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   268رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخرةجامدى  09 ثال ر 04(هـ 1441 ا  ).م2020 فربا
شار السيد عبد : الرئاسة ناملس لس احلكمي  س ا السيد مث ، شامش رئ

لساخلليفة الرابع  عبد القادر سالمة س ا   .لرئ
ت د عرشة ةسا: التوق ٔ قة و ة الرابعة و دق قةا، ٕابتداء من السا  ق

ٔربعني مساء   .التاسعة وا
ٔعامل رشيعية التالية: دول ا ىل النصوص ال راسة والتصويت    :ا

متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17مرشوع قانون رمق  - 1 بتغيري و
مارس  2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211قانون رمق 

دود املياه إالقلميية؛) 1973 ه   املعينة مبوج
متمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق  - 2 ٔة  1.81بتغيري و ش امل

ىل مسافة  الصة  صادية  طقة ٕاق ه م ل حبري  200مبوج م
 عرض الشواطئ املغربية؛

سيط املساطر وإالجراءات  55.19مرشوع قانون رمق  - 3 يتعلق بت
 إالدارية؛

ة رمق  - 4 ذ قانون املالية  22.19مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
 ؛2017لسنة املالية 

متمي القانون رمق  46.18مرشوع قانون رمق  - 5  86.12يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص؛  املتعلق بعقود الرشاكة بني القطا

شارن يف ضوء قرار احملمكة  - 6 لس املس يل  ا النظام ا
ستورية رمق  رب  02الصادر بتارخي  19/96ا   .2019شت

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

شار السيد عبد  ناملس لس احلكمي  س ا   :شامش، رئ
﷽.  

رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  
رن احملرتمني، ن الوز   السيد

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس هذه  ىلخيصص ا راسة والتصويت    :اجللسة 

متمي  37.17مرشوع قانون رمق   - 1 الظهري الرشيف مبثابة بتغيري و
دود املياه  1973مارس  2الصادر يف  1.73.211قانون رمق  ه  املعينة مبوج
  إالقلميية؛
متمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق   - 2  1.81بتغيري و

ىل مسافة  الصة  صادية  ق طقة  ه م ٔة مبوج ش ل حبري  200امل م
  عرض الشواطئ املغربية؛

سيط املساطر  55.19 هو مرشوع قانون رمق  - 3 يتعلق بت

  وإالجراءات إالدارية؛
ة رمق  - 4 ذ قانون املالية  22.19مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب

  ؛2017لسنة املالية 
متمي القانون رمق  46.18هو مرشوع قانون رمق   - 5 يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص؛ 86.12   املتعلق بعقود الرشاكة بني القطا
6 - ٔ شارن ٔما املرشوع ا لس املس يل  ا لنظام ا تعلق  ري ف

ستورية رمق  مترب  2الصادر بتارخي  19/96يف ضوء قرار احملمكة ا س
2019.  

ٔتقدم  ٔن  ٔود  ٔيدينا،  اقشة النصوص اليت بني  ل الرشوع يف م وق
ة واحلدود  ٔعضاء جلنة اخلارج س و لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا

فاع الوطين وامل  رشيع وحقوق  ،ناطق املغربية احملتوا وجلنة العدل وال
صادية ولاكفة السيدات  ق سان وجلنة املالية والتخطيط والتمنية  إال

لس ات  مو   . والسادة رؤساء الفرق وا
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني يف  ر الشؤون اخلارج لسيد وز

 ، صاخلارج كذ ق ر  اد واملالية وٕاصالح إالدارة، والسيد والسيد وز
لية ا ر ا ى وز ر املنتدب  هودات اليت بذلوها مجيعا يف  ،الوز ىل ا

ٔعامل جملسنا اليوم دول  لنصوص املس يف  راسة املعمقة  ل ا   .س
ٔعامل  دول ا سهتل  ٔقرته ندوة الرؤساء،  ي  ب ا لرتت وطبقا 

ىل   :راسة والتصويت 
متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17انون رمق مرشوع ق - 1 بتغيري و

 )1973مارس  2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211قانون رمق 
دود املياه إالقلميية ضاه   ؛املعينة مبق

 1.81بتغيري والتمتمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق  - 2
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش ل 200امل عرض  حبري م

 .الشواطئ املغربية
دةاللكمة    .لحكومة لتقدمي مرشوعي القانونني دفعة وا

ٔحسن ر، تفضلو هنا  شاءون السيد الوز   .كام 

رص بوريطة  رالسيد  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة  وز الشؤون اخلارج
خلارج   :املقميني 

شارن احملرتم، س جملس املس   السيد رئ
لس احملرتمون، السيدات والسادة   ٔعضاء ا

ٔمهية  سيان  ك ٔماممك اليوم مرشوعي قانونني  ٔعرض  ٔن  رشفين 
اصة، وذ يف سياق مسلسل حتيني الرتسانة القانونية الوطنية املتعلقة 

ٔمر ب لمملكة املغربية، ويتعلق ا   :االت واحلدود البحرية 
متمي الظهري  37.17مرشوع القانون رمق  - مبثابة قانون رمق بتغيري و

دود املياه إالقلميية واملؤرخ يف  1.73.211 ه    ؛1973مارس  2املعني مبوج
متمي القانون رمق  38.17ومرشوع القانون رمق  - ٔة  1.81بتغيري و ش امل
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صادية اخلالصة واملؤرخ يف  ق ه املنطقة  ريل  2مبوج ٔ1981.  
ٓن؟   ملاذا هذه النصوص؟ وملاذا ا

ٔسبا ٔساسيةهناك ثالث    :ب 
ٔول -  ب ا لمملكة  :الس الية  لهوية ا ة  هو جتسيد الرؤية امللك

رشيعية خبصوص مرشوعي القانونني  ٔيت حتريك املسطرة ال املغربية، ف
رى  داةموضوع هذا العرض،   44اخلطاب املليك السايم مبناسبة ا

ىل  ه صاحب اجلال نرصه هللا،  ي شدد ف رضورة لمسرية اخلرضاء، وا
ٔن اللته ٕاىل  ث نبه  لمملكة، ح الية  عاب الهوية ا املسرية اخلرضاء :"اس

ذ ذ الوقت تغريت  ميه اجلنوبية، وم ٔقا اع املغرب  ت من اسرت مك
ر  ٔاكد ٔقىص الشامل و ط صارت يف  ٔن الر ستوعب ب خريطة املغرب ومل 

لبالد قي  ال امل ،"يه الوسط احلق ى خطاب  هت   .ا
اتق امجليع، حكومة،  ٕان ىل  ة السديدة يقع  تزنيل هذه الرؤية امللك

د مسؤول من موقعه، مطالب  ة، لك وا ٔعامل، قوى ح ال  ٕادارة، ر
ٔساس يف لك ما نقوم به من مشاريع وتصورات  دها  لعمل وفقها واع

ريها، وس  شلك هنض ونصوص تنظميية و ة  ة السام نا هذه التوجهيات امللك
االت البحرية ومالالمئة املنظومة القانونية الوطنية، اص مل مهتا ءاملتعلقة 

دودها احلقة  لمملكة املغربية الاكم املكمت يف  مع السيادة الوطنية 
ٔيضا، متاشيا مع سياسة الوضوح والطموح  الرتابية والبحرية، بل واجلوية 

ريدها صاحب اجلال   ؛اليت 
ب الثاين -  االت هو رضو :الس لم رة حتيني املنظومة القانونية الوطنية 

ذ ٕاىل اليوم يه، ولك موضوعية،  البحرية، فالنصوص القانونية سارية التنف
ات  ن ة السبعينات وبداية ال رجع ٕاىل حق ث  قادمة، ح ، 73نصوص م

اصة ظهري 81، 75 ميها اجلنوبية،  ٔقا اع اململكة  ل اسرت ٔي ٕاىل ما ق  ،
  .75يوليوز ومرسوم  73

ويل  ٔن استمكل املنتظم ا اصة بعد  اوزة،  ٓن م ٔصبحت ا ٔهنا  كام 
ار ل  دة لقانون الب ٔمم املت ة ا د اتفاق ة واع حيني 1982صيا ا ف  ،

الت البحرية مبا ميكن من استكامل  الرتسانة القانونية الوطنية املتعلقة 
ىل  لمملكة  سط السيادة القانونية  اكفة جماالهتا البحرية يقع يف مسلسل 

داد مرشوعي القانونني املعروضني  ٔفضت ٕاىل ٕا عتبارات اليت  مقدمة 
هنا  ٔن القوانني اليت حنن بصدد حتي ث  ىل موافقة جملسمك املوقر، وح

ليه املرسوم رمق  ىن  ي ٕان ٔساس ا احملددة  75لسنة  02.75.311شلك ا
سداد، فٕانه قد مت ه خطوط  ا  حتيني هذا املرسوم  مبوج ا است

لك لمنظومة     ؛بدوره مضن املراجعة الشام 
ب الثالث -  ستحقاقات  :الس رشيعات الوطنية مع  هو مالمئة ال

رسيع وترية حتيني  ولية  ستحقاقات ا لينا بعض  ولية، فلقد حمتت  ا
االت البحرية   .نصوصنا القانونية املتعلقة 

ة قانون فكام تعلمو ىل اتفاق ئق مصادقهتا  ٔودعت بالد و ٔن  ذ  ن م
ار لسنة  ئق التصديق يف  82الب ٔصبح 2007واملغرب وضع و ، فقد 

متديد  اكمال  يا م دة ملفا قانونيا تق ٔمم املت ٔن يقدم ل املغرب مطالب ب
ة جلرفه القاري ٕاىل ما وراء  ٔساس  200احلدود اخلارج ىل  ل حبري  م

ل  ت  قة، وشلك حتيني الرتسانة القانونية الوطنية فرصة ملالءمهتا بيا مية دق
ٔحاكم اليت  ار وجتويد بعض ا دة لقانون الب ٔمم املت ة ا ضيات اتفاق مع مق
ل  يل عن بعض الرتسبات القانونية املتقادمة م رب الت اصة  تتضمهنا، 

رشيع املغريب قد اعمتدها يف ٔ اخلط الوسط، اليت اكن ال د السبعينات  م
ويل  ٔن القانون ا ذ ذ احلني مع  ات، ومل يعد النظر فهيا م ن ٔوائل ال و

ار قد جتاوزها   .لب
ٔن ميكن  ،وهكذا ي نقوم به اليوم  ٔن التحيني القانوين ا فٕان من ش

دة  ٔمم املت ات ا ستفادة من لك احلقوق اليت حتفظها  اتفاق املغرب من 
ار، شلك  االت البحرية اخلاضعة لقانون الب لم ٔكرث دقة  ح حتديدا  ي

مت حساب عرضها انطالقا من  لمغرب واليت س لسيادة واحلقوق السيادية 
هنا ٔساس اليت مت حتي   .خطوط ا

لمغرب حتديد  ة تعطي  ، فاالتفاق ىل ذ ٔول  4وبناء  جماالت مائية، ا
دود  ل حبري، الثاين هو 12هو املياه إالقلميية يف  املنطقة املتامخة يف  م

دود  24دود  صادية اخلالصة يف  ق ل حبري، الثالث هو املنطقة  م
دود  200 ل حبري، والرابع هو اجلرف القاري يف  د  350م ل حبري  م
  .ٔقىص

شارن، س جملس املس   السيد رئ
لس احملرتمون، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 

داد هذه النصوص؟    يف مت ٕا
ىل موافقة جملسمك املوقر اليوم يه نتاج مسار ٕان املشار  يع املعروضة 

ذ  ٔوىل م ٔت ٕارهاصاته ا داد، ابتد راسة وإال طويل من التحضري وا
رية2013 ٔ ام يف السنوات ا ا  سار   .، وعرف 

دثت يف  ،ٔوال ٔ ة،  ة سام ت ملك ت  2013وبتعل ك ية ا جلنة تق
راسات العلمية  داد ا ابعة ٕا ٔسانيدو ىل م ٔساس  ىل  ية املطلوبة   التق

ات إالدارية الوطنية املعنية  لجنة القطا قانونية مركزة ومعمقة، ومضت هذه ا
ال البحري ويه فاع  :اكفة امللفات املرتبطة  ة، ٕادارة ا وزارة اخلارج

لطاقة واملعادن  لصيد البحري، الوزارة امللكفة  الوطين، الوزارة امللكفة 
ة ب والب ت، املك ربو لهيدرو افظة  الوطين  لم واملعادن والواك الوطنية 

  .العقارية واملسح العقاري واخلرائطية
يس،  ٔس ىل حتديد مرجعيات هذا العمل الت لجنة  نيا، معلت ا
ار ذات  لب ويل  ضيات القانون ا إالضافة ٕاىل الثوابت الوطنية ومق ف

ملامرسات ا اس  ست ، مت  ٔطراف يف الص ول ا رسهتا ا ولية اليت 
ة  اضت نفس التجربة ف خيص حتديد نطاق 1982اتفاق ٔن  ، واليت سبق 

ة جلروفها القارية، كام مت  اطقها البحرية ومتديد احلدود اخلارج ىل م سيادهتا 
ىل معطيات  ٔساسيني معرتف هبام راكز  خرائطية موثوقة من مصدرن 

لبحرية الفرسيةدوليا، هام املصل ة  ٔسيونوغراف ة وا ، ة الهيدروغراف
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دة لمملكة املت ا  ب الهيدروغراف   .ومك
شارات موثوق به دوليا  ب اس لجنة خبرباء من مك لثا، استعانت ا
قة يف مضمون ونتاجئ  ة وا ا ٔكرب قدر من الن ا  لمي توخ مكدد تقين و

ية و  راسات التق لصت ا راسات املنجزة، و القانونية اليت استغرقت ا
داد  5ٔكرث من  ىل ام ٔساس مغربية حمينة  سنوات ٕاىل حتديد خطوط 

ٔطليس من اكمل  ل ا ة املتوسطية ويف السا ىل الوا الشواطئ الوطنية 
ٔبيض املتوسط، ومن اكب  اكب سبارطيل ٕاىل السعيدية يف البحر ا

ٔطليس حمليط ا ٔبيض ف يتعلق    .سبارطيل ٕاىل الرٔس ا
ة  ة من و ت جنا ٔكرث البيا الص  ىل لك هذا املسار مت است وبناء 

ة العلمية  ..نظر اهة القانونية واملصداق ة الوطنية والو زاوج بني املصل
ركز  ٔساس اليت  ت سندا لرتسمي خطوط ا د ت البيا ية، ومت اع والتق

ىل موافقة جملسمك املوقر   .لهيا النصوص املعروضة 
شارن،الس  س جملس املس   يد رئ

لس احملرتمون، ٔعضاء ا   السيدات والسادة 
االت البحرية ميكن  ٕاذا اكن حتيني الرتسانة القانونية الوطنية املتعلقة 
ٔيضا حلظة سياسة وقانونية  شلك  ركزي حقوقها الرشعية، فٕانه  بالد من 

ىل اك لمملكة  سط السيادة القانونية  فة جماالهتا معلمية يف مسلسل 
الصات  ىل  ركزيها  يد املواقف الوطنية الثابتة و ٔ البحرية وهو فرصة لت

دئية واحضة ٔسس م   .و
لية ومعل سيادي  ٔ دا االت البحرية الوطنية مس ٔوال، ٕان حتديد ا
ة اكنت، وال حيتمك ٕاال  ارج ة  ٔي  شارة  ٔو اس رصف ال خيضع ٕالذن 

ٔحاكم الرصحي ار لسنة حلقوق الوطنية وا دة لقانون الب ٔمم املت ة ا ة التفاق
لية مع 1982 ا نا القانونية ا ل بناء ومسؤول ملنظوم ، ويف ٕاطار تفا

ار ولية لقانون الب   .املنظومة ا
ني يف املسطرة  ن املرشو ملوازاة مع ٕادراج هذ ومن هذا املنطلق، و

لس احلكويم يف  رشيعية فقد اعمتد ا املرسوم املتعلق  2017يونيو  6ال
ه  ىل الشواطئمبراجعة املرسوم احملددة مبوج ان  سداد اخلل  خطوط ا

  .1975املغربية واملؤرخ ب 
شلك مزتامن يف  ذ  زي التنف ل هذه النصوص الثالثة  ٔن تد ونعزتم 
ىل موافقة  رشيعية املتعلقة مبرشوعي القانونني املعروضني  ممت املسطرة ال

  .جملسمك املوقر اليوم
ٔ دولية قاب  ة تظل مس رسمي احلدود البحرية اخلارج نيا، ٕان 

ول  ة وا امخةلتفاوض بني اململكة من  ٓن م ومقاب لبالد  اليت لها شط
الخنراط  روح موسومة  اصة مملكة ٕاسبانيا، وذ  ٔخرى،  ة  من 
ات ومعاجلة ويل لتفادي الزنا ود املنتظم ا  الصادق وإالجيايب يف 

ٔفق  اخلالفات احلدودية مبا فهيا البحرية عن طريق احلوار والتفاوض يف 
صفة ودامئة لول وتوافقات قانونية م   .التوصل ٕاىل 

ٔمر واقع  ٔي  لهيا  ٔن يفرض  رفض اململكة املغربية  لثا، بقدر ما 

ة، فٕاهنا تؤكد لك مسؤولية  رسمي احلدود البحرية اخلارج ادي يف جمال  ٔ
ٔهن ة  ٔو خمالف حلقوق وشفاف ري سوي  ٔمر واقع  ٔي نية خللق  ا ال تضمر 

ٔن هذا الوضوح يف  و من دول اجلوار الصديقة، ومن ش ة  بتة ومرشو
ٔو  سوية  ٔي  ٔرضية صلبة  شلك  ٔن  املوقف املغريب القانوين والسيايس 

اصة ٕاسبانيا  ، و اليت لها شواطئ مقاب لبالد   .اتفاق قد يمت مع ا
ٔيضا رشيك رابع ارة، بل يه  ست فقط دو  ا، ٕان مملكة ٕاسبانيا ل

رخيية عريقة وقوية،  صادية و القات سياسية واق ربطنا به  اسرتاتيجي 
طق  رتام املتبادل وتغليب احلوار البناء وم روح التعاون و حمكومة 

ٔسس حسن اجلوار   .الرشاكة العملية إالجيابية وتفعيل 
س،   السيد الرئ

لس،السيد ٔعضاء ا   ات والسادة 
يف هذا السياق الزمين والسيايس ٕاذن، ومضن هذا البعد القانوين 
ة النصوص املعروضة  داد وصيا اء ٕا ديد،  لت والتقين واجليوسيايس 
رشيعي وتنظميي، تصبح معه  ىل موافقة جملسمك، واملؤسسة ٕالطار 

ظو  االت البحرية م ا القانونية املتعلقة  ، حمددة رسان اكم ديثة وم مة 
لسيادة واحلقوق السيادية  ٔقالمي البحرية اخلاضعة  شمل لك ا ورصحية، 
ل الوطنية يف البحر املتوسط، كام يف  ىل اكمل السوا لمملكة املغربية 

ٔو حرج ٔو نقص  اء  ٔطليس بدون است   .احمليط ا
ىل حقوقه وحمرتما  وام حريصا  ىل ا اللزتاماته، ويظل املغرب كام اكن 

ة  ول اجلوار الصديقة وحقوقها املرشو ىل املواقف الوطنية  ا  ف م
لتواصل ٕاىل توافقات شام  ل  لحوار البناء الكف ضاء  ق ومستعد عند 
د،  ٔساس املنفعة املشرتكة، وذ يف ٕاطار املبادئ والقوا ىل  صفة  وم

لمملكة املغربية، وف ة  لرؤية إالسرتاتيجية اليت حتمك السياسة اخلارج قا 
اللته السديدة   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس وتوجهيات 

  .شكرا لمك

سالسيد    :الرئ
ر احملرتم   .شكرا السيد الوز

فاع الوطين واملناطق  ة واحلدود وا ٓن ملقرر جلنة اخلارج اللكمة ا
ٔن مرشوعي القانونني ش لجنة    . املغربية احملت لتقدمي تقرر ا

  .)التقرر( وزع
ات اكمل احلرية يف  ،طيب مو لفرق وا لمناقشة، طبعا  سبة  ل

لسادة  ا يف احملرض، ويعود  وبة قصد ٕادرا الت مك ٔو تقدمي املدا ل  التد
  .الرؤساء القرار

ٔصا واملعارصة ؟  ؟فريق ا سلمون املدا شار    هل السيد املس
  .سمل

دة والتع لو ستقاليل     ؟ادليةالفريق 
  .سمل
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   ؟فريق العدا والتمنية
  .سمل

   ؟احلريك>الفريق 
  .نفس اليشء

ٔحرار    ؟التجمع الوطين ل
  .نفس اليشء

شرتايك    ؟الفريق 
  .نفس اليشء

حتاد العام ملقاوالت املغرب    ؟فريق 
  .نفس اليشء

لشغل حتاد املغريب     ؟فريق 
  .نفس اليشء

ج ميقراطي  ستوري ا    ؟عيالفريق ا
  .نفس اليشء

لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا    ؟مجمو
دود    .دقائق 4تفضل يف 

شار السيد عبد    :سان احلقاملس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارون احملرتمون،   السادة املس

ٔريد  ه،  ٔمر سيادي وال نقاش ف رسمي احلدود البحرية هو  سبة لنا  ل
ل مجم ٔطرح سؤ فقط يف تد ٔن  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا و

رسمي  مت  ٕالضافة ٕاىل احلدود البحرية، مىت س رسمي احلدود اجلوية  حول 
  احلدود اجلوية؟

ٔنه اكن قد  يف  ة،  ر اخلارج ٔسائل السيد وز ٔن  ٔريد  نية،   ٔ ومس
ٓخر حلظة اعتذر،  ٔسئ الشفوية، لكن يف  لسة ا ٔن حيرض يف  ل  ق
ٔمر  رشيعية، هذا ا لسة  ارض معنا يف نفس اليوم يف  ٓن ها هو  وا

ٔن يعطينا تفسريا  ر  ستقمي، ونطلب من السيد الوز ٔنه ال    .ٔعتقد 
س   .شكرا السيد الرئ

سالسيد    :الرئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٓن قل ا   ..ٕاذن ن
و احملرتم،  ر ا   .تفضلالسيد وز

سان والعالقات مع السيد املصطفى ال و امللكف حبقوق إال ر ا د وز رم
  :الربملان

ىل السري العادي  شار ولغريته وحرصه  لسيد املس رتايم  مع ا
ملسا القة   رشيعي وال   املتعلقة ءلمؤسسات، فاملوضوع هو موضوع 

ٔخرى..جللسة لسة    .، يعين رفعت وحنن يف ٕازاء 
شار  لسيد املس رتايم  شارن، وما مع ا رتايم مجليع السادة املس وا

ر من الوزراء ٔي وز ٔي سلوك يتعلق ب ٓراء يف  كون هلم من  ٔن    .ميكن 
  .شكرا

س   :السيد الرئ
  .شكرا

ىل مواد لك مرشوع و كن لتصويت  نتقال  ٔرشع يف  ت س
د ىل    .ةقانون 

ٔ مبواد مرشوع قانون رمق  متمي الظهري الرشيفبتغي 37.17نبد مبثابة  ري و
 )1973مارس  2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211قانون رمق 

دود املياه البحرية ه    .املعينة مبوج
ٔوىل   :املادة ا

  .إالجامع: املوافقون
د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثانية
  .إالجامع: املوافقون

د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :الثالثة املادة
  .إالجامع: املوافقون

د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون    :ٔعرض ا
  .ٕالجامع: املوافقون

د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق  شارن قد وافق  كون جملس املس  ، وبذ
دود املياه ا املعينة 37.17 ه    .ٕالقلمييةمبوج

ٓن  ىل مواد مرشوع قانون رمق ومنر ا لتصويت   38.17ٕاذا مسحمت 
متمي القانون رمق  ىل  1.81بتغيري و الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش امل

ل حبري عرض الشواطئ املغربية 200مسافة    .م
ٔوىل   :املادة ا

  .إالجامع: املوافقون
د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 
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  :ملادة الثانيةا
  .إالجامع: املوافقون

د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

  :املادة الثالثة
  .إالجامع: املوافقون

د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون    .ٕالجامع: ٔعرض ا
كون  ، ىل مرشوع قانون رمق  وبذ شارن قد وافق  جملس املس

متمي القانون رمق  38.17 الصة  1.81بتغيري و صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش امل
ل حبري عرض الشواطئ املغربية 200ىل مسافة    .م

ىل مسامهتمك القمية ر    .شكرا لمك السيد الوز
ٔسمل رئاسة ما تبقى من  شارن  ٔذن السيدات والسادة املس ٔست و

ٔستاذ عبد القاد يل ا رشيعية لزم   .ر سالمةاجللسة ال

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
﷽. 

ىل مرشوع  راسة والتصويت  يتعلق  55.19قانون رمق ومنر 
ر لسيد الوز سيط املساطر وإالجراءات إالدارية، اللكمة  لتقدمي  بت

  .املرشوع

نالسيد نور  ا  ا ر ا ى وز ر املنتدب    :ليةبوطيب الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
رى التاسعة عرشة لرتبع صاحب اجلال امل دمحم السادس  مبناسبة ا

ٔسالفه املنعمني ىل عرش  ٔيده  اللته يف خطابه  ،نرصه هللا و ٔعطى 
د نصوص ق ىل اع لعمل  لحكومة  ة  انونية السايم توجهياته املولوية السام

ىل  لرد  ٔقصاه شهر لعدد من إالدارات  ل  ٔ ىل حتديد  ة  تنص من 
ل  ٔ ل هذا ا دم جواهبا دا ٔن  ىل  يد  ٔ ر مع الت الس الطلبات املتعلقة 

لها   .يعد مبثابة موافقة من ق
ٔو  ئق  مثر و ة من املس ٔي ٕادارة معوم ٔال تطلب  ىل  نية،  ة  ومن 

ى ٕادارة ة  معلومات تتوفر  لمرافق العموم رجع  ٔخرى، ٕاذ  ة  معوم
ات  الستفادة مما توفره املعلوم هنا وتبادل املعلومات  سيق ف ب الت

ات احلديثة ولوج   .والتك
ٔمرا واقعا ف  اللته يف نفس املناسبة جلعل هذه إالجراءات  ا  كام د

القات إالدار  ىل اكفة  ٔن يمت تعمميها  ىل  ر  س ة مع خيص جمال 
اء يف املنطوق املليك السايم   .املواطن، كام 

دت احلكومة مرشوع القانون رمق  ٔ ة فقد  ته السام ذا لتعل وتنف

ي حيدد املبادئ  55.19 سيط املساطر وإالجراءات إالدارية وا املتعلق بت
د لمساطر وإالجراءات إالدارية املتعلقة بطلبات املرتفقني  والقوا املنظمة 

ٔحاك ربط املرتفق روم  لعالقة اليت  ديدة  د  ادة ٕارساء قوا مه ٕاىل ٕا
  .ٕالدارة

ٔن مرشوع هذا القانون قد متت دراسته من طرف  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ٕالجامع بعد  ليه  سان واليت صوتت  رشيع وحقوق إال جلنة العدل وال

س جلن لسيد رئ ٔتقدم  ضياته، وهبذه املناسبة  ة دراسة ونقاش معمقني ملق
ىل  ٔعضاهئا احملرتمني جبزيل الشكر  سان ومجليع  رشيع وحقوق إال العدل وال

  .اجلهود املبذو
الل دراسة هذا  ل بناء وحس املسؤولية  ٔبدوه من تفا ٔنوه مبا  كام 
الت  ٔمهية وغىن مدا ٔمثن جودة النقاش و ٔن  النص الهام وال يفوتين كذ 

ٔفىض ٕاىل التصويت شارن مما  ىل مرشوع القانون  السادة املس ٕالجامع 
لمصادقة ٔنظارمك  ىل    .املعروض 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل  ٔحاكمه  ي تطبق  ٔنظارمك وا ىل  ٕان مرشوع القانون املعروض 
ٔو  ة  ٕالدارة العموم ٔمر  القهتا مع املرتفق، سواء تعلق ا مجيع إالدارات يف 

ٔو لك خشص امجلا ة  ٔو املؤسسات العموم ٓهتا  اهتا وهي ات الرتابية ومجمو
ٓت امللكفة مبهام املرفق العام ٔو الهي لقانون العام  اضع  اء  ،اعتباري  قد 

مة ميكن تلخيصها يف  دات  ٓيت 8مبست   :نقاط اك
ٔن  لعالقة اجلديدة اليت يتوجب  ٔوال، حتديد املبادئ العامة املنظمة 

ة يف املساطر جتمع إالدار  ىل الثقة والشفاف ٔساسا  ملرتفق، واليت تقوم  ة 
ىل طلبات املرتفقني  لرد  ال القصوى  ٓ سيطها وحتديد ا وإالجراءات مع ت
لحصول  ئق املطلوبة  اة التناسب بني موضوع القرار إالداري والو ومرا

بية، كام ليه وتقريب إالدارة من املرتفق مع تعليل إالدارة لقراراهتا السل 
دم  لمرتفقني و ىل التحسني املسمتر جلودة اخلدمات املقدمة  تنص 

د ٔكرث من مرة وا د  ٔو مبس ٕالدالء بوثيقة    .ةمطالبهتم 
نيا، ٕالزام إالدارة جبرد وتصنيف وتوثيق وتدون مجيع قراراهتا إالدارية 

ٔذ ص ورخص و راخ تمن  ريها من احملررات  و وشهادات ومقررات و
ل ال يتعدى ارية إالد ٔ دث لهذا الغرض يف  رشها يف بوابة وطنية ست مع 

ذ، وال حيق لٕالدارة  زي التنف رخي دخول هذا القانون  ٔشهر من  ستة 
ل  هنا ورشها دا مطالبة املرتفقني بقرارات ٕادارية، ٕاذا مل يمت توثيقها وتدو

