻟﻘاﻧوﱐ واﻻٕداري ،إﻻ ٔﻧنا ﻧود من اﳊكومﺔ ٔن تعمل ﲆ
توفﲑ اﻟﴩوط اﻟﴬوريﺔ وﲥﲖء اﻟظروف اﻟﻼزمﺔ لتﲋيل اﻟسلﲓ ﻟهذا
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اﻟنص حﱴ ﳛﻘق ا ٔﻫداف اﳌرجوة م ه اﳌﳣث ٔﺳاﺳا ﰲ إصﻼح
قطاع اﻻٕدارة مع اﻟت ٔ يد ﲆ بذل اﳌزيد من اﳉهود ﳉعل اﻻٕدارة
اﻻٕﻟكﱰوﻧيﺔ ﱔ م طلق اﻻٕصﻼ ات اﳉذريﺔ حﱴ ﳣكن مستﻘ ﻼ من
رﳃنﺔ ﰻ اﳌعامﻼت اﻻٕداريﺔ ﰲ ظل ﲡهﲒ اﳌرتفق لتعامل
ﻻٕجراءات اﻻٕﻟكﱰوﻧيﺔ بدل اﻟورق ﺔ ،وﳓن ﰲ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ
لو دة واﻟتعادﻟيﺔ ﳥن ﻫذه اﳌبادرة اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟهامﺔ وﺳنصوت لﳱا
ﻻٕﳚاب.

ﺳنوات ﲆ دخول اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ﲒ اﻟتنف ذ ،ح ث ٔن اﻟت ارب اﳌﱰاﳈﺔ واﳌست لصﺔ من ﻫذا
اﻟتطبيق ﲡعلنا ٔمام تعديل رصﲔ سعى إﱃ ﲢيﲔ ومراجعﺔ اﳌﻘ ضيات
اﻟواردة ﰲ اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ اﳊاﱄ ﺳتحضار اﳌﲈرﺳات ا وﻟيﺔ اﻟفضﲆ
واﻟتو ات اﻟعامﺔ و وﲡاو مع توصيات واﻧتظارات اﻟﴩﰷء اﳋواص
واﻟعموم ﲔ ومؤﺳسات ا ﳣويل .خصوصا ٔن ﻫذا اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ واﻟتنظﳰي
اﳊاﱄ شوبه ﳏدوديﺔ ﰲ ت ٔطﲑ وموا بﺔ ﰷفﺔ مرا ل مشاريع اﻟﴩاكﺔ،
و اصﺔ مﳯا اﳌتعلﻘﺔ ﻟتﻘ ﲓ اﻟﻘ ﲇ واﻟعرض اﻟتلﻘاﰄ ،ﻧظرا ﻟغموض وبطء
وتعﻘ د بعض اﳌساطر ،كﲈ ٔن تﻘ ﲓ تطبيق ﻫذا اﻟﻘاﻧون لص إﱃ صعوبﺔ
اﻟت سيق وﰲ بعض ا ٔح ان غيابه بﲔ ﳐتلف اﳌصاﱀ اﻟوزاريﺔ ﰲ اﻟتعاطي
مع مشاريع اﻟﴩاكﺔ اﻟكﱪى ذات اﻟطبيعﺔ اﳌعﻘدة ﻧظرا ﻟتعدد اﳌتد لﲔ
وتبا ن اﻟنصوص اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة لﴩاكﺔ ،وكذ غياب إطار مؤﺳساﰐ
م ظم وفعال ،كﲈ ٔن ﻫذا طار اﻟﻘاﻧوﱐ ا سم بعدم اﻟشموﻟيﺔ ﻟغياب فا ل
ﲻوﱊ ٔو اق صادي ﳏوري و ٔﺳاﳼ ٔﻻ وﻫو اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا
وﻫيئاﲥا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن ﻫذا اﳌﴩع ا ي اء ﲟجمو ﺔ من اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ﺳ ساﱒ ﰲ
اﳊد من خ ﻼﻻت اﳌذ ورة ٔ ﻼه واﻟﱵ ﳝكن تلخيصها ف يﲇ:
 توﺳيع ﳎال تنف ذ اﻟﻘاﻧون ﻟ شمل ﰻ ٔش اص اﻟﻘاﻧون اﻟعام؛ ٕا داث ﳉنﺔ وطنيﺔ لﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص؛ ت سيط وعﻘلنﺔ اﳌساطر.وﻻ سعنا ﰲ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ إﻻ ٔن ﻧعﱪ عن
ﳥي ا خصوصا ٔﻧه يوفر فرصا حﻘ ﻘ ﺔ ﻟتوﺳيع اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ﻟ شمل اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،كﲈ ٔﻧه سعى ﳌ ٔﺳسﺔ اﻟﴩاكﺔ بﲔ
اﻟﻘطا ﲔ ﱪ ٕا داث الجنﺔ اﻟوطنيﺔ والجنﺔ ا اﲚﺔ ﰲ اﲡاه تطور اﳊﲀمﺔ
وﲡميع ﳏفظﺔ اﳌشاريع اﳌعنيﺔ ﲠذه اﻟﴩاكﺔ ،ﳑا ﺳ ساﱒ ﰲ ا فع بع
اﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ و ج عيﺔ ،كﲈ ﺳ ساﱒ ﰲ ﴪيع إﳒاز اﻟبﲎ اﻟتحتيﺔ
وﲡويد اﳋدمات اﻟعموم ﺔ اﳌﻘدمﺔ لمواطنات واﳌواطنﲔ.
مع اﻟتن ه إﱃ دم تدق ق مفهوم اﻟﴩاكﺔ واﳋوف من طغيان ﴍيك
ﲆ ٓخر خصوصا ﰲ اﳌشاريع تﻘوم ﲆ ا ﳣويل ،مع دعوة اﳊكومﺔ إﱃ
اﻟيﻘظﺔ ﻼل تنف ذ مﻘ ضيات ﻫذا اﻟﻘاﻧون خصوصا ٔن ا لب اﳋواص
اﳌستف د ن م ه ﱒ من دول ٔج بيﺔ ﻟنظر ﳌا تتوفر ليه من ام يازات ﰲ
اﻟتدبﲑ واﻟ سيﲑ وٕامﲀﻧيات اﺳ ريﺔ ﲆ اﳌدى اﻟبعيد ،ﻧظرا ﻟتواؤم
مؤﻫﻼﲥا مع يصبو إﻟيه ﻫذا اﻟﻘاﻧون من جودة وﻧوعيﺔ وﴎ ﺔ ﰲ تﻘدﱘ
اﳋدمات وتنف ذ اﺳ رات ﰲ مشاريع ح ويﺔ كﱪى.

 (3مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ
 86.12اﳌتعلق ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص
﷽.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ ٔن ٔتد ل ﳌناقشﺔ
مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق
ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
ﻫذا اﳌﴩوع ا ي روم إﱃ تﲋيل اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﻼل
اف تاح ا ورة اﻟ ﴩيعيﺔ ا ٔوﱃ اﻟسنﺔ اﳌاضيﺔ ا اعيﺔ إﱃ ﴐورة اﻧف اح
اﻻٕدارة ﲆ ﳐتلف اﻟﴩﰷء وخصوصا ق صاديﲔ ﳏليا ودوﻟيا ،كﲈ تتغيا
اﻟرفع من وتﲑة وجودة ومردوديﺔ ﺳ ر اﻟعموﱊ وفق اﺳﱰاتيجيﺔ م دﳎﺔ
ﻫدفها تلبيﺔ اج ات اﳌواطنﲔ واﳌواطنات وتوفﲑ اﳌناخ ا ٔ سب ﻟﻼﺳ ر
ﲆ د ﺳواء ح ث د ا ﻼﻟته اﳊكومﺔ إﱃ  ..." :وضع ﻟيات ديدة

ٕﻻﴍاك اﻟﻘطاع اﳋاص ﰲ اﳯوض ﳌيدان ج عي ،واﳌساﳘﺔ ﰲ ﲢسﲔ
اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ لمواطنﲔ ،ﺳواء ﰲ إطار اﳌسؤوﻟيﺔ ا ﳣعيﺔ لمﻘاو  ،من
ﻼل إطﻼق ﴍاﰷت بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ﰲ ﻫذا ا ال" ،و ٔكد

ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ ﲆ ﻧفس اﳌوضوع ﰲ خطاب اﻟعرش ا ٔ ﲑ ح ث
قال ﻼﻟته ":اﻟﻘطاع اﻟعام ﳛتاج ،دون ت ٔ ﲑ إﱃ ثورة حﻘ ﻘ ﺔ ثﻼثيﺔ
ا ٔبعاد :ثورة ﰲ اﻟت سيط وثورة ﰲ اﻟن ا ﺔ وثورة ﰲ اﻟت ليق ،وقد ﺳبق
و ٔن دعوت إﱃ ﴐورة تغيﲑ وﲢديث ٔﺳاﻟيب اﻟعمل ،واﻟت ﲇ ﻻجﳤاد
و بتﲀر ﰲ اﻟتدبﲑ اﻟعموﱊ ،".كﲈ دد ﻧﴫه ﷲ ﰲ اف تاح اﻟسنﺔ
اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟرابعﺔ من اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعاﴍة يوم اﶺعﺔ  11اكتور 2019
اﻟت ٔ يد ﲆ ا ور اﻟرﺋ س ا ي ﳚب ٔن يلعبه اﻟﻘطاع اﳋاص ومﴪوﻟيته
خصوصا ﰲ ما يتعلق ﳣويل اﳌشاريع.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إﻧنا ﳥن اﻟيا ﺳعي اﳊكومﺔ إﱃ طرح ﻫذا اﻟتعديل بعد اﻧﻘضاء ٔربع
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وﰲ ا ٔ ﲑ ﻧعﱪ ﰲ اﻟفريق ﺳتﻘﻼﱄ لو دة واﻟتعادﻟيﺔ عن تصوي ا
ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﳌا يتضمنه من فرص لمساﳘﺔ ﰲ تطور ا ٔ داء
ق صادي لﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته .

ٔمام اﳌنظﲈت ا وﻟيﺔ اصﺔ ذات اﻟطابع اﻟﻘضاﰄ.
ويد ل ﰲ ﻫذا اﻻٕطار مﴩوع اﻟﻘاﻧون ا ي ﻧناقشه اﻟيوم ،واﳌتعلق
بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ وا ي اء
ﻟت اوز اﻟثغرات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟﱵ ﰷﻧت تعﱰيه ،واﻟﱵ ت ﻘص من ﺳيادة اﳌغرب
ﲆ م اﻫه ا ٕﻻقلﳰيﺔ .و ﳥن ،ﰲ ﻫذه اﳌناﺳبﺔ ،حرص اﳊكومﺔ ﲆ إجراء
اﳌﻼءمﺔ اﳌطلوبﺔ مع ٔحﲀم اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار اﻟوقعﺔ
ﲟوﻧ غو ي بتارﱗ  10د سمﱪ  1982واﻟصادر ب ﴩﻫا اﻟظهﲑ اﻟﴩيف رﰴ
 1.04.134بتارﱗ  17من جﲈدى ا ٔوﱃ  23) 1429ماي  ،(2008ح ث
ﰎ:
 ﲢديد عرض اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي لمملكﺔ ا ي ﳝتد إﱃ دود مسافﺔ
ﻻ تت اوز  12م ﻼ ﲝر ؛
 تدق ق اﳊد اﳋار لبحر ا ٕﻻقلﳰي؛
 اﻟت ٔ يد ﲆ ٔن اﻟسيادة اﻟﱵ ﳝارﺳها اﳌغرب ﲆ ٕاقلﳰه وم اﻫه
ا ا ليﺔ وﲝره ا ٕﻻقلﳰي ،ﲤتد إﱃ ا ال اﳉوي وكذا ٔرض وقعر ﻫذا
اﻟبحر ﲆ ام داد عرضه ،مع مرا اة حق اﳌرور ﰲ إطار ٔحﲀم
قاﻧون اﻟب ار.
و ﲆ ﻫذا ا ٔﺳاس ،كون لمغرب ﰷمل اﳊريﺔ واﻟسيادة ﳌﲈرﺳﺔ ٔي
شاط راه م اﺳبا دا ل ﻫذه اﳌنطﻘﺔ ،و يعدد مﴩوع اﻟﻘاﻧون بعض ﻫذه
ا ٔ شطﺔ ﲆ ﺳ ل اﳌثال ﻻ اﳊﴫ.
كﲈ ﻧدعو اﳊكومﺔ إﱃ إجراء تدق ق شامل لﱰﺳاﻧﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ،لوقوف
ﲆ م ل ﻫذه اﻟثغرات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌاﺳﺔ ﳌصاﱀ اﻟكﱪى لمملكﺔ ،ﲆ غرار
ما ﰎ اﻟﻘ ام به ﻟ سبﺔ ﳌﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون.
و ستغل ﻫذه اﳌناﺳبﺔ ﻟنذ ر بوضعيﺔ مدي ﱵ ﺳ ﺔ ومليليﺔ واﳉزر
ا اورة ﳍﲈ ٔراﴈ مغربيﺔ ﳏت  ،ﳑا يفرض لينا اﻟعمل شﲁ حكﲓ
ورصﲔ من ٔ ل اﺳﱰ اعها.
كﲈ ﻧؤكد ﰲ ا ٔ ﲑ ٔن ﳎلسنا اﳌوقر ﻻ يتواﱏ عن اﺳ ر ما يتوفر
ليه من إمﲀ ت ﰲ إطار ﳑارﺳته بلوماﺳيﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ،قصد توظيفها ﰲ
اﲡاه ا فاع عن اﻟﻘضا اﻟعاد لملكﺔ ٔﳘها قضيﺔ اﻟسيادة و ﲆ ر ٔﺳها
اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ لمملكﺔ وﺳﻼمﺔ ٔراضيه وم اﻫه ا ٕﻻقلﳰيﺔ.
وبناء ﲆ ما ﺳبق ،ﺳيصوت فريﻘ ا ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع اﻟﻘاﻧون.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،

 .IIIفريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ:
 (1مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ.
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،وﱔ م اﺳبﺔ ﻻ سعنا
ﻼﻟها ،وﳓن ﻧلمس ما ٔصبحت ليه ا بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ اﻟﱵ يﻘودﻫا
ﻼ اﳌ من دينام ك ﺔ وح ويﺔ ،ﺳواء ﲆ مستوى اﻟﻘارة اﻻٕفريﻘ ﺔ ٔو
اﳌنطﻘﺔ اﻟعربيﺔ ٔو ا وﻟيﺔ ،إﻻ ٔن ﳥن ا هودات اﳌبذو من طرف اﳊكومﺔ
ﳌوا بﺔ ﻫذه ا ينام ﺔ واﳊرص ﲆ ضﲈن فعاﻟيﳤا واﺳ ﳣرارﳤا.
كﲈ ﳥن م طق ﺳ اق ﺔ و ﺳ ﴩاف ﰲ اﻟعمل ا بلوماﳼ اصﺔ
ضد م اورات خصوم اﳌملكﺔ واﳌﻘاربﺔ اﳊكﳰﺔ واﻟرشيدة ﰲ اﻟتعامل مع
اﻟﻘضا اﻟكﱪى اﻟﱵ ﲥم اﳌملكﺔ ومع دد من ا ٔزمات اﻟﱵ تع شها بعض
اﳌناطق ﰲ اﺳ تﻘﻼﻟيﺔ مﺔ ﻟﻘرار اﻟسيادي.
وﻟعل اﳊنكﺔ اﻟﱵ ﳣتع ﲠا اﳌغرب اﻟيوم واﳌصداق ﺔ اﻟﱵ يتوفر لﳱا،
تؤﻫ لعب دور إﳚاﰊ وفعال ﰲ اﳌساﳘﺔ ﰲ إﳚاد لول فعا ﻟهذه
اﻟﻘضا ﲟا ﳛفظ مصاﱀ اﳌغرب .كﲈ ٔن ﻫذه اﳌصداق ﺔ ركز ٔﺳاس ﲆ
امل ﺳتﻘرار ا ا ﲇ و ﲆ اﻻٕجﲈع اﳊاصل حول اﻟﻘضا اﻟكﱪى
لمملكﺔ ٔﻫﲈ مس ٔ اﻟسيادة ﲆ ٔراضﳱا اﻟﱪيﺔ واﻟبحريﺔ.
اﻟسيدات واﻟسادة اﶈﱰمون،
إن اﻟن ا ات اﻟﱵ ٔﲵى ﳛﻘﻘها اﳌغرب ﲆ اﻟسا ﺔ ا وﻟيﺔ،
ٔ رت حسد بعض ا ول من خصوم و دتنا اﻟﱰابيﺔ ،ﲾعلت من ﻧفسها،
من ﻼل ﺳلوﰷﲥا وتﴫﳛات مسؤو ﳱا ،مصدرا ﳋلق ا ٔزمات
واﻟتو رات ،بل وسعى إﱃ اﺳ ر ﲨيع اﻟوﺳاﺋل لمساس ﲟصاﱀ اﳌغرب
وﺳيادته ﲆ ٔراضيه وم اﻫه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،ﻻٕضافﺔ إﱃ اﻟﴫا ات اﳊاص ﲆ
اﳌستوى ا وﱄ وا ٕﻻقلﳰي ﺳواء ﰷﻧت ذات طابع اق صادي ٔو قاﻧوﱐ ٔو
ج وﺳياﳼ ،وﻫو ما ﳛﱲ ﰲ ﻧظر فريﻘ ا قطع اﻟسبل ﲆ ٔي ﳏاو من
ش ٔﳖا اﳌساس ﲠذه اﻟسيادة ،اصﺔ ﲟلء اﻟفرا ات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﻟﱵ تعﱰي
رﺳاﻧته اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﰲ ﻫذا اﻟش ٔن تفاد ﻻﺳتغﻼﻟها ﲟناﺳبﺔ ٔي زاع قاﻧوﱐ
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ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  55.19اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ،
وﱔ م اﺳبﺔ ﳥن ﻼﻫا ا هودات اﻟﱵ بذ ﳤا اﳊكومﺔ ﰲ ٕا داد وتﻘدﱘ
ﻫذا اﻟنص اﻟﻘاﻧوﱐ اﳌهم ،وا ي ﳞدف إﱃ ﲡاوز خ ﻼﻻت واﻟتعﻘ دات
اﻟﱵ تعرفها اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،ح ث يندرج ﰲ إطار ورش
إصﻼح اﻻٕدارة وﻫو سﳤدف بذ :
 ﲢسﲔ صورة اﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ ى اﳌواطن واﺳﱰ اع ثﻘ ه فﳱا؛ ﲣليق اﳊياة اﻟعامﺔ وﳏاربﺔ اﻟفساد؛ تعزز ثﻘﺔ اﳌﻘاول ﰲ اﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ وشجيع ﺳ راتاﳋاصﺔ.
كﲈ ﻧعتﱪ ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ٔن تنظﲓ ﲨيع اﳉواﻧب اﳌتعلﻘﺔ
ﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ شﲁ ﴰوﱄ وم دمج ﰲ ايﺔ ا ٔﳘيﺔ ،ﲆ
اعتبار ٔن ﻫذا اﻟﻘاﻧون يعتﱪ ملزما ﶺيع اﻻٕدارات اﻟعموم ﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
وﶍو اﲥا وﻫيئاﲥا واﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ واﻟهيئات اﳌﳫفﺔ ﲟهام اﳌرفق اﻟعام،
وﰻ ﴯص اعتباري ٓخر اضع لﻘاﻧون اﻟعام ،وﻫو ما ﺳ ﳰكن من ﲡاوز
اﳌعاﳉﺔ اﳉزﺋيﺔ واﳌتفرقﺔ ﻟهذا اﳌوضوع ح ث ﲣتلف اﳌساطر وا ٓ ال
اﳌعﳣدة لحصول ﻧفس اﻟوثيﻘﺔ ٔو ﻧفس اﳋدمﺔ من ٕادارة إﱃ ٔخرى ومن
جﲈ ﺔ رابيﺔ إﱃ ٔخرى.
و ليه ،شدد ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟﻘاﻧون ا ي ﺳ ﳰكن من تعزز اﻟثﻘﺔ بﲔ
اﻻٕدارة واﳌواطنﲔ واﳌساﳘﺔ ﰲ شجيع ﺳ ر .وقد ﱪ ﻼﻟته ﰲ
اﳋطاب ا ي ٔﻟﻘاه ﰲ اف تاح ا ورة ا ٔوﱃ من اﻟسنﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ا ٔوﱃ من
اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعاﴍة ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذه اﻟثﻘﺔ بت ٔ يده ﲆ ٔن "اﻟن ا ﺔ

واﳌراق ﺔ اﳌس ﳣرة وٕاع د رامج لتكون واﻟتحس س مع إقرار ﲢفﲒات
شجع اﻟسلوﰷت و جﳤادات اﳌبذو ﰲ ﻫذا اﻟش ٔن.
ﻟنظر إﱃ ٔﳘيﺔ مﴩوع اﻟﻘاﻧون كﲈ ٔﺳلف ا ا ر ﺳنصوت ليه ﰲ
فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 (3مﴩوع قاﻧون رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
2017
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ و ﲆ
وﲱبه ٔﲨعﲔ،
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﳌناقشﺔ مﴩوع
قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
،2017ﰲ إطار اﻟصﻼح ات واﻟﱰخ صات اﳌمنو ﺔ لحكومﺔ من طرف
اﻟﱪﳌان ،بغرض اﻟتحﻘق من اﻟك ف ﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲠا اﺳت ﻼص اﳌوارد وﴏف
ع دات و كذا تﻘ ﲓ مدى ﻟﱱام اﳊكوﱊ بتعهداته اﻟﱵ ﰎ سطها ٔثناء
م اقشﺔ مﴩوع اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ اﳌشار إﻟيه ﺳلفا.
وﻻبد من اﻟتنويه ﻫنا ﲟجهود اﳊكومﺔ ﰲ ٕا داد وٕايداع مﴩوع قاﻧون
اﻟتصف ﺔ ﻟتنف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  2017وفق ا ٓ ال اﳌنصوص لﳱا ﰲ
اﻟفصل  76من ا ﺳتور واﳌادة  65من اﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي ﻟﻘاﻧون اﳌاﻟيﺔ.
وﻧعتﱪ ﰲ ﻫذا اﻟصدد ٔن ﲤكﲔ اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ من ﳑارﺳﺔ دورﻫا
اﻟرقاﰊ لﲈﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ ﻫو خطوة مﺔ ﻟتﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعامﺔ لحكومﺔ
وفق مﻘاربﺔ ﺳياﺳيﺔ مع ربط ﳒازات ٔﻫداف و ٔ رﻫا ﲆ ﲻوم
اﳌواطنﲔ مع اﲣاذ اﻻٕجراءات اﻟتصحيحيﺔ اﳌﻼﲚﺔ ﰲ ا سجيل ضعف
ٔو راجع ﲆ مستوى اﳌؤﴍات اﻟرﳃيﺔ ﲠدف اﻟرفع من قدرات اﻻٕﳒاز.
إﻧنا ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ س ل ﲁ اﳚابيﺔ مضامﲔ اﻟنتاﰀ ا ﳯاﺋيﺔ
ﳌﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ  2017ﻧذ ر من ب ﳯا ما يﲇ:
 تنف ذ ﻧفﻘات اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ ﻟسنﺔ  2017ح ث بلغت  329.95ملياردرﱒ مع سجيل ﲢصيل م لغ  307.86مليار درﱒ ف ﳜص ﻟشق
اﳌتعلق ﳌوارد؛
 سجيل ز دة اﻟنفﻘات اﳌنجزة ﲞصوص اﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔاﻟﱵ بلغت  81.38مليار درﱒ وكذ ف ﳜص اﳌوارد ﲟبلغ 95.16
مليار درﱒ؛
 تنف ذ مﲒاﻧيﺔ ﺳ ر ﰲ سبﺔ %79؛ ﲢصيل  3.61مليار درﱒ ف ﳜص موارد ﺳتغﻼل ﳌرافق ا واﳌسﲑة بصورة مستﻘ وتنف ذ ﻧفﻘات ﺳتغﻼل اﻟﱵ بلغت 1.87

اﻻٕداريﺔ معيار ﻟتﻘدم ا ٔ ﱈ ،وما دامت ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌواطن ﱂ تتحسن ،فإن
تصنيف اﳌغرب ﰲ ﻫذا اﳌيدان ،ﺳ ﻘى ﲷن دول اﻟعاﱂ اﻟثاﻟث ،إن ﱂ ٔقل
اﻟرابع ٔو اﳋامس".