ل ٔ   .هذا ا
لمساطر إالدارية وشلك هذه البوابة الوطنية املرجع الرمسي والوح د 

ىل القرارات إالدارية لحصول  ئق املطلوبة    .والو
دم مطالبة  ىل إالدارة  سيط املساطر إالدارية، ٕاذ يتوجب  لثا، ت
ٔو  صاصاهتا  ل يف اخ دات إالدارية اليت تد ئق واملس لو ٕالدالء  املرتفق 

دم مطالبة امل ٔخرى، و لهيا من ٕادارات  ٔكرث من اليت ميكن احلصول  رتفق ب
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دات  ئق واملس لقرار إالداري ومن الو دة من ملف طلبه  ة وا س
  .املكونة 

ضيات مرشوع القانون، مطالبة  ماكن إالدارة تطبيقا ملق ٕ ومل يعد 
ٔو بتصحيح ٕامضا ٔصل  سخ مطابقة ل ٕالدالء ب رات ئاملرتفق  س ىل  ه 

ئق إالدارية املطلوبة   .والو
ل  رابعا، ٕالزام ٓ ىل طلبات املرتفقني يف  لرد  ال  ٓ ديد  إالدارات بت

ل هذه املدة، ويقلص هذا  60ٔقصاه  ٔقل دا ال  ٓ يوم مع ٕاماكنية حتديد 
ل ٕاىل  ٔ لقرارات إالدارية الرضورية ٕالجناز  30ا سبة  ل ٔقىص  د  يوما 

دد بنص تنظميي ر واليت ست س   .مشاريع 
ىل إالدارات عند ٕايداع لقرارات  وجيب  املرتفقني لطلباهتم املتعلقة 

سلميهم وصل بذ   .إالدارية 
ال احملددة مبثابة موافقة  ٓ امسا، اعتبار سكوت إالدارة بعد انقضاء ا
لقرارات إالدارية اليت حتدد الحئهتا بنص تنظميي، وذ هبدف  سبة  ل

ىل طلبات امل لرد  ل احملددة لها  ٓ رتام ا ىل ٕالزام إالدارة  رتفقني وحهثا 
  .تقدمي رد خبصوصها

ىل املسؤول  ، جيب  سلسيل لٕالدارةويف هذه احلا ٔو  ال املعنية 
ٔو عن الشخص  ة املعنية  سلسيل عن املؤسسة العموم املسؤول ال
ٔة امللكفة مبهام املرفق العام  ٔو عن الهي لقانون العام  عتباري اخلاضع 

ة الرتابي س امجلا ٔو رئ ٔو املعنيني  ات الرتابية  ة امجلا س مجمو ٔو رئ ة املعنية 
ه القرار إالداري  لمرتفق بطلب م سمل  ٔن  ات الرتابية املعنية،  ٔة امجلا هي

رخي ٕايداع الطلب م ابتداء من  ٔ ٔقصاه سبعة  ل  ٔ ل    .املعين دا
سىن  سادسا، ٕارساء حق املرتفق يف تقدمي الطعون إالدارية حىت ي

ىل حقوقه و  ت إالدارية احلفاظ    .توفري مجيع الضام
ىل ٕاماكنية تقدمي املرتفق  ،يف هذا إالطار ،وقد نص مرشوع القانون

ا ردها السليب خبصوص طلباته  تصة يف  ٔمام اجلهات ا لطعن ٕاداري 
ال احملددة ٓ ل ا ا سكوت إالدارة دا ٔو يف  لقرارات إالدارية   ،املتعلقة 

اء احلاالت املطبق عتبار سكوت إالدارة ست ضيات املتعلقة  لهيا املق ة 
  .مبثابة موافقة

لقرارات  سابعا، تعممي إالدارة لرمقنة املساطر وإالجراءات املتعلقة 
ٔداء املصاحل  صاصاهتا، وت املتعلقة ب ل يف جمال اخ إالدارية اليت تد
رخي دخول هذا ٔفق مخس سنوات ابتداء من   إالدارية ذات الص يف 

ذ زي التنف   .القانون 
سيط املساطر وإالجراءات  لجنة الوطنية لت داث ا ريا، ٕا ٔ ا و م
ىل مصنفات القرارات  ىل اخلصوص املصادقة  هيا  ي يعهد ٕا إالدارية وا

هنا ات الرتابية  ،إالدارية اليت مت توثيقها وتدو مجلا اء ت املتعلقة  ست
ٓهتا، واليت تتحقق اهتا وهي لية من  ومجمو ا ة امللكفة  السلطة احلكوم

ت اجلاري هبا العمل رشيعات والتنظ ل   .مطابقهتا 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
داده تطبيقا  ٔنظارمك واليت مت ٕا ىل  ٕان مرشوع القانون املعروض 

د ليات م ة، سميكن من وضع  ة السام سيط لتوجهيات امللك دة لت
ال حمدودة ٓ   .املساطر إالدارية ورمقنهتا وإالرساع مبعاجلة امللفات يف 

ة ٕالرساء دو احلق والقانون وحتسني  ويعترب هذا إالصالح لبنة ٕاضاف
ش املواطنني ورسيع وترية  ٔعامل مبا ميكن من جتويد ظروف  اخ ا م

ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل  دمحم السادس، التمنية ببالد حتت الق
ٔيده   .نرصه هللا و

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

يل ب ليمك مجيعا وا ل يف املناقشة غطبعا اكلعادة، التقرر موزع  ى يد
يل بغى يقدم التقرر يقدمو ، ا   . ذ

  .إالخوان جيمعو التقارر
ادي ندوزو م لتصويت مادة، مادةٕاذن    :ارشة 

  :1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  : 8املادة 
  .إالجامع :املوافقون

  : 9املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .إالجامع: املوافقون
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  :12املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  : 25 املادة
  .إالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :31املادة
  .إالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :33املادة 
 ٓ ها رم ادي نعرض املرشوع    :ن 

  .ٕالجامع: املوافقون
ىل مرشوع قانون رمق  شارن قد وافق  كون جملس املس  ، وبذ

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية 55.19   .يتعلق بت
ىل مسامهته القمية معنا يف هذه اجللسة شكر ر    .السيد الوز

ة  ىل مرشوع قانون التصف راسة والتصويت   22.19مق رومنر 
ذ قانون املالية لسنة  ف   .2017املتعلق ب

و ر ا لحكومة، السيد وز   .اللكمة 

سان والعالقات مع  و امللكف حبقوق إال ر ا د وز السيد املصطفى الرم
  :الربملان

﷽.  
س،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ىل ٔعرض  ٔن  ة يطيب يل  ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع قانون التصف  

لسنة املالية  22.19رمق  ذ قانون املالية  ف ث يندرج 2017املتعلق ب ، ح
هودات  كرس ا ىل  لحكومة  امئ  تقدمي هذا املرشوع يف ٕاطار احلرص ا

داد ستورية والقانونية املنصوص  املبذو ٕال ال ا ٓ ل ا ة دا قوانني التصف
ستور 76يف الفصل لهيا  من القانون التنظميي لقانون  65واملادة  ،من ا
  .املالية

شارن  ٔشكر السيدات والسادة املس ٔن  وامسحوا يل يف البداية 
ىل  ىل العناية اليت مت ٕايالؤها لهذا املرشوع، وهو ما يؤرش  احملرتمني 

متكني املؤسسة ال  ٔساسية  ٔداة  عتباره  ٔمهية اليت حيظى هبا  رشيعية من ا
ة لاملية العموم   .ممارسة دورها الرقايب 

لسنة املالية  ،ولتذكري ذ قانون املالية  ، يف ظل 2017فقد مت تنف
ارة  ٔدى ٕاىل انتعاش الت لمنو العاملي  سم بتحسن ظريف  سياق دويل ا
اصة  صاد الوطين و ىل اق شلك ٕاجيايب  ولية وقد انعكس ذ  ا

ري الفالح ات  لقمية املضافة بالقطا ا  مقابل  2.7%ة اليت جسلت ارتفا
  .2016سنة  %2.2

سبة  ث ارتفعت ب لصادرات الوطنية، ح د  ٔداء ج سجيل  كام مت 
الل الفرتة املمتدة ما بني  %5مقابل  10%  2011مكتوسط سنوي 
سبة  2016و بية املبارشة يف بالد ب ٔج رات ا س زايدت    .%23و

ىل العموم فقد ق معدل منو يقدر  و صاد الوطين من حتق ق متكن 
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ة إ  4.1%ب ري الفالح ات  ىل مستوى القطا ة املس  ينام رتباطا 
لقمية املضافة  الرتفاع القوي  سبة وكذ  ة ب كام مت  ،%15.4الفالح

دود    .%0.8التحمك يف معدل التضخم يف 
س احملرتم،   السيد الرئ

شارات،   السيدات املس
شارن،ال    سادة املس

ة لسنة  ٔيت مرشوع قانون التصف ذ  2017ي هنائية لتنف ت النتاجئ ا لتث
لسنة املالية  ىل مستوى لك من املزيانية 2017القانون املايل  ، وذ 

و املسرية بصورة  لخزينة ومرافق ا ت اخلصوصية  العامة واحلسا
ث تضمن هذا املرشوع  ، ح ٔح 10مستق ريم  ة مواد،  ا ٕاىل مجمو اك

ت  لجنة من بيا ٔمام ا لهيا ف قدم  ٔهداف اليت مت النص  من ا
ددها مرشوع قانون املالية  اءت هذه النتاجئ، كام  ومالحظات، وقد 

ة لسنة    :الشلك التايل 2017لتصف
ىل مستوى املزيانية العامة، بلغت النفقات املنجزة عند هناية  ٔوال، 

رات املزيانية مليار  329.95السنة  درمه، وف خيص املوارد فقد بلغت تقد
لسنة املالية  مليار درمه وقد مت حتصيل ما  292.28ما قدره  2017العامة 

ه  سبة ٕاجناز بلغت  307.86مجمو ٔي ب ث %105.33مليار درمه،  ، ح
سبة   .من مجموع املوارد احملص %76.20شلكت املوارد العادية 

س،   السيد الرئ
  ،نيدة احملرتمالسيدات والسا حرضات

ٔن التوقعات اخلاصة بقانون املالية لسنة   2017ٕاجامال جتدر إالشارة ٕاىل 
ددت يف سب ٕاجاملية،    :قد حتققت ب

 ؛%109املوارد  -
 .%77: التاكليف -

ة  مت تقليص جعز املزيانية ٕاىل  يل  %3.5وكن ا من الناجت ا
سجيل 2016سنة  %4.3اخلام مقابل  ىل ، مع  اسية  سبة ٕاجناز ق

ر بلغت  س ذ مزيانية    .2016سنة  %75مقابل  %79مستوى تنف
  حرضات السيدات والسادة احملرتمني،

ٔرقام التفصيلية ملرشوع قانون  ٔمه معطيات وا صار شديد  خ تلمك 
ة لسنة    .2017التصف

اق  هودات اليت بذلوها يف م شارن ا را السيدات والسادة املس شة شا
ممك  را لمك اه لجنة، وشا الل املناقشة اليت متت يف ا هذا النص 

ابعتمك واسمترارمك يف هاذ املسار   .وم
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
و ر ا لسيد وز   .شكرا 

لمقرر، التقرر موزع ادي طبعا نعطيو اللكمة  ٓن    .وا

؟ الت هل هناك من راغب يف املدا   واملدا
د ٔ التٕاذن .. ال  ليمك املدا   .ادي جيمعو 

لتصويت   .ٕاذن منر 
ٔوىل   :املادة ا

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

  :2املادة 
  ؛29= املوافقون

د؛= املعارضون ٔ   ال 
  .7= املمتنعون 

  :3ٕاذن املادة 
  ؛24= املوافقون 
  ؛3= املعارضون
  .5: املمتنعون

  :4املادة 
  ؛24= املوافقون

د؛= املعارضون ٔ   ال 
  .9= املمتنعون

  :5املادة 
  ؛24= املوافقون

  ؛4= املعارضون 
  .7= املمتنعون

  :6املادة 
  ؛24= املوافقون 
  ؛4= املعارضون
  .7= املمتنعون

  :7املادة 
  ؛24= املوافقون 
  ؛4= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .نفس العدد: 8املادة 
  .نفس العدد: 9املادة 
  .نفس العدد: 10املادة 

اد ٓن  ها رم   :ي نعرض املرشوع 
  ؛24= املوافقون 
  ؛4= املعارضون
  .7= املمتنعون
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ىل مرشوع قانون  شارن قد وافق  لس جملس املس كون ا  ، وبذ
ة رمق  لسنة املالية  املتعلق 22.19التصف ذ قانون املالية  ف   .2017ب

راسة  ىل مرشوع قانون رمق ومنر  يقيض بتغيري  46.18والتصويت 
مت ني العام  املتعلق بعقود الرشاكة 86.12مي القانون رمق و بني القطا

و لتقدمي مرشوع القانون ر ا لسيد وز   .واخلاص، اللكمة 

سان والعالقات مع الربملان و امللكف حبقوق إال ر ا   :السيد وز
﷽.  

س،   السيد الرئ
شارون،   السيدات والسادة املس

ني العام املرشوع ا مك يتعلق بعقود الرشاكة اليت هتم القطا ٔيد ي بني 
ة املتعلقة  ة السام واخلاص، وطبعا هو مرشوع هيم تزنيل التوجهيات امللك
وليني، وكذا الرفع من  صاديني احملليني وا ق ىل الرشاكء  اح إالدارة  نف

سجمة  ر العمويم وفق مقاربة م س تليب وترية وجودة ومردودية 
د سواء ىل  ر  سب لالس ٔ ات املواطن وتوفر املناخ ا   .اج

ث قال ال امل ح ستحرض ما تفضل به  وضع : "يف هذا السياق 
عي  ج مليدان  هنوض  ديدة ٕالرشاك القطاع اخلاص يف ا ليات 
لمواطنني، سواء يف ٕاطار املسؤولية  واملسامهة يف حتسني اخلدمات املقدمة 

مت  ني العام واخلاص ا الل ٕاطالق رشااكت بني القطا ٔو من  لمقاو  عية 
ال ى النطق املليك" يف هذا ا هت   .ا

ارب املرتامكة  ستفادة من الت لطبع فٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل  و
لصة من تطبيق القانون رمق  ني  86.12واملست لرشاكة بني القطا املتعلق 

زي ل  ي د ذ سنة  العام واخلاص ا   .2015التنف
كام يتطلع هذا املرشوع ٕاىل الرفع من جودة إالطار القانوين احلايل 
ولية، وكذ مع انتظارات وتطلعات  ٔفضل املامرسات ا ىش مع  لي

متويل ني واخلواص ومؤسسات ا   .الرشاكء العموم
لرفع من جودة  دمج  ريا يف ٕاطار خمطط م ٔ ويندرج هذا املرشوع 

ر ال لرشااكت س جعة  ديدة  لية  مت دمعه بوضع  ث س عمويم ح
ذ  د التنف د ق ة اليت تو و والهيئات والصناديق العموم ة بني ا العموم
ٔحاكم قانون املالية، وذ بغية تلبية انتظارات املرتفقني وتدعمي  تطبيقا 

ذ الطلبات العم رام وتنف رب تنويع طرق ٕا ر العمويم  س ةوعقلنة    .وم
اء  نٕاذ ي  ٔساسية لهذا النص ا س، يه احملاور ا هذه، السيد الرئ

ني العام  لني من القطا لني والفا بعد مشاورات موسعة مهت لك املتد
ٓنفا،  مثني القانون املشار ٕاليه  ٔت احلكومة تعديل و ث ارت واخلاص، ح

ٔساسا توفري ٕاطار قانوين ومؤسسايت عرص  ي وطبعا يتو هذا التعديل 
ات املرفق العام مبا  يا ستجيب ٕاىل اح ىل مساطر مرنة  سم يعمتد  وم
ر  ة العامة ويضمن حقوق الرشاكء ويعطي دفعة قوية لالس حيمي املصل

ه العام واخلاص    .شق

س احملرتم،   سيادة الرئ
ٕالجامع، وقد  ىل هذا املرشوع  ٔن قرر جملس النواب املصادقة  سبق 

تصة لجنة ا ٓن  تفضلت ا اقشته، وهو يعرض ا شارن م لس املس مب
مك ٔيد   .ٔماممك ومصريه بني 

  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
و ر ا   .شكرا السيد وز

الت ها يه موجودة، إالخوان  لينا، املدا املقرر طبعا، التقرر وزع 
الت   .جيمعو املدا

لتصويت ارشة  ادي ندوزو م ٓن    .ا
ٔوىل   :املادة ا

  ؛28= ناملوافقو
  ؛4= املعارضون
  .3= املمتنعون

  .نفس العدد: 2املادة 
  .نفس العدد: 3املادة 
  .نفس العدد: 4املادة 

ه رم ادي نعرض املرشوع  ٓن    نفس العدد :ا
  ؛28= املوافقون

  ؛4= املعارضون
  .3= املمتنعون

ىل مرشوع القانون رمق  شارن قد وافق  كون جملس املس  ، وبذ
متمي القانون رمق  يقيض بتغيري 46.18 املتعلق بعقود الرشاكة بني  86.12و

ني العام واخلاص   .القطا
و  ر ا لسيد وز   .ىل مسامهتمك معنا يف هذه اجللسةشكرا 

شارن  لس املس يل  ا ىل مقرتح النظام ا راسة والتصويت  ومنر 
ستورية رمق  ر القانونية للك من قرار احملمكة ا ٓ ب ا رت  19/93بعد 

ستورية رمق  2019يوليوز  09الصادر يف  الصادر  19/96وقرار احملمكة ا
رب  02يف    .2019شت

  ..التقرر موجود.. املقرر دار شغلو
ادي ؟تبغي اللكمة  ، ذ اللكمة  ذ ٔ يل بغى ي ، ال ا   .. ذ

ش الوجوب ذ، ولكن ما اكي ٔ   . رضوري خصو هيرض ..ٕاىل بغى ي
   .املقرر تفضلاله تفضل، السيد 

شار  ارك السباعي السيداملس   :م
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رشيع وحقوق  ٔتقدم ٕاىل جملسنا املوقر بتقرر جلنة العدل وال ٔن  رشفين 
ر  ٓ ب ا رت شارن بعد  لس املس يل  ا سان حول مقرتح النظام ا إال
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ستورية رمق  رب  2الصادر يف  19/96القانونية لقرار احملمكة ا   .2019شت
لجنة بتارخي  ر  27اجمتعت ا رئاسة السيد احلسني العبادي  2020ينا

ىل  يل  ا لجنة، وتدارست مواد مقرتح النظام ا س ا اخلليفة الثاين لرئ
د السادة  ٔ ٔن، وطلب  ستورية الصادرن هبذا الش ضوء قراري احملمكة ا

ع  ذ بعني  ٔ شارن برضورة ا شطة املنظامت النقابية واملهنية املس ٔ تبار 
و  ذار املق ٔ دى ا ٔرض الوطن واعتبارها معليا ٕا ارج  ل و املنعقدة دا
امئة  لجن ا شارن  دم حضور السيدات والسادة املس واملعمتدة لتربر 

  .واجللسات العامة
وبعد نقاش قانوين رصني حول مهنجية التعاطي املسطري مع قرار 

شارن احملمكة ا اله، اتفق السيدات والسادة املس ٔ ستورية املشار ٕاليه 
طوق مضامني  شارن وفق م لس املس يل  ا د مقرتح النظام ا ىل اع

ستورية رمق  ، حبيث 2019يوليوز  9املؤرخ يف  19/93قرار احملمكة ا
ستور والصيغ  ه الصيغ املرصح مبطابقهتا  يضم هذا املقرتح بني ثنا

لهيا يف اجللسة العامة الت ستور املوافق  الفهتا  لمواد املرصح مب عديلية 
ضيات 2019غشت  2املنعقدة يف  ين املالحظات املتعلقة ببايق املق ، مع ت
  .مادة 21الواردة يف 

مواد،  6مادة ب مت ٕارفاقها يف هامش  15ٕاذ اعمتد التفسري يف صلب 
ٔحاكم الفقرة الثانية من لس  277املادة  وذ معال ب يل  ا من النظام ا

شارن   .املس
شارن مادة، مادة، مت  لس املس يل  ا وعند عرض مقرتح النظام ا

لتصويت ه  رم ٔعضاء  ،املقرتح  شاري  ليه السادة والسيدات مس وافق 
ر القانونية لقرار احملمكة  ٓ ب ا رت ٕالجامع، وبذ مت  لجنة احلارضون  ا

ستورية ر رب  2الصادر يف  19/96مق ا   .2019شت
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
لسيد املقرر   .شكرا 

ب  شد  ادي  ش  ل، ٕاىل ما اك ل يتد يل بغى يتد ب املناقشة ا
 .املناقشة

قل ل ما ن ل؟ تفضل ..وق   .تتد

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ٔن امحلد  لنا، تنظن  يل د ا اهز عند النظام ا كون  ٔننا   وصلنا 

ا  لنا اح رخي العمل د ري ٕاجيابية يف  د النقطة  يل بقات اكنت وا ا
يل،  لس لكها ما استطاعت تصاوب نظام دا ت ا شارن، مكو مكس

يل ا ٔننا خنرجو هباذ النظام ا ا واستطعنا    .فامحلد  توفق
ٔن هناك ت  ٔساس  ٔى نظر السيدات والسادة ىل  غيريات واردة لكام ارت

ة  ف ف خيص احلا رو يش تغيري طف ٔننا ند شارن  شارات واملس املس

ت هذا  ىل مكو ٔمورية  شوفوها لتجويد العمل الربملاين وسهيل امل يل ت ا
لس   .ا

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
س الفريق   .شكرا السيد رئ

ل ما ن  لس ق ٔن ا لس احملرتم  ر ا ري بغيت نذ لتصويت،  قل 
ل  ،صادق اء يف التقرر د يل يف  ،السيد املقرركام  ا  4ىل نظامه ا
ستور 2019يونيو  ي ( كام ينص ا ستورية مبوجب  رصحت احملمكةوا ا

ه مادة  51مطابقة  بعدم 19/93قرارها رمق  ٔن م ة من ستور، وب مجمو
ضيات  اة  21مق ستور مع مرا س فهيا ما خيالف ا ٔخرى ل مادة 

ٔهنا ش ٔبدهتا احملمكة  ٔساتذة يف )املالحظات اليت  ارضن معنا ا ا  ، واح
ستوري لك مرة لك، القانون ا اصنا  ديد امهنا يف املغرب   ،اكن جملس 

ر  يلاص يد ميقراطية تيكون  ..نظام دا ول ا ٔخرى، ا خبالف دول 
ليةالتعديل يف  ا   .القوانني ا

ستورية رصحت ب لمحمكةطبعا ملا مىش  ري  51 ٔنا مادة 
  .املالحظات مادة دستورية ولكن مع 21دستورية، 

لضبط يف  لس  ل ا اء يف التقرر 2019غشت  2ٕاذن تفا ، كام 
دل  ل السيد املقرر،  يل ملالءمهتا مع  66د ا القرار مادة من النظام ا

ل احملمكة ا    ..ستورية، د
ستورية، ورصحت احملمكة  لمحمكة ا ٔخرى  هذا مىش مرة 

ستورية مبوجب قرارها رمق  ٔن  19/96ا لس "ب يل  ا النظام ا
ىل نظرها شارن املعروض  ستور البتيتعذر  ،املس ه  ىل  يف مطابق

ٔساس رشطني"احلال ىل   ،:  
ىل النظام ا - 1 لس مل يصوت  ٔن ا ٔول،  ه، الرشط ا رم يل  ا

ىلمنإ و  لت ملالءمة بعض مواده مع قرار احملمكة  ا  ٔد التعديالت اليت 
ستورية ا ( ا رت ديد  ٔعيدت من  يل قد  ا ٔن مسطرة وضع النظام ا

ر التصويت السابق  متسك  ستورية، مما ال ميكن معه ا ر قرار احملمكة ا ٔ
ستور  ؛)ىل املواد املرصح مبطابقهتا 

ٔن ستعت  - 2 ، 112، 62، 50، 49مواد ويه  )6( بار الثاين، 
هتا  351، 144 ٔن اشرتطت دستور لمحمكة  من مجموع املواد اليت سبق 

ٔويالت  لها(حتفظية وفق ت  .)مل يمت بيان م
لجنة ل ا ادا ٕاىل العمل التحضريي د لجنة رشت ،واس راسة،  ا ا

ٔفىض ٕاىل ي    :وا
فاظ بصيغ مجيع مواد . 1 شارن املصادق ح لس املس يل  ا النظام ا

ستور مبوجب قرار احملمكة 2019يونيو  4ليه يف  ، املرصح مبطابقهتا 
ستورية رمق    ؛2019يوليوز  09الصادر يف  19/93ا

ٔن  ٕاقرار .2 لس  لم ىل النص يف اجللسة ٔ التعديالت اليت سبق  لها  د
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ستورية ، ملالءمة مواده مع قر 2019غشت  2 العامة ل ار احملمكة ا
ور   ؛املذ

ٔحاكم املادة يطب ت   - 3 ىل املواد  277ق  لس  لم يل  ا  49من النظام ا
ٔن  277وتنص املادة . 351و 144و 122و 62و 50و ىل  يف فقرهتا الثانية 
ستورية مبطابقهتا " يل مبجرد ترصحي احملمكة ا ا ٔحاكم النظام ا تطّبق 

ىن من  ستور، وست ني ٔحاكم ا لهيا ٕاىل  ري املوافق  ٔحاكم  ذ ا
و رشيطة تفسريها تفسريا معّينا يف النظام  تعديلها، كام تضّمن املواد املق

يل مقرونة هبذا التفسري ا   ".ا
ادي  ستورية،  لمحمكة ا ن  ور لهذا لكو ومالءمة مع القرارن املذ

ل الت يل مادة، مادة، ق ا لتصويت مواد النظام ا ىل نعرض  صويت 
ٔساس  ىل  ستورية،  ل احملمكة ا ش منشيو مع القرارات د ه،  رم النص 

ر  ٔ ا  رت ستورية إالشارة ٕاىل ت املعد مهنا   19/93قرار احملمكة ا
اة مالحظات احملمكة ( ستور رشيطة مرا الفة  ري ا وٕاىل املواد 

ست لمالءمة مع قرار احملمكة ا ٔهنا  ش ستورية    .)19/96ورية رمق ا
ركة هللا ىل    :ٕاذن 

  : 1املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

  : 2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

دلت ملالءمهت: (7املادة  ستورية رمق كام   19/93ا مع قرار احملمكة ا
  ): 2019يوليوز  9الصادر يف 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (11املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: وافقونامل -

  : 12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق ( :13املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق :(14املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (20املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

   :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (26املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا    :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 27املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -
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  : 28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (32املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ) 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (34املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (37املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 38ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 39املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 42املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

  : 43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 45املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون -

  : 46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق ورد حىت يه : 49املادة  الصادر  19/96يف قرار احملمكة ا
رب  02بتارخي  ستورية مبوجب قرارها رمق  2019شت لمحمكة ا ٔنه سبق  ب

ٔبدت مالحظات 19/93 لها ٔن  ٔنه مل يمت بيان م ٔهنا، و   .ش
ىض الفقرة الثانية من املادة ( يل 277وتطبيقا ملق ا لس من النظام ا ، لم

ٔعطته لها  تّمضنفقد  ي  لتفسري ا يل مقرونة  ا هذه املادة يف النظام ا
ستورية مبوجب قرارها رمق  ور 19/93احملمكة ا  .)املذ

   :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ىض الفقرة الثانية من املادة ( ..كذ: 50املادة  من النظام  277تطبيقا ملق
يل ا لس ا يل مقرونة  تّمضنفقد ، لم ا هذه املادة يف النظام ا

ستورية مبوجب قرارها رمق  ٔعطته لها احملمكة ا ي   19/93لتفسري ا
ور   ).املذ

ٔعرض املادة  ليه،    : لتصويت 50وبناء 
  .ٕالجامع: ناملوافقو -

  ؟ٕالجامع: 51املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (52املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
لتصويت ٔعرضها   :ٕاذن 

  ؛25: املوافقون
 ؛04: املعارضون
عون د: املمت ٔ   .ال 

  : 53املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

دلت ملالءمهت: (54املادة  ستورية رمق كام    ): 19/93ا مع قرار احملمكة ا
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (55املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
 .ٕالجامع: املوافقون -
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  : 56املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 57املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 58املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (59ادة امل دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 60املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 61املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ىض الفقرة الثانية من املادة (: 62املادة  يل 277تطبيقا ملق ا  من النظام ا
لس ي هذه املادة  تّمضنفقد ، لم لتفسري ا يل مقرونة  ا يف النظام ا

ستورية مبوجب قرارها رمق  ور 19/93ٔعطته لها احملمكة ا   : )املذ
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 63املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (64املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

   :65املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 66املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

  : 67املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (68املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .إالجامع: املوافقون -

  : 69املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 70املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 71املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 72املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (73املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 74املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 75املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 76املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق (: 77املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 78املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 79املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 80املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 81املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 82املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 83املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 84املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 85املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 86املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 87املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (88املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق (: 89املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 
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  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 90املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (91املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ست: (92املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93ورية رمق كام 

  .إالجامع: املوافقون -
  : 93املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (94املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   ): 19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 95املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 96املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 97املادة 

  .امعٕالج: املوافقون -
  : 98املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 99املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 ؟نفس التصويت.. : 100املادة 

   ؛28: املوافقون -
  ؛04: املعارضون -
  .00: املمتنعون -

 :101املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 102املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 ؟نفس التصويت: 103املادة 
         ؛28: املوافقون -
     ؛04: املعارضون -
       .00: املمتنعون -

 :104املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :105املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 106املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :107املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :108املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :109املادة 

  .ٕالجامع :املوافقون -
 :110املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :111املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :112املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :113املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :114املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :115املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :116املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :117املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
 :118دة املا

  .ٕالجامع: املوافقون
ستورية رمق : (119املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (120املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
دلت ملالءمهتا مع قرار احملمك: (121املادة  ستورية رمق كام   :)19/93ة ا

  .ٕالجامع: املوافقون -
ىض الفقرة الثانية من املادة (: 122املادة  من النظام  277تطبيقا ملق
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يل مقرونة  ا لس، فقد ّمضنت هذه املادة يف النظام ا لم يل  ا ا
ستورية مبوجب قرارها رمق  ٔعطته لها احملمكة ا ي   19/93لتفسري ا

ور  .)املذ
  .ٕالجامع: وناملوافق -

ستورية رمق : (123املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :124املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (125املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :126املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون -

 :127املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :128املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :129املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :130املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (131املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :132املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون -

 :133املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :134املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :135املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :136املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :137املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :138املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
س : (139املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93تورية رمق كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  :140املادة 

  ؛28: املوافقون -
 ؛04: املعارضون -
  .00: املمتنعون -

 :141املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :142املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :143املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ىض الفقرة الثانية من املادة (: 144املادة  نظام من ال  277تطبيقا ملق
يل مقرونة  ا لس، فقد ّمضنت هذه املادة يف النظام ا لم يل  ا ا

ستورية مبوجب قرارها رمق  ٔعطته لها احملمكة ا ي   19/93لتفسري ا
ور  .)املذ

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :145املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :146املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :147املادة 

  .جامعالٕ : املوافقون -
 :148املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :149املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :150املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :151املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :152املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
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  : 153املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :154املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :155املادة 
  .ٕالجامع: قوناملواف -

 :156املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 157املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :158املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :159املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 160املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :161املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 162املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 163املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :164املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :165املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :166املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 167املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :168املادة 
  ؛28: املوافقون -
 ؛00: املعارضون -
 .04: املمتنعون -

 :169املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (170 املادة دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 171املادة 
  ؛28: املوافقون -
 ؛00: املعارضون -
 .04: املمتنعون -

 :172املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :173املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 174املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :175املادة 
  .ٕالجامع: ملوافقونا -

ستورية رمق (: 176املادة  ذفت املادة ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا
19/93(. 

 .ٕالجامع: املوافقون -
 :177املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :178املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 179املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :180املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (181املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 182املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :183املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
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 :184املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :185املادة 
  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
 . 04: املمتنعون -

  : 186املادة 
  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
  .04: املمتنعون -

 :187املادة 
  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
 . 04: املمتنعون -

 :188املادة 
  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
 . 04: املمتنعون -

  : 189املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :190املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

دلت: (191 املادة ستورية رمق  كام    :)19/93ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 192املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :193املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :194املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (195املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .امعٕالج: املوافقون -

  : 196املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :197املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (198املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (199املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 200ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (201املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :202املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 203املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 204املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

دلت ملالءمهتا : (205املادة  ستورية رمق كام    :)19/93مع قرار احملمكة ا
 .ٕالجامع: املوافقون -

 :206املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :207املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
 :208املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :209املادة 
  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
 . 04: املمتنعون -

  : 210املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :211دة املا
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :212املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
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  : 213املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :214املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق (: 215املادة  ذفت املادة ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا
19/93(: 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :216املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :217املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :218املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :219املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (220املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :221املادة 

 .ٕالجامع: املوافقون -
 :222املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
 :223املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 224املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
 :225املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (226املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (227املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 228املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 229املادة 

  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 00: املعارضون -
 .04: املمتنعون -

 :230املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :231املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :232املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 233املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :234ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :235املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :236املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 237املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :238املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :239املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق: (240املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93 كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (241املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :242املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (243املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :244املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
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 :245املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

 :246املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (247املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (248املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: فقوناملوا -

 :249املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (250املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :251املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (252املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :253املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (254املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :255املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (256املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :257املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :258املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (259املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 260املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :261املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :262املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :263املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

  : 264املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :265املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :266املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :267املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :268املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :269املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :270املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (271املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق (: 272املادة  ذفت املادة ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا
19/93:( 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :273املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
دلت ملالءم: (274املادة  ستورية رمق كام   )19/93هتا مع قرار احملمكة ا

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :275املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :276املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :277املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (278املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
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  .ٕالجامع: املوافقون -
 :279دة املا

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :280املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :281املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :282املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :283املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :284املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :285املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 286املادة 

  .امعٕالج: املوافقون -
 :287املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :288املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 289املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :290املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :291املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :292املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :293املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :294املادة 

  .ٕالجامع: وناملوافق -
ستورية رمق : (295املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   )19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :296املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :297املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 298املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :299املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
د: (300املادة  ستورية رمق كام   :)19/93لت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (301املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (302املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا   :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :303ادة امل

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (304املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

 .ٕالجامع: املوافقون -
 :305املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (306املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا كام 

19/93(:  
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (307املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :308املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :309املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :310املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :311املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
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 :312املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :313املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :314املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :315املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :316املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :317املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ستورية رمق : (318املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :319املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :320املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :321املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :322املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :323املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :324املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :325املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :326املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :327ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :328املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :329املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :330املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :331املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :332املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :333املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :334املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون -

 :335املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
 :336املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :337املادة 
 .ٕالجامع: املوافقون -

 :338املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 339املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :340املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :341املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :342املادة 
  .ٕالجامع: قوناملواف -

 :343املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :344املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :345املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -
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 :346املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :347املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :348املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :349املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :350املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

ىض الفقرة الثانية من املادة (: 351املادة  من النظام  277تطبيقا ملق
يل مقرونة  ا لس، فقد ّمضنت هذه املادة يف النظام ا لم يل  ا ا

ستورية مبوجب قرارها رمق  ٔعطته لها احملمكة ا ي   19/93لتفسري ا
ور  .)املذ

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :352املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 353املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :354املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (355املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ستورية رمق : (356املادة  دلت ملالءمهتا مع قرار احملمكة ا  :)19/93كام 

  .ٕالجامع: افقوناملو  -
   :357املادة 

  ؛ 28: املوافقون -
 ؛ 04: املعارضون -
 . 00: املمتنعون -

 :358املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

 :359املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون -

  : 360املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :361املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 362املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
   :363املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :364املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :365املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :366املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
  : 367املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :368املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :369املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
 :370املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون -
ادي نعرض املقرتحا هتت،  لتصويت ..ٓن املواد ٕا ه    :رم

  ؛28: املوافقون -
 ؛00: املعارضون -
 .04: املمتنعون -

لس  يل  ا ىل مقرتح النظام ا شارن  ٕاذن، وافق جملس املس
ستورية  شارن بعد مالءمة مواده مع قرار احملمكة ا الصادر  19/93املس

ىل ال 2019يوليوز  09يف  الصادر  19/96نص وفق القرار رمق ، والتصويت 
رب  02يف    .2019شت

لجميع ورفعت   .اجللسةشكرا 

وبة املسلمة لرئاسة : امللحـق الت املك  .اجللسةاملدا

I .ٔصا واملعارصة   :فريق ا
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون  37.17مرشوع القانون رمق  - ) 1 بتغيري و

املعينة ) 1973مارس  2( 1393 من حمرم 26الصادر يف  1.73.211رمق 
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دود املياه إالقلميية؛ ه   مبوج
متمي القانون رمق  38.17مرشوع قانون رمق  -  ه  1.81بتغيري و ٔة مبوج ش امل

ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ل حبري عرض الشواطئ  200م م
  .املغربية

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،حرضات السيدات والسادة ا  ملس
ٔصا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  واملعارصة ملناقشة مرشوع  رشفين اليوم 

متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17القانون رمق   1.73.211بتغيري و
دود املياه ) 1973مارس  2(1393من حمرم  26الصادر يف  ه  املعينة مبوج

ا برضورة إالسهام يف النقا علق إالقلميية، وعيا م ٔمر م اصة ٕاذا اكن ا ش، 
ستغل الفرصة  دته وسيادته، وٕاذ  علق بو ه اسرتاتيجي لبالد وم بتو
ىل  بلوماسية اليت يقوم هبا القامئني  لك اجلهود ا ل إالشادة والتنويه  ٔ
ة فٕاننا ندعو ٕاىل املزيد  ر اخلارج ىل رٔسهم السيد وز بلومايس و ٔن ا الش

  .من العمل والعطاء
س،السي   د الرئ

ار لسنة  ت قانون الب ٔجبد بالد شارت ف سبق يف وضع 
غويب"رب معاهدة 1982 ٔشغال املؤمتر " مون ٓنذاك يف  الل مشاركهتا  من 

لية  ٔن للك دو سا ٔكدت كام تعلمون  ة  ار هذه االتفاق الثالث لقانون الب
لهيا سيادهتا ال سط  اه ٕاقلميية ت كون لها م ٔن  اكم مبسافة حمددة احلق يف 

اه البحر إالقلميي، وما وراء البحر إالقلميي  12ال تتعدى  ال حبر يف م م
ملنطقة املتامخة، وعرضها ال يتعدى  سمى  كون لها ما  ٔن  سمح   24كام 

اس البحر إالقلميي ال، ابتداء من خطوط ق رتام التام  .م ستحضار 
بية وتوفري سالسة مرو ٔج   .رهالبواخر ا

لهيا بالد حىت سنة  ة اليت مل تصادق  نتجت عهنا  2007هذه االتفاق
ابعة  لية حبقوق حمددة هتم م و السا رتاف  ٔمهها  ة من احلقوق  مجمو
ٔو قوانني  لهجرة  هنا املتعلقة  ا ٕاذا اكن هنا مس بقوان البواخر يف 

هتااكت،  ٔو  ري ذ من اخلروقات  ٔو  لية املالية  و السا ٔيضا 
ار لسنة  دة لقانون الب ٔمم املت ة ا ويل وخصوصا اتفاق مبوجب القانون ا

ملنطقة  1982 سمى  ٔي ما  ٔوسع،  طقة  كون لها م ٔن  احلق يف 
صادية طقة ق ٔي  200الصة عرضها ال يتعدى  ويه م ل حبري،  م

صادية اكحلق 360حوايل  يف استكشاف  يلومرتا، ترتتب عهنا حقوق اق
ري احلية  ٔي املصايد، واملوارد  ٔي (واستغالل تدبري املوارد احلية، 

ل  روات معدنية، م طن البحر، من  ل  املوجودة يف قاع البحر، ودا
صادية اخلالصة  .)الغاز والبرتول ق لية يف املنطقة  و السا ٔن  كام 

ة ٔ  ة ومراق ىل الب حملافظة  ٔخرى تتعلق  وما . عامل البحث العلميحقوقا 
 ٔ ار، اليت يعترب املبد ايل الب ٔ صادية اخلالصة، هنا  ق وراء املنطقة 

ويل، هو حرية إالحبار   .الثابت فهيا، حسب القانون ا
س،   السيد الرئ

ٔن عن  لني واملهمتني هبذا الش ساءل مجموع من الفا ساءلنا كام  لقد 
رشي ىل املستوى ال ي حصل  ٔخر ا ه الت ي اكن من املفرتض ف عي ا

البحث عن الثغرات القانونية لهذا املوضوع وحتديث املنظومة القانونية 
ٔخر يف  ، واليت مل يعد من املمكن الت يارات الكربى لبالد خ ىش مع  لت
ين سياسة  وال ت وال، ومل يعد مق شية معها مق ٕاجياد الصيغ القانونية امل

وازنة م ري م دة الرتابية وإالقلميية لبالد مبا تفاوضية  ٔي طرف هيدد الو ع 
لهيا،  مة  ٔن لنا سيادة  ويل  اهنا إالقلميية اليت يعمل لك املنتظم ا فهيا م
غريات ملف الصحراء واليت مل تعد  سب تداعيات وم رمغ حتفظنا ف سبق 

ة ليه، وذ راجع ٕاىل التوجهيات امللك ي اكنت  ة  قامئة ٕاىل احلد ا السام
ٔوىل مبنطق احلزم  ا ا ىل التفاوض والتعامل مع قضي ٔساس  املعمتدة 
ٔمه نقط القوة يه حتصني  يل عن سياسة الكريس الفارغ، ولعل  والت

زها دى راك اهنا إالقلميية ٕا سباتنا التارخيية اليت تعترب م   . مك
س،   السيد الرئ

ٔن هذه امل  ٔصا واملعارصة نعترب  بادرة القانونية هتدف ٕاىل حنن بفريق ا
ٔحرى مالءمة  ٔو  رشيع الوطين،  ويل وال س بني القانون ا ق جتا حتق

ويل رشيع ا الل مرشوعي قانونني، سنعمل  .القانون الوطين مع ال ومن 
رشيعات اليت اختذهتا بالد يف  سود ال ي اكن  ىل توضيح الغموض ا

ضيات قانون  1973 شئ مبق  1981ومق صادية، كام امل ق ضاه املنطقة 
صادية  ق مثن توضيح احلقوق السيادية املغربية اليت متتد ٕاىل املنطقة 

داد اجلرف القاري يف البحر،  200اخلالصة، لـ ل حبري، وكذ تضم ام م
ل، ٕاذا اكن هذا الرصيف ال  200ٔي الرصيف القاري املمتد ٕاىل مدى  م

ل 200يتعدى  ال تعدى ذ. م داده ٕاىل مدى ال ويف  اة ام ، تمت مرا
اوز  ال، بعد  150يت لرصيف القاري  200م ٔقىص  ٔن املد ا ىل  ل،  م

لمغرب، ال يتعدى  ساوي  350املرتقب  ٔي تقريبا ما   ، ال حبر  620م
ىش مع  .يلومرتا ٔن هذه إالشارة بصفة واحضة يف مرشوع القانون ت ونعترب 

س مع ا ويل، وتت ضياته القانون ا   .مق
س ،   السيد الرئ

ج عن تفعيل هذه القوانني فٕان لنا الثقة  ٔن ي وخبصوص ما ميكن 
رب دبلوماسية هادئة حتفظ  اورة  ول ا الاكم يف تدبري احلوار مع ا

فوفقا ملوقف بالد الثابت  حقوق لك دو وحتفظ سيادهتا وحقوقها،
ا ول،  رتامه ملبادئ حسن اجلوار مع لك ا ربطنا وا صة ٕاسبانيا اليت 

ل  ٔ القات رشاكة ٕاسرتاتيجية، قد مدد اليد ٕاىل مدريد من  ها  وٕا
سميه  اء ودون “ احلل املنصف”التفامه حول صيغة ما  لطرفني، دون غو

ٔوهناك امئ . عواصف من هنا  ث ا ش بت وحيمكه ال وموقف بالد 
ٔنه اكن اصة  ويل،  ولية والقانون ا من املسامهني بفعالية يف  لرشعية ا

ار، كام ال تفوتنا الفرصة دون  لمحيطات والب ن  ديد ٕارساء قانون ونظام 
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ولية املزمع عقدها  ات ا مينا اجلنوبية يف لك االتفاق ٔقا املطالبة بفرض ٕادراج 
ب  س مينا اجلنوبية  ٔقا شمل  ٔو معاهدة مل  ة  مع حتديث وتعديل لك اتفاق

ليه ا غريات ٕاقلميية ودولية، ونؤكد حنن ظرف سيايس مر  لزمن وشابته م
ات اليت  لمناقشة وتقدمي املقرت امئ  ٔصا واملعارصة استعدد ا بفريق ا
ا جتاه  لينا مسؤولي بلومايس ببالد يف ٕاطار ما متليه  لعمل ا راها ممك 

  .هذا الوطن
 .وشكرا

سيط املساطر ي  55.19مرشوع قانون رمق ) 2 وإالجراءات تعلق بت
  إالدارية

اوب مع مضمون  لت شارن  لس املس ٔصا مب رشف فريق ا ي
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية،  55.19مرشوع قانون رمق  املتعلق بت

ٔ الثقة بني  د سامه يف تعزز م ٔن  ه  ظر م ٔن مرشوع قانون يُ خصوصا 
ٔساسية  ل ا دى املدا عتبارها ٕا ىل مظاهر املرتفق وإالدارة،  لقضاء 

ر يف بالد وتعزز  س شجيع  ة  لن ه و ٔنوا الفساد إالداري مبختلف 
لمملكة صادي  ق   . إالقالع 

ى  ىل تعزز الثقة  ٔن يعمل  ٔيضا،  ظر من مرشوع قانون  كام ي
ني تقدمي  سيط وتق ىل  ث سيعمل  ة ح املواطن يف املرافق العموم

ٔن حيقق انتظارات املغاربة املرجوة شلكيات الطعون إالداري ت و ة والشاك
ه ار ٔو  ل الوطن  لمواطنني املقميني دا ة سواء    . من إالدارات العموم

ٔخر احلاصل يف  لت دا  ٔن يضع مرشوع القانون هذا  متىن  لهذا 
رسيع وترية  ىل  ي سيعمل  ٔمر ا لكرتونية، ا د وتفعيل إالدارة  اع

ىل املعلو  ال امل احلصول  ئق، متاشيا مع خطاب  مة واستخراج الو
ىل رضورة 2019يوليوز  29دمحم السادس نرصه هللا يف  ٔكد  ي  ، ا

اللته  لها الرسيع مع املرتفقني، ٕاذ قال  يض "جواب إالدارة وتفا الواجب يق
ساؤالهتم  ، عن  ال معقو ٓ عة ويف  ٔجوبة مق ٔن يتلقى املواطن 

هتم، مع رضور  لرفضوشاك ٔسباب وتربر القرار ولو  ٔمر  ،..."ة رشح ا ا
ل مع املواطنني خبصوص مجيع املواضيع  ستوجب من إالدارة التفا ي  ا

ة املطلوبة لرس لهيا و ة    . املطرو
شلك مرشوع القانون هذا،  ٔن  ٔصا واملعارصة  ومتىن يف فريق ا

ل التصدي لظاهرة  ٔ لجهود املبذو من  تعقد املساطر إالدارية دفعة قوية 
ضيات  ة لتزنيل مق ة يف ٕاصدار النصوص التنظميية التطبيق د الرس مع اع

ٔرض الواقع ىل    .القانون وتفعيلها 
ىل هذا املرشوع  ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  ا فٕاننا يف فريق ا

  .قانون

ة مزيانية السنة املالية  22.19مرشوع قانون رمق ) 3   2017يتعلق بتصف
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة حول مرشوع قانون  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ة مزيانية السنة املالية  22.19رمق  ىل 2017يتعلق بتصف ، وهو مرشوع 
ٔن قانو ٔمهية،  برية من ا ة  سية در ٔداة سياسية رئ شلك  ة  ن التصف

لقانون املايل،  ذها  ٔثناء تنف ص الربملاين  لرتخ ة مدى الزتام احلكومة  ملراق
ذ املزيانية،  ة حصي تنف ومدى التحقق من النتاجئ املالية للك سنة، ومراق
لربملان من  سمح  رات املرخص هبا يف القانون املايل مبا  ومقارهتا مع التقد
ذ القانون املايل، ومبا  موع معليات تنف ىل احلصي العامة  ضطالع 
شاط  ىل ال ستورية يف الرقابة الالحقة  ه ا ميكن الربملان من ممارسة وظيف
اللزتامات اليت تعهدت هبا يف  ىل الوفاء  لحكومة ومدى قدرهتا  املايل 

ر س سيري و   .امليدان اجلبايئ وجماالت ال
مة ٕاذا اك لربملان سلطات  لاملية خيوالن  ستور والقانون التنظميي  ن ا

لحكومة،  شاط املايل  ىل ال دى احلدود يف الرقابة الالحقة  فٕان ٕا
مي  ة وتق وره اكمال يف مراق ٔداء الربملان  والعوائق العملية اليت حتول دون 

ذ قانون املالية يه ضعف التحمك التقين يف معليات املزيا ي تنف نية ا
ناول الربملان يف  ست يف م دة ٕاحصائيات ل ىل قا يتطلب دراسات معقدة 
ملعلومات اخلاصة  اكري لوزارة املالية ف يتعلق  ح ظل الوضع شبه 

ذ قانون املالية ف   .ب
لس  ده ا ٔ ي  ىل التقرر ا الل اطالعنا  ، ومن  لكن، رمغ ذ

ذ قانون ا ت حول تنف لحسا ىل  ٔ ، البد من ٕابداء 2017ملالية لسنة ا
  :بعض املالحظات

لهيا قانون املالية لسنة : ٔوال    2017ضعف الفرضيات اليت بين 
ذ القانون املايل لسنة  ٔسفر عهنا تنف ، 2017لعودة ٕاىل النتاجئ اليت 

داد القانون  لهيا احلكومة عند ٕا دت  ٔن لك الفرضيات اليت اس يتضح 
اطئة،  ٔمراملايل اكنت  الغني يف ا ٓنذاك م ٔن قلنا هذا واعتربمتو  . وسبق 

منو اليت قدرت بـ  سبة ا اء %4.5القة مع  قه  ٔن ما مت حتق ، يالحظ 
ق ث مت حتق ىل سوء %4.1دون ما قدرته احلكومة، ح ، وهذا يدل 

صادي ق منو  رها لفرضية ا  .تقد
دود  سبة جعز املزيانية يف  ل بع %3كام توقعمت  س ذ ل د تنف

سبة   .%3.5املزيانية 
داد قانون  ٔمام هذا الفرق الشاسع بني الفرضيات املعمتدة ٕال ٕاذن 

ٔننا كنا  2017املالية لسنة  ني  ٔرض الواقع يت ىل  والنتاجئ املس 
اقشة القانون املايل، ويربر  ٔثناء م رب عهنا  حمقني يف التحفظات اليت 

سم به هذا الشق ي ي ة وكشف  كذ اجلدل ا من املالية العموم
داد التوقعات  الالت معيقة يف مهنجية ومساطر ٕا ٕاما عن وجود اخ
ٔرقام سياسية وقوانني  عمدة هبدف تقدمي  ٔخطاء م ة  ٔنه ن ٔو  املالية، 
ٔنة وهتدئة الرٔي العام عوض معاجلة  لواقع بص بغية طم مالية ال متت 

عية ج صادية و ق   .املشالك 
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  حمدودية ٕاجنازات القانون املايل : نيا
ىل اجنازات قانون املالية لسنة  ٔن 2017مبجرد إالطالع  ، نالحظ 

سبة اجناز تقدر ب  ل ب ٔسفر عن ارتفاع املداخ ذ مزيانية لهذه السنة،  تنف
سبة اجناز النفقات حوايل 110% ني بلغت  ، وهو ما شلك %77، يف 

سنة  ري2016تطورا ملحوظا مقارنة  دا بني  ،  برية  ل مفارقات  س ٔننا 
سبة  سجيل  ىل  ذهام  ٔسفر تنف ث  ر، ح س سيري و يت ال مزيان

ٔكرث من  سيري حبيث بلغت  سبة ملزيانية ال ل الية  ، %100.97ٕاجناز 
ىل  تلفة %54.8ستحوذ فها نفقات املوظفني  ، واملعدات والنفقات ا

سبة ٕاجناز مزيانية19% ٔن  ني  لاكد تصل ٕاىل  ، يف  ر  س
%78.95 .  

ن العمويم  دمة ا ٔن  ٔخرى جند  ة  ٔصل + الفوائد(من  سديد 
ن ٔن تضخم  71.37لكفت احلكومة حوايل ) ا مليار درمه، وهو ما يؤكد 

ر ويؤدي ٕاىل اخنفاضها،  س ىل مزيانية  ارشة  وتفامق املديونية ينعكس م
البا م سيري  خنفاض، وهذا ما ٔن مزيانية ال لتقليص و ري قاب  كون  ا 

ٔن  ج  ست ل املشاريع ٕاىل السنوات القادمة، وبذ  ٔج اء وت يفرس ٕار
ٔو رودها  ر  س راجع مزيانية  تفامق مديونية اخلزينة سيؤدي ال حما ٕاىل 

شام ي يظل حم ي جسل هذه السنة وا   .رمغ التحسن ا
ىل ضعف اجنازات القانون سب  2017املايل لسنة  يت ٔيضا يف 

، حبيث  ة املسرية بصورة مستق إالجناز املتدنية ملزيانيات املرافق العموم
سيري حوايل  موع مزيانيات ال سبة إالجناز  ٔنه رصفت  %52.49بلغت 

ٔصل  1.87 ة 3.7مليار درمه من  و دات املف ع ٔما . مليار درمه من 
س سبة ملزيانيات  ر لهذه املرافق املسرية بصورة مستق فالنتاجئ ل

ٔن مزيانيات  سيري  ري من ت املتعلقة مبزيانيات ال ك ٔسوء  احملققة 
سبة إالجناز بلغت حوايل ر نفدت ب   . %37.01س

ر،   السيد الوز
ت الواردة  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔخرى تتعلق مبالحظات ا هناك نقطة 

مل ث تنص املادة يف الترصحي العام   62.99من القانون رمق  25طابقة، ح
ني ملزمون بتقدمي  ٔن احملاسبني العموم ىل  املتعلق مبدونة احملامك املالية، 
ات املقررة يف النصوص التنظميية  ف لس حسب الك هتم ٕاىل ا حسا

  . اجلاري هبا العمل
ت الفردي هنائية اخلاصة بتقدمي احلسا اسبني وف خيص الوضعية ا لم ة 

رمس السنة املالية  ني  بريا من احملاسبني 2017العموم ددا  ٔن  ، يالحظ 
ٔصل  ٔنه من  ث  هتم ح مركز حماسيب، قدم  738العمومني مل يقدموا حسا

ٔن  594فقط  ني  ا 144مركزا حسابيا حساهبم، يف    .مركزا مل يقد
ب ف  س سبة  ررت ارتفاع هذه ال ٔن اخلزينة العامة  ة من حصيح 

سيريمه، لكن هذا ما هو ٕاال  ت  ى احملامك مل يدلوا حبسا كتاب الضبط 
ٔن هناك مراكز حسابية  ىل التفاصيل يؤكد  ٔن إالطالع  ع،  ري مق تربر 
دم تقدمي احلساب،  سبا مرتفعة يف  ري كتاب الضبط جسلت  ٔخرى 

ٔن : ندرج هنا مكثال ث  ة، ح ٔصل  13حمصلو إالدارة الرضي مل  94من 
هتم   .ريد جوا واحضا هبذا اخلصوص. يقدموا حسا

ٔخرى السنة املالية  ة  لعمل بنظام  2017من  ة  يه السنة الثام
دد مضن  ي  و وا ىل مستوى مرافق ا لنفقات  التدبري املندمج 
سيط مساطر  رشيد وت رب  ٔهدافه إالرساع يف معاجلة العمليات املالية 

ذ النفقات العم ال الفريد تنف ٔ إالد ة، وذ عن طريق العمل مببد وم
لنفقات سبة للك قطاع، من . لمعطيات املتعلقة  ل لكن مازالت تقدم، 

قالمي  ٔ ٔكرث من حماسب معويم بطريقة جمزٔة بني خزنة الوزارات وخزنة ا ل  ق
ادة  ضيات امل ستفاد من مق  25والعامالت عوض تقدميها بطريقة مجمعة كام 

عة. املتعلق مبدونة احملامك املالية 99.62انون رمق من الق ٔجوبة مق   .ريد 
ر،   السيد الوز

اسبني  لم ت الفردية  ٔكد من مطابقة احلسا ٔسفرت معلية الت
سجيل بعض الفروقات ما بني  لمملكة عن  ني مع احلساب العام  العموم

ني واخلازن الع ل بعض احملاسبني العموم لمملكة املبالغ املس من ق ام 
ت(   ).قسم مركزة احلسا

ت،  ىل احلسا ٔ لس ا اولت تربر مالحظات ا ٔن اخلزينة  حصيح 
ة وٕادالء احملاسبني  داد قانون التصف وعزهتا ٕاىل الفارق الزمين بني ٕا
ٔن  ريها من املربرات، لكن املالحظ هو  هتم الفردية، و ني حبسا العموم

ددا من املالحظات مل جتب   7عهنا اخلزينة العامة اكملالحظتني رمق هناك 
لوضعيات التصحيحية اخلاصة مبحصيل 8ورمق  لس  ،كام مل يتوصل ا

ة موضوع املالحظات من رمق    .5ٕاىل الرمق  1إالدارة الرضي
ات خبصوص املالحظتني  ر توضي ٔن يقدم لنا السيد الوز ٔمل   8و 7ن

ٔيضا الوضعية التصحيحية اخلاصة ببا ٔن يقدم    .يق املالحظاتو
لس  ٔصا واملعارصة مب عتبارات، فقد قرر يف فريق ا للك هذه 

ىل مرشوع قانون رمق  لرفض  ٔن نصوت  شارن  يتعلق  22.19املس
ة مزيانية السنة املالية    .2017بتصف

متمي القانون  46.18مرشوع قانون رمق ) 4 تعلق ي  86.12يقيض بتغيري و
  ني العام واخلاصبعقود الرشاكة بني القطا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن،  حرضات السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة ملناقشة مرشوع  مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين اليوم 

متمي القانون  46.18قانون رمق  املتعلق بعقود الرشاكة  86.12يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص   .بني القطا

س،السي   د الرئ
ٔساسية اليت  ز ا دى الراك ني العام واخلاص ٕا تعد الرشاكة بني القطا
عية وكذا ت املتعلقة  ج صادية و ق متكن من ٕاجناح خمتلف املشاريع 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