ﲑ ٔن اﶈك اﳊﻘ ﻘي ﳬن ﰲ اﻟتﲋيل ا ٔم ل ﳌﻘ ضيات اﻟﻘاﻧون
و ﻧضباط اﻟتام ٔحﲀمه من طرف اﻻٕدارات اﳌعنيﺔ ،ﲟا ﰲ ذ اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ اﻟﱵ ﳯج ﺳياﺳﺔ اﻟﻘرب وﲣتص بتﻘدﱘ ﶍو ﺔ من اﳋدمات
لمواطن ،كﲈ ﲣتص ب شجيع ﺳ رات ﲆ اﳌستوى اﶈﲇ.
كﲈ ﻧؤكد ﰲ ﻫذا اﻻٕطار ﲆ ٔن تطور اﳌﻘ ضيات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ
بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،ﲆ ٔﳘيته ،ﺳيضل دون دوى
ما ﱂ يﱲ تفعيل اﳌﻘ ضيات اﳌﱰتبﺔ عن ﺳكوت اﻻٕدارة ٔو ﲡاوز ا ٓ ال اﻟﱵ
ﲢددﻫا اﳌصنفات ،ف ﳜص اﻟﻘرارات اﻟﱵ يعتﱪ اﻟسكوت عﳯا ﲟثابﺔ
موافﻘﺔ.
كﲈ ﻧ ه إﱃ ٔن م ل ﻫذا اﻟورش يﻘ ﴤ تغيﲑ اﻟعﻘليات اﻟساﺋدة ﰲ
اﻻٕدارات اﻟعموم ﺔ ح ث يبﻘى ﰲ كثﲑ من ا ٔح ان تطبيق اﳌﻘ ضيات
اﳌﻘررة رﻫﲔ ﲟزاج ﺔ بعض اﳌوظفﲔ ،وﻫو ما يﻘ ﴤ إرﺳاء ﻟيات لتﻘ ﲓ
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بﻼد  ،ﻫناك ﶍو ﺔ من اﻟت د ت واﻟعواﺋق اﻟﱵ ﲢد شﲁ ٔو ب ٓخر من
تنافسيﺔ ق صاد اﻟوطﲏ ﻧذ ر من ب ﳯا:
 اﻟعرض اﻟتصد ري اﻟوطﲏ يبﻘى ﲑ ﰷف مﻘابل تناﱊ ﲩم اﻟواردات؛ ت ٔثﲑ اﳌردود اﻟفﻼ اﳌرتبط ﻟتغﲑات اﳌناخ ﺔ ﲆ مستو ت ا ﳮواﻟوطﲏ؛
 توزيع ﲑ م وازن ﻟﻼﺳ ر اﻟعموﱊ ﲆ مستوى اﳉهات ﳑا يدعوإﱃ اﺳتع ال تدارك ﻫذا اﻟضعف ﻟشﲁ ا ي يؤذي إﱃ مساﳘﺔ
اﳉهات ﰲ اﻟناﰋ ا ا ﲇ اﳋام اﻟﴚء ا ي ﳜلق تفاو ت مﺔ.
وما من شك ٔن اﻟتو ه اﳌعﳣد ﲆ مستوى تنويع اﻟ سيج اﻻٕﻧتا من
ٔ ل ﲢسﲔ فعاﻟيﺔ ﺳﱰاتيجيات اﳌعﳣدة وجعلها امﻼ ﳏفزا ﻟ ﴪيع
مسلسل اﻟتحول اﻟب وي ل سيج اﻻٕﻧتا اﻟوطﲏ.
وﳝكن اﻟﻘول ٔن اﻟتفاو ت اﳌس ﰲ ا ٔداء اﳌاﱄ لﻘطا ات اﻟوزاريﺔ
يدعو ٕﳊاح إﱃ مطاﻟبﺔ اﳊكومﺔ بﱰﺳيخ م طلبات اﳊﲀمﺔ اﳉيدة .وﻫنا
ﻧلح بﻘوة ﲆ ربط ﳒازات ٔﻫداف مع إيﻼء ٔﳘيﺔ اصﺔ ﳌس ٔ تدبﲑ
ا اطر عتبارﻫا عنﴫا ٔﺳاﺳيا ﰲ مسلسل ٕا داد وتدبﲑ اﻟسياﺳات
اﻟعموم ﺔ ،وذ ﻟنظر ﻟكﱶة اﳌتد لﲔ وتعدد اﳌﱪﳎﲔ وتنوع روافد
ا ﳣويل.
وتبعا ﳌا ﺳبق ،إن ﲢﻘ ق ﻫذه اﳌﻘاصد ستلزم ،ﰲ ﻧظر  ،ﴪيع
اﳌصادقﺔ ﲆ م ثاق اﳌرافق اﻟعموم ﺔ وم ٔﺳسﺔ ﻟﱱامات ا ٕﻻراديﺔ بﲔ
ا و واﻟﻘطا ات اﻟوزاريﺔ واﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ وتﻘويﺔ ﻟيات اﻟ شاور
واﻟبناء اﳌشﱰك .ومن ش ٔن ﻫذه اﻻٕجراءات ٔن ﲤنح زخﲈ إضاف ا ﻟوتﲑة
رﺳيخ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﳌرفق اﻟعام ﰲ م حى تصا دي ﴰوﱄ ومستدام.
و  ،فا ّٕن فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ يصوت ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع قاﻧون
اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ .2017
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.

مليار درﱒ؛
 تنف ذ سب إﳒاز إجﲈﻟيﺔ ﲆ مستوى اﻟتوقعات اﳋاصﺔ بﻘاﻧون اﳌاﻟيﺔلسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  2017اﻟﱵ ﲢﻘﻘت ف ﳜص اﳌوارد ب  %109ﲆ و
كذا اﻟتﲀﻟيف ب  %77؛
 سجيل ﳎهود م واصل ﰲ تنف ذ ﻧفﻘات ﺳ ر من م لغ 61.7مليار درﱒ ﰲ ﺳنﺔ  2016إﱃ  67مليار درﱒ رﰟ ﺳنﺔ  2017ﳑا
ﳚعلنا ﻧ ه إﱃ ﴐورة ا ﱰام ﰻ ما رتبط ﲝﲀمﳤا و ﴪيع تنف ذﻫا
واﻻٕﻧصاف واﻟتوازن ﰲ توزيعها ومردود ﳤا وفا ليﳤا وكذا ا ٔ ر ﲆ
ا ﳮو و ﲆ اﳌواطن؛
 مواص ﲢسﲔ تصنيف مرتبﺔ بﻼد ﲆ اﳌستوى اﻟعاﳌي من ح ثجودة م اخ ا ٔعﲈل من ﻼل تﲋيل تدابﲑ ﻟفاﺋدة اﳌﻘاو واﻟﻘطاع
اﳋاص ،ووضع إطار تنظﳰي ﻟ سهيل اﻻٕجراءات ورﳃنﳤا ﲟا ي ﳽ مع
اﳌﲈرﺳات ا وﻟيﺔ اﳉيدة.
ومن ﺔ ٔخرى ،ﻻ بد ٔن شﲑ ٔن ا هود ا ي ﰎ بذ من طرف
بﻼد ل د من سبﺔ ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ ﰲ  %3.5ﺳنﺔ  ،2017ﰷن يصطدم
ﲟتغﲑات ارج ﺔ تتعلق ٔﺳاﺳا رتفاع ٔﺳعار اﳌواد اﻟطاق ﺔ ﰲ ا ٔﺳواق
ا وﻟيﺔ وعوامل ٔخرى ﲑ مسا دة ،اﻟﴚء ا ي قلص من اﻟهوامش
اﳌمك ﺔ لتحﲂ ﰲ ﻫذا اﻟعجز ﻧذ ر من ب ﳯا :
 ارتفاع مؤﴍ ٔﺳعار اﻟطاقﺔ ب سبﺔ  % 30ﻼل ا ٔشهر اﻟسبعﺔ
ا ٔوﱃ من ﺳنﺔ  ،2017بعد رتفاع اﻟك ﲑ ٔﺳعار اﻟنفط ،وارتفاع
ٔﺳعار اﳌنت ات ﲑ اﻟطاق ﺔ ب سبﺔ  % 6ﻧ ﺔ اﻟشكوك اﳌرتبطﺔ
اطر اﳉيوﺳياﺳيﺔ ﰲ بعض اﻟب ان اﳌنت ﺔ؛
 ارتفاع ب  %54ﲆ ٔﺳاس ﳓدار اﻟسنوي ﻟنفﻘات صندوق
اﳌﻘاصﺔ اﳋاصﺔ بغاز اﻟبو ن عند ﳖايﺔ غشت من ﺳنﺔ  2017ﲟبلغ
 6.5مليار درﱒ ؛
 زايد واردات اﻟسكر ب سبﺔ  %24س ب ﲩم ﺳﳤﻼك
اﻟﳬي اﳌرتفع ٕا ر دﰪ اﻟطلب ا ا ﲇ؛
 ﲢﻘ ق سبﺔ اﻟتضخم ﰲ سبﺔ  %0,8؛
 راجع ٔﺳعار اﻟفوﺳفاط اﳋام ﻼل ا ٔشهر اﻟ سعﺔ ا ٔوﱃ من
ﺳنﺔ  2017ب سبﺔ  % 19مﻘارﻧﺔ مع ﺳنﺔ  2016مع اﳔفاض ٔﺳعار
ٔﲰدة اﻟفوﺳفاط ب سبﺔ طف فﺔ تﻘدر ب % 0.7؛
 ارتفاع اﻟنفﻘات اﳌتعلﻘﺔ ن اﻟعموﱊ من  61مليار درﱒ ﰲ
ﺳنﺔ  2016إﱃ م لغ  71.4مليار درﱒ مع اﻟت ٔ يد ﲆ ﴐورة مواص
ضبط ﻫذه اﻟنفﻘات اﻟﱵ ٔصبحت زداد ﰲ اﻟسنوات ا ٔ ﲑة؛
 ارتفاع اﻟنفﻘات اﳌتعلﻘﺔ ﻟ سيﲑ واﻟﱵ شهدت ز دة من 189.2
مليار درﱒ ﺳنﺔ  2016إﱃ  191.6مليار درﱒ ﺳنﺔ .2017
وﳝكن اﻟﻘول ٔﻧه بﴫف اﻟنظر عن ا هود اﻻٕصﻼ اﶈرز من طرف

 (4مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق
بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ﺳيد ﷴ و ﲆ
وﲱبه ٔﲨعﲔ،
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ مﴩوع اﻟﻘاﻧون ا ي ﳓن
بصدده وا ي ك ﴘ ٔﳘيﺔ بﲑة ،ﲆ اعتبار ٔﻧه روم معاﳉﺔ بعض
اﻻٕشﲀﻻت اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ ببطء تفعيل اﻟﴩاﰷت بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص وتطور اﻟتﲀمل واﻟتفا ل ﳚاﰊ ب ﳯﲈ من ﻼل إد ال دد من
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اﻟتعديﻼت اﳌهمﺔ اﻟرام ﺔ إﱃ ﲢﻘ ق اس ام ٔحﲀم اﻟﻘاﻧون اﳌنظم لﴩاكﺔ
مع اﻟﻘواﻧﲔ اﻟﱵ تؤطر ﲻل اﳌﻘاوﻻت واﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ ﲆ ﺳ ل
اﳌثال واﻟﱵ ﻧذ ر من ب ﳯا:
 ٔوﻻ ،توﺳيع ﳎال تطبيق اﻟﻘاﻧون ﻟ شمل ﰻ ٔش اص اﻟﻘاﻧون اﻟعاماصﺔ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا وﻫيئاﲥا؛
 ﻧيإ ،ا داث ”ﳉنﺔ وطنيﺔ لﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص“ى رﺋ س اﳊكومﺔ ،يعهد ٕا ﳱا ،وضع اﺳﱰاتيجيﺔ وطنيﺔ ﰲ ﳎال
اﻟﴩاكﺔ وﺳن ر مج ﲻل ﺳنوي ٔو م عدد اﻟسنوات؛
 ﻟثإ ،ا داث ”ﳉنﺔ داﲚﺔ ﳌشاريع اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعامواﳋاص“ ى الجنﺔ اﻟوطنيﺔ ،تتعلق ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا
وﻫيئاﲥا ﲠدف وضع اﺳﱰاتيجيﺔ ﳎاﻟيﺔ ﰲ ﳎال اﻟﴩاكﺔ ،راعي
خصوصيات اﻟش ٔن اﳉهوي واﶈﲇ؛
 رابعا ،ت سيط مسطرة اﻟعرض اﻟتلﻘاﰄ وتوضيح ﴍوط الجوء إﱃاﳌسطرة اﻟتفاوضيﺔ.
وﻻبد من اﻟتنويه ﻫنا ﲟجهود اﳊكومﺔ ﰲ تطور اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ
اﻟعام واﳋاص خيار اﺳﱰاتيجي من ش ٔﻧه ﲢﻘ ق اﻟتﲀمل بﲔ اﻟﻘدرات
اﻟتﻘ يﺔ واﻟتدبﲑيﺔ واﳌاﻟيﺔ واﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ﰲ ﲤويل اﳌشاريع
اﻟكﱪى ذات ا ٔ ر اﻟﻘوي ﲆ ا ﳮو وٕا داث م اصب اﻟشغل.
ومن ﻫذا اﳌنطلق ،فإﻧنا ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ،ﳥن اﳌﻘ ضيات اﻟﱵ
يتضمﳯا مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  46.18ﲆ ٔﺳاس دة اعتبارات
ومﻼحظات ﻧذ ر من ب ﳯا:
 ﴐورة ت ﲏ ﻟيات اﻟيﻘظﺔ اﻟ شيطﺔ اﳌب ﺔ ﲆ ﲢليل معطيات ا ٔ داءوا اطر ﲠدف تدعﲓ اﳊﲀمﺔ وتعزز ﳒا ﺔ ﻫذه اﻟﴩاﰷت ﲟا يضمن
قدرﲥا ﲆ تعزز تنافسيﺔ و اذبيﺔ ق صاد اﻟوطﲏ؛
 تطور اﻟهندﺳﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعامواﳋاص مستف د ن من اﻟت ارب اﻟفضﲆ دوﻟيا ﰲ ﻫذا ا ال ؛
 مواص تدعﲓ ﳎهودات اﻟتواصل واﻟتحس س واﻟ ﴩ واﻟتعمﲓ ﰲﳎال اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص؛
 تطور وتعزز دور ا و اﳌساﳘﺔ عتبارﻫا مو ا اﺳﱰاتيجيا ومراق اوكذا بصفﳤا عتباريﺔ ضامن ﻻﺳ ﳣراريﺔ اﳌرفق اﻟعام؛
 ذب اﳌزيد من ﺳ رات اﻟوطنيﺔ وا ٔج بيﺔ من ٔ ل إﳒازمشاريع م تكرة ﰲ إطار مسطرة اﻟعرض اﻟتلﻘاﰄ وكذا ﰲ إطار
الجوء إﱃ اﳌسطرة اﻟتفاوضيﺔ إن اق ﴣ اﳊال؛
 إعطاء عنايﺔ اصﺔ ﻟتطور اﻟتك وﻟوج ات اﳊديثﺔ و بتﲀر وﻧﻘلاﳌعرفﺔ ﰲ ﳎال تﲋيل عﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
وﻻ يفوتنا ﲠذه اﳌناﺳبﺔ اﻟتذكﲑ بﻘ اعتنا اﻟراﲯﺔ كفريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ
ٔن تعديل اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ وم ظومﺔ اﳊﲀمﺔ ﻟعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ

اﻟعام واﳋاص ﻫو خطوة مﺔ ﰲ ﳎال توﺳيع ﻫامش حريﺔ اﳌبادرة واﳌﻘاو
ببﻼد .
و  ،فا ّٕن فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ يصوت ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع قاﻧون
رﰴ  46.18بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ
اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.
 (5اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ﰲ ضوء قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ
 96/19اﻟصادر بتارﱗ  02شت ﱪ .2019
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ا ي ﰎ ٕا داده بناء ﲆ ﻧﻘاش
فعال وبناء ،ﺳاﳘنا ﻼ ﲨيعا ﰲ اع د ﻧظام ستجيب لﻘوا د اﻟفضﲆ
اﻟﱵ ﳛتا ا ا لس ﰲ ﳑارﺳﺔ وظاﺋفه ا ﺳتوريﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﻟ ﴩيع ومراق ﺔ
ﲻل اﳊكومﺔ وتﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ وا بلوماﺳيﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ من ﺔ،
وﰲ تنظﲓ ﻼقاته مع اﳌؤﺳسات ا ﺳتوريﺔ ا ٔخرى من ﺔ ﻧيﺔ وكذا
اﳌرتبطﺔ بتعزز اﻟتواصل مع اﳌواطنات واﳌواطنﲔ من ﻼل ا ﳝﻘراطيﺔ
اﻟ شاريﺔ من ﺔ ﻟثﺔ.
كﲈ ﳥن ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ روح اﻟتوافق ا ي بلغه ﲻل ﳉنﺔ
اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان ف ﳜص اﻟصيغﺔ ا ٔوﱃ لنظام ا ا ﲇ
بعد ﻧﻘاش دﺳتوري ﲻيق حول بعض اﻟﻘضا اﳋﻼف ﺔ اﳌرتبطﺔ ٔﺳاﺳا ﲟبد ٔ
اﻟ س ﺔ .
كﲈ ﻧؤكد ٔﻧنا ﰲ فريق اﻟعدا واﻟتﳮيﺔ ﱂ ﻧتوان عن بذل ا هودات
اﳌطلوبﺔ ﰲ دراﺳﺔ مﻘ ضيات اﻟصيغﺔ ا ٔوﱃ ﳌﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ وتدق ق
مﻼءم ه ٔحﲀم ا ﺳتور واﻟﻘواﻧﲔ اﻟتنظﳰيﺔ اﳌؤطرة وقرارات اﻟﻘضاء
ا ﺳتوري ﰲ ﻫذا اﻟش ٔن وكذا اﳌﻘ ضيات اﳌنصوص لﳱا ﰲ قواﻧﲔ ٔخرى
اﻟﱵ ﻟها ﻼقﺔ ﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ.
وبعد صدور قرار اﶈﳬﺔ رﰴ  93/19ش ٔن اﻟصيغﺔ ا ٔوﱃ ،ح ث
ﴏحت ﲟﻘ ضاه بعدم مطابﻘﺔ  51مادة م ه ﺳتور ولﻘواﻧﲔ اﻟتنظﳰيﺔ،
وﲟطابﻘﺔ  21مادة م ه ﺳتور ،ﴍيطﺔ تفسﲑﻫا ٔو إعﲈﻟها وفق
اﳌﻼحظات اﳌبداة من ق ل اﶈﳬﺔ ،وﲟطابﻘﺔ ﰶ اﳌواد م ه ﺳتور ،ﲻلنا
دا ل ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع ﲆ إد ال اﻟتدق ﻘات اﳌناﺳبﺔ ،ﳊرص ﲆ
مﻼءمﺔ اﳌواد ﲑ ا ﺳتوريﺔ مع ٔحﲀم ا ﺳتور وٕادراج اﳌﻼحظات
اﻟﴬوريﺔ ﲆ اﳌواد اﻟﱵ ٔبدت اﶈﳬﺔ مﻼحظات ش ٔﳖا.
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دوﱄ م سارع ا ٔ داث وﰲ ظﻼل ظروف اﳉيوﺳياﺳيﺔ ،و ق صاديﺔ
وا ٔم يﺔ واﻟتﻘلبات ا ٕﻻقلﳰيﺔ اﻟعاﳌيﺔ ،اﳌؤﺳسﺔ ﳌر ديدة لعﻼقات
ا وﻟيﺔ ولﻘاﻧون ا وﱄ.
وﻻ سعنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ إﻻ ٔن س ل ﱱاز م اقشﺔ ﻫذ ن
اﳌﴩو ﲔ ﰲ ﳊظﺔ ،ﲤﲒت بدينام ﺔ ملحوظﺔ بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ اﻟرﲰيﺔ
واﳌوازيﺔ اﳌب ﺔ ﲆ اﻟوضوح واﻟطموح كﲈ قال  -ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ،-
ﻫذه ا هودات اﻟﱵ ٔﲦرت ﳒا ات ﰲ ﳐتلف اﶈافل ا وﻟيﺔ واﻟﻘاريﺔ ﻟصاﱀ
و دتنا اﻟﱰابيﺔ عتبارﻫا ٕا دى ا ٔوﻟو ت ا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ اﳔرط فﳱا ﰻ
اﳌغاربﺔ ،وتعب ٔت ﻟها ﰻ اﻟﻘوى اﳊيﺔ بﻘ ادة ﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس ٔيده
ﷲ.
وتت ﲆ ،اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم ،ﻫذه ا ينام ﺔ ﰲ زايد اﻟﱰاجع عن
ﱰاف ﻟك ان اﻟوﳘي اﳌعلن ليه من ق ل اﻟعديد من دول اﻟعاﱂ ،فضﻼ
عن مساﻧدة ل ب ان اﻻٕﲢاد اﻻٕفريﻘي لموقف اﳌغرﰊ اﻟﻘاﰂ ﲆ اﻟﴩعيﺔ
ا وﻟيﺔ ،وا ي رﰖ مؤخرا ﲟواص ف ح ﲤثيليات دبلوماﺳيﺔ ﻟبعض ا ول
اﻻٕفريﻘ ﺔ اﻟصديﻘﺔ ﰲ ٔقا ﳰنا اﳉنوبيﺔ كتعبﲑ عن دﲻها ﳌغربيﺔ اﻟصحراء
واﳉهود اﻟسياﺳيﺔ اﳌبذو  ،اﻟرام ﺔ إﱃ إﳚاد ل ﺳلمي وﺳياﳼ وﳖاﰄ
ﻟهذا اﻟﲋاع اﳌف عل ضد و دة اﳌغرب ومغربيﺔ اﻟصحراء ،ﰲ إطار اﳌبادرة
اﳉديﺔ لحﲂ ا اﰐ ﲢت ٕاﴍاف ا ٔﱈ اﳌت دة ،وﰲ إطار ﺳيادة وثوابت
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌب ﺔ ﲆ اﻟبيعﺔ اﻟﴩعيﺔ اﻟتارﳜيﺔ و اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ،اﻟﱵ ﱪت
عﳯا اﻟعديد من اﳋطب اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﰲ ٔكﱶ من م اﺳبﺔ ،واﻟﱵ ﲤﲒت
ﲝمو قويﺔ ورﺳاﺋل واﲵﺔ ﲆ اﳌستوى ا ا ﲇ واﳌغارﰊ واﻻٕفريﻘي
وا وﱄ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن عرض ﻫذ ن اﳌﴩوعي قاﻧوﻧيﲔ ،ﲆ ٔﻧظار ﳎلسنا اﳌوقر ،شﲁ
فرصﺔ ﺳاﳓﺔ ﻟ سبﺔ ﻟنا ﳈمثﲇ ا ٔمﺔ،ﻟ ٕﻼدﻻء ﲟوقف ا وو ﺔ ﻧظر حول
موضوع ست ٔ ر ﻻﻫ م اﻟوطﲏ وا ٕﻻقلﳰي ﻟنظر ﻟبعده ﺳﱰاتيجي
واﻟسيادي من ﺔ ،و ﲆ اعتبار ٔﻧه ين ﲏ ﲆ حﻘوق بﻼد
اﳌﴩو ﺔ،وس د ﲆ مركزات قاﻧوﻧيﺔ وجﳱﺔ من ﺔ ٔخرى،و ﻟتاﱄ فﻘد
ت من اﻟﴬوري ،إعﲈل ا ﻟيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟسد اﻟفراغ اﻟ ﴩيعي،ﰲ ﻫذا
اﻻٕطار،إذ ٔن اﻟ ﴩيعات اﻟوطنيﺔ اﻟﱵ رجع إﱃ ﺳنﺔ  1973ﱂ توا ب
اﳌتغﲑات اﻟﱰابيﺔ اﻟﱵ طر ٔت ﲆ ٔرض اﻟواقع،وﻫو ما جعل ﻫذه اﻟنصوص
اﳌعروضﺔ ﲆ ٔﻧظار ﺳندا قاﻧوﻧيا دا ليا ﻟﱰﺳﲓ ا اﻻت واﳊدود اﻟبحريﺔ
ق ا شواطئ ٔقا ﳰنا اﳉنوبيﺔ.
،ﻧعتﻘد ب ٔن اﻟظروف اﳊاﻟيﺔ واﻟسياق اﻟعام واﻟتطورات اﳌتﻼحﻘﺔ
ﲆ دة مستو ت،اﺳتدعت ﻫذا اﻟتحيﲔ اﻟﻘاﻧوﱐ،من ٔ ل اﺳتكﲈل
سط اﻟوﻻيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لمملكﺔ ﲆ ﰷفﺔ ﳎاﻻﲥا اﻟبحريﺔ خطوة ٔوﱃ ﲆ
ضوء رﺳيخ ﺳيادة اﳌملكﺔ ﲆ ﳎاﻻته اﻟﱰابيﺔ واﻟبحريﺔ.
ﳓن ﻧعي ،ب ٔن اﳌغرب،ﰷن داﲚا ﲆ وعي م بﴬورة مراجعﺔ اﳌنظومﺔ

كﲈ ﴏحت اﶈﳬﺔ ﰲ قرار ن ﲢت رﰴ  96/19بعدم ا ﱰام اﳌسطرة
اﻟ ﴩيعيﺔ عند اﻟتصويت ﲆ اﻟصيغﺔ اﳉديدة ،ح ث ﱂ يصوت ا لس
ﲆ ﻧظامه ا ا ﲇ رم ه ،وٕاﳕا ﲆ اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ٔد لها ﳌﻼءمﺔ بعض
مواده مع قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،مؤكدة ٔﻧه ﻻ ﳝكن ا ﳣسك ب ٔ ر اﻟتصويت
اﻟسابق ﲆ اﳌواد اﳌﴫح ﲟطابﻘﳤا ﺳتور ،وبذ يتعذر اﻟبت ﰲ
مطابﻘ ه ﺳتور ،ﳑا جعلنا ﻧعيد ف ح اﻟنﻘاش من ديد حول اﳌﻘﱰح
دا ل ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع.
وﻧؤكد ﻫنا ٔﻧنا ،بغض اﻟنظر عن اﳌﻼحظﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﳌسطرة اﻟ ﴩيعيﺔ،
ٔﻧنا بصدد إصﻼح ﴰوﱄ رتبط ارتباطا وثيﻘا ﻟتﲋيل ا ﳝﻘراطي ﺳتور
وﻫدفه رتﻘاء ب ٔداء ا لس وتعزز حﲀم ه وضﲈن اﻟفعاﻟيﺔ ﰲ ﲻ  ،بوضع
اﻟﻘوا د اﻟﴬوريﺔ لرفع من إﻧتا ه اﻟرقاﰊ واﻟ ﴩيعي وﳒا ﺔ ٔدواره اﳌﲈرﺳﺔ
ﰲ إطار ا بلوماﺳيﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ وتﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ ،وﻫو ما ﺳيجعل
ا لس يضطلع ور اﳌنوطﺔ به ﰲ ﳑارﺳﺔ اﻟوظيفﺔ ا ﳣثيليﺔ ﲆ ٔﳈل
و ه ،ﻟيعطي صورة ج دة ى اﳌواطنات واﳌواطنﲔ .
وﻧؤكد ﰲ ا ٔ ﲑ ﲆ ٔﻧنا ﲨيعا ﻧتحمل مسؤوﻟيﺔ اﻟتﲋيل ا ٔم ل ﻟهذه
اﳌﻘ ضيات من ٔ ل تغيﲑ اﻟصورة ا ﳮطيﺔ اﻟﱵ ٔصبحت ى اﳌواطن
حول ﳐتلف اﳌؤﺳسات بصفﺔ امﺔ وحول اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ بصفﺔ اصﺔ
عتبارﻫا ٔﻫﲈ اﳌؤﺳسات اﻟﱵ تضطلع بدور اﻟوﺳاطﺔ و از رﺋ ﴘ من
ا ٔ زة اﻟﱵ ﲤﲒ ا ول ا ﳝﻘراطيﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 .IVاﻟفريق اﳊرﰾ:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  1393اﳌوافق ﻟـ  2مارس 1973
اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 ومﴩوع قاﻧون رﰴ 38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔةﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ،ﳌناقشﺔ مﴩوع قاﻧون
رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر
ﰲ  26من ﳏرم  1393اﳌوافق ﻟـ  2مارس  1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود
اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،ومﴩوع قاﻧون رﰴ 38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ 1.81
اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ.
إﻧنا ﻧعتﱪ ب ٔن ﻫذه الحظﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ مﳣﲒة ﲁ اﳌﻘاي س ،ﰲ ﺳياق
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اﻟبحريﺔ اﳌنﳣيﺔ رﳜيا وﳎاﻟيا لمملكﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ص ﲠذا اﳌوضوع اﳊيوي ورﺳيخها ﻟﻼﻧتصارات ا بلوماﺳيﺔ
اﳌتواص لمملكﺔ اﳌغربيﺔ حول حﻘوقها اﳌﴩو ﺔ ،ف طلعنا اﻟسيد اﻟوز ر
اﶈﱰم إﱃ م ادرة اﳊكومﺔ إﱃ ف ح اﻟربط اﳉوي اﳌباﴍ بﲔ مطارات ٔقا ﳰنا
اﳉنوبيﺔ مع اﻟعمق اﻻٕفريﻘي.
خ اما ،اﻟسيد اﻟرﺋ س ،اﻟسيد اﻟوز ر،
ﳓن ﲆ ثﻘﺔ مﺔ ﰲ ا بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ اﻟﱵ ﲤ ما كفي من اﳊﳬﺔ
واﻟتبﴫ وبعد اﻟنظر ﻟت ع تﲋيل ﻫذه اﳌشاريع ،ﲟرجعيﺔ اﻟﻘاﻧون بطبيعﺔ
اﳊال وﰲ إطار اﳊوار واﻟتفاوض ا دي ا ي ﳛفظ مصل ﺔ بﻼد ﲷن
فضاء ٓمن ومستﻘر ،ﰲ ٕاطار حسن اﳉوار ،وﰲ إطار اﳌصاﱀ اﳌشﱰكﺔ،
ووفق اﳌبادئ اﻟفضﲆ بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ ﲢت اﻟﻘ ادة اﻟسام ﺔ ﻟصاحب
اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس ﻧﴫ ﷲ و ٔيده.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ

اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ اﳌتعلﻘﺔ اﻻت اﻟبحريﺔ،ﻟكن ﴍوط اﻟتﻘعيد ﱂ كن مواتيﺔ ﰲ
ت اﻟفﱰة،و اصﺔ م ذ ﺳنﺔ ،1979رﱗ عودة ﺔ وادي ا ﻫب إﱃ
حظﲑة اﻟوطن،إذ ٔن اتفاق ات ا ٔﱈ اﳌت دة ﻟﻘاﻧون اﻟب ار ﻟسنﺔ ،1982
واﻟﱵ ﻟعب اﳌغرب دورا ٔﺳاﺳيا ﰲ صياغﳤا ﰷﻧت وق ئذ ﰲ طور
اﳌفاوضات ،ﻼوة ﲆ اﳌناخ اﻟسياﳼ ا ي ﰷن ﺳاﺋدا ﰲ ت اﻟفﱰة
و اصﺔ ﺳنﺔ  ،1994وا ي ﱂ كن مﻼﲚا ﻟتحيﲔ اﻟنصوص اﻟوطنيﺔ ﰲ
خضم تﲋيل وقف إطﻼق اﻟنار،وﲢريك اﳌسار ا ٔﳑي ﳊل اﻟﲋاع اﳌف عل
حول ٔقا ﳰنا اﳉنوبيﺔ ،ﰲ إطار ما ﰷن يعرف ب*ﳐطط اﻟ سويﺔ*
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﳥن ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ،ﳎهودات ا بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ ﲟختلف
ٔﻧواعها ،اﻟﱵ ﱂ ت ﴫ لمﻘاربﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ فﻘط ،بل كذ  ،ﳌبادئ اﳊوار
واﻟتفاوض ا دي وحسن اﳉوار واﻟوضوح ﰲ اﳌواقف.واﻟتارﱗ شاﻫد ب ٔن
ﻫذه ا بلوماﺳيﺔ اﳌﻘدامﺔ اﳌت ٔص من حضارة مغربيﺔ ٔصي  ،طبعت اﻟتارﱗ
اﻟعاﳌي ﲠذه اﳌﻘومات و ﲑﻫا ﲜنو ا إﱃ ر ٔب اﻟصدع واﻟﻘ ام ﳌساعي
اﶵيدة.
وﳓن اﻟيوم ،وﰲ ﻫذه اﶈطﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ا ﺳتوريﺔ ،ﻧبصم من ديد،
ﲆ ذ اﻟتﲀمل و س ام ،بﲔ مواقف دبلوماﺳيﺔ رصينﺔ بﻘ ادة ﻼ
اﳌ  ،ومواقف اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟﱵ ت ﴫدوما لمصل ﺔ اﻟعليا لبﻼد.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،س ل اﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ لسنا اﳌوقر مع اﻟتو ات
ا بلوماﺳيﺔ ﻟبﻼد اصﺔ ﰲ افريﻘ ا من ﻼل اﳊضور اﳌﳣﲒ ﰲ رﳌان
ﲻوم افريﻘ ا و ﲑه من اﶈافل اﻟﻘاريﺔ ،م وﻫﲔ ﲟوا بتﲂ ﻟنا شﲁ موصول،
وﻫو ما توج ﳡر ﺔ عﻘد اج ع ﳉنﱵ اﻟنﻘل واﻟتك وﻟوج ا واﳌواصﻼت وكذا
اﻟهجرة اﳌن ﻘﲔ عن رﳌان ﲻوم افريﻘ ا ﳖايﺔ اﻟشهر اﳉاري.
إﻧنا ﻧعتﱪ ب ٔن اﳌصادقﺔ ﲆ ﻫذه اﳌشاريع ﲟثابﺔ قفزة ﻧوعيﺔ ٔطرﲥا اﻟرؤيﺔ
اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ اﳊكﳰﺔ ﻟصاحب اﳉﻼ حفظه ﷲ ،وٕاضافﺔ ﻧوعيﺔ ﻟﲁ
اﻻتفاق ات اﻟثناﺋيﺔ وم عددة ا ٔ طراف اﻟﱵ صادقت لﳱا بﻼد ﰲ دة
ﳎاﻻت ،وﻻ ﺳ اتفاق ﺔ اﻟصيد اﻟبحري بﲔ اﳌغرب و ﲢاد ا ٔوروﰊ
اﻟﱵ شمل اﻟسوا ل اﳉنوبيﺔ لمغرب ،وﲡسد ،ﰲ اﻟعمق ،تو ه اﳌغرب
ﳓو تعزز مﲀﻧته وتﻘويﺔ ﻼقاته مع ﲢاد ا ٔوروﰊ ،ح ث ﲪلت ﻫذه
اﻻتفاق ﺔ ﰲ طياﲥا رﺳاﺋل ديدة وقويﺔ و ٔجوبﺔ ﲻيﻘﺔ وﴏﳛﺔ لك ان
اﻟوﳘي،و ٔج دات ٔ داء اﻟسﲅ وا ٔمن وحﻘوق ا ٕﻻ سان.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن اﻟنصوص اﳌعروضﺔ لينا اﻟيوم ك ﴘ كﲈ تﻘدم بعدا ﳮو
واق صاد ﳣثل ﰲ سهيل ﲢديد اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ وﲤديد
اﳉرف اﻟﻘاري،ح ث ك ﴘ ﻫذا اﻻٕجراء ٔﳘيﺔ قصوى ﻟ سبﺔ ﻟبﻼد
ﲆ مستوى ﺳتفادة من ﳐتلف اﻻٕمﲀﻧيات وس ﲑﻫا ﰲ دمﺔ
مسلسل اﻟتﳮيﺔ وتعززﻫا شﲁ مستدام .اصﺔ مع ازد د ا ﺔ بﻼد إﱃ
مصادر ديدة لطاقﺔ ولموارد اﻟطبيعيﺔ ا ٔخرى اﻟﱵ زخر ﲠا اﳌناطق

اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة واﻟوزراء،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ م اقشﺔ
مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ،
وا ي تﻘدمت به اﳊكومﺔ ﰲ إطار مواص اﳉهود اﳌبذو ﻟتفعيل وتﲋيل
مضامﲔ ا ﺳتور ،واﺳتكﲈل ﲢسﲔ م ظومﺔ تدبﲑ اﻟش ٔن اﻟعام.
وﳞدف مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون اﳌعروض ﲆ ﳎلسنا اﳌوقر إﱃ تﻘويﺔ
ٔواﴏ اﻟثﻘﺔ بﲔ اﻻٕدارة واﳌرتفق ،وٕا ادة ت ٔﺳ س ﻫذه اﻟعﻼقﺔ ﲆ مرجعيﺔ
ﳏددة تؤطر ﲻل اﳌرافق اﻟعموم ﺔ بناء ﲆ مساطر دق ﻘﺔ وشفافﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﻧﻘف اﻟيوم ٔمام مﴩوع اﻟﻘاﻧون ذو ا ٔﳘيﺔ ﲟﲀن وا ي ﰎ ٕا داده
ﴩاكﺔ مع وزارة ق صاد واﳌاﻟيﺔ وٕاصﻼح اﻻٕدارة ﲆ ٔﺳاس دراﺳﺔ
معمﻘﺔ  ،كﲈ اء ﲟست دات مﺔ ٔ رزﻫا ﲢديد اﳌبادئ اﻟعامﺔ اﳌنظمﺔ
لعﻼقﺔ اﳉديدة اﻟﱵ يتوجب ٔن ﲡمع اﻻٕدارة ﳌرتفق ،وٕاﻟزام اﻻٕدارات ﲜرد
وتصنيف وتوثيق وتدون ﲨيع قراراﲥا اﻻٕداريﺔ من راخ ص ورخص
وشهادات مع ﴩﻫا ﰲ بوابﺔ وطنيﺔ ﺳ ﱲ ٕا شاؤﻫا ﻟهذا اﻟغرض ﻻحﻘا ،إﱃ
اﻧب اﻟرام ﺔ اﻻٕدارات بت ديد ٓ ال اﻟرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ ﲠدف اﻟرفع
من فعاﻟيﺔ اﻻٕدارة وتﻘ ﲔ ٔ ال اﻟبت ﰲ طلباﲥم ،كﲈ اعتﱪ مﴩوع اﻟﻘاﻧون
ﺳكوت اﻻٕدارة و دم ٕا اﳤا ﰲ ا ٓ ال اﻟبت ﲟثابﺔ موافﻘﺔ ،وٕارﺳاء حق
اﳌرتفق ﰲ تﻘدﱘ اﻟطعون ﲠدف إﻟزام اﻻٕدارة ﱰام ا ٓ ال اﶈددة ﻟها لرد
ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ وحﳦا ﲆ تﻘدﱘ رد ﲞصوصها ،وكذا تعمﲓ رﳃنﺔ
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اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،فضﻼ عن ٕا داث ﳉنﺔ وطنيﺔ ﻟت سيط
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳥن مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع وﻧعتﱪ ٔن ت سيط
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ شﲁ البنﺔ ا ٔوﱃ لوصول إﱃ ﲢديث
وٕاصﻼح اﻻٕدارة ورﺳيخ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﲤاشيا مع فلسفﺔ و ٔحﲀم
ا ﺳتور ،و ستجيب ﻟتطلعات ﻼ اﳌ وﻟتطلعات اﳌواطنات
واﳌواطنﲔ ،ﳑا ﺳ ساﱒ ﰲ ت سﲑ اﻟتواصل وﲢسﲔ ﺳتﻘ ال وجودة
اﳋدمات و سهيل ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌواطنﲔ واﳌس ﳥرن واﳌﻘاوﻻت و لق
اﳌناخ اﳌناﺳب ﻻٕﻧعاش وشجيع ﺳ ر ،اﺳت ابﺔ ﳌا د ا إﻟيه ﻼ
اﳌ ﻧﴫه ﷲ ﰲ اف تاح اﻟﱪﳌان ﰲ خطاب ٔ 14كتور  ،2016ح ث
قال" :فاﳌر اﻟﱵ ﳓن مﻘ لون لﳱا ٔكﱶ من ﺳابﻘﳤا ،فهي تﻘ ﴤ
ك اب اﳉاد ﲆ اﻟﻘضا و شغاﻻت اﳊﻘ ﻘ ﺔ لمواطنﲔ ،وا فع قدما
بعمل اﳌرافق اﻻٕداريﺔ ،وﲢسﲔ اﳋدمات اﻟﱵ تﻘد ا ،إن اﻟهدف ا ي ﳚب
ٔن سعى إﻟيه اﳌؤﺳسات ،ﻫو دمﺔ اﳌواطن وبدون ق ا ا ﲠذه اﳌهمﺔ ،فإﳖا
تبﻘى دﳝﺔ اﳉدوى ،بل ﻻ مﱪر ﻟوجودﻫا ٔصﻼ" .ا ﳤ ى م ﻼﻟته ،وﳇها
إشارات وتوجﳱات واﲵﺔ روم إﱃ ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ ﻟتدبﲑ
شؤون اﳌواطنﲔ و دمﺔ مصاﳊهم ب ٔماﻧﺔ و دم ا ﳤاون ﰲ ٔداﲛا ،كﲈ ٔن
ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ تعتﱪ ٔدوات ﻟتنف ذ اﻟﻘواﻧﲔ واﻟتنظ ت اﳉاري
ﲠا اﻟعمل ،وﳑارﺳﺔ اﻟصﻼح ات واﻟسلطات ا و لجهاز اﻻٕداري.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إذ س ل ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع  ،فإﻧنا ﻧعتﻘد ازمﲔ ٔن ا ٔﱒ ﻫو اﻟﻘدرة
ﲆ تﲋيل مضام نه ﲆ ٔرض اﻟواقع ،من ﻼل ٕارادة ﺳياﺳيﺔ قويﺔ،
واﳔراط فعﲇ لفا ل اﻻٕداري ،فضﻼ عن إدراج ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﲷن م ظومﺔ
م ﲀم ستحﴬ م ثاق اﻟﱰكﲒ ،وم ثاق اﳌرافق اﻟعموم ﺔ ،وخ ار اﳉهويﺔ
اﳌتﻘدمﺔ ﱪ ﻧﻘل اﻟﻘرار إﱃ مستعمليه اﻟفعليﲔ ،واﻟتفعيل ا ٔم ل ﻟﻘاﻧون
اﳊق ﰲ اﳊصول ﲆ اﳌعلومﺔ ،ﰻ ذ طبعا ﰲ إطار إصﻼح ﴰوﱄ
لوظيفﺔ اﻟعموم ﺔ يؤﺳس ﻻٕدارة قريبﺔ من اﳌواطن ،م صتﺔ ،م فا .
واﻧطﻼقا ﳑا ﺳبق ،ﳒدد اﻟت ٔ يد ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ مرة ٔخرى ﲆ
تفا لنا اﻻٕﳚاﰊ مع مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر
واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ وﺳنصوت ﻻٕﳚاب دمﺔ لصاﱀ اﻟعام ﲢت اﻟﻘ ادة
اﻟنﲑة ﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس حفظه ﷲ ور اه.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته
 (3مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ
.2017
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،

اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳌناقشﺔ مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ
رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  2017وﻫو إجراء دﺳتوري
تطبيﻘا ٔحﲀم اﻟفصل  76من ا ﺳتور وقاﻧوﱐ ٔيضا طبﻘا لﲈدة  65من
اﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي ﻟﻘاﻧون اﳌاﻟيﺔ ،وﱔ م اﺳبﺔ ٔيضا لﱪﳌان ﻟتﻘ ﲓ ﻧتاﰀ ﺳنﺔ
ماﻟيﺔ بﲔ اﳌتوقع واﳌنجز فعﻼ ،ومدى اﻟﱱام اﳊكومﺔ بﱪاﳎها وتعهداﲥا ﰲ ما
ﳜص تنف ذ مشاريع قواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ ،كﲈ ﳥن دور ﳎلس ا ٔ ﲆ لحسا ت
هي ٔة دﺳتوريﺔ ﰲ مراق ﺔ اﳌاﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ إذ ﲤد بتﻘارر حول تنف ذ اﳌﲒاﻧيﺔ
مرفوقﺔ ﲟﻼحظات وتوصيات ﳚب ٔ ذﻫا بعﲔ عتبار.
واﻧطﻼقا من موقعنا ﳈكون من مكو ت ا ٔ لبيﺔ اﳊكوم ﺔ فإﻧنا س ل
ﲢسن ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ ﻟسنﺔ  2017مﻘارﻧﺔ مع ﺳنﺔ  2016وذ راجع
ٔﺳاس لﳣويﻼت اﻟبدي واﳌبتكرة من طرف ا و واﻟﱵ قدرت ﲝواﱄ
 14مليار درﱒ ﳑا ﰷن وقع إﳚاﰊ ﲆ تﻘليص سبﺔ اﳌديوﻧيﺔ ،ﻼوة
ﲆ ﲢسن م ﰲ مستوى ﻧفﻘات ﺳ ر ،ومن ب ا ٔماﻧﺔ اﳌلﻘاة ﲆ
اتﻘ ا فإﻧنا ﻧﻼحظ مواص ارتفاع اﻟﴬيبﺔ وﲢصيل اﳌداخ ل اﳉباﺋيﺔ اﻟﱵ
اﻟبا ما شﲁ ﴐبﺔ قويﺔ ﳉيوب اﳌواطنﲔ ا ٔمر ا ي يدعو ل ساؤل
إﱃ مﱴ ﺳتظل اﻟﴬيبﺔ ﲆ ا ل واﻟﴬاﺋب اﻟغﲑ اﳌباﴍة شﲁ
اﻟعنﴫ ا ٔﺳاﳼ ﰲ ﲤويل خزينﺔ ا و  ،كﲈ ﻧ ه اﳊكومﺔ إﱃ اﻟتعامل مع
خط ا ٕﻻﺋ ن اﳌمنوح لمغرب ﲝذر شديد واﺳتعﲈ عند اﻟﴬورة حﱴ ﻻ
رﻫن ا ٔج ال اﳌستﻘ ليﺔ ﳌديوﻧيﺔ.
وتفا ﻼ من اﻟفريق اﳊرﰾ مع مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ  2017فإﻧنا
ﻧتفا ل ﻻٕﳚاب مع ﻫذا اﳌﴩوع.
 (3مﴩوع قاﻧون  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق
بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﰲ م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون
 46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ
اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص.
ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ي ٔﰐ اﺳت ابﺔ لتو ات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﻼل
اف تاح ا ورة ا ٔوﱃ من اﻟسنﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟرابعﺔ من اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ
اﻟعاﴍة يوم اﶺعﺔ ٔ 11كتور ،2019ح ث ٔ رز ﻼﻟته ﲆ دور
ومسؤوﻟيﺔ اﻟﻘطاع اﳋاص ،ﻻﺳ ف ﳜص ﲤويل اﳌشاريع.
وﳓن ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳥن دور اﳊكومﺔ ﰲ اﻟبحث اﳉاد واﳌتواصل
ﲆ ﲤويﻼت بدي لﳣويﻼت اﻟ ﺳيك ﺔ ،اﻟﱵ تثﻘل ﰷﻫل ا و
ﳌديوﻧيﺔ وﻟعل تعديل و ﳣﲓ قاﻧون رﰴ  86.12ي ٔﰐ ﳌعاﳉﺔ بعض
35