26 

ٓخرة 09 ر  04( 1441 جامدى ا  )2020فربا

ي  ل إالجيايب واملمثر ا ريها، حبمك التفا ة التحتية و ر الب لتجهزي وتطو
دى املد ٔهنا ٕا ني، كام  ل اليت متكن من توظيف ينجم بني القطا ا

ستفادة مما رامكه  رب  منوية،  رات اخلاصة لتفعيل اسرتاتيجيات  س
سيري  ا وجمال ال ولوج مة يف جمال توظيف التك القطاع اخلاص من جتارب 

ريها سويق و   .وال
ف  لتخف جعة  ني العام واخلاص، وسي  كام تعترب الرشاكة بني القطا

ة من املسامهة امل و يف املشاريع، ٕاضافة ٕاىل توسيع اخلدمات العموم الية 
ٔرسع وقت ممكن، وحتريك سوق الشغل،  ومتكن من ٕاجناز املشاريع يف 

الية اجلودة، ىل معايري  ٔفضل  شلك  ريها من املزا... واحلصول    .و
ر،   السيد الوز

رية، توظيف هذه ٔ الل السنوات ا ٔن املغرب استطاع   من الواحض 
ات احليوية، كقطاع  ىل بعض القطا رصة  ٔهنا مق لية شلك ٕاجيايب، رمغ  ا
مج  ر الل  ٔزرق، وقطاع إالساكن من  طط ا الل ا ة من  السيا
سرتاتيجية اليت  ىل وضع  ث تعمل احلكومة  صادي، ح ق السكن 

رام العقود الالز  رب ٕا ٔمام القطاع اخلاص  ال  ح ا اسبة، وتف مة راها م
ر س ه من    .متك

رشيعي مالمئ، يبقى  رب وضع ٕاطار  لية وتنظميها  ا فٕان تطور هذه ا
ٔيت مرشوع القانون رمق  ٔمهية، ويف هذا السياق ي يقيض  46.18لغ ا

متمي القانون  ني العام  86.12بتغيري و املتعلق بعقود الرشاكة بني القطا
مثينه سعنا ٕاال  ي ال    .واخلاص، وا

ٔن  مة، ومن الواجب  راها  رة بعض النقط اليت  لكن البد من ٕا
لتعامل  ىل استعداد  كون  ٔن  ٓن، و عتبار من ا ذها احلكومة بعني  ٔ ت

  .معها
ني العام  ا موضوع الرشاكة بني القطا ومن بني إالشاكالت اليت يطر

ٔن ت  ٔي رشاكة ال بد لها  اطر، ف نطوي واخلاص، ٕاشاكلية التعويض عن ا
ٔن يمت تعويضه  شلك معقول  ي يتوقع  لمشارك اخلاص، وا ىل خماطر 
اكليف احلكومة، كام  زيد من  ٔن  اطر، وهذا ميكن  ول ت ا عن ق
دد حمدود من  كون هناك  اصة عندما  تطرح ٕاشاكلية التنافسية 
عاب هذه املهام، فقد حيد ذ من  ن ميكهنم اس املشاركني اخلاصني ا

ق الفعالية واجلودة املطلوبة، ٕاضافة ٕاىل القد رة التنافسية الالزمة لتحق
ني  ا موضوع الرشاكة بني القطا ت اليت يطر راهات والرها العديد من إال

ة التعامل معها يف ا احلكومة، عن  ٔن جتي ٔمل    .العام واخلاص، واليت ن
ر،   السيد الوز

رية اليت حيظى هبا املوضو  ٔمهية الك لنتاجئ نظرا ل ٔيضا  لنظر  ع، و
اما مع موقف زمالئنا  س لية، وا د هذه ا قها عند اع إالجيابية املتوقع حتق
شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب لس النواب، فقد قرر يف فريق ا مب

ملوافقة مرشوع قانون رمق  متمي القانون  46.18ٔن نصوت  يقيض بتغيري و
ناعنا املتعلق بعقود الرش  86.12 ني العام واخلاص، الق اكة بني القطا

ٔمهيته  .ب

II .دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17مرشوع القانون رمق  - ) 1 بتغيري و

مارس  2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211قانون رمق 
دود املياه إالقلميية؛) 1973 ه   املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17وع قانون رمق مرش  -  ٔة  1.81بتغيري و ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ه م ل حبري عرض  200مبوج م

  .الشواطئ املغربية
س، السيد   الرئ

 الوزراء؛ والسادة السيدات
شارون؛ والسادة السيدات    املس

ل ٔن رشفين دة ستقاليل الفريق ٔعضاء مس ٔتد  عادليةوالت لو
لس شارن مب  :من  ملناقشة املس

رمق  قانون مبثابة الظهري ومتمي بتغيري 17 /37 رمق قانون مرشوع - 
 ؛).1973مارس 2 / ھ 1393حمرم 26 يف الصادر( 1.73.211

متمي بتغيري 17/38قانون  مرشوع - ه 81.1رمق  القانون و ٔة مبوج ش  امل
صادية املنطقة ل 200 مسافة ىل اخلالصة ق  عرض حبري م

ريل  2 يف املؤرخ(الشواطئ املغربية  ٔ1981.(  
ٔمهية نظرا سهيا اليت ل لية اجلهبة لتقوية القوانني، هذه ك ا دمة ا  و

ادة ظل يف لبالد العليا املصاحل  السادس دمحم امل جلال الرشيدة الق
ٔيده هللا نرصه رى مبناسبة اللته لهيا شدد واليت و  مسريةل  44 ا

ل من اخلرضاء عاب ٔ ال اكفة اس ث لمملكة، الرتايب ا  "ٔن ٕاىل نبه ح
ت اخلرضاء املسرية اع من املغرب املظفرة، مك ميه اسرت ذ اجلنوبية، ٔقا  وم

ٔن ستوعب ومل املغرب، خريطة تغريت الوقت ذ ط العامصة ب  الر
ر الشامل ٔقىص يف ٔصبحت ٔاكد قي الوسط يه و ى"دلبال احلق هت  م ، ا
  .اللته
ة التوجهيات لك ٕان  الطريق، ارطة مبثابة نعتربها املتبرصة، امللك
، حكومة ط ورملا ل من القوية، مهنا إالشارات وست  املشاركة ٔ

خنراط ٔوراش لك يف موقعه، من لك بقوة، و  اكفة ىل بالد هتم اليت ا
ت ٔصعدة، املستو اصة وا ٔ  ما من لك يف و  .اململكة راب حامية نهش

رشيعية، املبادرة هذه الل من القانونية النصوص هذه اليا مثن وٕاننا  ال
ي الفراغ لتدارك وسد اصة الوطنية القانونية املنظومة سم ا  ت و

لية الاكم املغرب سيادة مع ومالءمهتا البحرية، ال االت املتعلقة ا  ا
اهه وجوه ٔراضيه لك ىل اركة  وم ة ٕاىل الكورة، ويه خطوة م من طن

سط  ي يعد مبثابة استكامل  لنصوص وا الل هذا التحيني القانوين  من 
ل القريب  ٔ ٓملني يف ا االت البحرية،  ىل اكفة ا لمملكة  الوالية القانونية 
وب اململكة  ال اجلوي ج ىل ا سط الوالية القانونية كذ  ىل  ال  إالق
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سوية هذ شلك هنايئل   .ا امللف 
س؛    السيد الرئ

د سواء من هذا  ىل  ٔ احلكومة والربملان  ٔهن ٔغتمن الفرصة  ٔن  امسحوا يل 
اليا،  مثهنا  لهيا، واليت  ىل هذه القوانني اليت حنن بصدد املصادق  املنرب 
ويل، ويف  ىل املستوى الوطين وا م  اءت يف ظل سياق زمين  واليت 

تام هذه ٕاطار ومضن هذا ال  ىل اخ لني  بعد القانوين والسيايس، وحنن مق
االت البحرية  نا القانونية املتعلقة  ظوم لك ما يعزز م ورة نتوج معلنا  ا
ٔو اتفاق  سوية  ٔي  ٔرضية تفاوضية صلبة  شلك  ي س لك وا لمملكة 

ٔو مقاب لبالد امخة  ول اليت لها شواطئ م   .قد يمت هبذا اخلصوص مع ا
ساء  ىل اليقظة واحلس الوطين العايل ل ٔطر املغربية واخلرباء  كام ننوه 
ىل هذه النصوص القانونية،  شتغال  ي مزي النقاش و ال قاطبة ا والر
ستعامل لك الوسائل  ىل هذه العملية وذ  دية  لك  وا  ك ن ا وا

رسمي احلدود البحرية يات احلديثة اليت تؤطر معلية  ىل املستوى  والتق
لمغرب صون  كفل  دث املعايري املعمول هبا دوليا مبا  ٔ ويل وفق  ا

اطقه ىل اكفة م ة    .مصاحله وحقوقه السيادية املرشو

سيط املساطر وإالجراءات ي  55.19مرشوع قانون رمق ) 2 تعلق بت
  إالدارية

س احملرتم  ،السيد الرئ
 ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون

شارون احملرتمون، والسادة السيدات   املس
ل يف  ٔتد ٔن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 

اقشة  سيط املساطر وإالجراءات  55.19مرشوع قانون رمق م يتعلق بت
  . إالدارية

ٔنه  شف  س ا اليوم، وبعد استقرائه  اقش ٕان هذا النص موضوع م
ظومة القوانني املتعلقة ة  روم ٕاصالح م ة، بغية ضامن جنا ٕالدارة العموم

اع الثقة بني إالدارة واملرتفق عن  دماهتا، وحماو اسرت املرافق وجتويد 
ال الواجب  ٓ طريق وضع معايري واحضة هتم الرشوط والشلكيات وا

لزتام هبا من  الطرفني  ا و رتا الل مساطر ) ٕادارة ومرتفق(ا ومن 
ة، لوضوح والشفاف ىل  متزي  يب  ٔج مثر الوطين وا ذب ثقة املس و

  . السواء
س احملرتم،  السيد الرئ

ة ش مع املرافق وإالدارات العموم ىل  لرجوع ٕاىل واقعنا املع نقف 
ٔساسا يف ٔعطاب، تتجسد  ٔداء، وردي مستوى اخلدمات  دة  ضعف ا

لمواطنني، وتعقد إالجراءات والبطء الشديد ا  لمساطر،  اليت تقد
ال وا هيك عن ظروف استق طل والشطط يف استعامل السلطة،  ل

رىق ان يف بعض املرتفقني، واليت ال  ٔح لمستوى املطلوب، ولعل هذا  ا
ى العديد من املوظفني  جيد تفسريه يف ضعف الكفاءات، وجودة التكون 

دد مهنم ى    .وغياب روح املسؤولية 
د  ة، وتعق ٔن انعدام الشفاف ل  س إالجراءات إالدارية والعالقات كام 

ام  ذ  د خمطط املغرب الرمقي م لرمغ من اع ادية ظلت سائدة،  ٔ ا
ٕالدارة، 2009 القة املواطن  ىل  ، فٕان ذ مل يؤر شلك جوهري 

ىل مستوى  ٔو  ئق إالدارية،  ىل الو حلصول املبارش  ٔمر  سواء تعلق ا
ين لٕالدارات ال ذاب املرتفقني الربط إاللكرتوين الب ٔ ر  ة، ٕاذ تبد عموم

ال، وصوال ٕاىل ر البحث عن املسؤولني يف بعض املاكتب  ستق من 
ت  ٓخر وانتظار تعل ب ٕاىل  املغلقة، وتعقد إالجراءات والتجوال من مك

س  ٔن تقد س، مما يربز  ة«الرئ ىل » إالدارة الورق » إالدارة الرمقية«ضدا 
كرس ال لرمغ من لك فهو تعبري عن  غموض والرشوة والتالعب، 

لفشل ءت  ٔهنا    .احملاوالت السابقة ٕالصالح إالدارة، ٕاال 
ورة  2016ٔكتور  14ٕان اخلطاب املليك املؤرخ  تاح ا مبناسبة اف

شخيصا لهذه املشالك اليت تتخبط فهيا  اء  لربملان  ٔوىل  رشيعية ا ال
ٔعطا قا  ىل جع إالدارة املغربية، وحتليال دق شلك سليب  هبا اليت تؤر 

ضمنا ملنطلقات إالصالح الرضوري لٕالدارة صادي، وم ق   .التمنية والتقدم 
س احملرتم،  السيد الرئ

ٔن ستقاليل نؤكد  اقشته اليوم،  ٕاننا يف الفريق  ي حنن بصدد م النص ا
غي ٕاصالح هذا الوضع املرتدي ادرة ٕاجيابية ي يل لٕالطار تزن  لٕالدارة، فهو يعد م

ه  اء ف ي  اله ا ٔ ال امل يف خطابه املشار ٕاليه  دده  ي  الواجب :" ا
ساؤالهتم  ال معقو عن  ٓ عة ويف  ٔجوبة مق ٔن يتلقى املواطنون  يض  يق

هتم، مع ي ال  وشاك لرفض، ا ٔسباب وتربر القرارات، ولو  رضورة رشح ا
 ٔ كون دون سند قانوين، وٕامنا  ٔن  غي  ىل ي ٔنه جيب  ٔو  لقانون،  نه خمالف 

اللته" املواطن استكامل املساطر اجلاري هبا العمل  طوق  ى م هت   .ا
ىل مستوى  شلك  ىل هذه املضامني اليت س ا  لنص وقف بعد استقرائنا 
ىل مستوى  ة،ٕان  ظومة إالدارة العموم التطبيق قفزة نوعية يف جمال ٕاصالح م

سري إالجر  سيط املساطر وت رمقنة ت ال وٕالزام إالدارة  ٓ اءات وحتديد ا
ٔفق مخس سنوات من  لقرارات إالدارية يف  املساطر وإالجراءات املتعلقة 

ذ زي التنف   .رخي دخول القانون 
ٔن  ىل اعتبار  لنصوص التنظميية  قال  اء م ٔن هذا النص  ٔننا جسلنا،  ري 

قة واليت حتل إالشاكالت املرتبطة  ق رد التفاصيل ا ملرتفق مل  القاهتا  ٕالدارة و
ٔصيل من حمتواه ٔن تفرغ مضامني النص ا   .يف نص املرشوع، وخيىش 

ىل  ر املرتتبة  ٓ ىل ا ي حنن بصدده مل تنص  ضيات النص ا ٔن مق كام 
ٔو خيالف النص القانوين  ٔ ركب خط ي    . املوظف ا

س احملرتم،   السيد الرئ
اع ثقة املواطن ٕان مضمون هذا املرشوع قانون  هيدف ٕاىل اسرت

ىل  يب  ٔج ٔو ا مثر الوطين  لمس ٕالدارة وتوفري الظروف املالمئة 
ىل  ٔن تعمل  ٔننا نود من احلكومة  املستوى القانوين وإالداري، ٕاال 
لتزنيل السلمي لهذا  توفري الرشوط الرضورية وهتييء الظروف الالزمة 
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ه امل  ٔهداف املرجوة م ٔساسا يف ٕاصالح النص حىت حيقق ا متث 
ىل بذل املزيد من اجلهود جلعل إالدارة  يد  ٔ قطاع إالدارة مع الت
ال من  متكن مستق ات اجلذرية حىت  طلق إالصال إاللكرتونية يه م
لتعامل  رمقنة لك املعامالت إالدارية يف ظل جتهزي املرتفق 

ستق ة، وحنن يف الفريق  اليل ٕالجراءات إاللكرتونية بدل الورق
لهيا  رشيعية الهامة وسنصوت  مثن هذه املبادرة ال دة والتعادلية  لو

  .ٕالجياب

متمي القانون رمق  46.18مرشوع القانون رمق ) 3 يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص 86.12 لرشاكة بني القطا   املتعلق 

﷽.  
س احملرتم،   السيد الرئ

  ء احملرتمون،السيدات والسادة الوزرا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل ملناقشة  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 
متمي القانون رمق  46.18مرشوع القانون رمق  املتعلق  86.12يقيض بتغيري و

ني العام واخلاص   .لرشاكة بني القطا
روم ٕاىل تزنيل الت ي  الل هذا املرشوع ا ة  ة السام وجهيات امللك

اح  اعية ٕاىل رضورة انف ٔوىل السنة املاضية ا رشيعية ا ورة ال تاح ا اف
صاديني حمليا ودوليا، كام تتغيا  ق ىل خمتلف الرشاكء وخصوصا  إالدارة 
دجمة  ر العمويم وفق اسرتاتيجية م س الرفع من وترية وجودة ومردودية 

ات  اج ر هدفها تلبية  سب لالس ٔ املواطنني واملواطنات وتوفري املناخ ا
اللته احلكومة ٕاىل  ا  ث د د سواء ح ديدة "... : ىل  ليات  وضع 

عي، واملسامهة يف حتسني  ج مليدان  هنوض  ٕالرشاك القطاع اخلاص يف ا
، من  لمقاو متعية  لمواطنني، سواء يف ٕاطار املسؤولية ا اخلدمات املقدمة 

ال ني العام واخلاص يف هذا ا ٔكد "الل ٕاطالق رشااكت بني القطا ، و
ث  ري ح ٔ ىل نفس املوضوع يف خطاب العرش ا ال امل نرصه هللا 

اللته ة ثالثية :" قال  ق ري ٕاىل ثورة حق ٔ القطاع العام حيتاج، دون ت
ٔبعاد ليق، وق: ا ة وثورة يف الت ا سيط وثورة يف الن د سبق ثورة يف الت

الجهتاد  يل  ٔساليب العمل، والت ٔن دعوت ٕاىل رضورة تغيري وحتديث  و
بتاكر يف التدبري العمويم تاح السنة ."و دد نرصه هللا يف اف ، كام 

رشيعية العارشة يوم امجلعة  رشيعية الرابعة من الوالية ال  2019اكتور  11ال
ٔن يلعبه القط ي جيب  س ا ور الرئ ىل ا يد  ٔ اع اخلاص ومرسوليته الت

متويل املشاريع   .خصوصا يف ما يتعلق 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔربع  اليا سعي احلكومة ٕاىل طرح هذا التعديل بعد انقضاء  مثن  ٕاننا 

ىل دخول القانون رمق  ني العام املتعلق  86.12سنوات  لرشاكة بني القطا
لصة من هذا  ارب املرتامكة واملست ٔن الت ث  ذ، ح زي التنف واخلاص 
ضيات  سعى ٕاىل حتيني ومراجعة املق ٔمام تعديل رصني  التطبيق جتعلنا 
ولية الفضىل  ستحضار املامرسات ا الواردة يف إالطار القانوين احلايل 

و وجتاو مع  ات العامة  توصيات وانتظارات الرشاكء اخلواص والتو
متويل ني ومؤسسات ا ٔن هذا إالطار القانوين والتنظميي . والعموم خصوصا 

ل مشاريع الرشاكة،  بة اكفة مرا ٔطري وموا شوبه حمدودية يف ت احلايل 
يل والعرض التلقايئ، نظرا لغموض وبطء  مي الق لتق اصة مهنا املتعلقة  و

د بعض املساطر، كام لص ٕاىل صعوبة  وتعق مي تطبيق هذا القانون  ٔن تق
ان غيابه بني خمتلف املصاحل الوزارية يف التعاطي  ٔح سيق ويف بعض ا الت
لني  مع مشاريع الرشاكة الكربى ذات الطبيعة املعقدة نظرا لتعدد املتد
لرشاكة، وكذ غياب ٕاطار مؤسسايت  ن النصوص القانونية املؤطرة  وتبا

ظم وفعال، كام ل  م سم بعدم الشمولية لغياب فا طار القانوين ا ٔن هذا 
اهتا  ات الرتابية ومجمو ٔال وهو امجلا ٔسايس  صادي حموري و ٔو اق معويم 

  .وهيئاهتا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة اء مبجمو ي  سامه يف  ٕان هذا املرشع ا من التعديالت اليت س

اله واليت ميكن تلخيصها ف ييل ٔ ورة  الالت املذ خ   :احلد من 
اص القانون العام؛ - ٔش شمل لك  ذ القانون ل  توسيع جمال تنف
ني العام واخلاص؛ - لرشاكة بني القطا داث جلنة وطنية   ٕا
سيط وعقلنة املساطر -   .ت

لو ستقاليل  سعنا يف الفريق  ٔن نعرب عن وال  دة والتعادلية ٕاال 
ني العام  ة لتوسيع الرشاكة بني القطا ق ٔنه يوفر فرصا حق ا  خصوصا  مثي
ٔسسة الرشاكة بني  سعى مل ٔنه  ات الرتابية، كام  شمل امجلا واخلاص ل
امئة يف اجتاه تطور احلاكمة  لجنة ا لجنة الوطنية وا داث ا رب ٕا ني  القطا

فع بع وجتميع حمفظة املشا سامه يف ا ريع املعنية هبذه الرشاكة، مما س
رسيع ٕاجناز البىن التحتية  سامه يف  عية، كام س ج صادية و ق التمنية 

لمواطنات واملواطنني ة املقدمة    .وجتويد اخلدمات العموم
ق مفهوم الرشاكة واخلوف من طغيان رشيك  دم تدق ه ٕاىل  مع التن

ٓخر خصوصا يف ا متويل، مع دعوة احلكومة ٕاىل ىل  ىل ا ملشاريع تقوم 
لب اخلواص  ٔن ا ضيات هذا القانون خصوصا  ذ مق الل تنف اليقظة 
يازات يف  ليه من ام لنظر ملا تتوفر  بية  ٔج ه مه من دول  ن م د املستف
ىل املدى البعيد، نظرا لتواؤم  رية  سيري وٕاماكنيات اس التدبري وال

ة يف تقدمي مؤهالهتا مع يصب و ٕاليه هذا القانون من جودة ونوعية ورس
وية كربى رات يف مشاريع ح ذ اس   .اخلدمات وتنف
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ا  دة والتعادلية عن تصوي لو ستقاليل  ري نعرب يف الفريق  ٔ ويف ا
ٔداء  ر ا لمسامهة يف تطو ىل هذا القانون ملا يتضمنه من فرص  ٕالجياب 

ني العام و  لقطا صادي    .اخلاصق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته    .والسالم 

III .فريق العدا والتمنية:  
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع القانون رمق  )1 بتغيري و

دود املياه إالقلميية 1.73.211 ه    .املعينة مبوج
ٔرشف املرسلني ىل   ﷽ والصالة والسالم 

س احملرتم،السي  د الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع القانون رمق  بتغيري و
دود ا 1.73.211 ه  سعنا املعينة مبوج اسبة ال  ملياه إالقلميية، ويه م

بلوماسية املغربية اليت يقودها  ليه ا ٔصبحت  اللها، وحنن نلمس ما 
ٔو  ة  ىل مستوى القارة إالفريق وية، سواء  ة وح ك ال امل من دينام
هودات املبذو من طرف احلكومة  مثن ا ٔن  ولية، ٕاال  ٔو ا املنطقة العربية 

بة هذه  ىل ضامن فعاليهتا واسمترارهتاملوا ة واحلرص  ينام   . ا
اصة  بلومايس  رشاف يف العمل ا س ة و اق س طق  مثن م كام 
اورات خصوم اململكة واملقاربة احلكمية والرشيدة يف التعامل مع  ضد م
شها بعض  ٔزمات اليت تع دد من ا القضا الكربى اليت هتم اململكة ومع 

مة لقرار السيادياملناطق يف اس   . تقاللية 
لهيا،  ة اليت يتوفر  متتع هبا املغرب اليوم واملصداق ولعل احلنكة اليت 
لول فعا لهذه  لعب دور ٕاجيايب وفعال يف املسامهة يف ٕاجياد  تؤه 

ىل . القضا مبا حيفظ مصاحل املغرب ٔساس  ركز  ة  ٔن هذه املصداق كام 
يل ا ستقرار ا ىل إالجامع احلاصل حول القضا الكربى امل   و

ٔراضهيا الربية والبحرية ىل  ٔ السيادة  ٔهام مس   . لمملكة 
  السيدات والسادة احملرتمون،

ولية،  ة ا ىل السا ٔحضى حيققها املغرب  ات اليت  ا ٕان الن
دتنا الرتابية، جفعلت من نفسها،  ول من خصوم و رت حسد بعض ا ٔ

الل سلواكهت ٔزمات من  هيا، مصدرا خللق ا ا وترصحيات مسؤو
لمساس مبصاحل املغرب  ر مجيع الوسائل  رات، بل وسعى ٕاىل اس والتو
ىل  ات احلاص  ٕالضافة ٕاىل الرصا اهه إالقلميية،  ٔراضيه وم ىل  وسيادته 
ٔو  ٔو قانوين  صادي  ويل وإالقلميي سواء اكنت ذات طابع اق املستوى ا

وسيايس، وهو ٔي حماو من  ج ىل  ا قطع السبل  ما حيمت يف نظر فريق
ات القانونية اليت تعرتي  اصة مبلء الفرا ٔهنا املساس هبذه السيادة،  ش
زاع قانوين  ٔي  ٔن تفاد الستغاللها مبناسبة  رسانته القانونية يف هذا الش

اصة ذات الطابع القضايئ ولية    . ٔمام املنظامت ا
ل يف هذا إالطار ي نناقشه اليوم، واملتعلق  ويد مرشوع القانون ا

اء  ي  دود املياه إالقلميية وا ه  متمي الظهري الرشيف املعينة مبوج بتغيري و
قص من سيادة املغرب  اوز الثغرات القانونية اليت اكنت تعرتيه، واليت ت لت

اهه إالقلميية ىل ٕاجراء . ىل م ومثن، يف هذه املناسبة، حرص احلكومة 
ار الوقعة  دة لقانون الب ٔمم املت ة ا ٔحاكم اتفاق املالءمة املطلوبة مع 

ي بتارخي  غو سمرب  10مبون رشها الظهري الرشيف رمق  1982د والصادر ب
ٔوىل  17بتارخي  1.04.134 ث )2008ماي  23( 1429من جامدى ا ، ح

  :مت
 دود مساف ي ميتد ٕاىل  لمملكة ا ة حتديد عرض البحر إالقلميي 

اوز  ؛ 12ال تت ال حبر   م
 لبحر إالقلميي؛ ق احلد اخلار    تدق
  اهه ىل ٕاقلميه وم ٔن السيادة اليت ميارسها املغرب  ىل  يد  ٔ الت

ٔرض وقعر هذا  ال اجلوي وكذا  لية وحبره إالقلميي، متتد ٕاىل ا ا ا
ٔحاكم  اة حق املرور يف ٕاطار  داد عرضه، مع مرا ىل ام البحر 

ا   .رقانون الب
ٔي  لمغرب اكمل احلرية والسيادة ملامرسة  كون  ٔساس،  ىل هذا ا و
ل هذه املنطقة، و يعدد مرشوع القانون بعض هذه  اسبا دا راه م شاط 

ل املثال ال احلرص ىل س شطة  ٔ  .ا
لوقوف  لرتسانة القانونية،  ق شامل  كام ندعو احلكومة ٕاىل ٕاجراء تدق

ل هذه الثغرات القانونية ىل غرار  ىل م لمملكة،  ملصاحل الكربى  املاسة 
سبة ملرشوع هذا القانون ل ام به    .ما مت الق

ة ومليلية واجلزر  يت س ر بوضعية مدي وستغل هذه املناسبة لنذ
شلك حكمي  لينا العمل  ، مما يفرض  ٔرايض مغربية حمت اورة هلام   ا

اعها ل اسرت ٔ   . ورصني من 
ري ٔ ر ما يتوفر  كام نؤكد يف ا ٔن جملسنا املوقر ال يتواىن عن اس

بلوماسية الربملانية، قصد توظيفها يف  ت يف ٕاطار ممارسته  ليه من ٕاماك
ىل رٔسها  ٔمهها قضية السيادة و لملكة  فاع عن القضا العاد  اجتاه ا

اهه إالقلميية ٔراضيه وم لمملكة وسالمة  دة الرتابية    .الو
ىل ما ىل مرشوع القانون وبناء  ٕالجياب  ا    .سبق، سيصوت فريق

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

سيط املساطر وإالجراءات ي  55.19مرشوع قانون رمق ) 2 تعلق بت
  إالدارية

ٔرشف املرسلني ﷽ ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية،  55.19مرشوع القانون رمق  املتعلق بت

داد وتقدمي  هتا احلكومة يف ٕا هودات اليت بذ الها ا مثن  اسبة  ويه م
دات هذا النص القانوين الالت والتعق خ ي هيدف ٕاىل جتاوز   املهم، وا

ث يندرج يف ٕاطار ورش  اليت تعرفها املساطر وإالجراءات إالدارية، ح
سهتدف بذ   :ٕاصالح إالدارة وهو 

ه فهيا؛ - اع ثق ى املواطن واسرت ة    حتسني صورة إالدارة العموم
  ختليق احلياة العامة وحماربة الفساد؛ -
رات تعزز ثقة املق - س ة وشجيع  اول يف إالدارة العموم

  .اخلاصة
ٔن تنظمي مجيع اجلوانب املتعلقة  كام نعترب يف فريق العدا والتمنية 
ىل  ٔمهية،  اية ا دمج يف  شلك مشويل وم ملساطر وإالجراءات إالدارية 

ات الرت  ة وامجلا ٔن هذا القانون يعترب ملزما مجليع إالدارات العموم ابية اعتبار 
ة والهيئات امللكفة مبهام املرفق العام،  اهتا وهيئاهتا واملؤسسات العموم ومجمو
لقانون العام، وهو ما سميكن من جتاوز  اضع  ٓخر  ولك خشص اعتباري 
ال  ٓ ث ختتلف املساطر وا املعاجلة اجلزئية واملتفرقة لهذا املوضوع ح

ٔو نفس اخلدمة من إ  لحصول نفس الوثيقة  ٔخرى ومن املعمتدة  دارة ٕاىل 
ٔخرى رابية ٕاىل  ة    .جام

ي سميكن من تعزز الثقة بني  ٔمهية هذا القانون ا ىل  شدد  ليه،  و
ر س شجيع  اللته يف وقد . إالدارة واملواطنني واملسامهة يف  رب 