 09جﲈدى ا ٓخرة  04) 1441فﱪا ر (2020

مداوﻻت ﳎلس اﳌس شارن – دورة ٔكتور 2019
وﰲ ﻫذا اﻻٕطارٔ ،ود ،اﻟسيد اﻟرﺋ سٔ ،ن س ل روح اﻟوطنيﺔ اﻟصادقﺔ
واﳌسؤوﻟيﺔ اﻟعاﻟيﺔ اﻟﱵ ﱪت عﳯا ﰷفﺔ مكو ت ا لس ،من مك ب ورؤﺳاء
اﻟفرق ورؤﺳاء الجن وا مو ات اﻟنيابيﺔ ٔ لبيﺔ ومعارضﺔ ورﺋاﺳﺔ ﳉنﺔ اﻟعدل
واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان و ٔطر اﳌؤﺳسﺔ ا ن وا بوا ﻫذا ا هود اﳌﳣﲒ ،كﲈ
س ل ﲀمل اﻟتنويه اﺳ شعار اﶺيع ٔﳘيﺔ الحظﺔ ،عتبارﻫا مر
ت ٔﺳ سيﺔ وٕاصﻼح ﺔ لس ﴩيعي ،سعى إﱃ رتﻘاء به إﱃ ما ستجيب
ﳊاج ات وتطلعات اﻟشعب اﳌغرﰊ وﳜدم قضا اﻟوطن ا ٔﺳاﺳيﺔ واﳌصﲑيﺔ
ﰲ إطار مغرب اﳌؤﺳسات وﻻ ﳾء ﲑ اﳌؤﺳسات.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
دون اﳋوض ﰲ اﻟسياق اﻟعام ﻟتعديل اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن
وا وافع اﻟﱵ ﰷﻧت تفرض اﻟﻘ ام ﲠذا اﻟتعديل واﳌرا ل اﻟﱵ مر مﳯا ﻫذا
اﻟورش اﻟهام ،و اصﺔ ﲔ قضت اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ بعدم دﺳتوريﺔ بعض
مواد مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ،ﲆ اعتبار ٔن تﻘرر الجنﺔ
كفل بد  ،وجب اﻟت ٔ يد ﲆ ٔﻧه ،اﻧطﻼقا من اﻟرغبﺔ اﳉاﳏﺔ لجميع ﰲ
رتﻘاء ﻟعمل اﻟ ﴩيعي ،ﰎ ٕا داد ﻫذا اﳌﻘﱰح ا ي ي ٔ ذ بعﲔ عتبار
مضمون وم طوق اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲆ ٔﺳاس مﻼءم ه مع مﻘ ضيات
ا ﺳتور ع د مﳯجيﺔ شاريﺔ واﺳعﺔ وتوافﻘ ﺔ ،ﴰلت ﰻ مكو ت
ا لس.
ﻫذا ،وقد ﰎ ع د ﰲ مراجعﺔ ﻫذا اﻟنظام ﲆ مركزات ٔﺳاﺳيﺔ،
ﳣثل ﳋصوص ﰲ خطب ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ اﳌتعلﻘﺔ بﴬورة اﳌﻼءمﺔ
وﲢﻘ ق اﻟت ا س بﲔ اﻟنظامﲔ ا ا ليﲔ لﴘ اﻟﱪﳌان و رتﻘاء ب ٔدوار
و ام اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ،وﰲ مضامﲔ مﻘ ضيات ا ﺳتور اﳉديد اﳌتعلﻘﺔ
ﻟعمل اﻟﱪﳌاﱐ ،واﻟﱵ ﲥدف إﱃ ﲢسﲔ ا ٔداء اﻟﱪﳌاﱐ ،ﺳواء ﲆ
مستوى اﻟ ﴩيع ٔو ﲆ مستوى اﻟرقابﺔ ٔو ﲆ مستوى ا بلوماﺳيﺔ
اﳌوازيﺔ ٔو ﲆ مستوى تﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ ،وكذا ﰲ قرارات ا لس
ا ﺳتوري ذات اﻟص  ،ﻻٕضافﺔ إﱃ اﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي اﳌتعلق ﲟ لس
اﳌس شارن واﻟنظام ا ا ﲇ لس اﻟنواب ،بغايﺔ اﳌﻼءمﺔ معه ،ﻫذه
اﳌﻼءمﺔ اﻟهادفﺔ إﱃ لق اﻟتوازن واﻟتﲀمل بﲔ ا لسﲔ.
إﱃ اﻧب ذ  ،ﰎ اﺳتحضار اﳌﲈرﺳﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ و راكﲈﲥا ،ح ث ﰎ
ا ٔ ذ بعﲔ عتبار لعديد من خ ﻼﻻت واﻟثغرات اﻟﱵ ٔ ﻧت عﳯا
اﳌﲈرﺳﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ وذ قصد ﲡنﳢا ،ﻻٕضافﺔ إﱃ ﻫاجس تطور ٔداء
اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ،وت ٔﻫيلها لﳯوض ب ٔدوارﻫا ا ﺳتوريﺔ ﰷم  ،وٕاعطاﲛا
صورة ديدة ﲡعلها ﲷن اﻫ مات اﻟشعب اﳌغرﰊ وﲢتل اﳌﲀﻧﺔ اﻟﻼﺋﻘﺔ
ﲠا ،كﲈ ﻫو اﻟش ٔن ﰲ ا ول ا ﳝﻘراطيﺔ اﳌتﻘدمﺔ ،ﲤاشيا مع اﻟتحوﻻت
اﳉديدة وا ينام ﺔ اﻟﱵ ٔ د ا ا ﺳتور اﳉديد ،ﳑا جعل اﻟصيغﺔ اﳉديدة
ﻟهذا اﻟنظام ا ا ﲇ تتوﳚا ﶆسﺔ عﴩ ﺳنﺔ من ﲻر ﳎلسنا اﳌوقر ،وقفزة
ﻧوعيﺔ ٕﻻ داد اﻟصورة ا ﺳتوريﺔ اﳌﻘ لم لس.
وﲡدر اﻻٕشارة كذ إﱃ ٔن ﻫذه الحظﺔ ا ﺳتوريﺔ شﲁ كذ

اﻻٕشﲀﻻت اﳌتعلﻘﺔ ببطء تفعيل اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ،اﻟﱵ
من ش ٔﳖا توفﲑ اﳋدمات واﻟب ات اﻟتحتيﺔ ﺳواء اﻻٕداريﺔ و ج عيﺔ ٔو
ق صاديﺔ وٕاعطاء ﻧفس ديد ينام ﺔ اﻟتﳮيﺔ وﲢسﲔ ش اﳌواطنﲔ
.فهذا اﳌﴩوع ا ي ﳓن بصدد م اقشته اﻟيوم ﺳيف ح اﻟباب ٔمام ﲨيع
مرافق ا و ﲟا فﳱا اﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا
واﳌؤﺳسات اﻟتابعﺔ ﻟها ﳑا ﳝكﳯا من ﲡاوز اﻟصعو ت اﳌاﻟيﺔ ومواص
ﺳ رات مستف دة من اﻟﻘدرات اﻟف يﺔ واﻟتﻘ يﺔ واﳌهارات اﻻٕبداعيﺔ اﻟﱵ
يتوفر لﳱا اﻟﻘطاع اﳋاص ،خصوصا و ٔن اﻟتجربﺔ ٔ ﻧت ﳒا ﺔ ﻫذه اﻟﴩكﺔ
ﰲ قطاع اﻟطاقﺔ واﻟري وﲢليﺔ م اه اﻟبحر .و ﻟرجوع اﱃ تعديﻼت اﳊكومﺔ
ﲆ اﳌﴩوع اﻟسابق  86.12ﻼوة ﲆ ﳎال توﺳيع اﻟﴩاكﺔ ﻟ شمل ﲨيع
مرافق ا و  ،فإﻧنا ﻧنوه ٕ داث ﳉنﺔ وطنيﺔ لﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطاع اﻟعام
واﳋاص ،حﱴ ﻻ ﳞﳰن قطاع ﲆ ٔخر و لق ﻧوع من اﻟتوازن راعي
اﻟعدا ا اﻟيﺔ ،إضافﺔ اﱃ اﻟتعديل اﳌتعلق بت سيط وعﻘلنﺔ اﳌساطر ،وﻟعل
راﻫنيﺔ و ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع واﺳتحضار اﻟت د ت ورﻫان اﻟتﳮيﺔ ببﻼد ،
و د مواقف اﳌعارضﺔ وا ٔ لبيﺔ ﲝيث ﰎ اﻟتصويت ليه ﻻٕجﲈع ﰲ ﳉنﺔ
اﳌاﻟيﺔ واﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ واﻟتخطيط وﺳ فا ل ٔيضا ﻻٕﳚاب مع ﻫذا
اﳌﴩوع.
وﷲ وﱄ اﻟتوف ق واﻟسﻼم ليﲂ.
 (4اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ﰲ ضوء قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ
 96/19اﻟصادر بتارﱗ  02شت ﱪ .2019
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﲟ لسنا اﳌوقر ﲟناﺳبﺔ
م اقشﺔ مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ،وﰲ إطار رت ب ا ٓ ر
اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟﻘرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ بعدم مطابﻘﺔ بعض مواد مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ
ا ٔحﲀم ا ﺳتور ،واﻟﱵ شﲁ ﻟ سبﺔ ﻟنا ﲨيعا ﳏطﺔ رﳜيﺔ ﻫامﺔ ﰲ تطور
مسار مؤﺳس ا اﻟ ﴩيعيﺔ وﲡويد ٔ داﲛا اﻟ ﴩيعي واﻟرقاﰊ وا بلوماﳼ.
إن ﻫذا اﻻٕصﻼح اﻟهام ا ي ﻧباﴍه اﻟيوم ،ي ٔﰐ ﰲ ظرف ﺔ اصﺔ ،ﻧع ش
من ﻼﻟها ﳊظﺔ اﻧتﻘال دﳝﻘراطي ودﺳتوري م ياز ،ستوجب م ا اﳌساﳘﺔ
اﻟفعا واﳌسؤو ﰲ تﲋيل مضامﲔ ا ﺳتور اﳉديد ،ا ي وﺳع من
اخ صاصات اﻟﱪﳌان ﰲ ﳎال اﻟ ﴩيع ،و ٔعطى مﲀﻧﺔ اصﺔ ﰲ إطار توزيع
اﻟسلط وتوازﳖا ،ورس حﻘوق اﳌعارضﺔ ،وم ح ﳎلس اﳌس شارن ﶍو ﺔ من
خ صاصات ﺳ ﳣك ه من ضطﻼع بدور مﳣﲒ ،اصﺔ ﰲ ما يتعلق
ﻟﻘضا ذات اﻟبعد اﳉهوي و ﳊﲀمﺔ اﻟﱰابيﺔ واﶺاعيﺔٔ ،و ت اﳌتعلﻘﺔ ﲟا ﻫو
اق صادي واج عي ،واﻟﱵ ﳝكن ٔن تطرح من طرف اﻟفا لﲔ اﳌهنيﲔ
و ج عيﲔ.
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م اﺳبﺔ ﻻﺳتدراك مست دات اﳌر اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ واﻟسياﺳيﺔ بغيﺔ إدرا ا ﰲ
ﻫذا اﳌﴩوع من ق يل ٔجر ٔة رﺳﲓ ا ٔمازيغيﺔ ﰲ ٔعﲈل ا لس ،طبﻘا
لﻘاﻧون اﻟتنظﳰي ذي اﻟص  ،وكذا تعزز ا ٔرضيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻻﻧف اح ا لس
ﲆ ﳏيطه ا ﳣعي ،و ﲆ مستوى تﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻧظرا قﺔ وحساﺳيﺔ اﳌر  ،ورغبﺔ م ا ﰲ اﺳ ر ﻫذه الحظﺔ
اﻟتارﳜيﺔ ﲟا ﳜدم اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ،فلﻘد شﲁ اﻟتوافق ٔداة ﻟتذويب
وتﻘريب و ات اﻟنظر بﲔ مكو ت ا لس بعيدا عن م طق ا ٔ لبيﺔ
واﳌعارضﺔ ،وﻫو ما ﲡﲆ ﰲ اﻟرؤيﺔ اﳌو دة اﻟﱵ طبعت ﲻل الجنﺔ طي
مسار ﲻلها م ذ ٕا داد اﳌﻘﱰح ،واﻟتعديﻼت اﻟﱵ ٔد لت ليه ﰲ دة
مرا ل ،وصوﻻ إﱃ ﳏطﺔ اﻟيوم اﻟﱵ راﻫن ﲆ تتوﳚها ﲠذه اﻟروح
اﻟ شاريﺔ.
ﻫذا ،وﻻ سعنا ﰲ ﻫذه الحظﺔ إﻻ ٔن ﻧف خر ﲨيعا ﲠذا اﻟنظام اﳉديد
ا ي يعتﱪ ﲦرة دﺳتور ديد وﳎهود جﲈعي ،ﺳيؤدي ﻻ ﳏا إﱃ رتﻘاء
ﻟعمل اﻟ ﴩيعي و ب ٔدوار ﳐتلف ﻫياﰻ ا لس وت ٔﻫيل تدبﲑه اﻻٕداري
واﳌاﱄ ،كﲈ ٔغتﲌ ﻫذه اﻟفرصﺔ مرة ٔخرى ٔ دد اﻟتنويه هودات اﻟﱵ بذ ﳤا
ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان و ٔعضاء الجينﺔ اﻟتﻘ يﺔ ٔثناء ٕا داد
اﳌﻘﱰح وصيا ﺔ اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ﲤﲒت روح اﻟتوافق.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،ﻧعلن عن تفا لنا اﻻٕﳚاﰊ مع مﻘﱰح تعديل اﻟنظام ا ا ﲇ
لسنا اﳌوقر ،مس لﲔ اﳔراطنا اﻟفعال ﰲ تﲋيل وتفعيل مﻘ ضياته.
واﻟسﻼم ليﲂ وﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 .Vفريق اﻟتجمع اﻟوطﲏ ﻟ ٔحرار:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  1393اﳌوافق ﻟـ  2مارس 1973
اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 ومﴩوع قاﻧون رﰴ 38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج هم طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ.
مدا اﳌس شار ﷴ اﻟرزمﺔ ﰟ اﻟفريق:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
إﻧه ﳌن دواعي ﱱاز واﻟﴪور ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟتجمع
اﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار ﳌناقشﺔ مﴩوعي قاﻧوﻧﲔ رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ
اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ  1.73.211اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ،
ورﰴ  38.17بتغﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ
اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ ،كﲈ وافق

لﳱﲈ ﳎلس اﻟنواب ،وﱔ م اﺳبﺔ ﻧنوه فﳱا بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ اﻟراﺋدة
اﻟﱵ يﻘودﻫا ﻼ اﳌ ﶵايﺔ ﺳيادة اﳌملكﺔ وﲢصﲔ دودﻫا اﻟبحريﺔ
واﻟﱪيﺔ ،وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ﳥن ا هود ﺳت اﰄ ا ي قام به اﻟسيد وز ر
اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟتعاون اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج ﻻٕخراج ﻫذ ن
اﻟنصﲔ ﰲ ظرف ق اﳼ اﺳت ابﺔ ﻟتطلعات ﻼ اﳌ  ،كﲈ شيد
ﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ واﻟﴪيع ﻟرﺋ س وﰷفﺔ ٔعضاء ﳉنﺔ اﳋارج ﺔ واﳊدود
وا فاع اﻟوطﲏ واﳌناطق اﳌغربيﺔ اﶈت ﲟ لسنا اﳌوقر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن قرار اﳌغرب رﺳﲓ دوده اﻟبحريﺔ ﲟوجب ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ ﻫو
موقف ﺳيادي اص ﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،وﻫو قرار ﳞدف ٔﺳاﺳا إﱃ ﴩ
اﻟسيادة اﻟوطنيﺔ ﻟ سبﺔ موع اﻟﱰاب اﻟوطﲏ ،لﲈ ب ٔن اﳌغرب يتوفر ﲆ
ضوابط ﲢدد ﻫذه اﻟسيادة ﻟ سبﺔ لم اﻟﲔ اﻟﱰاﰊ واﳉوي ،إذ ٔن
لمغرب ﺳوا ل د ﳑتدة من اﻟسعيديﺔ قرب و دة ﴍقا إﱃ اﻟكورة
ج وب اﶈيط ا ٔطلﴘ ،و ليه فإن ﻫذه اﻟسوا ل اﳌمتدة ٔصبحت تعرف
دة ﲢد ت رتبط من ﺔ ﺳتكﲈل اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ كﲈ رتبط ﲝﲈيﺔ
حﻘوق اﻟب ان ا اورة.
ومعلوم ٔن اﳌغرب ﺳبق ٔن صادق ﲆ اتفاق ﺔ  1982اﻟﱵ ﲥم وضع
قوا د قاﻧون اﻟب ار ،ح ث ﰷن يُفﱰض ٔن يﻘوم م ذ ذ اﻟتارﱗ بت ديد
ﻫذا ا ال ﲆ اﳌستوى اﻟ ﴩيعئ ،ن اﻻتفاق ﺔ تعطي ول ا ٔعضاء
حق ﲢديد ما سمى ﲟ ال اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي وﳎال اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ
اﳋاﻟصﺔ وكذ ﻧطاق حﻘوق اﳉرف اﻟﻘاري.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن اﻟﻘرار اﳌغرﰊ بﱰﺳﲓ دوده اﻟبحريﺔ يعتﱪ إجرا ًء اد وخ ارا
اﺳﱰاتيجيا ،اﻧتظر ه م ذ ﺳنوات ،ﲤاشيا مع ما تعرفه اﳌنطﻘﺔ من ﲢد ت
م علﻘﺔ ﻻٕرﻫاب واﳉرﳝﺔ اﳌنظمﺔ اﻟعارة ول واﻟﻘارات ،اصﺔ مﳯا
ﲡار ا وﱄ ﰲ ا درات و ﲡار ﰲ اﻟ ﴩ ا ان قد ستغﻼن اﻟفراغ
اﻟ ﴩيعي ﰲ ﻫذا ا ال من ٔ ل توﺳيع ٔ شطﳤم اﻻٕجرام ﺔ.
كﲈ ﳞدف مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ ق د ا رس إﱃ حﲈيﺔ اﻟتجهﲒات وﻧظم
اﳌسا دة ﲆ اﳌﻼ ﺔ واﻟتجهﲒات واﳌ ش ٓت ا ٔخرى ،وكذا حﲈيﺔ اﻟﲀبﻼت
وخطوط ا ٔ ب ب ،واﶈافظﺔ ﲆ اﳌوارد اﳊيﺔ اﻟبحريﺔ ،واﻟوقايﺔ من وقوع
ا اﻟفات لﻘواﻧﲔ وا ٔﻧظمﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﻟصيد اﻟبحري ،إضافﺔ إﱃ اﳊفاظ ﲆ
اﻟب ﺔ وﻻ ﺳ ﲡنب اﻟتلوث واﻟسيطرة ليه واﳊد م ه ،واﻟوقايﺔ من وقوع
ا اﻟفات لنصوص اﻟ ﴩيعيﺔ ٔو اﻟتنظﳰيﺔ اﳉاري ﲠا اﻟعمل ﰲ ا ال
اﶺرﰾ ٔو اﳉباﰄ ٔو اﻟصحي وﰲ ﳎال اﻟهجرة.
إضافﺔ إﱃ ذ  ،ي ح اﳌﴩو ﲔ ﲤتع ا و ﰲ اﳉرف اﻟﻘاري ﲝﻘوق
ﺳياديﺔ وحﴫيﺔ ﲆ قعر اﻟب ار و طن ٔرضها بغرض اﺳتكشاف
واﺳتغﻼل مواردﻫا اﻟطبيعيﺔ اﳌعدﻧيﺔ وا ٔحفوريﺔ واﻟبيوﻟوج ﺔ ،وكذا
ﻟصﻼح ات اﳌعﱰف ﲠا ﲟوجب اﻻتفاق ات واﳌعاﻫدات ا وﻟيﺔ اﻟﱵ تعتﱪ
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ﺳابﻘا من ﲢد ت م علﻘﺔ ﻻٕرﻫاب واﳉرﳝﺔ اﳌنظمﺔ اﻟعا رة ول واﻟﻘارات
اصﺔ مﳯا ﲡار ا وﱄ ﰲ ا درات و ﲡار ﰲ اﻟ ﴩ ا ان قد
ستغﻼن اﻟفراغ اﻟ ﴩيعي ﰲ ﻫذا ا ال من ٔ ل توﺳيع ٔ شطﳤم
اﻻٕجرام ﺔ.
كﲈ ٔن اﳌغرب ﺳبق ٔن صادق ﲆ اتفاق ﺔ  1982اﻟﱵ ﲥم وضع
قوا د قاﻧون اﻟب ار ،وقد ﰷن يُفﱰض ٔن يﻘوم م ذ ذ اﻟتارﱗ بت ديد ﻫذا
ا ال ﲆ اﳌستوى اﻟ ﴩيعي ٔن اﻻتفاق ﺔ تعطي ول ا ٔعضاء حق
ﲢديد ما سمى ﲟ ال اﻟبحر ا ٕﻻقلﳰي وﳎال اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ
وكذ ﻧطاق حﻘوق اﳉرف اﻟﻘاري.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
ﻟﻘد شﲁ اﻻٕصﻼح اﻻٕداري ﻼل اﻟعﻘود ا ٔ ﲑة اﻟشغل اﻟشا ل
لر ٔي اﻟعام اﻟوطﲏ وطرح ﰷٕشﲀﻟيﺔ ﰲ رامج اﳊكومات اﳌتعاق ﺔ وﰲ ﰻ
اﳋطا ت اﻟسياﺳيﺔ وﰲ خطط اﻟتﳮيﺔ.
وقد ٔثب ت اﻟت ارب ٔن ﰻ إصﻼح إداري ﻟ ٕﻼدارة اﳌغربيﺔ ﲈ ﰷن
ﰷمﻼ يظل ﲻﻼ قصا إذا ﱂ يوافﻘه تطهﲑ ومعاﳉﺔ اﻟسلو يات اﳌنحرفﺔ
وتنﻘ ﺔ اﻟعﻘول واﻟنفوس من اﻟفساد.
فاﳌغرب وم د حصو ﲆ ﺳتﻘﻼل اﻟسياﳼ وحكوماته اﳌتعاق ﺔ
تنكب ﺳ ﳣرار ﲆ إشﲀﻟيﺔ اﻻٕصﻼح وقد ﰷن من اﳌفروض بدﻻ من
وضع خطﺔ تلوى ا ٔخرى ٔن توضع خطﺔ مفص ﻟتﻘ ﲓ م جزات وحصي
اﳋطط اﻟسابﻘﺔ ،واﻟن ﺔ ﻟتاﱄ ٔﻧنا مازﻟنا ﻧتﳫم عن اﻻٕصﻼح ،وﻧ ساءل
داﲚا عن اﻻٕصﻼح اﻻٕداري و ٔن إدارتنا ما زﻟت ﰲ ا ﺔ ﻻٕصﻼح ﲻيق من
ح ت اﻟب ات واﳌناﱑ ﰲ ا ٔش اص واﻟهياﰻ وﰲ اﻟوظيفﺔ ورشيد ا ٔموال
وﰲ ت سيط اﳌسا طر واﻻٕجراءات من ا ل جعل اﻻٕدارة سا ر اﻟرب
اﳊضاري .
ﻟﻘد ٔصبح من ف اﻟﻘول اعتبار ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ شﲁ
اﳋطوة ا ٔوﱃ لوصول إﱃ ﲢديث وٕاصﻼح اﻻٕدارة ،إذ بدوﻧه تبﻘى
اﻻٕجراءات اﻟرام ﺔ إﱃ ﲢسﲔ ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌرتفﻘﲔ بﻼ فعاﻟيﺔ ،ﺳ و ٔن
اﳌغرب ﳏكوم ليه ﻻﳔراط ﰲ مسلسل اﻟرﻫا ت اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ
اق صاد واج عيا وﺳياﺳيا ،ا ٔﲵى اﻟت سيط اﻻٕداري ورشا قاﲚا بذاته
يتعﲔ إﳒازه ﲀمل اﻟفعاﻟيﺔ من طرف اﻻٕدارة اﻟﱵ ﳚب ٔن تﱪﻫن عن
مﻘدرﲥا و دواﻫا ،ﺳ بعد ٔن ٔصبح اح ﲀرﻫا ﻻٕﻧتاج اﳋدمات ﰲ دة
ﳎاﻻت موضع اﻧتﻘاد ﻻذع ،ومن ﲦﺔ فإن كفاءﲥا ٔصبحت تﻘاس ﲟدى
قدرﲥا ﲆ اﳯوض ﲟها ا وﻟ س ﻟسلطﺔ اﻟﱵ ﳣتع به.

اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ طرفا فﳱا ،ﻻ ﺳ ﰲ ﳎاﻻت إقامﺔ جزر اصطناعيﺔ
وﲡهﲒات وم ش ٓت واﺳتغﻼﻟها واﺳتعﲈﻟها ،وٕارﺳاء خطوط ا ٔ ب ب
واﻟﲀبﻼت اﳌغمورة ،إضافﺔ إﱃ اﻟبحث اﻟعلمي واﻟهيدروغراﰲ .ومن م طلق
اﻧ ﺋنا ﻟ ٔ لبيﺔ ،وﻧظرا ٔﳘيﺔ ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ ،فإﻧنا ﰲ فريق اﻟتجمع
اﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار ﻻ سعنا إﻻ ٔن ﻧصوت لﳱﲈ ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 .VIاﻟفريق شﱰاﰾ
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  1393اﳌوافق ﻟـ  2مارس 1973
اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 ومﴩوع قاﻧون رﰴ 38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج هم طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون
ﳓن اﻟيوم ﰲ ﳊظﺔ وطنيﺔ بﲑة ،و رﳜيﺔ ﰲ إطار اﺳتكﲈل رﺳﲓ
دود اﳌغرب من ﺔ ا ٔقاﻟﲓ اﳉنوبيﺔ اﻟصحراويﺔ،ح ث ﺳ ﴩع
وﺳنصوت اﻟيوم ﲆ ﰻ اﻟﻘواﻧﲔ اﻟﱵ ﺳتؤكد ﰷمل ﺳيادة اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ،ﲟوجب اﻟﻘاﻧون ا وﱄ واﻟﻘاﻧون اﻟوطﲏ ،ﲆ م اﻫنا ا ٕﻻقلﳰيﺔ من
ﺔ اﶈيط ا ٔطلﴘ ج و ،ﳊظﺔ رﳜيﺔ تف د ﰻ د ايﺔ اﳋصوم اﻟﱵ
ٔطلﻘوﻫا م ذ قرر اﳌغرب رﺳﲓ دود م اﻫه ا ٕﻻقلﳰيﺔ،و اوﻟوا اﻟضغط
ﲆ اﺳباﻧيا من ٔ ل عرق ﻫذه اﻻٕجراءات ،ﻟكن ﲩﺔ اﳌغرب ووقوف
اﻟﻘاﻧون ا وﱄ معه ،وا ٔ ر اﻟك ﲑ ﻟهذه اﳋطوة ﲆ ٔمن واﺳتﻘرار ل
اﻟب ان ﲟا فﳱا اﺳباﻧيا ﻧفسها اصﺔ و ٔن ﻫذه اﳋطوة ﺳتدفع اﳌغرب إﱃ
مطاردة وﳏاربﺔ اﳌنظﲈت اﻟعارة لﻘارات وا ول وﲡار ا درات واﻟتنط ت
اﻻٕرﻫابيﺔ اﻟﱵ ﳇها ﰷﻧت ستغل ا ل س ا ي تتوا د ف ه ﻫذه اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ
من ٔ ل ﲥريب ٔطنان من ا درات ،ومن ٔ ل ﲢريك عناﴏﻫا اﻻٕرﻫابيﺔ،
اﳌغرب يضيف ﻟس ل خطواته اﻟسياﺳيﺔ اﳌتﻘدمﺔ ﻻٕﳖاء اﻟﲋاع
اﳌف عل حول اﻟصحراء ،ﻫذه اﳋطوة اﻟش ا ﺔ واﻟوطنيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن قرار اﳌغرب رﺳﲓ دود م اﻫه ا ٕﻻقلﳰيﺔ بناء ﲆ مﴩوع قاﻧون
رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر
ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس  ،(1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه
ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،ومﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة
ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض
اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ ﻫو خ ار اﺳﱰاتيجي ﲤاشيا مع ما تعرفه اﳌنطﻘﺔ كﲈ قلنا
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ٕان ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ شﲁ اﳋطوة ا ٔوﱃ ﻟت ديث اﻻٕدارة
ويؤدي إﱃ اﻟتخف ف من عبء اﳌسارات واﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ
فاﻟت سيط ﻫو صﲑورة تغﲑ وﲢسﲔ لعمل اﻻٕداري ،فهدف اﻟت سيط ﻫو
اﻟرفع من مردوديﺔ اﳉهاز اﻻٕداري ﱪ:
 سهيل ﺳ ر؛ إرﺳاء اﻟشفاف ﺔ ﰲ اﻟعمل اﻻٕداري؛ ت سﲑ اﳊياة اﻟيوم ﺔ لمواطنﲔ وت سيط ﻼقﺔ اﻟتواصل ب ﳯا؛ رفع جودة اﳋدمات اﻻٕداريﺔ.ومن ﻫذا اﳌنطلق اء مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ  55 .19اﳌتعلق بت سيط
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ من ٔ ل تﻘويﺔ ٔواﴏ اﻟثﻘﺔ بﲔ اﻻٕدارة
واﳌرتفق وٕا ادة ت ٔﺳ س ﻫذه اﻟعﻼقﺔ ،ﲆ مرجعيﺔ ﳏددة تؤطر ﲻل
اﳌرافق اﻟعموم ﺔ بناء ﲆ مساطر دق ﻘﺔ وشفافﺔ .
كﲈ إن ﻫذا اﻟنص اﻟ ﴩيعي ﺳ ﳰكن من وضع ﻟيات م ددة ﻟت سيط
اﳌساطر اﻻٕداريﺔ ورﳃنﳤا وا ٕﻻﴎاع ﲟعاﳉﺔ اﳌلفات ﰲ ٓ ال ﳏدودة ،وﻫو
ما ﻧعتﱪه ﰲ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟثابﺔ ﻟبنﺔ إضاف ﺔ ﻻٕرﺳاء دو اﳊق واﻟﻘاﻧون
وﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل ،ﲟا ﳝكن من ﲡويد ظروف ش اﳌواطنﲔ و ﴪيع
وتﲑة اﻟتﳮيﺔ ﳌملكﺔ ﲢت ق ادة ﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﳥن ﰲ اﻟفريق شﱰاﰾ اﻟتو ه اﻟعام ﳌﴩوع اﻟﻘاﻧون ا ي ﳓن
بصدد م اقشته خصوصا ٔﻧه اء ﲟست دات مﺔ ﳣثل ،ﳋصوص ،ﰲ
ﲢديد اﳌبادئ اﻟعامﺔ اﳌنظمﺔ لعﻼقﺔ اﳉديدة اﻟﱵ يتوجب ٔن ﲡمع اﻻٕدارة
ﳌرتفق ،واﻟﱵ تﻘوم ٔﺳاﺳا ﲆ اﻟثﻘﺔ واﻟشفاف ﺔ ﰲ اﳌساطر واﻻٕجراءات
مع ت سيطها ،وﲢديد ٓ ال قصوى لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ ومرا اة
اﻟتناﺳب بﲔ موضوع اﻟﻘرار اﻻٕداري واﻟو ﺋق اﳌطلوبﺔ لحصول ليه،
و ٔيضا إﻟزام اﻻٕدارات ﲜرد وتصنيف وتوثيق وتدون ﲨيع قراراﲥا اﻻٕداريﺔ
من راخ ص ورخص و ٔذو ت وشهادات ومﻘررات و ﲑﻫا من اﶈررات
اﻻٕداريﺔ مع ﴩﻫا ﰲ بوابﺔ وطنيﺔ ﺳت دث ﻟهذا اﻟغرض ﰲ ٔ ل ﻻ يتعدى
ﺳتﺔ ٔشهر من رﱗ دخول ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتنف ذ ،وت سيط اﳌساطر
اﻻٕداريﺔ ،وٕاﻟزام اﻻٕدارات بت ديد ٓ ال لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ ﰲ ٔ ل
ٔقصاه  60يوما مع إمﲀﻧيﺔ ﲢديد ٓ ال ٔقل دا ل ﻫذه اﳌدة ،ويﻘلص ﻫذا
ا ٔ ل إﱃ  30يوما د ٔقﴡ ﻟ سبﺔ لﻘرارات اﻻٕداريﺔ اﻟﴬوريﺔ ﻻٕﳒاز
مشاريع ﺳ ر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا س ل ﲁ ارتياح ما يعكسه ﻫذا اﳌﴩوع من رغبﺔ قويﺔ ﰲ
اﻟعمل ﲆ ﴪيع اﻟعمل اﻻٕداري وتوفﲑ ﲨيع اﳌستلزمات اﻟﱵ يتطلع ٕا ﳱا
اﳌرتفﻘون ،وﻧعتﱪ ٔن موضوع ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ شﲁ ﻟبنﺔ ﻟت ديث
اﻻٕدارة ورﺳيخ م ادئ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة كرسا ٔحﲀم ا ﺳتور ،فضﻼ عن

لق اﳌناخ اﳌناﺳب ﻟ شجيع و ذب ﺳ رات.
فهو خطوة إﳚابيﺔ ﳓو تعزز إصﻼح وﲢديث اﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ و كرس
اﻟن ا ﺔ واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ ٔداﲛا ،وﰲ ﻧفس اﻟصدد ﻧؤكد ﲆ ﴐورة إيﻼء اﻟعنايﺔ
اﻟﻼزمﺔ لعنﴫ اﻟ ﴩي وﲢس سهم ور اﳌنوط ﲠم ﰲ إطار ا ينام ﺔ
اﻟﱵ تعرفها اﳌملكﺔ اﳌرتبطﺔ ﻟعمل اﳉاري من ٔ ل بلورة ا ﳮوذج اﻟتﳮوي
اﳉديد.
 .VIفريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس( اﳌعينﺔ ﲟوج ه
دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
 ومﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.18اﳌ ش ٔة ﲟوج هم طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد رﺋ س الجنﺔ اﶈﱰم،
اﻟسيد وز ر اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟتعاون اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج
اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ اﶈﱰم،
يطيب ﱄ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب  -ﲆ ٕا ر م اقشﺔ
مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس( اﳌعينﺔ ﲟوج ه
دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،ومﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ
 1.18اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري
عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ ا ان يد ﻼن ﲷن اخ صاص ﳉنﺔ اﳋارج ﺔ
واﳊدود وا فاع اﻟوطﲏ واﳌناطق اﳌغربيﺔ اﶈت ﲟ لسنا اﳌوقرٔ -ن ٔﻧوه
ٔجواء اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ ﺳادت ﻼل ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعامﺔ،
و ﻻﳔراط اﻟفا ل لسيدات واﻟسادة اﳌس شارون ا ن حﴬوا ٔشغاﻟها،
ﲟا ساﱒ ﰲ ت سﲑ مسطرة اﳌناقشﺔ واﳌصادقﺔ ﲆ مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ رﰴ
 37.17و  38.17من ق ل ٔعضاء ا لس ﲆ مستوى اﳉلسﺔ اﻟعموم ﺔ
اﻟ ﴩيعيﺔ .ﻟ س ل موقف ا من ٕا دى ٔﱒ اﻟﻘضا اﻟسياديﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ
ﳈمثﲇ ﻟﻼﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب إﺳهاما م ا ﰲ دﰪ ود وزارة
اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟتعاون اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج -موازاة مع ﲻل
ا بلوماﺳيﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ -ﰲ حﲈيﺔ وت ٔمﲔ اﳊدود اﻟبحريﺔ اﻟسياديﺔ لمملكﺔ
وضﲈن ٔمﳯا اﻟﻘاﻧوﱐ و ق صادي.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
مﴩوعي قاﻧون رﰴ  38.17و 37.17إﱃ سط ﺳيادة اﳌغرب
رﱊ
ْ
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اﳋﻼفات اﻟطارﺋﺔ ،وابتغاء ﺳتﻘرار اﻟوطﲏ وا ٕﻻقلﳰي و كرسه ،إﱃ
اﻧب ﳥﲔ اﻟتعا ش اﻟسلمي بﲔ ا ت واﻟهو ت ﳈﲀﺳب وطنيﺔ ﻻ
ﺳ ل لتفريط فﳱا ،مع ما يﱰتب عن ذ من تعزز لﴩاكﺔ ﺳﱰاتيجيﺔ
اﳌتعددة ا ٔبعاد بﲔ اﳌملك ﲔ اﳌغربيﺔ واﻻٕﺳباﻧيﺔ اصﺔ ،و ﲢاد ا ٔورﰊ
ﲻوما ،ﲆ ضوء تعزز اﳊوار ا اﰂ واﻟتعاون اﻟفعﲇ واﳌتبادل اﳌنفعﺔ بﲔ
اﻟب ن.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
و ٔ ﲑا ،واس اما مع موقف فريﻘ ا دا ل الجنﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ا تصﺔ
ﲞصوص مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ
قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس( اﳌعينﺔ
ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ ،ومﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ
اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.18اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ 200
م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ ،فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوعي
ﻫذ ن اﻟﻘاﻧوﻧﲔ.
وشكرا ﲆ حسن إصغا ﲂ
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ.
﷽ واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم؛
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم؛
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون؛
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﲟ لس
اﳌس شارن ﲟناﺳبﺔ اﳌناقشﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟﻘاﻧون رﰴ 55.19
اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام
ا ﳱدف إﱃ ٕا ادة إرﺳاء قوا د ديدة ﻟعﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌرتفق ،وﻻبد ﰲ
اﻟبدايﺔ ٔن ٔتو ه ﻟشكر لسيد اﻟوز ر ﲆ اﻟعرض اﻟﻘﲓ ا ي قدمه وا ي
سط ف ه ٔﱒ اﳌبادئ واﻟﻘوا د اﳌنظمﺔ لمساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ
اﳌتعلﻘﺔ بطلبات اﳌرتفﻘﲔ اﻟﱵ ينص لﳱا مﴩوع اﻟﻘاﻧون.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن اﳔراط اﳌغرب ﰲ مسﲑة اﺳتكﲈل دو اﳊق واﻟﻘاﻧون واﳯوض
ق صادي لبﻼد يدعو ٔن كون اﻻٕدارة ﰲ دمﺔ اﳌواطن واﳌﻘاو و ٔن
تنظر إﱃ ﻫذه ا ٔ ﲑة عنﴫ فا ل و امل م تج ﳣتع ﲁ اﳊﻘوق
وستف د من اﳋدمات اﻟﴬوريﺔ اﻟﱵ توفرﻫا ﳐتلف اﳌصاﱀ اﻻٕداريﺔ.
وقد ٔظهرت اﻟت ارب اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ ٔن تعﻘد اﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ
يؤدي إﱃ تفﴚ ﶍو ﺔ من اﻟسلويات واﳌﲈرﺳات اﻟسلبيﺔ اﻟﱵ تؤر ﲆ
صورة اﻻٕدارة من ﺔ وتعيق مسلسل اﻟتﳮيﺔ من ﺔ ٔخرى ،ﻟهذا ﳒد ٔن
مس ٔ اﻟت سيط شﳫت ٔ د ٔﱒ اﳌواضيع ﰲ ا ول اﳌتﻘدمﺔ ﻟتحسﲔ ﻼقﺔ
اﻻٕدارة ﳌرتفﻘﲔ ،ح ث ﰲ معظمها رفع شعار "در ﺔ اﻟصفر من اﻟو ﺋق

اﻟبحريﺔ ﲆ ا ٔقاﻟﲓ اﳉنوبيﺔ ،وﳜلﻘان م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ تبل ُغ 200
م ل ،كﻘرار "ﺳيادي ودا ﲇ" لﱰﺳﲓ؛ ويتعلق ا ٔمر ﻟﻘاﻧون رﰴ 38.17
بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.81اﳌ ش ٔة ﲟوج ه م طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ
مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ اﳌغربيﺔ ،ومﴩوع قاﻧون رﰴ
 37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ  1.73.211اﻟصادر ﰲ
 26من ﳏرم  2) 1393مارس  (1973اﳌعينﺔ ﲟوج ه دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ.
ﻟعدة ٔﻫداف ومراﱊ ٔ رزﻫا ﲡاوز اﻟفراغ اﻟ ﴩيعي اﳌتعلّق بﱰﺳﲓ اﳊدود،
ف حريك اﳌسطرة اﻟ ّﴩيعيﺔ اء داة اﳋطاب اﳌلﲄ ﲟناﺳبﺔ ا رى اﻟـ44
لمسﲑة اﳋﴬاء ا ي شدّ د ف ه اﳌ ﲆ ﴐورة اﺳ عاب اﻟهويﺔ ا اﻟيﺔ
اﳌغربيﺔ اﻟﱵ تغﲑت ﲟسﲑة اﳋﴬاء ،فﳡوجب ﻫذ ن "اﳌﴩو ﲔ
اﻟتارﳜيﲔ" ،ي سط اﳌغرب ﺳيادته ﲆ ا ال اﻟبحري ﻟ شمل اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ
ﻻٕقلﲓ اﻟصحراء.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﻧؤكد ﲆ ٔن اﻟﻘرار
اﳌغرﰊ بﱰﺳﲓ دوده اﻟبحريﺔ إجراء ادي بل وﰷن م تظرا اﲣاذه م ذ
ﺳنوات ،ي غي ﴩ اﻟسيادة اﻟوطنيﺔ ﻟ سبﺔ موع اﻟﱰاب اﻟوطﲏ؛
فاﻟسوا ل اﳌغربيﺔ د ﳑتدة من اﻟسعيديﺔ قرب و دة ﴍقا إﱃ اﻟكورة
ج وب اﶈيط ا ٔطلﴘ ،ا ٔصبحت تعرف دة ﲢد ت رتبط من
ﺔ ﺳتكﲈل اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ كﲈ رتبط ﲝﻘوق اﻟب ان ا اورة.
و ليه ،فاﻟنصﲔ اﻟﻘاﻧوﻧﲔ اﳌتعلﻘﲔ بﱰﺳﲓ اﳊدود اﻟبحريﺔ ﰲ شﲁ
مﴩوعي قاﻧون رﰴ  37.17و 38.17يﱰجﲈن موقفا ﺳياد اصا ﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ ﻟكون اﻟعمليﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ق د اﳌصادقﺔ رتبط ﻟنصوص اﻟسياديﺔ
ا ا ليﺔ ،وﻻ ﲣتلط ﻻتفاق ات ا وﻟيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
وٕاذ ﳥن ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ،اﳌوقف ﺳباﱐ ﱪ
وز رة ارج ته اﻟسيدة ٔراﻧ شا وﻧثاﻟيث ﻻ عﻘب ز رﲥا ﻟنظﲑﻫا اﳌغرﰊ
بتارﱗ  24ينا ر  2020من ثبوت حق اﳌغرب ،ﲟوجب اﻟﻘاﻧون ا وﱄ ،ﰲ
ﲢديد ﳎا اﻟبحري ﰲ إطار ﱰام ﳌﻘ ضيات اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة حول
قاﻧون اﻟب ار ،مع اﻟﱱام اﳉاﻧب اﳌغرﰊ ﲟواص اﻟت سيق واﻟتعاون ﰲ ﻫذا
ﲡاه مع حكومﺔ مدريد.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﻟﻘد ٔثب ت اﻟتجربﺔ ٔن بﻼد واﳉار اﻻٕﺳباﱐ اﺳتطا ا ﲆ ضوء
ﻼقاﲥﲈ اﳌشﱰكﺔ اﻟعميﻘﺔ واﳌت ذرة ٔن رتﻘي روابط اﳉوار واﻟتعاون
ا ٔمﲏ واﻟتبادل ق صادي ،فوق تغﲑات اﻟتارﱗ و ٔث ت من حﳣيﺔ
اﳉغراف ا ،ح ث اﺳتطاعت اﳌملك ﲔ اﳌغربيﺔ و ﺳباﻧيﺔ ﰲ تطورﻫﲈ ٔن
ﳜر ا ﲞيارات م ﻘاربﺔ جعلت مﳯﲈ دوﻟتﲔ مﳣﲒتﲔ ﲆ صعيد م طﻘي
اﻟبحر ا ٔبيض اﳌتوﺳط وا ٔطلنﱵ؛ خ ارات من ق يل اﳋيار ا ﳝﻘراطي
وبناء دو اﳊق واﳌؤﺳسات مع اﻟتﻘ د ب ٔحﲀم اﻟﻘاﻧون ا وﱄ ﰲ سويﺔ
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اﻻٕداريﺔ" من ﻼل ما تعﳣده من تﻘ يات ووﺳاﺋل ديثﺔ ﰲ ﳎال ت سيط
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ.
وقد ٔصبح من اﻟبدﳞ ي اﻟيوم ٔن ت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ
شﲁ اﳋطوة ا ٔوﱃ لوصول إﱃ ﲢديث وٕاصﻼح اﻻٕدارة إذ بدوﻧه تبﻘى
اﻻٕجراءات اﻟرام ﺔ إﱃ ﲢسﲔ ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌرتفﻘﲔ بﻼ فعاﻟيﺔ ﺳ و ٔن
اﳌغرب اخ ار ﻻﳔراط ﰲ مسلسل اﻟرﻫا ت اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ اق صاد
واج عيا وﺳياﺳيا ،ا ٔﲵى اﻟت سيط اﻻٕداري ورشا قاﲚا بذاته يتعﲔ
إﳒازه ﲀمل اﻟفعاﻟيﺔ من طرف اﻻٕدارة اﻟﱵ ﳚب ٔن تﱪﻫن عن مﻘدرﲥا
و دواﻫا،إذ ٔن كفاءﲥا ٔصبحت تﻘاس ﲟدى قدرﲥا ﲆ ا ﳯوض ﲟها ا
وﻟ س ﻟسلطﺔ اﻟﱵ ﳣتع ﲠا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﻟطاﳌا دينا بﴬورة ت سيط
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،واﻟﱵ اﻟبا ما شﲁ ٔﱒ اﺋق ٔمام
ﺳ رات ﺳواء اﻟوطنيﺔ ٔو ا ٔج بيﺔ ،وذ من ﻼل اﻟتخف ف
واﻻٕﻧﻘاص من عبء اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،و ﻟتاﱄ سيﲑ اﳊياة
اﻟيوم ﺔ لمرتفق واﳌﻘاو ﲁ ﺳهو وﴪ ،وﻫو ما ٔكد ليه ﻼ اﳌ
ﷴ اﻟسادس ﰲ اﻟرﺳا اﳌلك ﺔ اﳌو ﺔ إﱃ ٔشغال اﻟندوة اﻟوطنيﺔ ﻟت ليق
اﳌرفق اﻟعام بتارﱗ ٔ 30-29كتور  ،1999اﳌنعﻘد ﲟدينﺔ اﻟر ط بﻘو " :إن
ﻫدف اﻻٕجراءات اﻟعموم ﺔ اﻟ سهيل واﻟت سﲑ وﻟ س اﻟتعﻘ د واﻟتعسﲑ ،وﻫو
مﳯاج ﻟﱰﺳيخ روح ﺳتﻘامﺔ واﻟوضوح واﻟشفاف ﺔ واﻟتعجيل ﰲ إيصال
ٔمر بت سيط اﻻٕجراءات وﲢيﲔ اﻟنصوص اﻻٕداريﺔ
اﻟنفع لناس
وﲢديث وﺳاﺋل اﻟتدبﲑ واﻟعمل ﲆ اﻟتوف ق اﳌس ﳣر بﲔ اﳌﻘ ضيات اﻻٕداريﺔ
وروح اﻟعﴫ اﻟﱵ طبعت اﻟيوم ﰻ اﻟعﻼقات اﻟ ﴩيﺔ".
وقد اول مﴩوع اﻟﻘاﻧون  55.19معاﳉﺔ ﻫذه اﻻٕشﲀﻟيات ح ث
اﻫﱲ ٕد ال ﲢس ات ﻫامﺔ ﲆ اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ﻟصاﱀ ﲨيع
ف ات اﳌرتفﻘﲔ وﲢفﲒ اﻻٕدارة ﳋلق جو مﻼﰂ لتﳮيﺔ وﻟتحسﲔ اذبيﺔ
ﺳ راتٔ ،ﳘها ﲢديد اﳌبادئ اﻟعامﺔ اﳌنظمﺔ لعﻼقﺔ اﳉديدة اﻟﱵ
يتوجب ٔن ﲡمع اﻻٕدارة ﳌرتفق ،وفق اﻟرؤيﺔ اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ،ا اعيﺔ إﱃ
اﻟعمل ﲟا ﻫو معمول به ﰲ ا ٔﻧظمﺔ اﻻٕداريﺔ ا وﻟيﺔ ا ٔكﱶ تﻘدما.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
وخ اما فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ،واس اما مع
موقف ا ﰲ الجنﺔ فإﻧنا ﳥن مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع اﻟﻘاﻧون وﻧصوت ليه
ﻻٕﳚاب ،ورى ٔﻧه وﻟتحﻘ ق ٔﻫداف ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﰲ ت سيط اﳌساطر
واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ فﻼبد من ق ا ا ﲆ اﳌبادئ اﻟرﺋ سيﺔ لشفاف ﺔ
واﳌروﻧﺔ وذ ﻟ سهيل تعامل اﳌواطن واﳌﻘاو مع اﻻٕدارة اﻟعموم ﺔ ،و ﻟتاﱄ
ت سﲑ اﳊياة اﻟيوم ﺔ لمرتفق ولمﻘاو وﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل ببﻼد من
ﻼل اﺳتعﲈل اﻻٕدارة ﳌساطر م سطﺔ ﺳلﳰﺔ وفعا .
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