ٔوىل من  رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا ٔلقاه يف اف ي  اخلطاب ا
رش  ٔن الوالية ال ىل  يده  ٔ ٔمهية هذه الثقة بت ىل  ة "يعية العارشة  ا الن

ملواطن مل تتحسن، فإن  القة إالدارة  ٔمم، وما دامت  إالدارية معيار لتقدم ا
ٔقل  قى مضن دول العامل الثالث، ٕان مل  تصنيف املغرب يف هذا امليدان، س

ٔو اخلامس   ."الرابع 
مكن يف التزنيل ا قي  ٔن احملك احلق ضيات القانون ري  ل ملق ٔم

ات  ٔحاكمه من طرف إالدارات املعنية، مبا يف ذ امجلا نضباط التام  و
ة من اخلدمات  هنج سياسة القرب وختتص بتقدمي مجمو الرتابية اليت 

ىل املستوى احمليل رات  س شجيع    .لمواطن، كام ختتص ب
ضيات ٔن تطور املق ىل  القانونية املتعلقة  كام نؤكد يف هذا إالطار 

دوى  ٔمهيته، سيضل دون  ىل  سيط املساطر وإالجراءات إالدارية،  بت
ال اليت  ٓ ٔو جتاوز ا ضيات املرتتبة عن سكوت إالدارة  ما مل يمت تفعيل املق
حتددها املصنفات، ف خيص القرارات اليت يعترب السكوت عهنا مبثابة 

  .موافقة
ل هذا الورش ٔن م ه ٕاىل  يض تغيري العقليات السائدة يف  كام ن يق

ضيات  ان تطبيق املق ٔح ث يبقى يف كثري من ا ة ح إالدارات العموم
مي  لتق ليات  يض ٕارساء  ة بعض املوظفني، وهو ما يق املقررة رهني مبزاج

س مع ٕاقرار حتفزيات  لتكون والتحس رامج  د  ة املسمترة وٕاع واملراق
جهتادات  ٔنشجع السلواكت و   .املبذو يف هذا الش

ليه يف  ر سنصوت  ا ا ٔسلف ٔمهية مرشوع القانون كام  لنظر ٕاىل 
ٕالجياب   .فريق العدا والتمنية 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

لسنة املالية  9.122مرشوع قانون رمق ) 3 ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
2017  

ىل  ﷽ والصالة والسالم  ىل سيد دمحم و
ٔمجعني،   وحصبه 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فريق العدا والتمنية ملناقشة مرشوع  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ة رمق لسنة املالية  22.19 قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
لحكومة من طرف ،2017 ة  صات املمنو ات والرتخ يف ٕاطار الصالح

الص املوارد ورصف  ة اليت مت هبا است ف الربملان، بغرض التحقق من الك
ٔثناء  سطها  لزتام احلكويم بتعهداته اليت مت  مي مدى  دات و كذا تق ع

اقشة مرشوع القانون املايل املشار ٕاليه سلفا   .م
داد وٕايداع مرشوع قانون والبد من التنويه ه  نا مبجهود احلكومة يف ٕا

ذ قانون املالية لسنة  ة لتنف لهيا يف  2017التصف ال املنصوص  ٓ وفق ا
ستور واملادة  76الفصل  . من القانون التنظميي لقانون املالية 65من ا

رشيعية من ممارسة دورها  ٔن متكني املؤسسة ال ونعترب يف هذا الصدد 
لامل  لحكومة الرقايب  مي السياسات العامة  مة لتق ة هو خطوة  ية العموم

ىل معوم  رها  ٔ ٔهداف و جنازات  وفق مقاربة سياسية مع ربط 
سجيل ضعف  ا  املواطنني مع اختاذ إالجراءات التصحيحية املالمئة يف 

ىل مستوى املؤرشات الرمقية هبدف الرفع من قدرات إالجناز راجع    .ٔو 

هنائية ٕاننا يف ف لك اجيابية مضامني النتاجئ ا ل  س ريق العدا والتمنية 
ة لسنة  هنا ما ييل 2017ملرشوع قانون التصف ر من ب   :نذ

ذ نفقات املزيانية العامة لسنة - ث بلغت    2017 تنف مليار   329.95ح
لغ  سجيل حتصيل م لشق  307.86درمه مع  مليار درمه ف خيص 

ملوارد؛   املتعلق 
لخزينة  - ت اخلصوصية  دة النفقات املنجزة خبصوص احلسا سجيل ز

 95.16مليار درمه وكذ ف خيص املوارد مببلغ  81.38اليت بلغت 
  مليار درمه؛

سبة  - ر يف  س ذ مزيانية    ؛%79تنف
و  3.61حتصيل  - ستغالل ملرافق ا مليار درمه ف خيص موارد 

ستغالل اليت بلغت املسرية بصورة مستق ذ نفقات   1.87 وتنف
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  مليار درمه؛
ىل مستوى التوقعات اخلاصة بقانون املالية  - سب ٕاجناز ٕاجاملية  ذ  تنف

ىل و  %109اليت حتققت ف خيص املوارد ب   2017لسنة املالية 
  ؛ %77كذا التاكليف ب 

لغ  - ر من م س ذ نفقات  واصل يف تنف  61.7سجيل جمهود م
رمس سنة  67ٕاىل  2016مليار درمه يف سنة  مما  2017مليار درمه 

ذها  رتبط حباكمهتا ورسيع تنف رتام لك ما  ه ٕاىل رضورة ا جيعلنا ن
ىل  ر  ٔ ليهتا  وكذا ا هتا وفا وإالنصاف والتوازن يف توزيعها ومردود

ىل املواطن؛ منو و   ا
ىل امل  - ث مواص حتسني تصنيف مرتبة بالد  ستوى العاملي من ح

الل تزنيل تدابري لفائدة املقاو والقطاع  ٔعامل من  اخ ا جودة م
ىش مع  سهيل إالجراءات ورمقنهتا مبا ي اخلاص، ووضع ٕاطار تنظميي ل

ولية اجليدة  .املامرسات ا

ي مت بذ من طرف  هود ا ٔن ا شري  ٔن  ٔخرى، ال بد  ة  ومن 
سبة جعز  د من  ل ، اكن يصطدم 2017سنة % 3.5املزيانية يف بالد 

ة تتعلق  ارج ٔسواق ٔساسا مبتغريات  ة يف ا ٔسعار املواد الطاق رتفاع 
ي قلص  دة، اليشء ا ري مسا ٔخرى  ولية وعوامل  الهوامش من ا

لتحمك يف  ة  هناعجز هذا الاملمك ر من ب   : نذ
  سبة ٔسعار الطاقة ب ٔشهر%  30ارتفاع مؤرش  السبعة  الل ا

ٔوىل من سنة  ٔسعار النفط، وارتفاع 2017ا ري  رتفاع الك ، بعد 
سبة  ة ب ري الطاق ات  ة الشكوك املرتبطة %  6ٔسعار املنت ن

ة؛ ان املنت  اطر اجليوسياسية يف بعض الب
  حندار السنوي لنفقات صندوق % 54ارتفاع ب ٔساس  ىل 

ن  عن مببلغ   2017د هناية غشت من سنة املقاصة اخلاصة بغاز البو
 مليار درمه ؛ 6.5
  سبة سهتالك % 24زايد واردات السكر ب ب جحم  س

يل؛ ا ر دمع الطلب ا   المكي املرتفع ٕا
  سبة سبة التضخم يف  ق   ؛% 0,8حتق
  ٔوىل من سعة ا ٔشهر ال الل ا ٔسعار الفوسفاط اخلام  راجع 

سبة  2017سنة  ٔسعار  2016مقارنة مع سنة %  19ب مع اخنفاض 
فة تقدر ب  سبة طف  ؛% 0.7ٔمسدة الفوسفاط ب

  ن العمويم من مليار درمه يف  61ارتفاع النفقات املتعلقة 
لغ  2016سنة  ىل رضورة مواص  71.4ٕاىل م يد  ٔ مليار درمه مع الت

رية؛ ٔ زداد يف السنوات ا ٔصبحت   ضبط هذه النفقات اليت 
 دة من ارتفاع النفقات املتع سيري واليت شهدت ز ل  189.2لقة 

 .2017مليار درمه سنة  191.6ٕاىل   2016مليار درمه سنة 

هود إالصال احملرز من طرف  ٔنه برصف النظر عن ا وميكن القول 

ٓخر من  ٔو ب شلك  ت والعوائق اليت حتد  د ة من الت ، هناك مجمو بالد
هنا ر من ب صاد الوطين نذ ق   :تنافسية 

ري - ري اكف مقابل تنايم جحم الواردات؛  العرض التصد  الوطين يبقى 
منو  - ت ا ىل مستو ة  لتغريات املناخ ٔثري املردود الفال املرتبط  ت

 الوطين؛
ىل مستوى اجلهات مما يدعو  - ر العمويم  وازن لالس ري م توزيع 

ي يؤذي ٕاىل مسامهة  لشلك ا ال تدارك هذا الضعف  ٕاىل استع
مةا ت  ي خيلق تفاو يل اخلام اليشء ا ا  .جلهات يف الناجت ا

سيج إالنتا من  ىل مستوى تنويع ال ه املعمتد  ٔن التو وما من شك 
رسيع  امال حمفزا ل سرتاتيجيات املعمتدة وجعلها  ل حتسني فعالية   ٔ

سيج إالنتا الوطين ل وي    .مسلسل التحول الب
ٔن التفاو ات الوزارية وميكن القول  لقطا ٔداء املايل  ت املس يف ا

طلبات احلاكمة اجليدة حلاح ٕاىل مطالبة احلكومة برتسيخ م ٕ وهنا  .يدعو 
ٔ تدبري  اصة ملس ٔمهية  ٔهداف مع ٕايالء  جنازات  ىل ربط  نلح بقوة 
داد وتدبري السياسات  ٔساسيا يف مسلسل ٕا عتبارها عنرصا  اطر  ا

ة، لني وتعدد املربجمني وتنوع روافد  العموم لنظر لكرثة املتد وذ 
متويل   . ا

ستلزم، ق هذه املقاصد  رسيع  وتبعا ملا سبق، ٕان حتق  ، يف نظر
لزتامات إالرادية بني  ٔسسة  ة وم ثاق املرافق العموم ىل م املصادقة 

ش ليات ال ة وتقوية  ات الوزارية واملؤسسات العموم و والقطا اور ا
ا لوترية  .والبناء املشرتك ٔن متنح زخام ٕاضاف ٔن هذه إالجراءات  ومن ش

دي مشويل ومستدام حى تصا ملرفق العام يف م   .  رسيخ احلاكمة اجليدة 
ىل مرشوع قانون  ٕالجياب  ، فٕاّن فريق العدا والتمنية يصوت  و

ة رمق  لسنة امل 22.19التصف ذ قانون املالية  ف   .2017الية املتعلق ب
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

متمي القانون رمق  46.18مرشوع قانون رمق  )4 املتعلق  86.12يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص   بعقود الرشاكة بني القطا

ىل  ﷽ ىل سيد دمحم و  والصالة والسالم 
ٔمجعني،   وحصبه 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،ا   لسيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ي حنن  مس فريق العدا والتمنية مرشوع القانون ا ٔتناول  ٔن  رشفين 
روم معاجلة بعض  ٔنه  ىل اعتبار  برية،  ٔمهية  يس  ك ي  بصدده وا
ني العام  إالشاكالت القانونية املتعلقة ببطء تفعيل الرشااكت بني القطا

هنام واخلاص جيايب ب ل  دد من  وتطور التاكمل والتفا ال  الل ٕاد من 
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لرشاكة  ٔحاكم القانون املنظم  ام  س ق ا ة ٕاىل حتق التعديالت املهمة الرام
ل  ىل س ة  مع القوانني اليت تؤطر معل املقاوالت واملؤسسات العموم

هنااملثال واليت  ر من ب   :نذ
اص القانون العام ٔوال، توسيع جمال تطبيق ال - ٔش شمل لك  قانون ل

اهتا وهيئاهتا؛ ات الرتابية ومجمو  اصة امجلا
داث  - ني العام واخلاص”نيا، ٕا لرشاكة بني القطا “ جلنة وطنية 

هيا، وضع اسرتاتيجية وطنية يف جمال  س احلكومة، يعهد ٕا ى رئ
عدد السنوات؛ ٔو م مج معل سنوي  ر  الرشاكة وسن 

داث - ني العام ” لثا، ٕا جلنة دامئة ملشاريع الرشاكة بني القطا
اهتا “ واخلاص ات الرتابية ومجمو مجلا لجنة الوطنية، تتعلق  ى ا

راعي  وهيئاهتا هبدف وضع اسرتاتيجية جمالية يف جمال الرشاكة، 
ٔن اجلهوي واحمليل؛  خصوصيات الش

لجوء ٕاىل - سيط مسطرة العرض التلقايئ وتوضيح رشوط ا  رابعا، ت
 .املسطرة التفاوضية

ني  والبد من التنويه هنا مبجهود احلكومة يف تطور الرشاكة بني القطا
ق التاكمل بني القدرات  ٔنه حتق خيار اسرتاتيجي من ش العام واخلاص 
ني العام واخلاص يف متويل املشاريع  لقطا ية والتدبريية واملالية والقانونية  التق

ىل  ر القوي  ٔ اصب الشغلالكربى ذات ا داث م منو وٕا   . ا
ضيات اليت  مثن املق ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية، 

دة اعتبارات   46.18يتضمهنا مرشوع القانون رمق  ٔساس  ىل 
هنا ر من ب  :ومالحظات نذ

ٔداء  - ىل حتليل معطيات ا ة  شيطة املب ليات اليقظة ال ين  رضورة ت
اطر هبدف تدع ة هذه الرشااكت مبا يضمن وا مي احلاكمة وتعزز جنا

صاد الوطين ق اذبية  ىل تعزز تنافسية و  ؛قدرهتا 
ني العام  - تطور الهندسة املالية والقانونية لعقود الرشاكة بني القطا

ال  ارب الفضىل دوليا يف هذا ا ن من الت د    ؛واخلاص مستف
س - رش والتعممي يف  مواص تدعمي جمهودات التواصل والتحس وال

ني العام واخلاص؛  جمال الرشاكة بني القطا
ا  - ا اسرتاتيجيا ومراق عتبارها مو و املسامهة  تطور وتعزز دور ا

ضامن السمترارية املرفق العام؛ عتبارية   وكذا بصفهتا 
ل ٕاجناز  - ٔ بية من  ٔج رات الوطنية وا س ذب املزيد من 

تكرة يف  ٕاطار مسطرة العرض التلقايئ وكذا يف ٕاطار مشاريع م
ىض احلال؛ لجوء ٕاىل املسطرة التفاوضية ٕان اق  ا

بتاكر ونقل  - ات احلديثة و ولوج اصة لتطور التك ٕاعطاء عناية 
ني العام واخلاص  .املعرفة يف جمال تزنيل عقود الرشاكة بني القطا

اعتنا الراخسة  كفريق العدا والتمنية وال يفوتنا هبذه املناسبة التذكري بق
ني  ظومة احلاكمة لعقود الرشاكة بني القطا ٔن تعديل إالطار القانوين وم

مة يف جمال توسيع هامش حرية املبادرة واملقاو  العام واخلاص هو خطوة 
  . ببالد

ىل مرشوع قانون  ٕالجياب  ، فٕاّن فريق العدا والتمنية يصوت  و
متمي 46.18رمق  املتعلق بعقود الرشاكة بني  86.12 القانون رمق بتغيري و

ني العام واخلاص   . القطا
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

ستورية رمق ) 5 شارن يف ضوء قرار احملمكة ا لس املس يل  ا النظام ا
رب  02الصادر بتارخي  19/96   .2019شت

 ﷽  
ٔرشف ىل   .املرسلني والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل نقاش  داده بناء  ي مت ٕا شارن ا لس املس يل  ا مقرتح النظام ا

د الفضىل فعال وبناء، سامهن لقوا ستجيب  د نظام  ال مجيعا يف اع ا 
ة  رشيع ومراق ل ستورية املتعلقة  لس يف ممارسة وظائفه ا ا ا اليت حيتا
ة،  بلوماسية الربملانية من  ة وا مي السياسات العموم معل احلكومة وتق
نية وكذ ة  ٔخرى من  ستورية ا القاته مع املؤسسات ا ا ويف تنظمي 

ميقراطية  الل ا املرتبطة بتعزز التواصل مع املواطنات واملواطنني من 
لثة ة  شارية من    .ال

ي بلغه معل جلنة  مثن يف فريق العدا والتمنية روح التوافق ا كام 
يل  ا لنظام ا ٔوىل  سان ف خيص الصيغة ا رشيع وحقوق إال العدل وال

ٔ بعد نقاش دستوري معيق حول بعض ا ٔساسا مببد ة املرتبطة  لقضا اخلالف
ة س   .ال

هودات  ٔننا يف فريق العدا والتمنية مل نتوان عن بذل ا كام نؤكد 
ق  يل وتدق ا ٔوىل ملقرتح النظام ا ضيات الصيغة ا املطلوبة يف دراسة مق
ستور والقوانني التنظميية املؤطرة وقرارات القضاء  ٔحاكم ا ه  مالءم

ستوري يف ٔخرى ا لهيا يف قوانني  ضيات املنصوص  ٔن وكذا املق  هذا الش
رشيعية ملؤسسة ال القة    . اليت لها 

ث  19/93وبعد صدور قرار احملمكة رمق  ٔوىل، ح ٔن الصيغة ا ش
ضاه بعدم مطابقة  ستور ولقوانني التنظميية،  51رصحت مبق ه  مادة م

ستور، رشيطة تفسري  21ومبطابقة  ه  ٔو ٕاعاملها وفق مادة م ها 
ستور، معلنا  ه  يق املواد م ل احملمكة، ومبطابقة  املالحظات املبداة من ق
ىل  حلرص  قات املناسبة،  ال التدق ىل ٕاد رشيع  ل جلنة العدل وال دا
ستور وٕادراج املالحظات  ٔحاكم ا ستورية مع  ري ا مالءمة املواد 

ٔبدت احملمك ىل املواد اليت  ٔهناالرضورية  ش   . ة مالحظات 
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ن حتت رمق رتام املسطرة   96/19كام رصحت احملمكة يف قرار  بعدم ا
لس  ث مل يصوت ا ىل الصيغة اجلديدة، ح رشيعية عند التصويت  ال
لها ملالءمة بعض  ٔد ىل التعديالت اليت  ه، وٕامنا  رم يل  ا ىل نظامه ا

ٔنه ال ستورية، مؤكدة  ر التصويت مواده مع قرار احملمكة ا ٔ متسك ب  ميكن ا
ستور، وبذ يتعذر البت يف  ىل املواد املرصح مبطابقهتا  السابق 
ديد حول املقرتح  ح النقاش من  ستور، مما جعلنا نعيد ف ه  مطابق

رشيع ل جلنة العدل وال   .دا
رشيعية،  ملسطرة ال ٔننا، بغض النظر عن املالحظة املتعلقة  ونؤكد هنا 

ستور  ٔننا بصدد ميقراطي  لتزنيل ا رتبط ارتباطا وثيقا  ٕاصالح مشويل 
، بوضع  ه وضامن الفعالية يف مع لس وتعزز حاكم ٔداء ا رتقاء ب وهدفه 
ٔدواره املامرسة  ة  رشيعي وجنا ه الرقايب وال لرفع من ٕانتا د الرضورية  القوا

مي السياسات الع بلوماسية الربملانية وتق ة، وهو ما سيجعل يف ٕاطار ا موم
ٔمكل  ىل  متثيلية  ور املنوطة به يف ممارسة الوظيفة ا لس يضطلع  ا

ى املواطنات واملواطنني  دة  ه، ليعطي صورة ج   .و
ل لهذه  ٔم ٔننا مجيعا نتحمل مسؤولية التزنيل ا ىل  ري  ٔ ونؤكد يف ا

ى ا ٔصبحت  منطية اليت  ل تغيري الصورة  ا ٔ ضيات من  ملواطن املق
اصة  رشيعية بصفة  امة وحول املؤسسة ال حول خمتلف املؤسسات بصفة 
يس من  از رئ ٔهام املؤسسات اليت تضطلع بدور الوساطة و عتبارها 

ميقراطية ول ا زة اليت متزي ا ٔ   .ا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

IV. الفريق احلريك:  
متمي الظ  37.17قانون رمق  مرشوع )1 هري الرشيف مبثابة قانون رمق بتغيري و

 1973مارس  2املوافق لـ  1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211
ه   ؛دود املياه إالقلميية املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17قانون رمق مرشوعو -  ٔة  1.81بتغيري و ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ه م ل حبري عرض  200مبوج م

  .يةالشواطئ املغرب 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك، ملناقشة  ٔتناول اللكمة  ٔن  قانون  مرشوعرشفين 

متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17رمق  الصادر  1.73.211بتغيري و
ه 1973س مار  2املوافق لـ  1393من حمرم  26يف  دود  املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17قانون رمق مرشوعو ،املياه إالقلميية  1.81بتغيري و
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش ل حبري عرض  200امل م

  .الشواطئ املغربية
رشيعية  لحظة ال ٔن هذه ا س،ٕاننا نعترب ب لك املقاي يف سياق  ممتزية 

سارع  داثدويل م ٔ صادية اجليوسياسية ظروف ويف ظالل ا ق ، و
ية  ٔم لعالقات  ،العاملية والتقلبات إالقلمييةوا ديدة  املؤسسة ملر 

ويل ولية ولقانون ا  .ا
سعنا يف الفريق احلريك ن  وال  اقشة هذ زتاز م ل  س ٔن  ٕاال 

ني يف حلظة ة ملحوظة متزيت ،املرشو  غربية الرمسيةبلوماسية امل بدينام
ىل ة  ، - ال امل نرصه هللا-الوضوح والطموح كام قال  واملوازية املب

هودات  ولية والقارية لصاحلهذه ا ات يف خمتلف احملافل ا ٔمثرت جنا  اليت 
ٔساسية ت ا ٔولو دى ا عتبارها ٕا دتنا الرتابية  اليت اخنرط فهيا لك  و

ٔت لها لك القوى ا ٔيده املغاربة، وتعب ال امل دمحم السادس  ادة  حلية بق
  . هللا

ىل زايد الرتاجع عن ، وتت ة يف  ينام ر احملرتم، هذه ا السيد الوز
ل العديد من دول العامل،  فضال  ليه من ق ان الومهي املعلن  لك رتاف 
ىل الرشعية  لموقف املغريب القامئ  ان إالحتاد إالفريقي  ل ب عن مساندة 

ول ا ح متثيليات دبلوماسية لبعض ا رمج مؤخرا مبواص ف ي  ولية، وا
ة الصديقة يف  ميناإالفريق اجلنوبية كتعبري عن دمعها ملغربية الصحراء  ٔقا

ة ٕاىل   ،  الرام ل سلمي وسيايس وهنايئ واجلهود السياسية املبذو ٕاجياد 
دة  عل ضد و يف ٕاطار املبادرة  املغرب ومغربية الصحراء،لهذا الزناع املف

ايت  لحمك ا ٔممحتت ٕارشاف اجلدية  دة، ا سيادة وثوابت  ويف ٕاطار املت
ىل البيعة  الرشعية التارخيية و القانونية،  ة  ربت اململكة املغربية، املب اليت 

اسبة ٔكرث من م ة يف  ة السام واليت متزيت  ،عهنا العديد من اخلطب امللك
يل واملغاريب وإالفريقي حبمو قوية ورسائل واحض ا ىل املستوى ا ة 

ويل   .وا
س،   السيد الرئ

ٔنظار جملسنا املوقر، ىل  ن املرشوعي قانونيني، شلك  ٕان عرض هذ
ة نظر حول  ا وو ٔمة،لٕالدالء مبوقف سبة لنا مكمثيل ا ل فرصة ساحنة 

سرتاتيج لنظر لبعده  م الوطين وإالقلميي  اله ر  ٔ ست ي موضوع 
ة، ىل حقوق بالد  والسيادي من  ين  ٔنه ين ىل اعتبار  و

لتايل فقد  ٔخرى،و ة  ىل مركزات قانونية وجهية من  د  ة،وس املرشو
رشيعي،يف هذا  ت من الرضوري، لية القانونية لسد الفراغ ال ٕاعامل ا

رجع ٕاىل سنة  رشيعات الوطنية اليت  ٔن ال ب  1973إالطار،ٕاذ  مل توا
ٔرض الواقع،وهو ما جعل هذه النصوص امل  ىل  تغريات الرتابية اليت طرٔت 

ىل  االت واحلدود البحرية  ٔنظاراملعروضة  ليا لرتسمي ا سندا قانونيا دا
مينا اجلنوبية ٔقا ا شواطئ    .ق

ٔن الظروف احلالية والسياق العام والتطورات املتالحقة  ،نعتقد ب
ت،استدعت هذ دة مستو ل استكامل ىل  ٔ ا التحيني القانوين،من 

ىل  ٔوىل  خطوة  ىل اكفة جماالهتا البحرية  لمملكة  سط الوالية القانونية 
ىل جماالته الرتابية والبحرية رسيخ سيادة اململكة    .ضوء 

م برضورة مراجعة املنظومة  ىل وعي  ٔن املغرب،اكن دامئا  حنن نعي، ب
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االت ال  كن مواتية يف القانونية املتعلقة  بحرية،لكن رشوط التقعيد مل 
ذ سنة اصة م هب ٕاىل 1979ت الفرتة،و ة وادي ا رخي عودة  ،

ار لسنة  دة لقانون الب ٔمم املت ات ا ٔن اتفاق ، 1982حظرية الوطن،ٕاذ 
ئذ يف طور  ٔساسيا يف صياغهتا اكنت وق واليت لعب املغرب دورا 

ىل املناخ السيا املفاوضات، ي اكن سائدا يف ت الفرتة الوة  يس ا
اصة سنة  كن مالمئا لتحيني النصوص الوطنية يف 1994و ي مل  ، وا

عل  ٔممي حلل الزناع املف خضم تزنيل وقف ٕاطالق النار،وحتريك املسار ا
مينا اجلنوبية، ٔقا سوية*يف ٕاطار ما اكن يعرف ب حول    *خمطط ال

س،   السيد الرئ
مثن يف الفريق احلر بلوماسية املغربية مبختلف  يك،ٕاننا  جمهودات ا

، ملبادئ احلوار ٔنواعها لمقاربة القانونية فقط، بل كذ رص  ، اليت مل ت
دي وحسن اجلوار والوضوح يف املواقف ٔن .والتفاوض ا والتارخي شاهد ب

، طبعت التارخي  ٔصي ٔص من حضارة مغربية  بلوماسية املقدامة املت هذه ا
ملساعي العاملي هبذ ام  ا ٕاىل رٔب الصدع والق ريها جبنو ه املقومات و

  .امحليدة
ديد،  ستورية، نبصم من  رشيعية ا وحنن اليوم، ويف هذه احملطة ال
ال  ادة  ام، بني مواقف دبلوماسية رصينة بق س ىل ذ التاكمل و

ة العليا  لمصل رصدوما  رشيعية اليت ت ، ومواقف املؤسسة ال   .لبالدامل
ات  لسنا املوقر مع التو ل إالجيايب  ل التفا س ويف هذا إالطار، 
رملان  الل احلضور املمتزي يف  ا من  اصة يف افريق بلوماسية لبالد  ا
شلك موصول،  بتمك لنا  وهني مبوا ريه من احملافل القارية، م ا و معوم افريق

ع جلنيت النقل و  ة عقد اج مبر ا واملواصالت وكذا وهو ما توج  ولوج التك
ا هناية الشهر اجلاري رملان معوم افريق قني عن   .الهجرة املن

ٔن ٕاننا نعترب ٔطرهتا ب ىل هذه املشاريع مبثابة قفزة نوعية  الرؤية  املصادقة 
وٕاضافة نوعية للك  ،إالسرتاتيجية احلكمية  لصاحب اجلال حفظه هللا

 ٔ عددة ا ات الثنائية وم دة االتفاق لهيا بالد يف  طراف اليت صادقت 
ٔورويب  ،جماالت حتاد ا ة الصيد البحري بني املغرب و وال س  اتفاق

لمغرب ل اجلنوبية  شمل السوا ه املغرب ، اليت  وجتسد، يف العمق، تو
ث محلت هذه  ٔورويب، ح حتاد ا القاته مع  حنو تعزز ماكنته وتقوية 

ة يف طياهتا رس ان االتفاق لك ٔجوبة معيقة ورصحية  ديدة وقوية و ائل 
سان ٔمن وحقوق إال داء السمل وا ٔ دات  ٔج   .الومهي،و

س،   السيد الرئ
منو  يس كام تقدم بعدا  ك لينا اليوم  ٕان النصوص املعروضة 
صادية اخلالصة ومتديد  ق سهيل حتديد املنطقة  متثل يف  صاد  واق

يس اجلرف القاري ك ث  سبة لبالد  إالجراء هذا،ح ل ٔمهية قصوى 
دمة  ريها يف  ستفادة من خمتلف إالماكنيات وس ىل مستوى 

شلك مستدام ة بالد ٕاىل . مسلسل التمنية وتعززها  ا د  اصة مع ازد
زخر هبا املناطق  ٔخرى اليت  لطاقة ولموارد الطبيعية ا ديدة  مصادر 

رخييا وجمال  لمملكةالبحرية املنمتية    .يا 
س،   السيد الرئ

رسيخها  بلوماسية  لالنتصاراتص هبذا املوضوع احليوي و ا
ر  طلعنا السيد الوز ة، ف لمملكة املغربية حول حقوقها املرشو املتواص 
مينا  ٔقا ح الربط اجلوي املبارش بني مطارات  ادرة احلكومة ٕاىل ف احملرتم ٕاىل م