 (3مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ
اﳌاﻟيﺔ 2017
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ اﶈﱰم،
اﻟسيد وز ر ق صاد واﳌاﻟيﺔ اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء وكتاب ا و اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ،
يطيب ﱄ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب  -ﲆ ٕا ر م اقشﺔ
مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
 2017ا ي يد ل ﲷن اخ صاص ﳉنﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻟتخطيط واﻟتﳮيﺔ
ق صاديﺔٔ -ن ٔﻧوه ٔجواء اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ ﺳادت ﻼل ﻫذا اﳉلسﺔ
اﻟعموم ﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ،ﲟا ساﱒ ﰲ ت سﲑ مسطرة اﳌناقشﺔ واﳌصادقﺔ ﲆ
مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  ،22.19من ق ل اﻟسيدات واﻟسادة
اﳌس شارون ﲆ مستوى اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ ق د ﻧعﻘاد.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
يعتﱪ قاﻧون اﻟتصف ﺔ ق د ا راﺳﺔ واﳌصادقﺔ ليه ٔمام اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ،
ٔ د اﳌؤﴍات ا ا ﲆ ﻧضج اﻟرقابﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ،ذ ٔن قوة وصﻼبﺔ
مؤﺳسات اﻟرقابﺔ اﻟﻘضاﺋيﺔ واﻟﱪﳌاﻧيﺔ ﱔ اﻟضﲈﻧﺔ اﳊﻘ ﻘ ﺔ ل د من اﻟفساد
ومﲀﲿته ،ت ٔﺳ سا ﲆ م ادئ ربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ واﳊﲀمﺔ اﳉيدة،
وﻫو ما ﳝكن ﳑثﲇ ا ٔمﺔ ﻟﻘ ام ٔدوار اﳌنوطﺔ ﲠم ،و ٔﳘها ﳏاﺳبﺔ
اﳊكومﺔ ﲆ تدبﲑﻫا لش ٔن اﻟعموﱊ ﰲ ﻧطاق اﻟﻘاﻧون ووفﻘا ٔحﲀم
ا ﺳتور .وﻫو ما ﳝكن اﻟﱪﳌان من ﲢليل ودراﺳﺔ مؤﴍ دقﺔ ﲣطيط
اﳌوارد ،واﻟنفﻘات ومؤﴍ دقﺔ ٕا داد وتنف ذ اﳌﲒاﻧيﺔ شﲁ ام.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إذا ﰷن مﴩوع اﻟﻘاﻧون ق د اﻟتصويت واﳌصادقﺔ ليه ٔمام اﳉلسﺔ
اﻟعامﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ،ﳞدف إﱃ مواص ا هودات اﳌبذو من طرف اﳊكومﺔ
واﻟرام ﺔ إﱃ ٕا داد قواﻧﲔ اﻟتصف ﺔ وتﻘدﳝها إﱃ اﳌؤﺳسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ دا ل
ا ٓ ال ا ﺳتوريﺔ واﻟﻘاﻧوﻧيﺔ وذ ﳣك ﳯا من اﻻٕطﻼع واﻟتحﻘق من يف ﺔ
اﺳت ﻼص اﳌوارد وﴏف ع دات رﰟ اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ 2017؛ وكذا
تث ت اﻟنتاﰀ ا ﳯاﺋيﺔ ﻟتنف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  ،2017وذ ﲆ مستوى
ﰻ من اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ واﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ ومرافق ا و اﳌسﲑة
بصورة مستﻘ .
فاﻟفارق بﲔ اﻟتوقعات واﳌنجزات واﻟتفاو ت اﳌس ﰲ ا ٔداء اﳌاﱄ
لﻘطا ات اﻟوزاريﺔ ،يبﲔ ٔن سبﺔ اﻻٕﳒاز ﻻ تعطي صورة حﻘ ﻘ ﺔ حول
اﻟتنف ذ اﻟفعﲇ وا ﳯاﰄ ﶺيع اﻟنفﻘات ،مع ﴐورة توضيح بعض ا ٔمور من
ب ﳯا؛ ٔﺳباب ارتفاع ع دات اﳌر  ،ﻫل س ب اﳌباﻟغﺔ ﰲ اﻟتوقعات
اﳌﱪﳎﺔ ٔم ٔﺳباب ٔخرى؟ وﻫو ما ستدعي بذل اﳌزيد من اﳉهود ﰲ
ﺳ ل ضبط طرق اﻻٕﻧفاق اﻟعموﱊ مع ما يفرض ذ من تﻘويﺔ مﳯجيﺔ
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وضع اﻟفرضيات واﻟتوقعات وجعلها ٔكﱶ واقعيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ورﰬ ما ق ل ﺳلفا ،فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﳥن ما
اء ﰲ مﻘ ضيات مﴩوع اﻟﻘاﻧون ق د اﳌصادقﺔ ليه ٔمام اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ
اﻟعامﺔ ،ذ ٔن اﳊكومﺔ قامت ﻟعديد من اﻟتدابﲑ وﺳطرت ﶍو ﺔ من
اﻻٕجراءات اﻟﴬوريﺔ واﻟرام ﺔ إﱃ دﰪ ﺳ ر اﳋاص وﲢفﲒ اﳌﻘاو
اﳌواطنﺔ؛ ح ث إن اﳌعطيات اﻟواردة ﰲ مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ 22.19
اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  2017عرف إقرار اﻟعديد من
اﻟتدابﲑ اﳋاصﺔ بتحفﲒ ﺳ ر اﻟعموﱊ واﳋاص ،وﻫو ما ﰎ تتوﳚه
مؤخرا ﰲ  27ينا ر ٔ 2020مام ﻼ اﳌ حفظه ﷲ ﻼل حفل تﻘدﱘ
اﻟﱪ مج اﳌندمج ﰪ وﲤويل اﳌﻘاوﻻت وتوق ع اﻻتفاق ات اﳌتعلﻘﺔ به ،بعد
ٔن ﲻلت اﳊكومﺔ ك ف ﺔ اﺳ اق ﺔ ﲆ ا ٕﻻ داد ﻟها ﲟوجب قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
ﻟسنﺔ  ،2020ﱪ ٕا شاء حساب مرصد ٔمور خصوصيﺔ ) Compte
 (d'Affectation Spécialeسمى "صندوق دﰪ ﲤويل اﳌبادرة
اﳌﻘاوﻻتيﺔ" ،ﲟبلغ  6مﻼيﲑ درﱒ ،ﲆ مدى  3ﺳنوات ﰲ إطار ﴍاكﺔ
بﲔ ا و واﻟﻘطاع اﻟبنﲄ ،ﲆ ٔﺳاس مساﳘﺔ من ا و بـ  3مﻼيﲑ
درﱒ وﻧفس اﳌبلغ من اﻟﻘطاع اﻟبنﲄٓ ،ملﲔ م ﲂ ﲢﻘ ق اﻟنتاﰀ اﳌرجوة ،ﲆ
ضوء اﻟﱱام اﳊكومﺔ ﳑث ﰲ وزارة ق صاد واﳌاﻟيﺔ ﳯج ﺳياﺳﺔ ٔكﱶ
ٕاراديﺔ ،ﻻﺳ من ح ث ت سيط اﳌساطر ،و سهيل ﴍوط اﻟضﲈن ٕ ﻟغاء
اﻟضﲈ ت اﻟشخصيﺔ ،وخفض ﳇفﺔ اﻟﻘروض ،ح ث من اﳌتوقع من
اﻟﱪ مجٔ ،ن ساﱒ ﺳنو  ،ﰲ لق ما يناﻫز  27000فرصﺔ ﲻل ديدة
وموا بﺔ إضاف ﺔ ﻟـ 13500مﻘاو  ،ﰲ ٔفق اﻟن اح جعل ر دة ا ٔعﲈل ) لق
اﳌﻘاو ( ٕا دى د امات اﺳﱰاتيجيﺔ اﳯوض ب شغيل اﻟشباب ،عتباره
ٔ د اﳌدا ل اﻟﱵ ي غي اﺳ تكشاف ما ﲢ ُبل به من فرص كف بتعزز
إدماج اﻟشباب دا ل ا ﳣع اس اما مع اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ.
و ٔ ﲑا ،واس اما مع موقف فريﻘ ا دا ل الجنﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ا تصﺔ
ﲞصوص مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  ،2017فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون.

ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ق د اﳌصادقﺔ ا ي يندرج ﲷن
اخ صاص ﳉنﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻟتخطيط واﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ ٔ -ن ٔﻧوه ٔجواء
اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ ﺳادت ﻼل ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعامﺔ ،و ﻻﳔراط
اﻟفا ل لسيدات واﻟسادة اﳌس شارات واﳌس شارون ا ن حﴬوا
ٔشغاﻟها.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ي ٔﰐ مﴩوع اﻟﻘاﻧون ق د اﳌصادقﺔ ليه ٔمام اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعامﺔ،
ﰲ ﺳياق وضع اﺳﱰاتيجيﺔ ﳎاﻟيﺔ ﰲ ﳎال اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ﳝكن ٔن كون ،ﰲ ال تنف ذﻫا وفق اﺳﱰاتيجيﺔ مدروﺳﺔ ٔداة
فعا ﻟتحﻘ ق ٔﻫداف إﻧتاج اﻟﱶوة وٕا داث فرص اﻟشغل ،وﲢسﲔ اﳌاﻟيﺔ
اﻟعموم ﺔ ،كﲈ راعي خصوصيات اﻟش ٔن اﳉهوي واﶈﲇ ،مع تعزز اﳊﲀمﺔ
اﻟﻼمركزيﺔ ،ﲢديد ر مج ﲻل وي ﺳنوي ٔو م عدد اﻟسنوات،
وت سيط مسطرة اﻟعرض اﻟتلﻘاﰄ وتوضيح ﴍوط الجوء إﱃ اﳌسطرة
اﻟتفاوضيﺔ ،وكذا اﳊرص ﲆ ا س ام ٔحﲀم اﻟﻘاﻧون اﳌنظم لﴩاكﺔ مع
اﻟﻘواﻧﲔ اﻟﻘطاعيﺔ من ﺔ ،ومعاﳉﺔ بعض اﻻٕشﲀﻻت ،اﳌتعلﻘﺔ ببطء تفعيل
اﻟﴩاﰷت بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص اﻟﱵ من ش ٔﳖا توفﲑ دمات وب ات
ﲢتيﺔ إداريﺔ واج عيﺔ واق صاديﺔ ﻻٕعطاء ﻧفس ديد ينام ﺔ اﻟتﳮيﺔ
وﲢسﲔ ش اﳌواطن ،من ﺔ ﻧيﺔ ،توﺳيع ﳎال تطبيق اﻟﻘاﻧون ﻟ شمل
ﰻ ٔش اص اﻟﻘاﻧون اﻟعام اصﺔ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا وﻫيئاﲥا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ،ﳥن مﻘ ضيات مﴩوع
قاﻧون رﰴ  46.18بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود ﻟﴩاكﺔ
بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ٕ داث "ﳉنﺔ وطنيﺔ لﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ
اﻟعام واﳋاص" ى رﺋ س اﳊكومﺔ ،يعهد ٕا ﳱا ،وضع اﺳﱰاتيجيﺔ وطنيﺔ ﰲ
ﳎال اﻟﴩاكﺔ وﺳن ر مج ﲻل ﺳنوي ٔو م عدد اﻟسنوات من ﺔ،
وٕا داث "ﳉنﺔ داﲚﺔ ﳌشاريع اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص" ى
الجنﺔ اﻟوطنيﺔ ،تتعلق ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا وﻫيئاﲥا من ﺔ ٔخرى،
ٓملﲔ ٔن شﲁ مﴩوع اﻟﻘاﻧون ق د اﻟتصويت واﳌصادقﺔ ليه ٔمام اﳉلسﺔ
اﻟعامﺔ ،ﻟيﺔ ﻟتحﻘ ق اﻧف اح ٔش اص اﻟﻘاﻧون اﻟعام ﲆ اﳌس ﳥرن اﳋواص
ﰲ ٔفق اﻟرفع من وتﲑة وجودة ومردوديﺔ ﺳ ر اﻟعموﱊ ا ي يف ﻘد
اﻟيا لفعاﻟيﺔ؛ وﻻ ٔدل ﲆ ذ ٔﻧنا ﲟجهود اﺳ ري يضاﱔ  %34من
اﻟناﰋ ا ا ﲇ اﳋام ﳓﻘق سب ﳕو بﲔ  %2و %4ﰲ اﻟوقت ا ي ﲢﻘق
ف ه ريا ،ﲆ ﺳ ل اﳌثال ،ﳕوا اق صاد ﺳنو ﲟعدل  %5بفضل ﳎهود
اﺳ ري يناﻫز  %19من ﲡها ا ا ﲇ اﳋام ،وﰲ اﻟوقت ا ي ﻻ
يتعدى ف ه ﻫذا ا هود ﺳ ري ﰲ ماﻟﲒ  %20.7وﲢﻘق سب ﳕو
تناﻫز .%6
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
و ليه ،فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﻧدعو اﳊكومﺔ إﱃ

 (4مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود
ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ اﶈﱰم،
اﻟسيد وز ر ق صاد واﳌاﻟيﺔ اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء وكتاب ا و اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ اﶈﱰم،
يطيب ﱄ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب  -ﲆ ٕا ر م اقشﺔ
مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود
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كﲈ ﻧعتﱪ ٔن تعديل اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن،وا ي ﻫو ﻟث
تعديل من ﻧو ه بعد اﳌراجعﺔ ا ﺳتوريﺔ ﻟسنﺔ ،2011ﴐورة ﻻبد مﳯا من
ٔ ل تذﻟيل اﻟصعو ت اﻟﱵ ٔفرزﲥا اﳌﲈرﺳﺔ ﰲ ﳐتلف جواﻧب اﻟعمل
اﻟﱪﳌاﱐ ،ومعاﳉﺔ مظاﻫر اﻟﻘصور اﻟﱵ ﲢول دون اﻟتطبيق اﻟسلﲓ ٔو اﻟﲀمل
ﻟبعض اﳌﲈرﺳات اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ،وتدق ق وتفصيل وتوضيح دد من مواد اﻟنظام
ا ا ﲇ ﲡنبا لت ٔويﻼت اﳌتعارضﺔ ﰲ بعض ا ٔح ان واﻟفراغ واﻟغموض ﰲ
ٔح ان ٔخرى.
ﻟهذا فﻘد حرص فريﻘ ا ﲆ اﳊضور واﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ ﻼل ﳐتلف
مرا ل ٕا داد وم اقشﺔ ودراﺳﺔ ﻫذا اﳌﻘﱰح ﳌا ك سيه من ٔﳘيﺔ بﲑة ﰲ
تنظﲓ ٔشغال ﳎلس اﳌس شارن ،وﻫو ما ﻻمسناه ﰲ ﰷفﺔ اﻟسادة ٔعضاء
الجنﺔ من ح ث اﳊرص ا اﰂ ﲆ اﻟتوافق ش ٔن اﻟتعديﻼت وٕاﳚاد اﻟصيغ
اﳌناﺳبﺔ ﶺيع مكو ت ا لس،
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﲑ ٔﻧنا ﻻبد من ٔن س ل ٔﺳف ا من دما ٔ ذ ﲟبد ٔ اﻟ س ﺔ اﻟﱵ
اقﱰح ا ب ٔن ينظر ٕا ﳱا من مد ل ﻧ ء واﻟهيئﺔ اﻟناخ ﺔ اﻟﱵ اك سب ﲆ
ٔﺳاﺳها اﻟصفﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ دا ل ﳎلس اﳌس شارن وﻟ س بناء ﲆ دد
اﻟفريق.
ومن اﻧب ٓخر فإﻧنا ﻧت ٔﺳف ﻟعدم اع د اﻟتعديل ا ي تﻘدم ا به
وا ي ﳞدف إﱃ إضافﺔ ﳉنﺔ ديدة يعهد ٕا ﳱا ﲟناقشﺔ ﰷفﺔ اﻟﻘضا اﳌتعلﻘﺔ
بتﻘ ﲓ اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ واﳊﲀمﺔ واﻟتﳮيﺔ اﳌستدامﺔ من ٔ ل موا بﺔ
ﳐتلف اﳌشاريع اﻟﱵ تد ل ﲷن اﻻٕﺳﱰاتيجيات اﻟوطنيﺔ اﻟﱵ ٔطلﻘﳤا بﻼد
وكذا ت ع اﻟﱱامات اﳊكومﺔ ﰲ ﳎال ﲢﻘ ق ٔﻫداف اﻟتﳮيﺔ اﳌستدامﺔاﻟـ 17
ﳋطﺔ اﻟتﳮيﺔ اﳌستدامﺔ ﻟعام  2030اﻟﱵ اعﳣدﳖا ا ٔﱈ اﳌت دة وصادق لﳱا
اﳌغرب ﺳنﺔ .2015
و ﳌﻘابل فإﻧنا ﳥن اﳌﻘ ضيات اﳉديدة اﻟﱵ ﰎ اﻟتنصيص لﳱا ﰲ مﻘﱰح
اﻟنظام ا ا ﲇ ومن ب ﳯا اﻟتنصيص ﲆ ٕا داث ﶍو ات اﻟعمل
اﳌوضو اتيﺔ اﳌؤق ﺔ اﳌتعلﻘﺔ بﻘضا اﳌر ٔة ،وبﻘضيﺔ اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ
لمملكﺔ،و ﻟﻘضيﺔ اﻟفلسطي ﺔ اﻟعاد .
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
وﰲ ا ٔ ﲑ فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب ﳥن وﻧنوه ﲠذا
اﳌﻘﱰح اﻟهادف إﱃ ﲡويد اﻟعمل اﻟﱪﳌاﱐ وعﻘلنته وٕاضفاء طابع اﳊﲀمﺔ ﲆ
ﳐتلف ٔ شطته ،كﲈ ﻧعﱪ عن موافﻘ نا وتصوي ا ليه ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

معاﳉﺔ بعض اﻻٕشﲀﻻت اﳌتعلﻘﺔ ببطء تفعيل اﻟﴩاﰷت بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام
واﳋاص ،ﲟا ﳚعلها ٔكﱶ مروﻧﺔ و اذبيﺔ لمس ﳥرن اﳋواص ،وتوفﲑ
دمات وب ات ﲢتيﺔ إداريﺔ واج عيﺔ واق صاديﺔ من ش ٔﳖا إعطاء ﻧفس
ديد ينام ﺔ اﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ و ج عيﺔ ،ﻟتﲋيل اﺳﱰاتيجيﺔ ﳎاﻟيﺔ ﰲ
ﳎال اﻟﴩاكﺔ ،راعي خصوصيات اﻟش ٔن اﳉهوي واﶈﲇ ،ﰲ ٔفق تعزز
اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص "ﰷخ يار ٕارادي ومد ل ٔﺳاﳼ
ﻟتعزز ﺳ ر اﻟعموﱊ وضﲈن دﳝوم ه ،وﲢسﲔ حﲀم ه واﻟرفع من
فعاﻟيته ،بتوفﲑ دمﺔ ﲻوم ﺔ ذات جودة ،وﲣف ف اﻟعبء ﲆ مﲒاﻧيﺔ
ا و ".
و ٔ ﲑا ،واس اما مع موقف فريﻘ ا دا ل الجنﺔ اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ا تصﺔ
ﲞصوص مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق
بعﻘود ﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطا ﲔ اﻟعام واﳋاص ،فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ
مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون.
وشكرا ﲆ حسن إصغا ﲂ.
 (5اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ﰲ ضوء قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ
 96/19اﻟصادر بتارﱗ  02شت ﱪ .2019
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ؛
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم؛
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم؛
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل اﻟيوم ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب
ﳌناقشﺔ واﻟتصويت ﲆ مﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ لس اﳌس شارن ،ﻫذا
اﳌﻘﱰح ا ي س ﳣد ٔﺳاﺳه من اﻟتوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ذات اﻟص ،
ومﻘ ضيات دﺳتور  ،2011واﻟﻘواﻧﲔ اﻟتنظﳰيﺔ ذات اﻟعﻼقﺔ ﻟسلطﺔ
اﻟ ﴩيعيﺔ ،واﻟﻘرارات اﻟصادرة عن اﻟﻘضاء ا ﺳتوري ش ٔن اﻟعمل اﻟﱪﳌاﱐ.
وﻻبد ٔن ﻧنوه ﲠذه اﳌناﺳبﺔ ﻟسادة ٔعضاء ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع
وحﻘوق سان هودات اﻟﱵ بذﻟوﻫا لوصول ﻟهذا اﻟصيغﺔ اﳌوجودة بﲔ
يدينا ،كﲈ ﻻ بد ٔن شكر ٔعضاء ال ﺔ اﻟتﻘ يﺔ اﻟﱵ ﳇفها ا لس ٕ داد
اﳌسودة ا ٔوﻟيﺔ ﳌﻘﱰح اﻟنظام ا ا ﲇ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌﻘاوﻻت اﳌغرب رى ٔن ﻫذا اﳌﻘﱰح،
بصيغته اﳌعد بعد رت ب ا ٓ ر اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ﻟﻘرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ
 96/19اﻟصادر ﰲ  02شت ﱪ  ،2019يعتﱪ ﻟبنﺔ ٔﺳاﺳيﺔ ﰲ
اﻟبناءاﳌؤﺳساﰐ ﻟبﻼد من ﻼل تنظﲓ ﲻل ﳎلس اﳌس شارن ،وٕاضفاء
اﳌزيد من ﻧف اح واﻟشفاف ﺔ ليه و كرس ورﺳيخ تعدديﺔ اﻟتعبﲑات
بدا  ،وتفعيل م د ٔ اﳌناصفﺔ دا ل ﳐتلف ٔ زته.

 .VIIفريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
 (1مﴩوع قاﻧون رﰴ  37.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف ﲟثابﺔ قاﻧون رﰴ
 1.73.211اﻟصادر ﰲ  26من ﳏرم  2) 1393مارس( اﳌعينﺔ ﲟوج ه
دود اﳌياه ا ٕﻻقلﳰيﺔ؛
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 ومﴩوع قاﻧون رﰴ  38.17بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  1.18اﳌ ش ٔة ﲟوج هم طﻘﺔ اق صاديﺔ اﻟصﺔ ﲆ مسافﺔ  200م ل ﲝري عرض اﻟشواطئ
اﳌغربيﺔ
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔ ﴩف ب ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل من ٔ ل
م اقشﺔ مﴩوعي اﻟﻘاﻧوﻧﲔ  37.17و ،38.17وﳇنا وعي ب ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻻٕجراء
اﻟﻘاﻧوﱐ ا ي اﲣذته بﻼد وا ي يندرج ﰲ إطار اﳌسطرة اﻟ ﴩيعيﺔ
اﳉاريﺔ ﲞصوص ﲢسﲔ و ﳣﲓ قاﻧوﻧﲔ ش ٔن ا اﻻت واﳊدود اﻟبحريﺔ
لمملكﺔ اﳌغربيﺔ ،و ٔ يد ٔن اﶈددات اﻟﱵ ﰷﻧت وراء ٕا داد وعرض ﻫذه
اﳌشاريع ﰲ ﻫذه اﻟظرف ﺔ ات ﱔ ﳏددات يتﻘاطع ويتدا ل فﳱا
اﻟسياﳼ واﻟﻘاﻧوﱐ و ق صادي وحﱴ اﻻٕجراﰄ واﻟتﻘﲏ كﲈ اء ﲆ
ﻟسا ﲂ اﻟسيد اﻟوز ر،واﻟﱵ تد ل ﰲ حرص اﳌغرب ﲆ اﳊفاظ ﲆ
مصاﳊه اﻟعليا ﺳواء ﲆ مستوى رابه اﻟوطﲏ و ٔيضا ﲆ مستوى
اﳉيوﺳياﺳيﺔ لمنطﻘﺔ ،و ٔ يد ٔن ﻫذه اﻻٕجراءات اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ ت ٔﰐ ﻟسد فراغ
ﴩيعي ﺳ ﳰكن من سط اﻟوﻻيﺔ اﻟﻘاﻧوﻧيﺔ لمملكﺔ ﲆ ﰷفﺔ ﳎاﻻﲥا
اﻟبحريﺔ.
إﻧنا ﰲ ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﳥن ٔي إجراء من ش ٔﻧه تعزز ﻟيات
ا فاع عن اﻟو دة اﻟﱰابيﺔ لمملكﺔ ﰷم  ،وﺳ فا ل إﳚا مع ﰻ ا هودات
اﳌبذو من طرف اﳌنتظم ا وﱄ وا ٔﳑي ﳊل ﻫذا اﻟﲋاع اﳌف عل،
و ﳌناﺳبﺔ فاﳌغرب قدم لوﻻ واقعيﺔ ﳊل ﻫذا اﻟﲋاع يبﻘى ٔقصاﻫا ﻫو
ف ﲔ اﻟ ﴩيعات اﻟوطنيﺔ ﱔ كرس ﻟواقع
مﻘﱰح اﳊﲂ ا اﰐ،
ا ٔمر ا ي يﻘر ﲟﲈرﺳﺔ اﳌغرب ﻟسيادته اﻟﱰابيﺔ من طن ﺔ إﱃ اﻟكورة،
وتفعيل ما تنادي به ا ٔﱈ اﳌت دة من ﴐورة ﲢديد ا ول ﳌياﻫها ا ٕﻻقلﳰيﺔ.
فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻧص اﳌﴩوع.
 (2مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19يتعلق بت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سعدﱐ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﲟ لس
اﳌس شارن ﳌناقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  55.19اﳌتعلق بت سيط اﳌساطر
واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ،وا ي حسب ما اء ﰲ ﳇمتﲂ ﺳ ﳰكن من لق
إطار ديد ﻟتعزز اﻟثﻘﺔ واﻟشفاف ﺔ ﰲ اﻻٕدارة واﳌرتفﻘﲔ وخصوصا اﳌس ﳥرن
مﳯم ،وﻫذه اﻻٕجراءات ﳥﳯا ﲝﲂ تعﻘد اﳌساطر اﻟﱵ ﰷﻧت تع شها اﻻٕدارة
اﳌغربيﺔ ،ومعا ة اﳌواطن اﳌغرﰊ من ٔ ل اﳊصول ﲆ و ﺋق إداريﺔ واﻟﱵ
ﰷﻧت ﲤتد مدة ﻧتظار فﳱا إﱃ ٔ م ،و ٔح ا ٔﺳابيع ،ﻫيك عن ما ﳝكن