  .اجلنوبية مع العمق إالفريقي
رخ س، السيد الوز   ،اما، السيد الرئ

كفي من احلمكة  بلوماسية املغربية اليت مت ما  مة يف ا ىل ثقة  حنن 
ع تزنيل هذه املشاريع، مبرجعية القانون بطبيعة  والتبرص وبعد النظر لت
ة بالد مضن  ي حيفظ مصل دي ا احلال ويف ٕاطار احلوار والتفاوض ا

ٓمن ومستقر،  ويف ٕاطار املصاحل املشرتكة، طار حسن اجلوار،يف إ  فضاء 
ة لصاحب  ادة السام بلوماسية املغربية حتت الق ووفق املبادئ الفضىل 

ٔيده   .اجلال امل دمحم السادس نرص هللا و
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية 55.19مرشوع قانون رمق ) 2   يتعلق بت

س د السي   ،احملرتمالرئ
  ،والسادة والوزراء السيداتحرضات 

شارن  ،حرضات السيدات والسادة املس
لمسامهة يف مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة  رشفين  م

سيط املساطراملتعلق  55.19مرشوع قانون رمق  وإالجراءات إالدارية،  بت
ي تقدمت به احلكومة يف ٕاطار مواص اجلهود املبذو لتفعيل وتزنيل  وا

ٔن العام ظومة تدبري الش ستور، واستكامل حتسني م   .مضامني ا
ىل جملسنا املوقر  تقوية  ٕاىلوهيدف مرشوع هذا القانون املعروض 

ىل مرجعية  س هذه العالقة  ٔس ادة ت ٔوارص الثقة بني إالدارة واملرتفق، وٕا
ىل ة بناء  قة وشفافةمساط حمددة تؤطر معل املرافق العموم   .ر دق

س   ،السيد الرئ
ي مت  ٕاننا ٔمهية مباكن وا ٔمام مرشوع القانون ذو ا دادهنقف اليوم   ٕا

ٔساس دراسة  ىل  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة  ق رشاكة مع وزارة 
مة  دات  اء مبست رزهامعمقة ، كام  حتديد املبادئ العامة املنظمة  ٔ

ٔن ملرتفق،  لعالقة اجلديدة اليت يتوجب  إالدارات جبرد  وٕالزامجتمع إالدارة 
ن ص ورخص امجيع قرار  وتصنيف وتوثيق وتدو راخ هتا إالدارية من 

مت  شاؤهاوشهادات مع رشها يف بوابة وطنية س لهذا الغرض الحقا، ٕاىل  ٕا
ىل طلبات املرتفقني هبدف الرفع ر انب ال ال الرد  ٓ ديد  ة إالدارات بت ام

ال البمن فعالية إالدا ٔ ني  يف طلباهتم، كام اعترب مرشوع القانون  ترة وتق
دم  هتاسكوت إالدارة و ا ال الب ٕا ٓ مبثابة موافقة، وٕارساء حق  تيف ا

لرد  ٕالزاماملرتفق يف تقدمي الطعون هبدف  ال احملددة لها  ٓ رتام ا إالدارة 
ىل تقدمي رد خبصوصها، وكذا تعممي  رمقنة ىل طلبات املرتفقني وحهثا 
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داثاملساطر وإالجراءات إالدارية، فضال عن  سيط  ٕا جلنة وطنية لت
  .املساطر وإالجراءات إالدارية

س   ،السيد الرئ
سيط  ٕاننا ٔن ت مثن مضامني هذا املرشوع ونعترب  يف الفريق احلريك 

لوصول  ٔوىل  لبنة ا شلك ا حتديث  ٕاىلاملساطر وإالجراءات إالدارية 
ٔحاكمخ احلاكمة اجليدة متاشيا مع فلسفة وٕاصالح إالدارة ورسي  و

ال امل ولتطلعات املواطنات  ستور، وستجيب لتطلعات  ا
ال وجودة  ستق سري التواصل وحتسني  سامه يف ت واملواطنني، مما س
لق  مثرن واملقاوالت و ملواطنني واملس القة إالدارة  اخلدمات وسهيل 

راملناخ املناسب ٕالنعاش وشجيع  ا  ،س ابة ملا د ال  ٕاليهاست
تاح ث  ،2016 ورتٔك  14الربملان يف خطاب  امل نرصه هللا يف اف ح

لهيا ": قال لون  يض  ٔكرثفاملر اليت حنن مق ي تق من سابقهتا، فه
فع قدما  لمواطنني، وا ة  ق شغاالت احلق ىل القضا و اب اجلاد  ك

ابعمل املرافق إالداري ي جيب  ٕان ،ة، وحتسني اخلدمات اليت تقد الهدف ا
سعى  ا هبذه املهمة، فٕاهنا  ٕاليهٔن  ا دمة املواطن وبدون ق املؤسسات، هو 

دمية اجلدوى، بل ال مربر لوجودها اللته ."ٔصال تبقى  م  ى  هت ولكها  ،ا
روم  سيط املساطر إالدارية لتدبري  ٕاىلٕاشارات وتوجهيات واحضة  ت

ٔداشؤون  هتاون يف  دم ا ٔمانة و دمة مصاحلهم ب ٔن هئاملواطنني و ا، كام 
ٔدوات لتن  سيط املساطر إالدارية تعترب  ذت ت اجلاري  ف القوانني والتنظ

لجهاز و  ات والسلطات ا   .إالداري هبا العمل، وممارسة الصالح
س   ،السيد الرئ

ٔمهية هذا ل  س ٔن ٕاذ  ازمني  ٔمه هو القدرة  املرشوع ، فٕاننا نعتقد  ا
ىل  نه  الل ٕارادة سياسية قوية، ٔ ىل تزنيل مضام رض الواقع، من 

ل إالداري، فضال عن  لفا ظومة  ٕادراجواخنراط فعيل  هذا القانون مضن م
ار اجلهوية  ة، وخ ثاق املرافق العموم ثاق الرتكزي، وم ستحرض م اكم  م

رب نقل القرار  ل لقانون مستعمليه الفعلي ٕاىلاملتقدمة  ٔم ني، والتفعيل ا
ىل مشويل  ٕاصالح ٕاطاراملعلومة، لك ذ طبعا يف  احلق يف احلصول 

فا صتة، م ة يؤسس ٕالدارة قريبة من املواطن، م   .لوظيفة العموم
ىل  ،وانطالقا مما سبق ٔخرى  يد يف الفريق احلريك مرة  ٔ جندد الت

لنا إالجيايب مع مرشوع هذا القانون املتعل سيط املساطر تفا ق بت
ادة  لصاحل العام حتت الق دمة  ٕالجياب  وإالجراءات إالدارية وسنصوت 

اه النرية جلال امل دمحم السادس حفظه هللا   .ور
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  والسالم 

ة رمق ) 3 ذ قانون املالية لسنة  22.19مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
2017.  

س   احملرتم، السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ة  مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون التصف ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ذ قانون املالية لسنة  22.19رمق  ف وهو ٕاجراء دستوري  2017املتعلق ب
ٔحاكم الفصل  ٔي 76تطبيقا  ستور وقانوين  لامدة من ا من  65ضا طبقا 

مي نتاجئ سنة  لربملان لتق ٔيضا  اسبة  القانون التنظميي لقانون املالية، ويه م
مالية بني املتوقع واملنجز فعال، ومدى الزتام احلكومة برباجمها وتعهداهتا يف ما 
ت  لحسا ىل  ٔ مثن دور جملس ا ذ مشاريع قوانني املالية، كام  خيص تنف

ٔة دستورية يف ذ املزيانية  هي ة ٕاذ متد بتقارر حول تنف ة املالية العموم مراق
عتبار ذها بعني  ٔ   .مرفوقة مبالحظات وتوصيات جيب 

ل  س ة فٕاننا  لبية احلكوم ٔ ت ا وانطالقا من موقعنا مككون من مكو
وذ راجع  2016مقارنة مع سنة  2017حتسن جعز املزيانية لسنة 

لمتويالت البدي و واليت قدرت حبوايل ٔساس   واملبتكرة من طرف ا
الوة  14 سبة املديونية،  ىل تقليص  مليار درمه مما اكن  وقع ٕاجيايب 

ىل  ٔمانة امللقاة  ب ا ر، ومن  س م يف مستوى نفقات  ىل حتسن 
ل اجلبائية ا فٕاننا نالحظ مواص ارتفاع الرضيبة وحتصيل املداخ اليت  اتق

شلك رضبة قوية جليوب املواطنني  البا ٔمرما  ي يدعو  ا ساؤلا  ل
شلك  ٕاىل ل والرضائب الغري املبارشة  ىل ا مىت ستظل الرضيبة 

ه احلكومة  ، كام ن و ٔسايس يف متويل خزينة ا التعامل مع  ٕاىلالعنرص ا
لمغرب حبذر شديد واستعام عند الرضورة حىت الئخط االٕ   ن املمنوح 

ملديونية لية  ال املستق ٔج   .رهن ا
ة لسنة  ال من الفريق احلريك مع مرشوع قانون التصف فٕاننا  2017وتفا

ٕالجياب مع هذا املرشوع ل    .نتفا

متمي القانون رمق  46.18مرشوع قانون ) 3 املتعلق  86.12يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص   .بعقود الرشاكة بني القطا

س احمل   رتم السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع قانون  مس الفريق احلريك يف م ل  ٔتد ٔن  رشفين 

متمي القانون رمق  46.18 املتعلق بعقود الرشاكة بني  86.12يقيض بتغيري و
ني العام واخلاص   .القطا

اب ٔيت است ي ي الل هذا املرشوع ا ة  ة السام ات امللك لتو ة 
رشيعية  رشيعية الرابعة من الوالية ال ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اف

ال2019ٔكتور  11العارشة يوم امجلعة  رز  ٔ ث  ىل دور ل ،ح ته 
  .ومسؤولية القطاع اخلاص، الس ف خيص متويل املشاريع

مثن دور احلكومة يف  البحث اجلاد واملتواصل وحنن يف الفريق احلريك 
و  ة، اليت تثقل اكهل ا سيك لمتويالت ال ىل متويالت بدي 

متمي قانون رمق  ٔيت ملعاجلة بعض  86.12ملديونية ولعل تعديل و ي
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ني العام واخلاص، اليت  ببطءإالشاكالت املتعلقة  تفعيل الرشاكة بني القطا
ات التحتية  ٔهنا توفري اخلدمات والب ٔومن ش عية  ج  سواء إالدارية و 

ش املواطنني  ة التمنية وحتسني  ينام ديد  صادية وٕاعطاء نفس  ق
ح الباب . اقشته اليوم سيف ي حنن بصدد م مجيع  ٔمامفهذا املرشوع ا

اهتا  ات الرتابية ومجمو ة وامجلا و مبا فهيا املؤسسات العموم مرافق ا
ت املالية ومواص واملؤسسات التابعة لها مما مي كهنا من جتاوز الصعو

ية واملهارات إالبداعية اليت  ية والتق دة من القدرات الف رات مستف س
ة هذه الرشكة  نت جنا ٔ ٔن التجربة  لهيا القطاع اخلاص،  خصوصا و يتوفر 

اه البحر لرجوع اىل  تعديالت احلكومة . يف قطاع الطاقة والري وحتلية م و
شمل مجيع  86.12رشوع السابق ىل امل  ىل جمال توسيع الرشاكة ل الوة 

لرشاكة بني القطاع العام  داث جلنة وطنية  ٕ ، فٕاننا ننوه  و مرافق ا
ىل  واخلاص، راعي  ٔخرحىت ال هيمين قطاع  لق نوع من التوازن  و

سيط وعقلنة املساطر، ول الية، ٕاضافة اىل التعديل املتعلق بت عل العدا ا
 ، ت ورهان التمنية ببالد د ٔمهية هذا املرشوع واستحضار الت راهنية و

د مواقف املعارضة  لبيةو ٔ ليه  وا يف جلنة  ٕالجامعحبيث مت التصويت 
ٕالجياب مع هذا  ٔيضا  ل  فا صادية والتخطيط وس ق املالية والتمنية 

  .املرشوع
ليمك ق والسالم   .وهللا ويل التوف

ستورية رمق النظام ) 4 شارن يف ضوء قرار احملمكة ا لس املس يل  ا ا
رب  02الصادر بتارخي  19/96   .2019شت

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
لسنا املوقر مبناسبة  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ر م  ٓ ب ا رت شارن، ويف ٕاطار  لس املس يل  ا اقشة مقرتح النظام ا
يل  ا ستورية بعدم مطابقة بعض مواد مقرتح النظام ا القانونية لقرار احملمكة ا
رخيية هامة يف تطور  سبة لنا مجيعا حمطة  ل شلك  ستور، واليت  ٔحاكم ا ا

رش  ٔداهئا ال رشيعية وجتويد  ا ال بلومايسمسار مؤسس   .يعي والرقايب وا
ش  اصة، نع ة  ٔيت يف ظرف ي نبارشه اليوم، ي ٕان هذا إالصالح الهام ا
ا املسامهة  ستوجب م ياز،  م اللها حلظة انتقال دميقراطي ودستوري  من 
ي وسع من  ستور اجلديد، ا الفعا واملسؤو يف تزنيل مضامني ا

رشيع، صاصات الربملان يف جمال ال اصة يف ٕاطار توزيع  اخ ٔعطى  ماكنة  و
ة من  شارن مجمو ح جملس املس السلط وتوازهنا، ورس حقوق املعارضة، وم
اصة يف ما يتعلق  ضطالع بدور ممتزي،  ه من  صاصات سمتك خ
ٔو ت املتعلقة مبا هو  حلاكمة الرتابية وامجلاعية،  لقضا ذات البعد اجلهوي و

عي صادي واج لني املهنيني اق ٔن تطرح من طرف الفا ، واليت ميكن 
عيني ج   .و

ل روح الوطنية الصادقة  س ٔن  س،  ٔود، السيد الرئ ويف هذا إالطار، 
ب ورؤساء  لس، من مك ت ا ربت عهنا اكفة مكو واملسؤولية العالية اليت 

لبية ومعارضة ورئاسة جلن ٔ ات النيابية  مو لجن وا ة العدل الفرق ورؤساء ا
هود املمتزي، كام  بوا هذا ا ن وا ٔطر املؤسسة ا سان و رشيع وحقوق إال وال
عتبارها مر  لحظة،  ٔمهية ا شعار امجليع  اكمل التنويه اس ل  س
ستجيب  رتقاء به ٕاىل ما  سعى ٕاىل  رشيعي،  لس  ة  سية وٕاصالح ٔس ت

ات وتطلعات الشعب املغريب وخيدم قضا ا ٔساسية واملصريية حلاج لوطن ا
ري املؤسسات   . يف ٕاطار مغرب املؤسسات وال يشء 

س   ،السيد الرئ
شارن  لس املس يل  ا دون اخلوض يف السياق العام لتعديل النظام ا
ل اليت مر مهنا هذا  ام هبذا التعديل واملرا وافع اليت اكنت تفرض الق وا

ني قضت احملمكة ا اصة  ستورية بعدم دستورية بعض الورش الهام، و
لجنة  ٔن تقرر ا ىل اعتبار  شارن،  لس املس يل  ا مواد مقرتح النظام ا
لجميع يف  ٔنه، انطالقا من الرغبة اجلاحمة  ىل  يد  ٔ ، وجب الت كفل بد
عتبار  ذ بعني  ٔ ي ي داد هذا املقرتح ا رشيعي، مت ٕا لعمل ال رتقاء 

طوق احملمكة ا ضيات مضمون وم ه مع مق ٔساس مالءم ىل  ستورية 
ت  ة، مشلت لك مكو شارية واسعة وتوافق د مهنجية  ع ستور  ا

لس   .ا
ٔساسية،  ىل مركزات  د يف مراجعة هذا النظام  ع هذا، وقد مت 
ال امل نرصه هللا املتعلقة برضورة املالءمة  خلصوص يف خطب  متثل 

س بني  ا ق الت ٔدوار وحتق رتقاء ب ليس الربملان و ليني  ا النظامني ا
ستور اجلديد املتعلقة  ضيات ا رشيعية، ويف مضامني مق ام املؤسسة ال و
ىل  ٔداء الربملاين، سواء  لعمل الربملاين، واليت هتدف ٕاىل حتسني ا
بلوماسية  ىل مستوى ا ٔو  ىل مستوى الرقابة  ٔو  رشيع  مستوى ال

لس املوازية ٔ  ة، وكذا يف قرارات ا مي السياسات العموم ىل مستوى تق و 
لس  ٕالضافة ٕاىل القانون التنظميي املتعلق مب  ، ستوري ذات الص ا
لس النواب، بغاية املالءمة معه، هذه  يل  ا شارن والنظام ا املس

لسني لق التوازن والتاكمل بني ا   .املالءمة الهادفة ٕاىل 
انب ذ ث مت ٕاىل  راكامهتا، ح ، مت استحضار املامرسة الربملانية و

نت عهنا  ٔ الالت والثغرات اليت  خ لعديد من  عتبار  ذ بعني  ٔ ا
ٔداء  ٕالضافة ٕاىل هاجس تطور  املامرسة الربملانية وذ قصد جتنهبا، 
، وٕاعطاهئا  ستورية اكم ٔدوارها ا لهنوض ب ٔهيلها  رشيعية، وت املؤسسة ال

مات الشعب املغريب وحتتل املاكنة الالئقة صو  ديدة جتعلها مضن اه رة 
ميقراطية املتقدمة، متاشيا مع التحوالت  ول ا ٔن يف ا هبا، كام هو الش
ستور اجلديد، مما جعل الصيغة اجلديدة  ا ا د ٔ ة اليت  ينام اجلديدة وا

يل تتوجيا مخلسة عرش سنة من معر جملسن ا ا املوقر، وقفزة لهذا النظام ا
لس لم ستورية املق  داد الصورة ا   .نوعية ٕال

شلك كذ  ستورية  لحظة ا ٔن هذه ا وجتدر إالشارة كذ ٕاىل 
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ا يف  دات املر القانونية والسياسية بغية ٕادرا اسبة الستدراك مست م
لس، طبقا  ٔعامل ا ٔمازيغية يف  رسمي ا ٔجرٔة  يل  هذا املرشوع من ق

لس لقا اح ا ٔرضية القانونية النف ، وكذا تعزز ا نون التنظميي ذي الص
ة مي السياسات العموم ىل مستوى تق متعي، و   .ىل حميطه ا

س   ،السيد الرئ
لحظة  ر هذه ا ا يف اس ، ورغبة م قة وحساسية املر نظرا 

ٔداة  رشيعية، فلقد شلك التوافق  لتذويب التارخيية مبا خيدم املؤسسة ال
لبية  ٔ طق ا لس بعيدا عن م ت ا ات النظر بني مكو وتقريب و
لجنة طي  دة اليت طبعت معل ا واملعارضة، وهو ما جتىل يف الرؤية املو
دة  ليه يف  لت  ٔد داد املقرتح، والتعديالت اليت  ذ ٕا مسار معلها م

ىل تتوجيها هبذه ال راهن  ل، وصوال ٕاىل حمطة اليوم اليت  روح مرا
شارية   .ال

خر مجيعا هبذا النظام اجلديد  ٔن نف لحظة ٕاال  سعنا يف هذه ا هذا، وال 
رتقاء  ديد وجمهود جامعي، سيؤدي ال حما ٕاىل  ي يعترب مثرة دستور  ا
ٔهيل تدبريه إالداري  لس وت ٔدوار خمتلف هيالك ا رشيعي و ب لعمل ال

ٔخرى  ٔغتمن هذه الفرصة مرة  هتا واملايل، كام  هودات اليت بذ دد التنويه  ٔ
داد  ٔثناء ٕا ية  لجينة التق ٔعضاء ا سان و رشيع وحقوق إال جلنة العدل وال

روح التوافق ة التعديالت اليت متزيت    .املقرتح وصيا
يل  ا لنا إالجيايب مع مقرتح تعديل النظام ا ري، نعلن عن تفا ٔ ويف ا

لني اخنراطنا ا ضياتهلسنا املوقر، مس   .لفعال يف تزنيل وتفعيل مق
ليمك ومحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

V .ٔحرار   :فريق التجمع الوطين ل
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17قانون رمق  مرشوع )1 بتغيري و

 1973مارس  2املوافق لـ  1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211
ه   ؛إالقلميية دود املياه املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17قانون رمق مرشوعو -  ه  1.81بتغيري و ٔة مبوج ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ل حبري عرض الشواطئ  200م م

  .املغربية
شار دمحم مدا    :فريقالمس  الرزمة املس

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،السيدات و    السادة املس
مس فريق التجمع  ٔتناول اللكمة  ٔن  زتاز والرسور  ٕانه ملن دواعي 

ٔحرار ملناقشة مرشوعي قانونني رمق  متمي الظهري  37.17الوطين ل بتغيري و
دود املياه إالقلميية،  1.73.211الرشيف مبثابة قانون رمق  ه  املعينة مبوج

متمي 38.17ورمق  صادية  1.81 القانون بتغري و طقة اق ه م ٔة مبوج ش امل
ىل مسافة  ل حبري عرض الشواطئ املغربية، كام وافق  200الصة  م

بلوماسية املغربية الرائدة  اسبة ننوه فهيا  لهيام جملس النواب، ويه م
دودها البحرية  ال امل محلاية سيادة اململكة وحتصني  اليت يقودها 

ر والربية، ويف  ي قام به السيد وز ايئ ا ست هود  مثن ا هذا إالطار 
ن  خلارج ٕالخراج هذ ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  الشؤون اخلارج
شيد  ، كام  ال امل ابة لتطلعات  ايس است النصني يف ظرف ق
ة واحلدود  ٔعضاء جلنة اخلارج س واكفة  ل إالجيايب والرسيع لرئ لتفا

لسنا املوقرو  فاع الوطين واملناطق املغربية احملت مب   .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ني هو  ن املرشو دوده البحرية مبوجب هذ رسمي  ٕان قرار املغرب 
رش  ٔساسا ٕاىل  ململكة املغربية، وهو قرار هيدف  اص  موقف سيادي 

ٔن امل لام ب موع الرتاب الوطين،  سبة  ل ىل السيادة الوطنية  غرب يتوفر 
ٔن  الني الرتايب واجلوي، ٕاذ  لم سبة  ل ضوابط حتدد هذه السيادة 
دة رشقا ٕاىل الكورة  د ممتدة من السعيدية قرب و ل  لمغرب سوا
ٔصبحت تعرف  ل املمتدة  ليه فٕان هذه السوا ٔطليس، و وب احمليط ا ج

رتب دة الرتابية كام  ستكامل الو ة  رتبط من  ت  ط حبامية دة حتد
اورة ان ا   .حقوق الب

ة  ىل اتفاق ٔن صادق  ٔن املغرب سبق   اليت هتم وضع  1982ومعلوم 
ديد  ذ ذ التارخي بت ٔن يقوم م ث اكن يُفرتض  ار، ح د قانون الب قوا
ٔعضاء  ول ا ة تعطي  ٔن االتفاق رشيعي،  ىل املستوى ال ال  هذا ا

ال البحر ا سمى مب صادية حق حتديد ما  ق ٕالقلميي وجمال املنطقة 
  .اخلالصة وكذ نطاق حقوق اجلرف القاري

س احملرتم،   السيد الرئ
ارا  اد وخ دوده البحرية يعترب ٕاجراًء  ٕان القرار املغريب برتسمي 
ت  ذ سنوات، متاشيا مع ما تعرفه املنطقة من حتد ه م اسرتاتيجيا، انتظر

ٕالرهاب واجلرمية املن علقة  اصة مهنا م ول والقارات،  رة  ظمة العا
ستغالن الفراغ  ان قد  رش ا جتار يف ال درات و ويل يف ا جتار ا

ة شطهتم إالجرام ٔ ل توسيع  ٔ ال من  رشيعي يف هذا ا   .ال
رس ٕاىل حامية التجهزيات ونظم  د ا كام هيدف مرشوعي القانونني ق

ة والتجهزيات  ىل املال دة  ٔخرى، وكذا حامية الاكبالت املسا ٓت ا ش وامل
ىل املوارد احلية البحرية، والوقاية من وقوع  ب، واحملافظة  ب ٔ وخطوط ا
ىل  لصيد البحري، ٕاضافة ٕاىل احلفاظ  ٔنظمة املتعلقة  لقوانني وا الفات  ا
ه، والوقاية من وقوع  ليه واحلد م ة وال س جتنب التلوث والسيطرة  الب

ال ال ا ٔو التنظميية اجلاري هبا العمل يف ا رشيعية  لنصوص ال فات 
ٔو الصحي ويف جمال الهجرة ٔو اجلبايئ    .امجلريك 

و يف اجلرف القاري حبقوق  ني متتع ا ح املرشو ، ي ٕاضافة ٕاىل ذ
ٔرضها بغرض استكشاف  طن  ار و ىل قعر الب سيادية وحرصية 

ة، وكذا واستغالل مواردها الطبيعية املعدن  ٔحفورية والبيولوج ية وا
ولية اليت تعترب  ات واملعاهدات ا ات املعرتف هبا مبوجب االتفاق لصالح
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اململكة املغربية طرفا فهيا، ال س يف جماالت ٕاقامة جزر اصطناعية 
ب  ب ٔ ٓت واستغاللها واستعاملها، وٕارساء خطوط ا ش وجتهزيات وم

طلق . البحث العلمي والهيدروغرايف والاكبالت املغمورة، ٕاضافة ٕاىل ومن م
ني، فٕاننا يف فريق التجمع  ن املرشو ٔمهية هذ لبية، ونظرا  ٔ ئنا ل ان

ٕالجياب لهيام  ٔن نصوت  سعنا ٕاال  ٔحرار ال    .الوطين ل
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI .شرتايك   الفريق 
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق بتغيري و  37.17قانون رمق  مرشوع )1

 1973مارس  2املوافق لـ  1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211
ه   ؛دود املياه إالقلميية املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17قانون رمق مرشوعو -  ه  1.81بتغيري و ٔة مبوج ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ل حبري عرض الشواط 200م ئ م

  .املغربية
س،   السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء،
شارون  السيدات والسادة املس

رخيية يف ٕاطار استكامل برية، و  رسمي حنن اليوم يف حلظة وطنية 
رشع ث س ٔقالمي اجلنوبية الصحراوية،ح ة ا  دود املغرب من 

ىل لك القوانني اليت ستؤكد اكمل سيادة اململكة وسنصوت  املغربية اليوم 
اهنا إالقلميية من  ىل م ويل والقانون الوطين،  القانونية، مبوجب القانون ا
اية اخلصوم اليت  د لك د رخيية تف ،حلظة  و ٔطليس ج ة احمليط ا

ذ قرر املغرب اولوا الضغط  رسمي ٔطلقوها م اهه إالقلميية،و  دود م
ل عرق هذه إالجراءات، لكن  ٔ جحة املغرب ووقوف ىل اسبانيا من 

ل  ٔمن واستقرار  ىل  ري لهذه اخلطوة  ر الك ٔ ويل معه، وا القانون ا
ٔن هذه اخلطوة ستدفع املغرب اصة و ان مبا فهيا اسبانيا نفسها   ٕاىل الب

ت درات والتنط ول وجتار ا لقارات وا رة   مطاردة وحماربة املنظامت العا
ستغل ا ه هذه املياه إالقلميية إالرهابية اليت لكها اكنت  د ف ي تتوا س ا ل

ل هتريب من ل حتريك عنارصها إالرهابية،  ٔطنان ٔ ٔ درات، ومن  من ا
ل خطواته السياسية املتقدمة ٕالهناء الزناع   املغرب يضيف لس

ة والوطنية ا عل حول الصحراء، هذه اخلطوة الش  .املف
س،  السيد الرئ

ىل مرشوع قانون دو  رسمي قرار املغرب ٕان اهه إالقلميية بناء  د م
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17رمق   الصادر 1.73.211بتغيري و
دود املياه )1973مارس  2( 1393من حمرم  26يف  ه  ، املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17إالقلميية، ومرشوع قانون رمق  ٔة  1.81بتغيري و ش امل
طقة ه م ىل مسافة  مبوج الصة  صادية  ل حبري عرض  200اق م

ار اسرتاتيجي متاشيا مع ما تعرفه املنطقة كام قلنا  الشواطئ املغربية هو خ

ول والقارات  رة  ٕالرهاب واجلرمية املنظمة العا علقة  ت م سابقا من حتد
ان قد  رش ا جتار يف ال درات و ويل يف ا جتار ا اصة مهنا 

شطهتم ستغال ٔ ل توسيع  ٔ ال من  رشيعي يف هذا ا ن الفراغ ال
ة  .إالجرام

ة  ىل اتفاق ٔن صادق  ٔن املغرب سبق   اليت هتم وضع  1982كام 
ديد هذا  ذ ذ التارخي بت ٔن يقوم م ار، وقد اكن يُفرتض  د قانون الب قوا

ٔعضاء ح ول ا ة تعطي  ٔن االتفاق رشيعي  ىل املستوى ال ال  ق ا
صادية اخلالصة  ق ال البحر إالقلميي وجمال املنطقة  سمى مب حتديد ما 

  .وكذ نطاق حقوق اجلرف القاري

سيط املساطر وإالجراءات  55.19مرشوع قانون رمق ) 2 يتعلق بت
 .إالدارية

س،   السيد الرئ
 ، السيدات والسادة الوزراء

شارون،  السيدات والسادة املس
ل شلك إالصالح إالد لقد رية الشغل الشا ٔ الل العقود ا اري 

رامج احلكومات الوطين وطرح العام لرٔي ة ٕاكشاكلية يف  ويف لك  املتعاق
ت  .خطط التمنية السياسية ويف اخلطا

ام اكن  ٔن لك ٕاصالح ٕاداري لٕالدارة املغربية  ارب  ت الت ٔثب وقد 
قصا ٕاذا مل يوافقه تطهري ومعاجلة السلو يات املنحرفة اكمال يظل معال 

ة العقول والنفوس من  .الفساد وتنق
ة  ستقالل السيايس وحكوماته املتعاق ىل  د حصو  فاملغرب وم
ىل ٕاشاكلية إالصالح وقد اكن من املفروض بدال من  سمترار  تنكب 
جزات وحصي  مي م ٔن توضع خطة مفص لتق ٔخرى  وضع خطة تلوى ا

لتا ة  ساءل اخلطط السابقة، والن ٔننا مازلنا نتلكم عن إالصالح، ون يل 
ة ٕالصالح معيق من  ا ٔن ٕادارتنا ما زلت يف  دامئا عن إالصالح إالداري و
ٔموال  رشيد ا اص والهيالك ويف الوظيفة و ٔش ات واملناجه يف ا ت الب ح
ر الرب  سا ل جعل إالدارة  سيط املسا طر وإالجراءات من ا ويف ت

  .احلضاري
ٔصبح  شلك  اعتبار ف القول منلقد  سيط املساطر إالدارية  ت
ٔوىل لوصول ٕاىل حتديث وٕاصالح إالدارة، ٕاذ بدونه تبقى  اخلطوة ا

ة ٕاىل حتسني ٔن  س بال فعالية، ملرتفقني القة إالدارة إالجراءات الرام و
الخنراط يف ليه  ولية  املغرب حمكوم  ت الوطنية وا مسلسل الرها

صاد ٔحضى اق ا  عيا وسياسيا،  سيط إالداري ورشا قامئا بذاته  واج الت
اكمل الفعالية من طرف إالدارة ٔن تربهن عن  يتعني ٕاجنازه  اليت جيب 

دواها، س اكرها ٕالنتاج مقدرهتا و ٔصبح اح ٔن  دة  بعد  اخلدمات يف 
ٔصبحت تقاس مبدى  جماالت موضع انتقاد الذع، ومن مثة فٕان كفاءهتا 

متتعقدرهت لسلطة اليت  س  ا ول هنوض مبها ىل ا  .به ا 
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شلك اخلطوة نإ  سيط املساطر إالدارية  ٔوىل ت ديث ا  إالدارة لت
ف من عبء املسارات واملساطر وإالجراءات ٕاىل ويؤدي  إالدارية التخف

لعمل سيط هو صريورة تغري وحتسني  سيط هو  فالت إالداري، فهدف الت
 : رب إالداري ازاجله مردودية الرفع من
ر؛ سهيل -  س
ة يف العمل ٕارساء -  إالداري؛ الشفاف
هنا؛ - القة التواصل ب سيط  لمواطنني وت ة  سري احلياة اليوم  ت
 .إالدارية رفع جودة اخلدمات -

اء مرشوع القانون رمق  سيط  55. 19ومن هذا املنطلق  املتعلق بت
ٔو  ل تقوية  ٔ  ارص الثقة بني إالدارةاملساطر وإالجراءات إالدارية من 

ىل مرجعية حمددة س هذه العالقة،  ٔس ادة ت معل  تؤطر واملرتفق وٕا
قة وشفافة ىل مساطر دق ة بناء    .املرافق العموم

سيط  ددة لت ليات م رشيعي سميكن من وضع  كام ٕان هذا النص ال
ال حمدودة، و  ورمقنهتا املساطر إالدارية ٓ هو وإالرساع مبعاجلة امللفات يف 

ة ٕالرساء دو احلق والقانون  نعتربه ما شرتايك مبثابة لبنة ٕاضاف يف الفريق 
ٔعامل، مبا ميكن من جتويد اخ ا ش املواطنني ورسيع  وحتسني م ظروف 

ال امل دمحم السادس ادة  ململكة حتت ق  .وترية التمنية 
س،  السيد الرئ

ه العا مثن ٕاننا شرتايك التو ي حنن يف الفريق  م ملرشوع القانون ا
خلصوص، يف  متثل،  مة  دات  اء مبست ٔنه  اقشته خصوصا  بصدد م

ٔن جتمع إالدارة لعالقة اجلديدة اليت يتوجب   حتديد املبادئ العامة املنظمة 
ة يف املساطر وإالجراءات  ملرتفق، ىل الثقة والشفاف ٔساسا  واليت تقوم 

ال قصوى  ٓ سيطها، وحتديد  ىل طلباتمع ت اة  لرد  املرتفقني ومرا
ليه،  لحصول  ئق املطلوبة  التناسب بني موضوع القرار إالداري والو
ٔيضا ٕالزام إالدارات جبرد وتصنيف وتوثيق وتدون مجيع قراراهتا إالدارية  و

ص ورخص راخ ت من  ٔذو ريها من احملررات  و وشهادات ومقررات و
رشها يف بوابة وطني ل ال يتعدى إالدارية مع  ٔ دث لهذا الغرض يف  ة ست

سيط املساطر  ذ، وت زي التنف رخي دخول هذا القانون  ٔشهر من  ستة 
ىل طلبات لرد  ال  ٓ ديد  ل  املرتفقني إالدارية، وٕالزام إالدارات بت ٔ يف 

ل هذه املدة، ويقلص هذا  60ٔقصاه  ٔقل دا ال  ٓ يوما مع ٕاماكنية حتديد 
ل ٕاىل  ٔ د  30ا لقرارات إالدارية الرضورية ٕالجناز يوما  سبة  ل ٔقىص 

ر س  .مشاريع 
س،  السيد الرئ

ل لك ارتياح ما يعكسه هذا املرشوع من رغبة قوية يف  ٕاننا س
هيا رسيع العمل إالداري وتوفري مجيع املستلزمات اليت يتطلع ٕا ىل   العمل 

سيط املساطر إالدارية ٔن موضوع ت ديث  املرتفقون، ونعترب  شلك لبنة لت
ادئ ستور، فضال عن  احلاكمة إالدارة ورسيخ م ٔحاكم ا كرسا  اجليدة 

رات س ذب  شجيع و  .لق املناخ املناسب ل
كرس ة و  فهو خطوة ٕاجيابية حنو تعزز ٕاصالح وحتديث إالدارة العموم

ة ا ىل رضورة الن ٔداهئا، ويف نفس الصدد نؤكد  العناية  ٕايالء والفعالية يف 
رشي لعنرص ال سهم الالزمة  ة ور املنوط هبم يف ٕاطار وحتس ينام  ا

منوذج التمنوي  ل بلورة ا ٔ لعمل اجلاري من  اليت تعرفها اململكة املرتبطة 
 .اجلديد

VI. حتاد العام ملقاوالت املغرب   :فريق 
متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17مرشوع قانون رمق  )1 قانون رمق بتغيري و

ه ) مارس 2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211 املعينة مبوج
  ؛دود املياه إالقلميية

متمي القانون رمق  38.17ومرشوع قانون رمق  -  ه  1.18بتغيري و ٔة مبوج ش امل
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ل حبري عرض الشواطئ  200م م

  املغربية
ٔرشف املرسلني﷽ والصال ىل   .ة والسالم 

س لجنة احملرتم السيد رئ   ،ا
ر ة والتعاون  السيد وز خلارج  إالفريقيالشؤون اخلارج واملغاربة املقميني 

  ، احملرتم
شارون احملرتم   ن،والسيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
مس فريق  اقشة ىل- حتاد العام ملقاوالت املغربيطيب يل  ر م  ٕا

متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع قانون رمق  بتغيري و
ه ) مارس 2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211 املعينة مبوج

متمي القانون رمق  38.17دود املياه إالقلميية، ومرشوع قانون رمق  بتغيري و
ىل م  1.18 الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش ل حبري  200سافة امل م

الي اناعرض الشواطئ املغربية  ة  ند صاص جلنة اخلارج مضن اخ
فاع الوطين واملناطق املغربية احملت لسنا املوقر واحلدود وا ٔنوه  - مب ٔن 

رشيعية العامة ٔجواء إالجيابية اليت سادت ، الل هذه اجللسة ال
ل  الخنراط الفا شار لسيدات والسادة و ن حرض واملس ٔشغالها،ون ا  ا 

ىل مرشوعي القانونني رمق  سري مسطرة املناقشة واملصادقة  سامه يف ت مبا 
ة  38.17و  37.17 ىل مستوى اجللسة العموم لس  ٔعضاء ا ل  من ق

رشيعية ل ل . ال لمملكة املغربية س ٔمه القضا السيادية  دى  ا من ٕا موقف
اغرب ثيل لالحتاد العام ملقاوالت املمكم  ود وزارة  ٕاسهاما م يف دمع 

ة والتعاون  خلارج إالفريقيالشؤون اخلارج موازاة مع معل -  واملغاربة املقميني 
بلوماسية الربملانية لمملكة  - ا ٔمني احلدود البحرية السيادية  يف حامية وت

صادي ق ٔمهنا القانوين و   . وضامن 
س احملرتم،   السيد الرئ

سط 37.17و 38.17رمق  مرشوعْي قانون ريم سيادة املغرب  ٕاىل 
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الصة تبلُغ  صادية  طقة اق ٔقالمي اجلنوبية، وخيلقان م ىل ا  200البحرية 
ل،  يل"كقرار م لقانون رمق ؛ رتسميل" سيادي ودا ٔمر   38.17ويتعلق ا

متمي القانون رمق  ىل  1.81بتغيري و الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش امل
ل حبري عرض الشواطئ املغربية، ومرشوع قانون رمق  200مسافة  م
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17 الصادر يف  1.73.211بتغيري و

دود املياه إالقلميية) 1973مارس  2( 1393من حمرم  26 ه   .املعينة مبوج
رزها  ٔ ٔهداف ومرايم  رشيعي املتعلّق برتسمي احلدود،لعدة   جتاوز الفراغ ال

رى الـف  داة اخلطاب املليك مبناسبة ا اء  ّرشيعية   44حريك املسطرة ال
الية  عاب الهوية ا ىل رضورة اس ه امل  ي شّدد ف لمسرية اخلرضاء ا

ن  فمبوجب ،املغربية اليت تغريت مبسرية اخلرضاء ني "هذ املرشو
شمل "التارخييني ال البحري ل ىل ا سط املغرب سيادته  املياه إالقلميية ، ي

  .ٕالقلمي الصحراء
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن  ىل  حتاد العام ملقاوالت املغرب نؤكد  القرار ٕاننا يف فريق 
ذ  تظرا اختاذه م ادي بل واكن م دوده البحرية ٕاجراء  املغريب برتسمي 

غي ،سنوات موع الرتاب الوطين ي سبة  ل ؛ رش السيادة الوطنية 
لفال  دة رشقا ٕاىل الكورة  املغربية سوا د ممتدة من السعيدية قرب و

ٔطليس وب احمليط ا ا ج رتبط من ،  ت  دة حتد ٔصبحت تعرف 
اورة ان ا رتبط حبقوق الب دة الرتابية كام  ستكامل الو   . ة 

ليه، فالنصني يف شلك  القانونني املتعلقني برتسمي احلدود البحرية و
ململكة  ااص سياد اموقفيرتجامن  38.17و 37.17 مرشوعي قانون رمق

رتبط لكون  املغربية د املصادقة  رشيعية ق لنصوص السيادية العملية ال
لية ا ولية، وا ات ا التفاق   .ال ختتلط 

س احملرتم،   السيد الرئ
رب  سباين  حتاد العام ملقاوالت املغرب، املوقف  مثن يف فريق  وٕاذ 

رة  ته السيدة اوز ونثاليث الرج شا  رهتا لنظريها ٔران املغريب  عقب ز
ر  24بتارخي  ويل، يف  من ثبوت حق املغرب، 2020ينا مبوجب القانون ا

دة حول  رتامحتديد جما البحري يف ٕاطار  ٔمم املت ة ا ضيات اتفاق ملق
ار سيق واقانون الب لتعاون يف هذا ، مع الزتام اجلانب املغريب مبواص الت

  .جتاه مع حكومة مدريد
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل ضوء  ا  ٔن بالد واجلار إالسباين استطا ت التجربة  ٔثب لقد 
روابط اجلوار والتعاون  رتقي  ٔن  ذرة  القاهتام املشرتكة العميقة واملت

صادي،  ق ٔمين والتبادل  ت من حمتية ا ٔث فوق تغريات التارخي و
ااجلغرا ٔن ف سبانية يف تطورهام  ني املغربية و ث استطاعت اململك ، ح

طقي  ىل صعيد م قاربة جعلت مهنام دولتني ممتزيتني  ا خبيارات م خير
ميقراطي  يل اخليار ا ارات من ق ٔطلنيت؛ خ ٔبيض املتوسط وا البحر ا
سوية ويل يف  ٔحاكم القانون ا د ب  وبناء دو احلق واملؤسسات مع التق

كرسه، ٕاىل  ستقرار الوطين وإالقلميي و اخلالفات الطارئة، وابتغاء 
ت مكاكسب وطنية ال  ت والهو ش السلمي بني ا مثني التعا انب 

لتفريط فهيا، ل  سرتاتيجية ل  مع ما يرتتب عن ذ من تعزز س رشاكة 
ني املغربية وإالسبانية ٔبعاد بني اململك ٔوريب اصة،  املتعددة ا حتاد ا و

امئ والتعاون الفعيل واملتبادل املنفعة بني  ىل ضوء، معوما تعزز احلوار ا
ن   .الب

س احملرتم،   السيد الرئ
تصة  لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س ريا، وا ٔ و

متمي الظهري الرشيف مبثابة  37.17رمق قانون خبصوص مرشوع  بتغيري و
املعينة ) مارس 2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211 قانون رمق

دود املياه إالقلميية، ومرشوع قانون رمق  ه  متمي  38.17مبوج بتغيري و
ىل مسافة  1.18القانون رمق  الصة  صادية  طقة اق ه م ٔة مبوج ش  200امل

ىل مرشوعي  ٕالجياب  ل حبري عرض الشواطئ املغربية، فٕاننا نصوت  م
ن ال   .   قانوننيهذ

مك ىل حسن ٕاصغا   وشكرا 

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية 55.19مرشوع قانون رمق ) 2  .يتعلق بت
ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 

س احملرتم؛   السيد الرئ
ر احملرتم؛   السيد الوز

شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس
ل ٔتد ٔن  لس  رشفين  حتاد العام ملقاوالت املغرب مب مس فريق 

ىل مرشوع القانون  شارن مبناسبة املناقشة والتصويت   55.19رمق املس
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية، هذا املرشوع الهام  املتعلق بت
ملرتفق، والبد يف  ديدة لعالقة إالدارة  د  ادة ٕارساء قوا هيدف ٕاىل ٕا ا

ٔن  ي البداية  ي قدمه وا ىل العرض القمي ا ر  لسيد الوز لشكر  ه  ٔتو
لمساطر وإالجراءات إالدارية  د املنظمة  ٔمه املبادئ والقوا ه  سط ف

لهيا مرشوع القانون   .املتعلقة بطلبات املرتفقني اليت ينص 
س   ،السيد الرئ

هنوض  ٕان اخنراط املغرب يف مسرية استكامل دو احلق والقانون وا
ٔن  دمة املواطن واملقاو و كون إالدارة يف  ٔن  لبالد يدعو  صادي  ق
متتع لك احلقوق  تج  امل م ل و عنرص فا رية  ٔ تنظر ٕاىل هذه ا

د من اخلدمات الرضورية اليت توفرها خمتلف املصاحل إالدارية   .وستف
ٔن تعقد إالجراءات إالدارية  ولية  ارب الوطنية وا ٔظهرت الت وقد 

ىل  يؤدي ة من السلويات واملامرسات السلبية اليت تؤر  ٕاىل تفيش مجمو
ٔن  ٔخرى، لهذا جند  ة  ة وتعيق مسلسل التمنية من  صورة إالدارة من 
القة  ول املتقدمة لتحسني  ٔمه املواضيع يف ا د  ٔ سيط شلكت  ٔ الت مس

ث يف معظمها رفع شعار  ملرتفقني، ح ة الصفر من الو"إالدارة  ئق در
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سيط " إالدارية ديثة يف جمال ت يات ووسائل  الل ما تعمتده من تق من 
  .املساطر وإالجراءات إالدارية

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية  ٔن ت ي اليوم  ٔصبح من البدهي وقد 
لوصول ٕاىل حتديث وٕاصالح إالدارة ٕاذ بدونه تبقى  ٔوىل  شلك اخلطوة ا

ة ٕاىل حتسني  ٔن إالجراءات الرام ملرتفقني بال فعالية س و القة إالدارة 
صاد  ولية اق ت الوطنية وا الخنراط يف مسلسل الرها ار  املغرب اخ
سيط إالداري ورشا قامئا بذاته يتعني  ٔحضى الت ا  عيا وسياسيا،  واج
ٔن تربهن عن مقدرهتا  اكمل الفعالية من طرف إالدارة اليت جيب  ٕاجنازه 

دواها،ٕاذ ٔ  ا و هنوض مبها ىل ا ٔصبحت تقاس مبدى قدرهتا  ن كفاءهتا 
متتع هبا لسلطة اليت  س    .ول

س   ،السيد الرئ
سيط  دينا برضورة ت حتاد العام ملقاوالت املغرب لطاملا  ٕاننا يف فريق 
ٔمام  ائق  ٔمه  شلك  البا ما  املساطر وإالجراءات إالدارية، واليت 

ٔو  رات سواء الوطنية  ف س الل التخف بية، وذ من  ٔج ا
سيري احلياة  لتايل  وإالنقاص من عبء املساطر وإالجراءات إالدارية، و
ال امل  ليه  ٔكد  لك سهو ورس، وهو ما  لمرتفق واملقاو  ة  اليوم
ليق  ٔشغال الندوة الوطنية لت ة ٕاىل  ة املو دمحم السادس يف الرسا امللك

ط بقو1999ٔكتور  30-29خي املرفق العام بتار ٕان ": ، املنعقد مبدينة الر
د والتعسري، وهو  س التعق سري ول سهيل والت ة ال هدف إالجراءات العموم
ة والتعجيل يف ٕايصال  ستقامة والوضوح والشفاف مهناج لرتسيخ روح 
سيط إالجراءات وحتيني النصوص إالدارية  ٔمر بت لناس   النفع 

ضيات إالدارية وحتديث و  متر بني املق ق املس ىل التوف سائل التدبري والعمل 
رشية   ."وروح العرص اليت طبعت اليوم لك العالقات ال

اول مرشوع القانون  ث  55.19وقد  معاجلة هذه إالشاكليات ح
ىل املساطر وإالجراءات إالدارية لصاحل مجيع  ات هامة  ال حتس د ٕ اهمت 

ات املرتفقني وحتفزي اذبية  ف لتمنية ولتحسني  إالدارة خللق جو مالمئ 
لعالقة اجلديدة اليت  ٔمهها حتديد املبادئ العامة املنظمة  رات،  س
اعية ٕاىل  ة، ا ة السام ملرتفق، وفق الرؤية امللك ٔن جتمع إالدارة  يتوجب 

ٔكرث تقدما ولية ا ٔنظمة إالدارية ا   .العمل مبا هو معمول به يف ا
س السيد   ،الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب اما فٕاننا يف فريق  اما مع وخ س ، وا
لجنة فٕاننا ا يف ا ليه  موقف مثن مضامني هذا املرشوع القانون ونصوت 

سيط املساطر  ٔهداف هذا القانون يف ت ق  ٔنه ولتحق ٕالجياب، ورى 
سي ىل املبادئ الرئ ا  ا ة وإالجراءات إالدارية فالبد من ق لشفاف ة 

لتايل  ة، و سهيل تعامل املواطن واملقاو مع إالدارة العموم واملرونة وذ ل
لمرتفق ولمقاو ة  سري احلياة اليوم ٔعامل ببالد من  ت اخ ا وحتسني م

سطة سلمية وفعا   .الل استعامل إالدارة ملساطر م
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

ة رمق) 3 لسنة  22.19 مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
  2017املالية 

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
صاد واملالية احملرتم،  ق ر    السيد وز

و احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء وكتاب ا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س اجللسة،   السيد رئ
حتاد العا مس فريق  اقشة - م ملقاوالت املغرب يطيب يل  ر م ىل ٕا

ة رمق  لسنة املالية  22.19مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية  2017 ل مضن اخ ي يد ا

صادية الل هذا اجللسة  - ق ٔجواء إالجيابية اليت سادت  ٔنوه  ٔن 
سا رشيعية، مبا  ة ال ىل العموم سري مسطرة املناقشة واملصادقة  مه يف ت

ة رمق  ل السيدات والسادة 22.19مرشوع قانون التصف ، من ق
نعقاد د  ىل مستوى اجللسة العامة ق شارون    .املس

س،   السيد الرئ
ة ٔمام اجللسة العامة،  يعترب قانون التصف ليه  راسة واملصادقة  د ا ق

ىل نضج الر  ا  د املؤرشات ا ٔن قوة وصالبة ٔ قابة الربملانية، ذ 
د من الفساد  ل ة  ق مؤسسات الرقابة القضائية والربملانية يه الضامنة احلق
حملاسبة واحلاكمة اجليدة،  ادئ ربط املسؤولية  ىل م سا  ٔس وماكحفته، ت
ٔمهها حماسبة  ٔدوار املنوطة هبم، و ام  لق ٔمة  وهو ما ميكن ممثيل ا

ىل تد ٔحاكم احلكومة  ٔن العمويم يف نطاق القانون ووفقا  لش بريها 
ستور وهو ما ميكن الربملان من حتليل ودراسة مؤرش دقة ختطيط . ا

ام شلك  ذ املزيانية  داد وتنف   .املوارد، والنفقات ومؤرش دقة ٕا
س،   السيد الرئ

ٔمام اجللسة  ليه  د التصويت واملصادقة  ٕاذا اكن مرشوع القانون ق
هودات املبذو من طرف احلكومة العامة ال  رشيعية، هيدف ٕاىل مواص ا

ل  رشيعية دا ة وتقدميها ٕاىل املؤسسة ال داد قوانني التصف ة ٕاىل ٕا والرام
ة  يف هنا من إالطالع والتحقق من  متك ستورية والقانونية وذ  ال ا ٓ ا

رمس السنة املالية  دات  ع الص املوارد ورصف  كذا ؛ و 2017است
ذ قانون املالية لسنة  هنائية لتنف ت النتاجئ ا ىل مستوى 2017تث ، وذ 

و املسرية  لخزينة ومرافق ا ت اخلصوصية  لك من املزيانية العامة واحلسا
  . بصورة مستق

ٔداء املايل  فالفارق بني التوقعات واملنجزات ت املس يف ا والتفاو
ٔن   ات الوزارية، يبني  ة حول لقطا ق سبة إالجناز ال تعطي صورة حق

ٔمور من  هنايئ مجليع النفقات، مع رضورة توضيح بعض ا ذ الفعيل وا التنف
ب املبالغة يف التوقعات  س ، هل  دات املر ع ٔسباب ارتفاع  هنا؛  ب
ستدعي بذل املزيد من اجلهود يف  ٔخرى؟ وهو ما  ٔسباب  ٔم  املربجمة 

ل ضبط طرق إالنفاق العمويم مع ما يفرض ذ من تقوية مهنجية  س



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

42 

ٓخرة 09 ر  04( 1441 جامدى ا  )2020فربا

ٔكرث واقعية   .وضع الفرضيات والتوقعات وجعلها 
س،   السيد الرئ

مثن ما  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ل سلفا، فٕاننا يف فريق  ورمغ ما ق
رشيعية  ٔمام اجللسة ال ليه  د املصادقة  ضيات مرشوع القانون ق اء يف مق

ٔن احلكو  ة من العامة، ذ  لعديد من التدابري وسطرت مجمو مة قامت 
ر اخلاص وحتفزي املقاو  س ة ٕاىل دمع  إالجراءات الرضورية والرام

ة رمق  ث ٕان املعطيات الواردة يف مرشوع قانون التصف  22.19املواطنة؛ ح
لسنة املالية  ذ قانون املالية  ف عرف ٕاقرار العديد من  2017املتعلق ب

ر العمويم واخلاص، وهو ما مت تتوجيه التدابري  س اخلاصة بتحفزي 
ر  27مؤخرا يف  الل حفل تقدمي  2020ينا ال امل حفظه هللا  ٔمام 

ات املتعلقة به، بعد  ع االتفاق مع ومتويل املقاوالت وتوق مج املندمج  الرب
داد لها مبوجب قانون  ىل إال ة  اق ة اس ف ك املالية ٔن معلت احلكومة 

ٔمور خصوصية 2020لسنة  شاء حساب مرصد  رب ٕا  ،)Compte 
d'Affectation Spéciale ( صندوق دمع متويل املبادرة "سمى

ىل مدى  6، مببلغ "املقاوالتية سنوات يف ٕاطار رشاكة  3ماليري درمه، 
و بـ  ٔساس مسامهة من ا ىل  و والقطاع البنيك،  ماليري  3بني ا

ىل درمه ونفس ا ق النتاجئ املرجوة،  مك حتق ٓملني م ملبلغ من القطاع البنيك، 
ٔكرث  هنج سياسة  صاد واملالية  ق ضوء الزتام احلكومة ممث يف وزارة 
لغاء  ٕ سيط املساطر، وسهيل رشوط الضامن  ث ت ٕارادية، الس من ح
ث من املتوقع من  ت الشخصية، وخفض لكفة القروض، ح الضام

مج، لق ما يناهز  الرب ، يف  سامه سنو ديدة  27000ٔن  فرصة معل 
ة لـ بة ٕاضاف ٔعامل  13500وموا دة ا اح جعل ر ٔفق الن ، يف  لق (مقاو

عتباره ) املقاو شغيل الشباب،  هنوض ب امات اسرتاتيجية ا دى د ٕا
غي استكشاف ما حتُبل به من فرص كف بتعزز  ل اليت ي د املدا ٔ

ةٕادماج ا ة السام اما مع التوجهيات امللك س متع ا ل ا   . لشباب دا
تصة  لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س ريا، وا ٔ و

ة رمق  ذ قانون املالية  22.19خبصوص مرشوع قانون التصف ف املتعلق ب
ىل مرشوع هذا القانون2017لسنة املالية  ٕالجياب    . ، فٕاننا نصوت 

متمي القانون رمق  46.18وع قانون رمق مرش ) 4 املتعلق بعقود  86.12بتغيري و
ني العام واخلاص   لرشاكة بني القطا

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
صاد واملالية احملرتم،  ق ر    السيد وز

و احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء وكتاب ا
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم،السي   د رئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  اقشة  - يطيب يل  ر م ىل ٕا

متمي القانون رمق  46.18مرشوع قانون رمق  املتعلق بعقود  86.12بتغيري و

ي يندرج مضن  د املصادقة ا ني العام واخلاص ق لرشاكة بني القطا
صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية صادية  اخ ٔجواء  -ق ٔنوه  ٔن 

الخنراط  رشيعية العامة، و الل هذه اجللسة ال إالجيابية اليت سادت 
ن حرضوا  شارون ا شارات واملس لسيدات والسادة املس ل  الفا

  .ٔشغالها
س،   السيد الرئ

رشيعية العامة،  ٔمام اجللسة ال ليه  د املصادقة  ٔيت مرشوع القانون ق ي
ني العام يف سياق وضع  اسرتاتيجية جمالية يف جمال الرشاكة بني القطا

ٔداة  ذها وفق اسرتاتيجية مدروسة  ال تنف كون، يف  ٔن  واخلاص ميكن 
داث فرص الشغل، وحتسني املالية  ٔهداف ٕانتاج الرثوة وٕا ق  فعا لتحق
ٔن اجلهوي واحمليل، مع تعزز احلاكمة  راعي خصوصيات الش ة، كام  العموم

عدد السنوات، الالمركز  ٔو م وي سنوي  مج معل  ر ية، حتديد 
لجوء ٕاىل املسطرة  سيط مسطرة العرض التلقايئ وتوضيح رشوط ا وت
لرشاكة مع  ٔحاكم القانون املنظم  ام  س ىل ا التفاوضية، وكذا احلرص 
ة، ومعاجلة بعض إالشاكالت، املتعلقة ببطء تفعيل  القوانني القطاعية من 

ات الرشااكت بني ا دمات وب ٔهنا توفري  ني العام واخلاص اليت من ش لقطا
ة التمنية  ينام ديد  صادية ٕالعطاء نفس  عية واق حتتية ٕادارية واج
شمل  نية، توسيع جمال تطبيق القانون ل ة  ش املواطن، من  وحتسني 

اهتا وهيئاهتا ات الرتابية ومجمو اصة امجلا اص القانون العام  ٔش   .لك 
س،السي   د الرئ

ضيات مرشوع  مثن مق حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ٕاننا يف فريق 
متمي القانون رمق  46.18قانون رمق  لرشاكة  86.12بتغيري و املتعلق بعقود 

داث  ٕ ني العام واخلاص  ني "بني القطا لرشاكة بني القطا جلنة وطنية 
هيا، وض" العام واخلاص س احلكومة، يعهد ٕا ع اسرتاتيجية وطنية يف ى رئ

ة،  عدد السنوات من  ٔو م مج معل سنوي  ر جمال الرشاكة وسن 
داث  ني العام واخلاص"وٕا ى " جلنة دامئة ملشاريع الرشاكة بني القطا

ٔخرى،  ة  اهتا وهيئاهتا من  ات الرتابية ومجمو مجلا لجنة الوطنية، تتعلق  ا
د التص شلك مرشوع القانون ق ٔن  ٔمام اجللسة ٓملني  ليه  ويت واملصادقة 

مثرن اخلواص  ىل املس اص القانون العام  ٔش اح  ق انف لية لتحق العامة، 
قد  ي يف ر العمويم ا س ٔفق الرفع من وترية وجودة ومردودية  يف 

ري يضايه  ٔننا مبجهود اس ىل ذ  ٔدل  لفعالية؛ وال  من % 34اليا 
يل اخلام حنق ا سب منو بني الناجت ا ي حتقق % 4و% 2ق  يف الوقت ا

صاد سنو مبعدل  ل املثال، منوا اق ىل س ريا،  ه  بفضل جمهود % 5ف
ري يناهز  ي ال % 19اس يل اخلام، ويف الوقت ا ا جتها ا من 