ٔن يﱰتب من ﻫذا اﻟ سويف وطول ﻧتظار من ﳑارﺳات كون ﲵيﳤا
اﳌواطن اﻟ سيط.
ٔصبح ﻟزاما ﻧتﻘال ٕدارتنا اﳌغربيﺔ إﱃ مر ديدة من ﻼل
رﳃنﺔ اﳌساطر وت سيطها وا ٕﻻﴎاع ﲟعاﳉﺔ اﳌلفات اﻟشخصيﺔ لمواطنﲔ
وكذا اﳌلفات اﳌتعلﻘﺔ ﳌس ﳥرن ﰷﻧوا وطنيﲔ ٔو ٔ اﻧب ،دا ل ٓ ال
معﻘو وﳏدودة ﲤكن اﳌرتفق من تدبﲑ زم ه وٕامﲀﻧياته اﻟﱵ ﰷﻧت تضع ﺳدا
بﲔ ردﻫات اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ.
إن ﻫذا اﻟﻘاﻧون اﻟسيد اﻟرﺋ س ﺳ ﳰكن من إصﻼح اﳌساطر اﻻٕداريﺔ
وت سيطها ٓملﲔ ٔن كون ﻟبنﺔ ٔخرى ﻻٕرﺳاء دو اﳊق واﻟﻘاﻧون ،وﲢسﲔ
م اخ ا ٔعﲈل ﲟا ﳝكن من ﲡويد ظروف ش اﳌواطن ،و ﴪيع وثﲑة اﻟتﳮيﺔ
ببﻼد وﻟعل اﳌست دات اﻟﱵ اء ﲠا ﻫذا اﳌﴩوع مﺔ من ﺔ وﲤكن
من إصﻼح تدرﳚي و ٔفﻘي ﻟ ٕﻼدارة اﳌغربيﺔ من ﺔ ٔخرى وﻧذ ر ﲆ ﺳ ل
اﳌثال ﻻ اﳊﴫ:
 ﲢديد اﳌبادئ اﻟعامﺔ اﳌنظمﺔ لعﻼقﺔ اﳉديدة اﻟﱵ يتوجب ٔنﲡمع اﻻٕدارة ﳌرتفق؛
 اﻟﱱام اﻻٕدارات ﲜرد وتصنيف وتدون ﲨيع قراراﲥا اﻻٕداريﺔ منراخ ص ورخص و ٔذو ت وشهادات وم ٔذوﻧيات ومﻘررات و ﲑﻫا من
اﶈررات اﻻٕداريﺔ؛
 ت سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ؛ إﻟزام ﺔ اﻻٕدارات بت ديد ا ال لرد ﲆ طلبات اﳌرتفﻘﲔ ﲠدفاﻟرفع من فعاﻟيﺔ اﻻٕدارة وتﻘ ﲔ ا ٓ ال اﳌرتبطﺔ بطلبات اﳌرتفﻘﲔ؛
 اعتبار ﺳكوت اﻻٕدارة ﲟثابﺔ موافﻘﺔ وٕارﺳاء حق اﳌرتفق ﰲ تﻘدﱘاﻟطعون ،وذ ﲠدف إﻟزام اﻻٕدارة ﱰام ا ٓ ال اﶈددة ﻟها ﲆ
طلبات اﳌرتفﻘﲔ وحﳦا ﲆ تﻘدﱘ رد ﲞصوصها؛
 تعمﲓ اﻻٕدارات ﻟرﳃنﺔ اﳌساطر واﻻٕجراءات اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘراراتاﻻٕداريﺔ اﻟﱵ تد ل ﰲ ﳎال اخ صاصها وت اﳌتعلﻘﺔ ب ٔداء اﳌصاريف
اﻻٕداريﺔ ذات اﻟص  ،ﰲ ٔفق ﲬس ﺳنوات ابتداء من رﱗ دخول ﻫذا
اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتنف ذ ،وﺳ ﱲ ٕا داث بوابﺔ وطنيﺔ لمساطر واﻻٕجراءات
اﻻٕداريﺔ ت ﴩ فﳱا ﲆ و ه اﳋصوص مصنفات اﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ
ﰎ توثيﻘها وتدوﳯا واﳌؤﴍات اﳌتعلﻘﺔ ﲟعاﳉﳤم؛
 ٕا داث الجنﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔاﻟﱵ يعهد ٕا ﳱا ﲢديد ﺳﱰاتيجيﺔ اﻟوطنيﺔ ﻟت سيط اﳌساطر
واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ وت ع تنف ذﻫا ،مع اﻟسهر ﲆ ﳒاح ورش رﳃنﺔ
اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ كﲈ يعهد ٕا ﳱا اﳌصادقﺔ ﲆ مصنفات
اﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ ،ﺳت اء ت اﳌتعلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وﶍو اﲥا
وﻫيئاﲥا اﻟﱵ تتحﻘق اﻟسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ا ليﺔ من مطابﻘﳤا
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ل ﴩيعات واﻟتنظ ت اﳉاري ﲠا اﻟعمل كﲈ تتوﱃ الجنﺔ ا ٕﻻﴍاف ﲆ
إﳒاز دراﺳات ﻟﻘ اس مدى رضا اﳌرتفﻘﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﰲ ﲨيع ا ٔحوال ،ورﰬ ٔن ﻟنا مﻼحظات ﲆ اﳌﴩوع و ﲆ اﻟتعامل
اﻟبطيء لحكومﺔ مع تﻘدﳝه ،وا ي شهد ت ٔخر حواﱄ ﺳنﲔ ﲆ عرضه
ﲆ اﻟﱪﳌان ،ا ي ﻧعتﱪه ﻫدرا لزمن اﻟتﳮوي ﻟبﻼد  ،وﳓن ﻧؤكد كنﻘابﺔ
وفريق ﻧع ش ﳘوم وﻫواجس اﳌوظفﲔ واﳌرتفﻘﲔ ﲆ د اﻟسواء ٔن
إصﻼح اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ ﻟن يتحﻘق ما ﱂ تعمل اﳊكومﺔ ﲆ ﲢﻘ ق اﻻٕﻧصاف
وﺳط اﻟعنﴫ اﻟ ﴩي وﲤكﲔ موظفي اﻻٕدارات اﻟعموم ﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
من حﻘوقهم ﰷم ﲑ م ﻘوصﺔ واﻟرفع من وثﲑة اﻟتكون واﻟتكون اﳌس ﳥر
ا ي من ش ٔﻧه ٔن يطور اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ ،وﳚعلها قاب لتفا ل اﻻٕﳚاﰊ مع
اﻟتغﲑات اﻟﱵ يعرفها اﻟعاﱂ واع د مﻘاربﺔ اﻟتحفﲒ ،بناء ﲆ اﳌردوديﺔ إﱃ
اﻧب مﻘاربﺔ اﻟعﻘاب واﳉزاء وﲢديد اﳌسؤوﻟيات بدقﺔ ﻟﲄ سهل اﶈاﺳبﺔ
دا ل اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ ﰲ إطار ﻧص وروح ا ﺳتور اﳌغرﰊ.
ﻟﲁ ما ﺳبق اﻻٕشارة إﻟيه ،فإﻧنا ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻧص اﳌﴩوع.
 (3مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ
اﳌاﻟيﺔ .2017
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سعدﱐ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،ب ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﲟناﺳبﺔ
م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ  .2017وﻧعتﱪﻫا م اﺳبﺔ لوقوف ﲆ مدى إﳒاز قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
ﻟسنﺔ  ،2017واﻟتعﱶات اﻟﱵ عرفها ﻫذا اﻻٕﳒاز واﻟنﻘاﺋص و خ ﻼﻻت
اﻟﱵ ا ﱰضت تنف ذه .و ٔ يد ٔن م اقشﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ﳚب ٔن كون وفق
مﳯجيﺔ اﻟن ا ﺔ اﳌاﻟيﺔ اﻟﱵ تؤﺳس ﻟعمل الجنﺔ بصفﺔ اصﺔ وﲻل اﻟﱪﳌان
بصفﺔ امﺔ ،من ﻼل دراﺳﺔ ٔﻫداف ووﺳاﺋل وٕاﳒازات اﻟسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
.2017
كﲈ ٔﻧه من اﳌفروض ٔن تعﳣد ﻫذه اﳌناقشﺔ ﲆ تﻘ ﲓ ﺳﱰاتيجيات
من ﻼل توظيف اﻟوﺳاﺋل ﰲ بلوغ ا ٔﻫداف واﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،ﻟتحﻘ ق
اﻻٕﳒازات ودراﺳﺔ ٔ رﻫا ﲆ اﻟوطن واﳌواطنﲔ ،خصوصا و ٔن بﻼد تعرف
ليا اج عيا اخ لط ف ه مفهوم تدبﲑ اﻟش ٔن اﻟعام واﳌسؤوﻟيﺔ واﶈاﺳبﺔ
ﲆ اﳊكومﺔ اﳊاﻟيﺔ ،ف ٔصبحت مرة تندد ﲠذا اﻟغليان و ح ا ات،
ومرة ٔخرى شارك فﳱا وتﻘدم تﴫﳛات ت ﻘد فﳱا اﳊكومﺔ ﻧفسها.
إن ربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ يت ﲆ ﰲ توضيح ا ٔمور وٕاعطاء
اﳊسا ت ا ق ﻘﺔ ﻟ سبﺔ إﳒاز اﳌشاريع واﳌﲒاﻧيات اﻟﱵ توقعﳤا قواﻧﲔ
اﳌاﻟيﺔ ،مادامت ﳇها قواﻧﲔ توقعيﺔ تن ﲏ ﲆ فﱰاضات ،واﳌؤﴍات

اﳌاﻟيﺔ و ق صاديﺔ اﻟعاﳌيﺔ )ﺳعر اﻟبﱰول-ﺳعر ﴏف اﻟعمﻼت-توقعات
اﳌوﰟ اﻟفﻼ  (....و ﲑﻫا من اﻟتوقعات اﻟﱵ من اﳌفروض ٔن ﲢصل ا ٓن
ﲆ سبﺔ ﲱﳤا وٕاﳒازﻫا ،وﲣطط من ﻼﻟها ﻟتصحيح ا ٔوضاع
مستﻘ ﻼ ،رﰬ ٔن قواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ ﻟس ﱵ ) (2018-2017ﱂ ت ٔﰐ ﴚء يذ ر
ﻟتصحيح خ ﻼﻻت ج عيﺔ اﻟﱵ عرفﳤا بﻼد ﻼل اﻟفﱰات اﻟسابﻘﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
كﲈ ﻫو معلوم ،فإن قاﻧون اﻟتصف ﺔ ك ﴘ ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﲆ اعتبار ٔﻧه
وﺳي ﻟتحسﲔ طرق اﻟتﻘد ر واﻟت ؤ وتﻘليص ﻫامش اﳋط ٔ ﰲ ٕا داد
اﻟﻘواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ اﻟﻼحﻘﺔ واﻟت ٔكد من تنف ذ اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ اﻟسنوي ،إﻻ اﻧه ﲆ
اﳌستوى اﻟعمﲇ يﱲ إفراغ قاﻧون اﻟتصف ﺔ من مضموﻧه و ٔﻫدافه اﻟرقابيﺔ ﻟكوﻧه
ﻻ يلﻘى ﻫ م اﻟﻼزم ﻼفا ﻟﻼﻫ م ا ي يلﻘاه اﻟﻘاﻧون اﳌاﱄ اﻟسنوي،
ومرد ذ إﱃ اﻟ طل اﳊكوﱊ و دم ا ﱰام ٓ ال إيدا ه ﳌناقشته ،وﻫذا
من ش ٔﻧه ٔن يضعف اﳌهمﺔ اﻟرقابيﺔ لﱪﳌان ا ي ﻟن ﳣكن من ﲿص ﻧتاﰀ
تنف ذ اﳌﲒاﻧيﺔ من طرف اﳊكومﺔ.
ﻻ ﳚادل ٔ د ﲆ ٔن )قاﻧون اﻟتصف ﺔ( ٔداة ﺳياﺳيﺔ ﳌراق ﺔ مدى
اﻟﱱام اﳊكومﺔ ﻟﱰخ ص اﻟﱪﳌاﱐ ٔثناء تنف ذﻫا لﻘاﻧون اﳌاﱄ .وﻫو ي ٔﰐ
ﻟيث ت اﻟنتاﰀ اﻟﱵ ٔﺳفر عﳯا تنف ذ قاﻧون ماﻟيﺔ اﻟسنﺔ ،وﻟي دد اﻟفروق بﲔ
اﻟتوقعات و ﳒازات ،فهو قاﻧون يﻘارن بﲔ ما ﰎ اﻟتخطيط وبﲔ ما ﰎ
إﳒازه وﲢﻘ ﻘه.
ومن ﻫذا اﳌنطلق فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،ﻧعتﱪ ٔن
م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
 ،2017ﳏطﺔ لوقوف ﲆ مدى ﳒا ﺔ اﻻٕدارة اﳌاﻟيﺔ اﳌغربيﺔ ﰲ تنف ذ
اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟسنويﺔ ،ومدى ا ﱰام اﳊكومﺔ ﻻﻟﱱاماﲥا ﰲ دة ﳎاﻻت،
وخصوصا ﰲ ﲢﻘ ق إقﻼع اق صادي ﲠدف دﰪ ا ﳮو و لق اﻟﱶوة ﰲ إطار
ﳕوذج اق صادي م دد ،وﰲ ﻧفس اﻟوقت ٕا ادة اﻟتوازن إﱃ اﳌاﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ
ووفق اﻟﲋيف ،ﻫذا اﻟﲋيف اﳌزمن ا ي يعرفه اق صاد اﻟوطﲏ وا ي
ﰷﻧت ت ٔثﲑات ﺳلبيﺔ ﲆ اﻟعرض ج عي و ﲆ اﳌعاش اﻟيوﱊ
لمواطنﲔ وخصوصا اﻟطبﻘات اﻟفﻘﲑة واﻟف ات اﻟعﲈﻟيﺔ وﲻوم موظفات
وموظفي ا و ﲟا فﳱم اﻟطبﻘﺔ اﳌتوﺳطﺔ اﻟﱵ ٔصبحت تتﻘهﻘر ﺳنﺔ بعد
ﺳنﺔ ،جراء اﻟضغط اﻟﴬيﱯ اﳌباﴍ و ﲑ اﳌباﴍ )اﻟﴬيبﺔ ﲆ ا ل-
اﻟﴬيبﺔ ﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ( مصاريف اﻟتعلﲓ اﳋاص واﻟتطب ب و ﲑﻫا من
ا ٕﻻ راﻫات ج عيﺔ ا ٔخرى اﻟﱵ يﱧ ﲢت وط ٔﲥا ﲻوم اﳌواطنﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إﻧنا ﰲ فريﻘ ا ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﻻبد من إبداء ٓراﺋنا ومﻼحظاتنا
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ﲞصوص ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون ،واﻟﱵ ﺳتكون وفق اﻟتاﻟيﺔ:
 ﻟرﰬ من سجيل اﻟرصيد اﻟعادي ﳌبلغ فاق اﻟتوقعات ب 517.7مليون درﱒ  %3.45اخ ﳣت ﺳنﺔ  2017بعجز قدره 843.37
مليون درﱒ مﻘابل توقعات قدرت ﲟبلغ  969.32مليون درﱒٔ ،ي
بعجز إضاﰲ بلغ  874.4مليون درﱒ؛
 اﺳ ﳣرار د ن اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ ﰲ رتفاع بوتﲑة ٔﴎعمن د ن اﳋزينﺔ ،إذ اﻧتﻘل من  233.261مليون درﱒ عند مﱲ ﺳنﺔ
 2016إﱃ  755.277مليون درﱒ مع ﳖايﺔ ٔ 2017ي ﲝجم د ن
إضاﰲ بلغ  522.16مليون درﱒ وز دة ب سبﺔ  %4.6مﻘارﻧﺔ مع
ﺳنﺔ 2016؛
 رﰬ ا هودات اﻟﱵ بذ ﳤا اﳊكومﺔ ﻼل اﻟسنوات ا ٔ ﲑة من ٔ لتصف ﺔ ا ن اﳌتعلق ﻟﴬيبﺔ ﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ ،عرف ﻫذا ا ٔ ﲑ
اﺳ ﳣرار راﰼ اﳌت ٔخرات اﳌستحﻘﺔ ﲡاه اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت
اﻟعموم ﺔ ﻧظرا ٔﳘيﺔ ﲩم اﺳ راﲥا ،ح ث ارتفع ا ن اﳌتعلق
ﻟﴬيبﺔ ﲆ اﻟﻘﳰﺔ اﳌضافﺔ اﳌﻘ د ﰲ حسا ت اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت
اﻟعموم ﺔ ﲆ شﲁ مستحﻘات ﲆ ا و ب مبلغ  6،4مليار درﱒ
ﻼل ﺳنﺔ  ،2017إذ اﻧتﻘل من  6.27مليار درﱒ إﱃ  2.32مليار
درﱒ؛
 اﳌداخ ل اﻟعاديﺔ لمﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ و ﻼل ﺳنﺔ  2017بلغت ماﶍو ه  8.229مليار درﱒ مﳯا  5.200مليار درﱒ ﳈداخ ل ج اﺋيﺔ
صاف ﺔ و 8.25مليار درﱒ ﳈداخ ل ﲑ ج اﺋيﺔ و 5.3مليار درﱒ
ﳘت مداخ ل م ٔتيﺔ من بعض اﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ ﻻﺳ
صندوق ﲤويل اﻟطرق وصندوق دﰪ ٔﺳعار بعض اﳌواد اﻟغذاﺋيﺔ؛
 رجع ﳔفاض اﻟطف ف اﳌس ل ﰲ اﳌوارد اﳌت ٔتيﺔ من اﳌؤﺳساتواﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ مﻘارﻧﺔ ﻟسنﺔ اﻟفارطﺔ إﱃ راجع ﲢويﻼت بعض
اﳌساﳘﲔ ا ٔﺳاﺳ يﲔ ٔﺳباب ظرف ﺔ ،ح ث ٔدى راجع ﲢويﻼت
ﻫذه اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ ،إﱃ سجيل اﳔفاض قدره 1
مليار درﱒٔ ،ي ما س ه  %5.12من اﳌبلغ اﻻٕجﲈﱄ لموارد اﳌت ٔتيﺔ
من اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ؛
 ف ﳜص اﻟنفﻘات فﻘد بلغ ﶍوع اﻟنفﻘات ما قدره  640.272مليوندرﱒ ﻼل ﺳنﺔ  ،2017م اوزة بذ اﳌداخ ل اﻟعاديﺔ ﲟبلغ
 754.42مليون درﱒٔ ،ي ب سبﺔ  %6.18وت شﲁ ﻫذه اﻟنفﻘات
من ﻧفﻘات اﳌوظفﲔ ب سبﺔ  %4.38وﻧفﻘات ﺳ ر ب سبﺔ
 %5.24ومصاريف اﳌعدات واﻟنفﻘات ا تلفﺔ ب سبﺔ %21.6
وفواﺋد ا ن اﻟعموﱊ ب سبﺔ  %9.9إضافﺔ ٕاﱃ ﲀﻟيف اﳌﻘاصﺔ
%6.5؛

 وﲭلت ﻧفﻘات اﻟ سيﲑ ﻼل ﺳنﺔ  2017م لغ  683.178مليوندرﱒ ٔي ﲟعدل اﺳﳤﻼك ع دات اﳌف و ﺔ ﲟوجب قاﻧون اﳌاﻟيﺔ
بلغ  ،%98ورجع ﻫذا اﻟفارق إﱃ ذ اﳌس ل ﲆ مستوى
اﺳﳤﻼك ﻧفﻘات اﳌعدات واﻟنفﻘات ا تلفﺔ ) قص  369.2مليون
درﱒ( وﻧفﻘات اﳌوظفﲔ وا ٔعوان ) قص  103.2مليون درﱒ( ،ﰲ
ﲔ ﲡاوزت ﻧفﻘات اﳌﻘاصﺔ ما ﰷن م وقعا ﲟبلغ  680مليون درﱒ؛
 بلغت ﻟﱱامات واﻟصادرات اﳋاصﺔ بنفﻘات ﺳ ر ﻟسنﺔ 2017ﲆ اﻟتواﱄ  836.80مليون درﱒ و 001.67مليون درﱒ ،ز دة
قدرﻫا ﲆ اﻟتواﱄ  %5و %9مﻘارﻧﺔ سنﺔ ٔ ،2016ي ﲟعدل اﻟﱱام
قدره  %96ومعدل إصدار قدره  %83وسبﺔ إﳒاز بلغت %79؛
 وكﲈ ﲡدر اﻻٕشارة إﱃ صعوبﺔ اﻟﻘ ام بت ليل دق ق ﻟتنف ذ ﻧفﻘاتﺳ ر اﶈو إﱃ اﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ وذ س ب
غياب تفريد ﻟها ﲆ مستوى مﲒاﻧيات ﻫذه ا ٔ ﲑة مع اﻟعﲅ ٔن خطر
ت ٔج ل تنف ذ ﻧفﻘات ﺳ ر اﳌتعلﻘﺔ ﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ و اﳌﱪﳎﺔ
رﰟ ﺳنﺔ  2017إﱃ اﻟسنوات اﻟﻼحﻘﺔ ﳞم ٔيضا ع دات اﶈو
إﱃ اﳌؤﺳسات واﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ ﲆ شﲁ م ح؛
 بلغت مداخ ل اﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ ﻟسنﺔ  2017ما س ه %9.33من ﶍوع اﳌداخ ل اﻟعاديﺔ لمﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ وذ ﲟبلغ
 871.77مليون درﱒ .كﲈ ﲭلت ﻧفﻘاﲥا م لغ  672.70مليون درﱒ،
ٔي ما س ه  %9.25من ﶍوع اﻟنفﻘات اﻟعاديﺔ لمﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ .وقد
ٔﺳفر ﲢليل مداخ ل وﻧفﻘات اﳊسا ت اﳋصوصيﺔ لخزينﺔ عن
اﳌﻼحظات اﻟتاﻟيﺔ:
 دم مﻼﲚﺔ مداخ ل اﳊسا ت اﳌرصدة ٔمور خصوصيﺔ ﳊاج اﲥااﻟفعليﺔ؛
 إدراج ﻧفﻘات م علﻘﺔ ﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ و ﰲ حسا ت مرصدة ٔمورخصوصيﺔ؛
 تغيﲑات مﺔ وم كررة تعرفها اﻟﱪﳎﺔ ا ٔوﻟيﺔ لحسا ت اﳌرصدةٔمور خصوصيﺔ؛
 ف ﳜص مرافق ا و اﳌسﲑة بصورة مستﻘ فﻘد بلغ ددﻫا ﺳنﺔ 2017ما ﶍو ه  208مرفﻘأ ،ي ز دة ٔربع مرافق مﻘارﻧﺔ مع ﺳنﺔ
 .2016و ﻟرﰬ من ضعف مﲒاﻧ ﳤا مﻘارﻧﺔ مع ﰶ مكو ت مﲒاﻧيﺔ
ا و  ،ﳝكن ٔن شﲁ ﻫذه اﳌرافق رافعﺔ ﻟتحسﲔ بعض اﳋدمات
اﻟعموم ﺔ.
وقد عرف سيﲑﻫا ﻼل ﺳنﺔ  ،2017سجيل اﳌﻼحظات اﻟتاﻟيﺔ:
 ظلت توقعات قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟ سبﺔ لمداخ ل واﻟنفﻘات دونمستوى ما ت ه ﻫذه اﳌرافق من إمﲀﻧيات ،ح ث ﱂ تت اوز ﻫذه
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ا ٕﻻ ﻼﱊ ٔو اﻟﱪﳌاﱐ وحﱴ ﰲ ٔوﺳاط اﳉامعيﲔ واﻟفا لﲔ ق صاديﲔ
ج عيﲔ واﳊكومﺔ ﻟرﰬ من اﻟتﻘدم ا ي ٔحرز ﰲ ﳎال اﻻٕﻫ م
بﻘاﻧون اﻟتصف ﺔ وا ي وصل د ﲣصيص فصل ﰲ ا ﺳتور ﻟهذا
اﻟﻘاﻧون )اﻟفصل  (76ورﰬ ذ فاﳊكومﺔ ﻻزاﻟت تت ٔخر وﻻ تعطي
ﻟﻘواﻧﲔ اﻟتصف ﺔ ﻧفس ا ٔﳘيﺔ اﻟﱵ تعطﳱا ﻟﻘواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ ،فعوض ٔن
ﻧناقش اﻟيوم قاﻧون اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ  2018ﻫا ﳓن ﻧناقش قاﻧون اﻟتصف ﺔ
لسنﺔ اﻟﱵ ﺳبﻘﳤا ٔي ﺳنﺔ .2017
وﲞصوص قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  2017ا ي ﳓن بصدد م اقشته،
ددت اﳊكومﺔ ﲬسﺔ )ٔ (5وﻟو ت كﱪى ﰷﻟتاﱄ:
 ﴪيع اﻟتحول اﻟهيﳫي ﻟﻼق صاد اﻟوطﲏ ﱪ اﻟﱰكﲒ ﲆ اﻟتصنيعوٕاﻧعاش اﻟتصد ر ،وﻻ ﳛتاج اﳌت ع إﱃ بﲑ عناء ﻟيت ٔكد من ذ  ،إذ
ﻻزﻟنا بعيد ن ﰻ اﻟبعد ﲆ ﲢﻘ ق ﻫذا اﻟهدف ،و ﲑ دﻟيل ﲆ ذ
ﻫو سبﺔ ا ﳮو اﶈﻘﻘﺔ رﰟ ﺳنﺔ  2017واﻟﱵ وصلت  %4.1بعد
سجيل سبﺔ ﳕو ﻻ تت اوز  1.6ﺳنﺔ ٔ ،2016ي اﻟسنﺔ اﻟﱵ ق لها
وﻫذا ﻻ يعد ﻧ ﺔ ﻟهذا اﻟ ﴪيع ،وﻟكن ﻧ ﺔ موﰟ فﻼ ج د ،وﻫو
ما يعﲏ ٔن اق صاد اﻟوطﲏ ﻻ زال ﲢت رﲪﺔ اﻟسﲈء واﻟ ساقطات
اﳌطريﺔ ،وﻧطلب من ﷲ ٔن ينعم لينا ﻫذه اﻟسنﺔ ﲟوﰟ فﻼ ج د
رفع من سبﺔ ا ﳮو.
 تعزز تنافسيﺔ ق صاد اﻟوﴆ وٕاﻧعاش ﺳ ر اﳋاص:ﻻبد ٔن كون واقعيﲔ ﻟنﻘول ٔن تعزز تنافسيﺔ ق صاد اﻟوطﲏ
ﻻ ﳝكن ٔن تﱲ ﰲ ﺳنﺔ ماﻟيﺔ وا دة وﻟكﳯا صﲑورة مو ﺔ من
اﻻٕصﻼ ات ﰲ ﲨيع ا اﻻت ٔما إﻧعاش ﺳ ر اﳋاص ،ف اﻟرﰬ من
ﰻ ما قدم ويﻘدم ﺳنو من ﲢفﲒات وام يازات لﻘطاع اﳋاص ،فإن
ﻫذا ا ٔ ﲑ ﱂ ﳛﻘق ش ا يذ ر ،بل وحﱴ ﺳ رات اﻟﱵ لﻘت ﱂ
ﲢﻘق اﳌرجو مﳯا وﱂ ﲣلق قﳰﺔ مضافﺔ وﻻ م اصب شغل و ٔﻧنا ﻧصب
اﳌاء ﰲ اﻟرمل ،ا ﻻبد من مراجعﺔ اﻟسياﺳات اﳊكوم ﺔ ﰲ ﻫذا ا ال
وﻻبد من ٕا ادة اﻟنظر ﰲ اﻻٕعفاءات اﻟﴬي ﺔ وتﻘ ﲓ اﻟتحفﲒات اﳌمنو ﺔ
لﻘطاع اﳋاص ،كﲈ ﻻبد من اﶈاﺳبﺔ ﲆ ﻫذا اﻻٕطار.

اﻟتوقعات سبﺔ  %1.38من اﳌداخ ل اﻟﱵ ﰎ ﲢصيلها ؛
 ﱂ يت اوز معدل تنف ذ مﲒاﻧيات ﻫذه اﳌرافق سبﺔ .%46اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
وخ اما ،فإﻧنا ﰲ ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،ﻧؤكد ﲆ ٔن اﳌعطيات
ﺳ ﴩاف ﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﲟﲒاﻧيﺔ ﺳنﺔ  ،2017ﱔ توقعات فرضﳤا اﻟﱪامج
اﳊكوم ﺔ اﳌن ﻘﺔ بدورﻫا من اﻟﱪامج ﻧت ابيﺔ ﻟ ٔ حزاب اﳌشﳫﺔ
لحكومﺔ ،واﳌفرطﺔ ﰲ اﻟتفاؤل ،ح ث ٔن ﻫذه اﳌﳯجيﺔ تصطدم بواقع
اﻟتحوﻻت اﻟسياﺳيﺔ وا ﺳتوريﺔ اﻟﱵ عرفﳤا بﻼد  ،ﳑا ﳚعلنا ﻧؤكد مرة
ٔخرى ﲆ ﴐورة وضع فرضيات ٔكﱶ واقعيﺔ و ٔكﱶ ديﺔ و ٔكﱶ قر من
اﻟواقع اﳌع ش لمواطنﲔ.
واع دا ﲆ ما ورد ﰲ تﻘرر ا لس ا ٔ ﲆ لحسا ت حول تنف ذ
قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ  ،2016-2017وكذا اﻟتﻘارر اﳌعدة من طرف وزارة
اﳌاﻟيﺔ اﳌصاح ﺔ ﻟﻘاﻧون اﻟتصف ﺔ ﳒد من ﻼل مﻘاربﺔ إحصاﺋيﺔ ٔن سبﺔ
اﻻٕﳒاز ﻻ تعطي صورة حﻘ ﻘ ﺔ حول اﻟتنف ذ اﻟفعﲇ وا ﳯاﰄ ﶺيع اﻟنفﻘات،
وﻫنا ﻧطرح ﺳؤ عريضا حول ضعف سبﺔ اﻻٕﳒاز ﰲ بعض اﻟﻘطا ات
رﰬ ٔن ﻫذه اﻟﻘطا ات و ﻼل م اقشﺔ اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟفرعيﺔ اﻟﻘطاعيﺔ شتﲄ من
ضعف اﳌوارد ٔو اﳋصاص ﰲ مﲒاﻧياﲥا اﻟفرعيﺔ ،وﻫذا ما ﳚعلنا ﻧطرح
اﻟسؤال اﻟعريض وا ٔبدي حول ﺳوء توزيع اﳌوارد اﳌاﻟيﺔ بﲔ اﳌرافق
اﻟعموم ﺔ ،خصوصا و ٔن ﻫذه اﻟعمليﺔ ﲢول ﻟبعض اﳌرافق اع دات ماﻟيﺔ
تفوق طاقﳤا ﺳ عابيﺔ ،ﰲ ﲔ ﲢرم مرافق ٔخرى من موارد إضاف ﺔ ﻟها
اﻟﻘدرة ﲆ اﺳتغﻼﻟها ﳇيأ ،ضف إﱃ ﻫذا ﳇه ٔن اﳌرافق ج عيﺔ
ﻟعديد من اﻟوزارات واﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ شكو من دم توفرﻫا ﲆ
إمﲀ ت ماديﺔ ﰷف ﺔ ،ﰲ ﲔ ٔن اﳌرافق ا ٔخرى يبﲔ واقع اﳊال فﳱا ٔﳖا ﱂ
تﻘم ﺳتغﻼل اﳌوارد ا و ﻟها شﲁ ﳇي.
ﻟﲁ ما ﺳبق اﻻٕشارة إﻟيه ،اﻟسيد اﻟرﺋ س ،فإﻧنا ﰲ ﲢاد
اﳌغرﰊ لشغل ﻧصوت ﻻم ناع ﲆ ﻧص اﳌﴩوع.

 ٔما عن ا ٔوﻟو ت ا ٔخرى وﱔ ت ٔﻫيل اﻟر ٔﺳﲈل اﻟ ﴩيوتﻘليص اﻟفوارق ج عيﺔ وتعزز اﳊﲀمﺔ فﳫها ﲨل ٕا شاﺋيﺔ ريكﺔ ﻻ
ﲡد ﻟها ٔ را ﰲ اﻟواقع فﻼ قاﻧون ماﻟيﺔ  2017وﻻ اﻟﻘواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ اﳌواﻟيﺔ
اﺳتطاعت ٔن ﲢد من اﻟفوارق ج عيﺔ وا اﻟيﺔ ما ﱂ كن ﻫناك
ٕارادة حﻘ ﻘ ﺔ ﻟ ٕﻼصﻼح واﻻٕقﻼع ق صاد اﻟوطﲏ ا ي يظل رﻫينا
ع د دﳝﻘراطيﺔ حﻘ ﻘ ﺔ واﻟﻘطع مع اق صاد اﻟريع وربط اﳌسؤوﻟيﺔ
ﶈاﺳبﺔ وٕاجراء إصﻼ ات حﻘ ﻘ ﺔ ﰲ اﻟتعلﲓ واﻟص ﺔ واﻟﻘضاء و ﰶ
ا اﻻت ا ٔخرى ،ﲡرى ﲆ ٔيدي ﳔب ﺳياﺳيﺔ زﳞﺔ وصادقﺔ ،ﻟكن
ﻻبد من اﻻٕشارة ٔن ٔوﻟويﺔ وا دة ﲷن ا ٔوﻟو ت ﱔ اﻟﱵ ﲢظى

 .VIIIﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝﻘراطيﺔ لشغل:
مﴩوع قاﻧون اﻟتصف ﺔ رﰴ  22.19اﳌتعلق ب ف ذ قاﻧون اﳌاﻟيﺔ لسنﺔ اﳌاﻟيﺔ
.2017
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
إن م اقشﺔ قواﻧﲔ اﻟتصف ﺔ شﲁ ﳏطﺔ مﺔ ﰲ اﻟرقابﺔ اﻟﱵ ﳝارﺳها
اﻟﱪﳌان ﲆ ٔعﲈل اﳊكومات ،ﻟكن ﻫذه اﶈطﺔ ﻻزاﻟت م عﱶة وﻻ
ﲢظى بنفس اﻻٕﻫ م ا ي ﲢظى به قواﻧﲔ اﳌاﻟيﺔ ﺳواء ﲆ اﳌستوى
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ٔوﻟويﺔ ٔﻻ وﱔ اﳊفاظ ﲆ اﻟتواز ت اﳌا رو اق صاديﺔ ﻫذا ا ٔمر
ﲢرص ليه ﰻ اﳊكومات اﳌتعاق ﺔ وﳛرص ليه ﰻ وزراء ق صاد
واﳌاﻟيﺔ .وﻫنا ﻻبد من اﻟتذكﲑ ٔﻧنا كنا ﻧ ظر من اﻟسيد وز ر ق صاد
واﳌاﻟيﺔ اﳊاﱄ بعد حواﱄ ﺳنﺔ وﻧصف من اﻟتدبﲑ ﲆ ر ٔس اﻟوزارة ٔن
يﻘدم ﻟنا عرضا مغا را ﻟعروض ﺳلفه ،كنا ﻧ ظر ٔن يﻘدم ﻟنا ﴩﳛا
لﲈﻟيﺔ اﻟعموم ﺔ ٔ ،ن ي سط ٔمام ﳑثﲇ ا ٔمﺔ ا ٔﺳباب اﳊﻘ ﻘ ﺔ ﻟعجز
اﳌﲒاﻧيﺔ اﳌزمن وﺳبل إﳚاد و لق موارد ماﻟيﺔ إضاف ﺔ ﻟسد ثﻘوب
اﳌﲒاﻧيﺔ ،وما ﱔ ﺳبل اﳊد من ا ٕﻻرتفاع اﳌتواصل لمديوﻧيﺔ ﰾ ﻧفكر
ﲨيعا ﰲ يف ﺔ إخراج بﻼد من ا ٔزمﺔ اﳌاﻟيﺔ واﻻٕق صاديﺔ اﻟﱵ سﲑ
ﳓو اﻟباب اﳌسدود .وكنا قد اقﱰح ا ﲆ اﻟوز ر اﻟسابق تنظﲓ يوم
دراﳼ لتفكﲑ اﶺاعي ﰲ إﳚاد موارد إضاف ﺔ ﳌاﻟيﺔ ا و  ،وﰷن قد
ق ل ﻫذا اﳌﻘﱰح ﻟكن ﱂ ﳝر قط إﱃ اﻟتنف ذ و ٔ د طرح ﻫذا اﳌﻘﱰح
ليﲂ اﻟسيد اﻟوز ر وﰻ ﳘنا اﳌساﳘﺔ ﰲ إصﻼح ٔعطاب اﳌاﻟيﺔ
اﻟعموم ﺔ.
اﻟسيد اﻟوز ر قاﻧون اﳌاﻟيﺔ ﻟسنﺔ ٔ 2017ﳒرته حكومﺔ ﰷﻧت قد
ا ﳤت وﻻ ﳤا و ٔصدرت مراﺳﲓ حكومﺔ تﴫيف ا ٔعﲈل وﻧفذته
اﳊكومﺔ اﳊاﻟيﺔ ،قاﻧون ماﻟيﺔ ٔﳒز ف ه عهد وز ر ﺳابق ﲤت إقاﻟته،
وﻧناقش ا ٓن قاﻧون تصف ﺔ مع وز ر ٓخر ﻟكن اﻧطﻼقا من اﺳ ﳣراريﺔ
ا و  ،لﲈ ٔن اﳊكومﺔ اﳊاﻟيﺔ ﱔ اﺳ ﳣرار لحكومﺔ اﻟسابﻘﺔ واعتبارا
ﻟكون قاﻧون اﳌاﻟيﺔ اﳌعﲏ ﻧفذته حكوم ﲂ ف ٔﻧﱲ اﳌسؤوﻟون اﳌساءﻟون
عنه ﳁاذا عن ا ٔرقام؟
قاﻧون اﻟتصف ﺔ ﻟسنﺔ 2017
اﻟفرضيات
سبﺔ ا ﳮو
ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ
معدل اﻟتضخم

اﻟفرضيات
.%4.5
%3
%1.7

)اﻟفرق اﻟعام بﲔ توقعات موارد اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟعامﺔ حواﱄ  15مليار
درﱒ(
 -4مداخ ل مرافق ا و اﳌسﲑة بصورة مستﻘ خصوصا ما
يتعلق ﲟداخ ل ﺳ ر ﲭلت بو شاﺳعا بﲔ اﻟتوقعات وما ﲢﻘق
فعليا وﳝكن ٔن يد ل إﱃ كتاب غين س" "Guinessﻟ ٔ رقام اﻟﻘ اﺳيﺔ
ح ث بلغ ٔكﱶ من  500مرة ضعف اﻟتوقعات ﰎ توقع  745مليون
درﱒ وﲢﻘق  4مليار درﱒ.
 -5بعض اﳌداخ ل و اﻟتحصيﻼت فﳱا بلغت اﻟضعف اﻟغرامات ٔو
اﻟعﻘو ت اﳌاﻟيﺔ اﻟصادرة عن اﶈاﰼ اﳌاﻟيﺔ
توقعت اﳊكومﺔ  250مليون وﰒ ﲢصيل  562مليون درﱒ عن
اﶈاﰼ اﳌاﻟيﺔ  30مليون درﱒ 62 .مليون درﱒ ٔو ٔضعاف مضاعفﺔ
موارد وزارة اﻟص ﺔ.
ﰎ توق ع  1.6مليون درﱒ اﻟتحصيل 24 ،مليون درﱒ وﻫو ما ﳝثل
 15مرة ضعف اﻟتوقع فواﺋد ﲻليات ﲡبﲑ اﳋزينﺔ اﻟعموم ﺔ  5.3ملون
ﰎ ﲢصيل ٔ 173ي  2مرات وزارة ق صاد واﳌاﻟيﺔ موارد اﻻٕدارة
اﻟعامﺔ
اﻟز دات اﳌﱰتبﺔ عن اﻟت ٔ ﲑ اﳌديوﻧيﺔ اﻟعامﺔ لﴬاﺋب ،ﰎ توقع
 1.3مليار درﱒ وﰎ ﲢصيل  2.7مليار درﱒ.
موارد وزارة اﻟتجهﲒ واﻟنﻘل والوجس ك واﳌاء ﰎ توقع  9.3مليون
درﱒ وﰎ ﲢصيل  214مليون درﱒ وﻫو ما يعادل  23مرة ضعف
اﳌتوقع.
مداخ ل رﰟ ا ﳣديدات من اﳊسا ت اﳌرصدة ٔمور خصوصيﺔ
وضعت لتذ رة وﰎ ﲢصيل  6.38مليون درﱒ.
 -6حصي اﳌصادرات توقعﱲ  31مليون درﱒ واﳊصي ا ﳯاﺋيﺔ
صفر ) (00درﱒ.
اﳌوارد ا ٓتيﺔ من صندوق اﻻٕيداع واﻟتدبﲑ ﰎ توقع  272مليون
درﱒ ﱂ يﱲ ﲢصيل ٔي درﱒ.
ﲢصيل ٔقل من اﻟنصف من موارد وزارة اﻟطاقﺔ واﳌعادن إذ ﰎ
توقع  98.5مليون درﱒ ،ﰲ ﲔ ﰎ ﲢصيل  46.5مليون درﱒ.
 -7ﶍوع موارد قﱰاض ا ا ﲇ واﳋار  73.268مليون
درﱒ .ﶍوع ﻧفﻘات ﺳ ر بلغ فﻘط  670.12مليون درﱒ.
وحسب اﳌادة  64من اﻟﻘاﻧون اﻟتنظﳰي ﻟﻘاﻧون اﳌاﻟيﺔ ٔ :ن مصﲑ
ﺳبع ) (7مليار درﱒ؟

ما ﲢﻘق
%4.1
%3.5
%0.8

 4 -1مليارات درﱒ كفرق بﲔ توقعات ﲺز اﳌﲒاﻧيﺔ ما ﲭل فعﻼ
عجز ح ث وصل ﻫذا اﻟرﰴ إﱃ  37.143مليار درﱒ ﰲ ﲔ ٔن
اﳊكومﺔ توقعت حواﱄ  33مليار درﱒ.
 -2اﺳ ﳣرار تفاﰴ مديوﻧيﺔ اﳋزينﺔ ح ث وصل إﱃ  700مليار ٔﻻ
يعتﱪ ﻫذا ا ٔمر مؤﴍا خطﲑا.
 -3ﶍوع ﻧفﻘات ا و )مكو ت اﳌﲒاﻧيﺔ اﻟثﻼث( توقعت اﳊكومﺔ
 398مليار درﱒ ووصلت اﻻٕع دات ا ﳯاﺋيﺔ إﱃ  537مليار درﱒ
ز دة حواﱄ  140مليار درﱒ وﻫو رﰴ د بﲑ كفرق بﲔ اﻟتوقعات و
ع دات ا ﳯاﺋيﺔ.

مﴩوع قاﻧون رﰴ  46.18يﻘﴤ بتغيﲑ و ﳣﲓ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق بعﻘود
اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطاعيﲔ اﻟعام واﳋاص
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
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واﳌﻘاوﻻت اﻟعموم ﺔ ،واﳊفاظ ﲆ ﳏتواه ا ٔصﲇ وا ي رﱊ إﱃ
ﲢميل اﻟﻘطاع اﻟعام ﰷفﺔ ا اطر ويفسح ا ال لﻘطاع اﳋاص ﳉﲏ
ا ٔ ر ح.
اﻟسيد اﻟوز ر،
إن ﻫذه اﻟطريﻘﺔ ﰲ تدبﲑ ا ﳣويﻼت اﻟعموم ﺔ ،ﱔ اﺳ ﳣرار
ٔﺳلوب اﻟتدبﲑ اﳌفوض ا ي ﺳاد اﻟبﻼد م ذ ﺳنﺔ  1997ودمر ﲨيع
اﳌرافق اﻟعموم ﺔ من دمات اﳌاء واﻟكهر ء واﻟتطهﲑ ،واﻟنﻘل اﳊﴬي
وﲨع اﻟنفا ت ،اﻟﱵ ﰷن ﻟها اﻧعﲀﺳات وخﳰﺔ ﲆ ا ٔوضاع ج عيﺔ
و ﲆ اﻟﻘدرة اﻟﴩاﺋيﺔ لمواطنﲔ كﲈ مست ﻟسﲅ ج عي.
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم ،إﻧنا ﰲ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝﻘراطيﺔ لشغل ﻧدعو
اﳊكومﺔ إﱃ ٔن تعود إﱃ رشدﻫا و ٔن سن إطارا ﴩيعيا راعي مصاﱀ
اﳌواطنﲔ ومصل ﺔ ق صاد اﻟوطﲏ عتبار ٔن ا و ﱔ اﳌسؤول
اﻟوح د ﲆ وﻟوج اﳌواطنﲔ إﱃ دمات اج عيﺔ ذات جودة واﳊرص
ﲆ مﻘومات اﻟسﲅ ج عي.
ﰻ ﻫذا ٔن اﻟﻘاﻧون ﻧفسه يؤكد ﲆ ٔﻧه من اﻟواجب ﴩ ٔﱒ
اﻟبيا ت اﳌتعلﻘﺔ بعﻘود اﻟﴩاكﺔ.
ﻫل صدرت ﰻ اﻟنصوص اﻟتنظﳰيﺔ اﳌتعلﻘﺔ ﻟﻘاﻧون 86.12؟
اﳌهارات اﻻٕبداعيﺔ لﻘطاع اﳋاص ؟ !! وقد اء ﰲ اﻟصف ﺔ 4
لمذ رة اﻟتﻘدﳝيﺔ لﻘاﻧون  46.18ا ﱰافا ﴏﳛا ب ٔن اﻟنتاﰀ ظلت دون
مستوى اﻟتطلعات.
وﻫل تعﱶ تفعيل اﻟﴩاكﺔ يعود فﻘط إﱃ ا ٔﺳباب ا ٔربع اﳌذ ورة
ﰲ اﳌذ رة اﻟتﻘدﳝيﺔ  :دم اﻟفهم  /دم اﻟشموﻟيﺔ  /غياب ﻫيئﺔ مركزيﺔ /
بطء اﳌساطر خصوصا اﻟعرض اﻟتلﻘاﰄ  /اﳌسطرة اﻟتفاوضيﺔ.
قاﻧون اﳌاﻟيﺔ  2020ا ﳣويﻼت اﳌبتكرة ،ما ﱔ اﳌشاريع ﺳ ريﺔ
ﰲ اﻟبناء؟ اﻟطاقات اﳌت ددة؟ اﳌياه واﻟص ﺔ :ﺳد ب واﻧدر ،ﲢليﺔ
اﳌياه ا  ،إﻧتاج ا ٔمطار ،ﲢليﺔ اﳌياه شتوكﺔ ...؟

اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
كنا ﻧ ظر من اﻟسيد اﻟوز ر ان يﻘدم ﻟنا ﲟناﺳبﺔ عرض مﴩوع
قاﻧون تعديﲇ لﻘاﻧون رﰴ  86.12تﻘررا وﻟو ﳐتﴫا عن ما ﲢﻘق
ﻼل اﻟسنوات اﶆس اﻟﱵ د ل فﳱا ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﲒ اﻟتطبيق ،وما
ﱔ اﻟﴩاﰷت اﻟكﱪى واﳌهيﳫﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘت ﻼل ﻫذه اﳌدة ،وما ﱔ
اﳋدمات ج عيﺔ واﻟب ات اﻟتحتيﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘت ٔو ٔﳒزت من ﻼل
ﻫذه اﻟتعاقدات ،وما ﱔ اﻟﻘدرات بتﲀريﺔ اﻟﱵ ٔبداﻫا اﻟﻘطاع اﳋاص
واﻟﱵ اﺳتفادت مﳯا ا و  ،وما ﻫو ﲩم ا ﳣويﻼت اﻟﱵ قد ا اﻟﻘطاع
اﳋاص ﰲ إطار ﻫذه اﻟﴩاﰷت؟ ﳓن ﻧطاﻟب ﲠذه اﳌعلومات ذ
ٔن مﻘ ضيات ﻫذا اﻟﻘاﻧون تنص ﲆ ﴐورة ﴩ ٔﱒ اﻟبيا ت اﳌتعلﻘﺔ
بعﻘود اﻟﴩاكﺔ.
اﻟسيد اﻟوز ر،
اء ﰲ عرضﲂ اﻟتﻘدﳝي تﻘ ﻟتنف ذ اﻟﻘاﻧون رﰴ  86.12اﳌتعلق
بعﻘود اﻟﴩاكﺔ بﲔ اﻟﻘطاعيﲔ اﻟعام واﳋاص ما يف د ب ٔن تعﱶ تفعيل
مﻘ ضيات ﻫذا اﻟﻘاﻧون بعد مرور ٔربع ﺳنوات ﲆ دخو ﲒ اﻟتنف ذ
يعود إﱃ ون اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ واﻟتنظﳰي اﳉاري به اﻟعمل ٔ ن عن
ﳏدوديته ﰲ ت ٔطﲑ وموا بﺔ ﰷفﺔ مرا ل مشاريع اﻟﴩاكﺔ ،ﻼوة ﲆ
تعﻘ د اﳌساطر و غياب اﻟت سيق بﲔ ﳐتلف اﳌصاﱀ اﻟوزاريﺔ ،كﲈ
ا سم ﻫذا اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ بعدم ﴰوﻟيته ،ف ٕازاء ﻫذا اﻻٕقرار بعدم فعاﻟيﺔ
ﻫذا اﻻٕطار اﻟﻘاﻧوﱐ اصﺔ و ٔن اﳌنجزات اﻟﱵ ﲤت ﰲ إطاره ظلت د
م واضعﺔ ﲆ ٔرض اﻟواقع ،ﰷن من اﳌنتظر ٔن تﻘدموا مﴩوع قاﻧون
يبدد ا اوف اﻟﱵ ﰷﻧت ت ابنا ﳈواطنﲔ من ﺳن قاﻧون ﲟثابﺔ خوصصﺔ
مﻘ عﺔ كرس ﲤلص ا و من وظاﺋفها اﻟسياديﺔ وا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ ي ج
عﳯا تفك ك لﻘطاع اﻟعام واﳖيار ل دمﺔ اﻟعموم ﺔ من ﲱﺔ وتعلﲓ ،ﻟﻘد
اء مﴩوع ﻫذا اﻟﻘاﻧون ﳰدد ﻫذا ا ٔﺳلوب ﰲ اﻟتدبﲑ ﲢت إد اء
ﴫــــــﺔ واﻟت ديث إﱃ اﶺا ات اﻟﱰاب ﺔ واﳌؤﺳسات اﻟعموم ﺔ
اﻟع ﻧ
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