ري يف مالزي  س هود  ه هذا ا سب منو % 20.7يتعدى ف وحتقق 
  %.6تناهز 

س   ،السيد الرئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو احلكومة ٕاىل  ليه، فٕاننا يف فريق  و
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ني العام  معاجلة بعض إالشاكالت املتعلقة ببطء تفعيل الرشااكت بني القطا
مثرن اخلواص، وتوفري  لمس اذبية  ٔكرث مرونة و واخلاص، مبا جيعلها 

ٔهن صادية من ش عية واق ات حتتية ٕادارية واج ا ٕاعطاء نفس دمات وب
عية، لتزنيل اسرتاتيجية جمالية يف  ج صادية و ق ة التمنية  ينام ديد 
ٔفق تعزز  ٔن اجلهوي واحمليل، يف  راعي خصوصيات الش جمال الرشاكة، 

ني العام واخلاص  ٔسايس "الرشاكة بني القطا ل  يار ٕارادي ومد اكخ
ه، وحتسني ر العمويم وضامن دميوم س ه والرفع من  لتعزز  حاكم

ىل مزيانية  ف العبء  ة ذات جودة، وختف دمة معوم فعاليته، بتوفري 
و   ".ا

تصة  لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س ريا، وا ٔ و
متمي القانون رمق  46.18خبصوص مرشوع قانون رمق  املتعلق  86.12بتغيري و

ني العام و  لرشاكة بني القطا ىل بعقود  ٕالجياب  اخلاص، فٕاننا نصوت 
  . مرشوع هذا القانون

مك ىل حسن ٕاصغا   .وشكرا 

ستورية رمق ) 5 شارن يف ضوء قرار احملمكة ا لس املس يل  ا النظام ا
رب  02الصادر بتارخي  19/96   .2019شت

﷽  
ٔرشف املرسلني؛ ىل   والصالة والسالم 

س احملرتم   ؛السيد الرئ
ر احملرتم؛   السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب  مس فريق  ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
شارن، هذا  لس املس يل  ا ىل مقرتح النظام ا ملناقشة والتصويت 
 ، ة ذات الص ة السام ٔساسه من التوجهيات امللك سمتد  ي  املقرتح ا

لسلطة 2011ضيات دستور ومق  ، والقوانني التنظميية ذات العالقة 
ٔن العمل الربملاين ش ستوري  رشيعية، والقرارات الصادرة عن القضاء ا   .ال

رشيع  ٔعضاء جلنة العدل وال لسادة  ٔن ننوه هبذه املناسبة  والبد 
لوصول لهذا الصيغة املوجودة ب هودات اليت بذلوها  سان  ني وحقوق 

داد  ٕ لس  ية اليت لكفها ا ة التق ل ٔعضاء ا شكر  ٔن  يدينا، كام ال بد 
يل ا ٔولية ملقرتح النظام ا   .املسودة ا

س   ،السيد الرئ
ٔن هذا املقرتح،  رى  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 

ستورية ر ر القانونية لقرار احملمكة ا ٓ ب ا رت مق بصيغته املعد بعد 
رب  02الصادر يف  19/96 ٔساسية يف 2019شت ، يعترب لبنة 

شارن، وٕاضفاء  الل تنظمي معل جملس املس البناءاملؤسسايت لبالد من 
كرس ورسيخ تعددية التعبريات  ليه و ة  اح والشفاف نف املزيد من 

زته ٔ ل خمتلف  ٔ املناصفة دا د ، وتفعيل م   .بدا

ٔن تعديل الن لث كام نعترب  ي هو  شارن،وا لس املس يل  ا ظام ا
ستورية لسنة  ه بعد املراجعة ا ،رضورة البد مهنا من 2011تعديل من نو

ٔفرزهتا املامرسة يف خمتلف جوانب العمل  ت اليت  ل تذليل الصعو ٔ
ٔو الاكمل  الربملاين، ومعاجلة مظاهر القصور اليت حتول دون التطبيق السلمي 

دد من مواد النظام  لبعض املامرسات ق وتفصيل وتوضيح  الربملانية، وتدق
ان والفراغ والغموض يف  ٔح ٔويالت املتعارضة يف بعض ا لت يل جتنبا  ا ا

ٔخرى ان    .ٔح
الل خمتلف  ل إالجيايب  ىل احلضور والتفا ا  لهذا فقد حرص فريق

بري  ٔمهية  سيه من  ك اقشة ودراسة هذا املقرتح ملا  داد وم ل ٕا ة يف مرا
ٔعضاء  شارن، وهو ما المسناه يف اكفة السادة  ٔشغال جملس املس تنظمي 
ٔن التعديالت وٕاجياد الصيغ  ش ىل التوافق  امئ  ث احلرص ا لجنة من ح ا

لس، ت ا   املناسبة مجليع مكو
س   ،السيد الرئ

ة اليت  س ٔ ال ذ مببد ٔ دما ا من  ٔسف ل  س ٔن  ٔننا البد من  ري 
ٔن ي  ا ب ىل اقرتح سب  ة اليت اك ء والهيئة الناخ ن ل  هيا من مد نظر ٕا

دد  ىل  س بناء  شارن ول ل جملس املس ٔساسها الصفة الربملانية دا
 .الفريق

ا به  ي تقدم د التعديل ا ٔسف لعدم اع ٓخر فٕاننا نت انب  ومن 
هيا مبناقشة اكفة القضا امل  ديدة يعهد ٕا ي هيدف ٕاىل ٕاضافة جلنة  تعلقة وا

بة  ل موا ٔ ة واحلاكمة والتمنية املستدامة من  مي السياسات العموم بتق
ٔطلقهتا بالد  ل مضن إالسرتاتيجيات الوطنية اليت  خمتلف املشاريع اليت تد

ٔهداف التمنية املستدامةالـ  ق  ع الزتامات احلكومة يف جمال حتق  17وكذا ت
لهيا اليت اعمت 2030خلطة التمنية املستدامة لعام  دة وصادق  ٔمم املت دهنا ا

  .2015املغرب سنة 
لهيا يف مقرتح  ضيات اجلديدة اليت مت التنصيص  مثن املق ملقابل فٕاننا  و
ات العمل  داث مجمو ىل ٕا هنا التنصيص  يل ومن ب ا النظام ا
دة الرتابية  ة املتعلقة بقضا املرٔة، وبقضية الو اتية املؤق املوضو

لق  ة العادلمملكة،و    .ضية الفلسطي
س   ،السيد الرئ

مثن وننوه هبذا  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ري فٕاننا يف فريق  ٔ ويف ا
ىل  املقرتح الهادف ٕاىل جتويد العمل الربملاين وعقلنته وٕاضفاء طابع احلاكمة 

ٕالجياب ليه  ا  نا وتصوي شطته، كام نعرب عن موافق ٔ   .خمتلف 
ليمك    .ورمحة هللاوالسالم 

VII .لشغل حتاد املغريب   :فريق 
متمي الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق  37.17مرشوع قانون رمق  )1 بتغيري و

ه ) مارس 2( 1393من حمرم  26الصادر يف  1.73.211 املعينة مبوج
  ؛دود املياه إالقلميية
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متمي القانون رمق  38.17ومرشوع قانون رمق  -  ه امل  1.18بتغيري و ٔة مبوج ش
ىل مسافة  الصة  صادية  طقة اق ل حبري عرض الشواطئ  200م م

 املغربية

س احملرتم،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل  ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف ب ٔ

اقشة مرشوعي القانونني  ٔمهية هذا إالجراء ، ولكن38.17و 37.17م ا وعي ب
رشيعية  ي يندرج يف ٕاطار املسطرة ال ي اختذته بالد وا القانوين ا
االت واحلدود البحرية  ٔن ا ش متمي قانونني  اجلارية خبصوص حتسني و
داد وعرض هذه  ٔن احملددات اليت اكنت وراء ٕا يد  ٔ لمملكة املغربية، و

ات يه  ة  ل فهيا املشاريع يف هذه الظرف حمددات يتقاطع ويتدا
ىل  اء  صادي وحىت إالجرايئ والتقين كام  ق السيايس والقانوين و
ىل  ىل احلفاظ  ل يف حرص املغرب  ر،واليت تد مك السيد الوز لسا
ىل مستوى  ٔيضا  رابه الوطين و ىل مستوى  مصاحله العليا سواء 

ٔن هذه إالجراءات القا يد  ٔ لمنطقة، و ٔيت لسد فراغ اجليوسياسية  نونية ت
ىل اكفة جماالهتا  لمملكة  سط الوالية القانونية  رشيعي سميكن من 

  .البحرية
ليات  ٔنه تعزز  ٔي ٕاجراء من ش مثن  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
هودات  ل ٕاجيا مع لك ا فا ، وس لمملكة اكم دة الرتابية  فاع عن الو ا

عل، املبذو من طرف املنتظم ا ٔممي حلل هذا الزناع املف ويل وا
ٔقصاها هو  لوال واقعية حلل هذا الزناع يبقى  ملناسبة فاملغرب قدم  و
كرس لواقع  رشيعات الوطنية يه  ني ال ايت،  ف مقرتح احلمك ا
ة ٕاىل الكورة،  ي يقر مبامرسة املغرب لسيادته الرتابية من طن ٔمر ا ا

 ٔ ول ملياهها إالقلمييةوتفعيل ما تنادي به ا دة من رضورة حتديد ا   . مم املت
ىل نص املرشوع ٕالجياب    . فٕاننا نصوت 

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية 55.19مرشوع قانون رمق ) 2  .يتعلق بت
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتد ٔن  لس سعدين  لشغل مب حتاد املغريب  مس فريق  ل 

شارن ملناقشة مرشوع قانون رمق  سيط املساطر  55.19املس املتعلق بت
لق  اء يف لكمتمك سميكن من  ي حسب ما  وإالجراءات إالدارية، وا
مثرن  ة يف إالدارة واملرتفقني وخصوصا املس ديد لتعزز الثقة والشفاف ٕاطار 

شها إالدارة مهنم، وهذه إالجرا مثهنا حبمك تعقد املساطر اليت اكنت تع ءات 
ئق ٕادارية واليت  ىل و ل احلصول  ٔ ة املواطن املغريب من  املغربية، ومعا
هيك عن ما ميكن  ٔسابيع،  ا  ٔح م، و ٔ نتظار فهيا ٕاىل  اكنت متتد مدة 

كون حضيهتا نتظار من ممارسات  سويف وطول   ٔن يرتتب من هذا ال
سيط   .املواطن ال

الل  ديدة من  دارتنا املغربية ٕاىل مر  ٕ نتقال  ٔصبح لزاما   
لمواطنني  سيطها وإالرساع مبعاجلة امللفات الشخصية  رمقنة املساطر وت
ال  ٓ ل  انب، دا ٔ ٔو  مثرن اكنوا وطنيني  ملس وكذا امللفات املتعلقة 

ه وٕاماكنياته اليت اكنت تضع سدا معقو وحمدودة متكن املرتفق من تدبري زم 
  .بني ردهات إالدارة املغربية

س سميكن من ٕاصالح املساطر إالدارية  ٕان هذا القانون السيد الرئ
ٔخرى ٕالرساء دو احلق والقانون، وحتسني  كون لبنة  ٔن  ٓملني  سيطها  وت
ش املواطن، ورسيع وثرية التمنية ٔعامل مبا ميكن من جتويد ظروف  اخ ا  م

ة ومتكن  مة من  اء هبا هذا املرشوع  دات اليت  ببالد ولعل املست
ل  ىل س ر  ٔخرى ونذ ة  ٔفقي لٕالدارة املغربية من  من ٕاصالح تدرجيي و

  :املثال ال احلرص
ٔن  - لعالقة اجلديدة اليت يتوجب  حتديد املبادئ العامة املنظمة 

ملرتفق؛  جتمع إالدارة 
نيف وتدون مجيع قراراهتا إالدارية من الزتام إالدارات جبرد وتص  -

ريها من  ٔذونيات ومقررات و ت وشهادات وم ٔذو ص ورخص و راخ
 احملررات إالدارية؛

سيط املساطر إالدارية؛ -   ت
ىل طلبات املرتفقني هبدف  - لرد  ال  ديد ا ة إالدارات بت ٕالزام

ال املرتبطة بطلبات املرتفق ٓ ني ا   ني؛الرفع من فعالية إالدارة وتق
اعتبار سكوت إالدارة مبثابة موافقة وٕارساء حق املرتفق يف تقدمي  -

ىل  ال احملددة لها  ٓ رتام ا الطعون، وذ هبدف ٕالزام إالدارة 
ىل تقدمي رد خبصوصها؛   طلبات املرتفقني وحهثا 

لقرارات  - تعممي إالدارات لرمقنة املساطر وإالجراءات املتعلقة 
ل يف جم ٔداء املصاريف إالدارية اليت تد صاصها وت املتعلقة ب ال اخ

رخي دخول هذا  ٔفق مخس سنوات ابتداء من  ، يف  إالدارية ذات الص
لمساطر وإالجراءات  داث بوابة وطنية  مت ٕا ذ، وس زي التنف القانون 
ه اخلصوص مصنفات القرارات إالدارية اليت  ىل و رش فهيا  إالدارية ت

هنا واملؤ   رشات املتعلقة مبعاجلهتم؛مت توثيقها وتدو
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية  - لجنة الوطنية لت داث ا ٕا

سيط املساطر  سرتاتيجية الوطنية لت هيا حتديد  اليت يعهد ٕا
ىل جناح ورش رمقنة  ذها، مع السهر  ع تنف وإالجراءات إالدارية وت

ىل هيا املصادقة   مصنفات املساطر وإالجراءات إالدارية كام يعهد ٕا
اهتا  ات الرتابية ومجمو مجلا اء ت املتعلقة  ست القرارات إالدارية، 
لية من مطابقهتا  ا ة امللكفة  وهيئاهتا اليت تتحقق السلطة احلكوم
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ىل  لجنة إالرشاف  ت اجلاري هبا العمل كام تتوىل ا رشيعات والتنظ ل
اس مدى رضا املرتفقني   .ٕاجناز دراسات لق

س، السيد   الرئ
ىل التعامل  ىل املرشوع و ٔن لنا مالحظات  ٔحوال، ورمغ  يف مجيع ا
ىل عرضه  ٔخر حوايل سنني  ي شهد ت لحكومة مع تقدميه، وا البطيء 
، وحنن نؤكد كنقابة  لزمن التمنوي لبالد ي نعتربه هدرا  ىل الربملان، ا

د الس ىل  ش مهوم وهواجس املوظفني واملرتفقني  ٔن وفريق نع واء 
ق إالنصاف  ىل حتق ٕاصالح إالدارة املغربية لن يتحقق ما مل تعمل احلكومة 
ات الرتابية  ة وامجلا رشي ومتكني موظفي إالدارات العموم وسط العنرص ال
مثر  قوصة والرفع من وثرية التكون والتكون املس ري م من حقوقهم اكم 

ٔن يطور إالدارة املغربية، وجيع  ٔنه  ي من ش ل إالجيايب مع ا لتفا لها قاب 
ىل املردودية ٕاىل  د مقاربة التحفزي، بناء  التغريات اليت يعرفها العامل واع
سهل احملاسبة  انب مقاربة العقاب واجلزاء وحتديد املسؤوليات بدقة ليك 

ستور املغريب ل إالدارة املغربية يف ٕاطار نص وروح ا   .دا
ىل نص املرشوعللك ما سبق إالشارة ٕاليه، فٕان  ٕالجياب    .نا نصوت 

ة رمق ) 3 لسنة  22.19مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
  .2017املالية 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔت  ٔن  لشغل، ب حتاد املغريب  مس فريق  ناول اللكمة مبناسبة سعدين 

ة رمق  اقشة مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  22.19م ف املتعلق ب
ىل مدى ٕاجناز قانون املالية . 2017لسنة املالية  لوقوف  اسبة  ونعتربها م

الالت 2017لسنة  خ ، والتعرثات اليت عرفها هذا إالجناز والنقائص و
ذه رتضت تنف اقش. اليت ا ٔن م يد  ٔ كون وفق و ٔن  ة هذا املرشوع جيب 

اصة ومعل الربملان  لجنة بصفة  ة املالية اليت تؤسس لعمل ا ا مهنجية الن
ٔهداف ووسائل وٕاجنازات السنة املالية  الل دراسة  امة، من  بصفة 

2017 .  
سرتاتيجيات  مي  ىل تق ٔن تعمتد هذه املناقشة  ٔنه من املفروض  كام 

الل توظيف الوسائل يف ق  من  ٔهداف واحلاكمة اجليدة، لتحق بلوغ ا
ٔن بالد تعرف  ىل الوطن واملواطنني، خصوصا و رها  ٔ إالجنازات ودراسة 
ٔن العام واملسؤولية واحملاسبة  ه مفهوم تدبري الش لط ف عيا اخ ليا اج
ات،  ا ح ٔصبحت مرة تندد هبذا الغليان و ىل احلكومة احلالية، ف

شارك ف ٔخرى  قد فهيا احلكومة نفسهاومرة    .هيا وتقدم ترصحيات ت
ٔمور وٕاعطاء  ىل يف توضيح ا حملاسبة يت ٕان ربط املسؤولية 
سبة ٕاجناز املشاريع واملزيانيات اليت توقعهتا قوانني  قة ل ق ت ا احلسا
فرتاضات، واملؤرشات  ىل  ين  املالية، مادامت لكها قوانني توقعية تن

صادية ق توقعات - سعر رصف العمالت- سعر البرتول(العاملية  املالية و
ٓن ....) املومس الفال ٔن حتصل ا ريها من التوقعات اليت من املفروض  و

ٔوضاع  اللها لتصحيح ا سبة حصهتا وٕاجنازها، وختطط من  ىل 
يت  ٔن قوانني املالية لس ال، رمغ  ر ) 2018-2017(مستق يشء يذ ٔيت  مل ت

الالت  خ الل الفرتات السابقةلتصحيح  عية اليت عرفهتا بالد    .ج
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔنه  ىل اعتبار  لغة  ٔمهية  يس  ك ة  كام هو معلوم، فٕان قانون التصف
ؤ وتقليص هامش  ر والت داد وسي لتحسني طرق التقد ٔ يف ٕا اخلط

ىل  ذ القانون املايل السنوي، ٕاال انه  ٔكد من تنف القوانني املالية الالحقة والت
ٔهدافه الرقابية لكونه  ة من مضمونه و املستوى العميل يمت ٕافراغ قانون التصف
ي يلقاه القانون املايل السنوي،  م ا الفا لاله م الالزم  ه ال يلقى 

ط ه ملناقشته، وهذا ومرد ذ ٕاىل ال ال ٕايدا ٓ رتام  دم ا ل احلكويم و
متكن من حفص نتاجئ  ي لن  لربملان ا ٔن يضعف املهمة الرقابية  ٔنه  من ش

ذ املزيانية من طرف احلكومة   .تنف
ٔن  ىل  د  ٔ ة(ال جيادل  ة مدى ) قانون التصف ٔداة سياسية ملراق

ذها ٔثناء تنف ص الربملاين  لرتخ ٔيت . لقانون املايل الزتام احلكومة  وهو ي
دد الفروق بني  ذ قانون مالية السنة، ولي ٔسفر عهنا تنف ت النتاجئ اليت  ليث
جنازات، فهو قانون يقارن بني ما مت التخطيط  وبني ما مت  التوقعات و

قه   .ٕاجنازه وحتق
ٔن  لشغل، نعترب  حتاد املغريب  ومن هذا املنطلق فٕاننا يف فريق 

اقشة مرشو لسنة املالية  22.19ع قانون رمق م ذ قانون املالية  ف املتعلق ب
ذ 2017 ة إالدارة املالية املغربية يف تنف ىل مدى جنا لوقوف  ، حمطة 

دة جماالت،  رتام احلكومة اللزتاماهتا يف  املزيانية السنوية، ومدى ا
لق الرثوة يف ٕاطا منو و صادي هبدف دمع ا ق ٕاقالع اق ر وخصوصا يف حتق

ة  ادة التوازن ٕاىل املالية العموم دد، ويف نفس الوقت ٕا صادي م منوذج اق
ي  صاد الوطين وا ي يعرفه اق ووفق الزنيف، هذا الزنيف املزمن ا
ىل املعاش اليويم  عي و ج ىل العرض  ٔثريات سلبية  اكنت  ت

ات العاملية ومعوم موظ فات لمواطنني وخصوصا الطبقات الفقرية والف
ٔصبحت تتقهقر سنة بعد  و مبا فهيم الطبقة املتوسطة اليت  وموظفي ا

ري املبارش  ل(سنة، جراء الضغط الرضييب املبارش و ىل ا  -الرضيبة 
ىل القمية املضافة ريها من ) الرضيبة  ب و مصاريف التعلمي اخلاص والتطب

ٔهتا معوم ا ٔخرى اليت ينئ حتت وط عية ا ج راهات    .ملواطننيإال
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٓرائنا ومالحظاتنا  لشغل البد من ٕابداء  حتاد املغريب  ا  ٕاننا يف فريق
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  :خبصوص هذا املرشوع قانون، واليت ستكون وفق التالية
سجيل الرصيد العادي  -  517.7ملبلغ فاق التوقعات ب لرمغ من 

متت سنة % 3.45مليون درمه   843.37بعجز قدره  2017اخ
ٔي  969.32مليون درمه مقابل توقعات قدرت مببلغ  مليون درمه، 

  مليون درمه؛ 874.4بعجز ٕاضايف بلغ 
ٔرسع  - رتفاع بوترية  ة يف  ن املؤسسات واملقاوالت العموم اسمترار د

ن اخلزينة، ٕاذ انتقل مليون درمه عند ممت سنة  233.261من  من د
ن  2017مليون درمه مع هناية  755.277ٕاىل  2016 ٔي حبجم د

سبة  522.16ٕاضايف بلغ  دة ب مقارنة مع % 4.6مليون درمه وز
  ؛2016سنة 

ل  - ٔ رية من  ٔ الل السنوات ا هتا احلكومة  هودات اليت بذ رمغ ا
ىل القمية لرضيبة  ن املتعلق  ة ا ري  تصف ٔ املضافة، عرف هذا ا

ٔخرات املستحقة جتاه املؤسسات واملقاوالت  رامك املت اسمترار 
ن املتعلق  ث ارتفع ا راهتا، ح ٔمهية جحم اس ة نظرا  العموم
ت املؤسسات واملقاوالت  د يف حسا ىل القمية املضافة املق لرضيبة 

مبلغ  و ب ىل ا ىل شلك مستحقات  ة  مليار درمه  6،4العموم
مليار  2.32مليار درمه ٕاىل  6.27، ٕاذ انتقل من 2017الل سنة 

  درمه؛
الل سنة  - و  لمزيانية العامة  ل العادية  بلغت ما  2017املداخ

ه  ائية  5.200مليار درمه مهنا  8.229مجمو ل ج مليار درمه مكداخ
ة و ائية و 8.25صاف ري ج ل   مليار درمه 5.3مليار درمه مكداخ

لخزينة الس  ت اخلصوصية  ٔتية من بعض احلسا ل م مهت مداخ
ٔسعار بعض املواد الغذائية؛   صندوق متويل الطرق وصندوق دمع 

ٔتية من املؤسسات  - ل يف املوارد املت ف املس خنفاض الطف رجع 
راجع حتويالت بعض  لسنة الفارطة ٕاىل  ة مقارنة  واملقاوالت العموم

ٔساس  راجع حتويالت املسامهني ا ٔدى  ث  ة، ح ٔسباب ظرف يني 
سجيل اخنفاض قدره  ة، ٕاىل   1هذه املؤسسات واملقاوالت العموم

ه  س ٔي ما  ٔتية % 5.12مليار درمه،  لموارد املت من املبلغ إالجاميل 
ة؛   من املؤسسات واملقاوالت العموم

ن مليو 640.272ف خيص النفقات فقد بلغ مجموع النفقات ما قدره  -
الل سنة  ل العادية مببلغ 2017درمه  اوزة بذ املداخ ، م

سبة  754.42 ٔي ب شلك هذه النفقات % 6.18مليون درمه،  وت
سبة   سبة % 4.38من نفقات املوظفني ب ر ب س ونفقات 

سبة % 5.24 تلفة ب % 21.6ومصاريف املعدات والنفقات ا
سبة  ن العمويم ب اكليف املقاصة ٕاضافة إ % 9.9وفوائد ا ىل 

  ؛6.5%

الل سنة  - سيري  لغ  2017وجسلت نفقات ال مليون  683.178م
ة مبوجب قانون املالية  و دات املف ع ٔي مبعدل اسهتالك  درمه 

ىل مستوى %98بلغ  ل  ، ورجع هذا الفارق ٕاىل ذ املس
تلفة  مليون  369.2قص (اسهتالك نفقات املعدات والنفقات ا

ٔعوان ون) درمه ، يف )مليون درمه 103.2قص (فقات املوظفني وا
وقعا مببلغ    مليون درمه؛ 680ني جتاوزت نفقات املقاصة ما اكن م

ر لسنة  - س لزتامات والصادرات اخلاصة بنفقات   2017بلغت 
دة  001.67مليون درمه و 836.80ىل التوايل  ز مليون درمه، 

ىل التوايل  سنة مق% 9و% 5قدرها  ٔي مبعدل الزتام 2016ارنة   ،
  ؛%79وسبة ٕاجناز بلغت % 83ومعدل ٕاصدار قدره % 96قدره 

ذ نفقات  - ق لتنف ليل دق ام بت وكام جتدر إالشارة ٕاىل صعوبة الق
ب  س لخزينة وذ  ت اخلصوصية  ر احملو ٕاىل احلسا س

رية مع العمل ٔ ىل مستوى مزيانيات هذه ا ٔن خطر  غياب تفريد لها 
و املربجمة  ملزيانية العامة  ر املتعلقة  س ذ نفقات  ل تنف ٔج ت

دات احملو  2017رمس سنة  ع ٔيضا  ٕاىل السنوات الالحقة هيم 
ح؛ ىل شلك م ة    ٕاىل املؤسسات واملقاوالت العموم

لخزينة لسنة  - ت اخلصوصية  ل احلسا ه  2017بلغت مداخ س ما 
لمزيانية العامة وذ مببلغ من مجم% 9.33 ل العادية  وع املداخ

لغ . مليون درمه 871.77 مليون درمه،  672.70كام جسلت نفقاهتا م
ه  س لمزيانية العامة% 9.25ٔي ما  وقد . من مجموع النفقات العادية 

لخزينة عن  ت اخلصوصية  ل ونفقات احلسا ٔسفر حتليل مداخ
  :املالحظات التالية

اهتا  دم مالمئة - ٔمور خصوصية حلاج ت املرصدة  ل احلسا مداخ
  ؛الفعلية

ٔمور  - ت مرصدة  و يف حسا ملزيانية العامة  علقة  ٕادراج نفقات م
  ؛خصوصية

ت املرصدة  - لحسا ٔولية  كررة تعرفها الربجمة ا مة وم تغيريات 
  ؛ٔمور خصوصية

و املسرية بصورة مستق فقد بلغ - ددها سنة  ف خيص مرافق ا
ه  2017 ٔربع مرافق مقارنة مع سنة  208ما مجمو دة  ز ٔي  مرفقا، 
ت مزيانية . 2016 يق مكو هتا مقارنة مع  لرمغ من ضعف مزيان و

شلك هذه املرافق رافعة لتحسني بعض اخلدمات  ٔن  ، ميكن  و ا
ة   . العموم

الل سنة  سيريها    :سجيل املالحظات التالية ،2017وقد عرف 
ل والنفقات دون  - لمداخ سبة  ل ظلت توقعات قانون املالية 

اوز هذه  ث مل تت ه هذه املرافق من ٕاماكنيات، ح مستوى ما ت
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سبة  ل اليت مت حتصيلها ؛ % 1.38التوقعات    من املداخ
سبة  - ذ مزيانيات هذه املرافق  اوز معدل تنف  %.46مل يت

س احملرتم،   السيد الرئ
  الوزراء احملرتمون،السيدات والسادة 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن املعطيات  ىل  لشغل، نؤكد  حتاد املغريب  اما، فٕاننا يف  وخ

ة املتعلقة مبزيانية سنة  رشاف ، يه توقعات فرضهتا الربامج 2017س
ٔحزاب املشلكة  ابية ل نت قة بدورها من الربامج  ة املن احلكوم

ٔن هذه املهنجية تصطدم بواقع لحكومة، و  ث  املفرطة يف التفاؤل، ح
، مما جيعلنا نؤكد مرة  ستورية اليت عرفهتا بالد التحوالت السياسية وا
ٔكرث قر من  دية و ٔكرث  ٔكرث واقعية و ىل رضورة وضع فرضيات  ٔخرى 

لمواطنني ش    .الواقع املع
لحس ىل  ٔ لس ا ىل ما ورد يف تقرر ا دا  ذ واع ت حول تنف ا

، وكذا التقارر املعدة من طرف وزارة 2016- 2017قانون املالية لسنة 
سبة  ٔن  الل مقاربة ٕاحصائية  ة جند من  ة لقانون التصف املالية املصاح
هنايئ مجليع النفقات،  ذ الفعيل وا ة حول التنف ق إالجناز ال تعطي صورة حق

سبة إالجن ات وهنا نطرح سؤ عريضا حول ضعف  از يف بعض القطا
شتيك من  اقشة املزيانية الفرعية القطاعية  الل م ات و ٔن هذه القطا رمغ 
ٔو اخلصاص يف مزيانياهتا الفرعية، وهذا ما جيعلنا نطرح  ضعف املوارد 
ٔبدي حول سوء توزيع املوارد املالية بني املرافق  السؤال العريض وا

ٔن هذه العملية حتول ل  ة، خصوصا و دات مالية العموم بعض املرافق اع
ة لها  ٔخرى من موارد ٕاضاف ني حترم مرافق  عابية، يف  س تفوق طاقهتا 
عية  ج ٔن املرافق  ٔضف ٕاىل هذا لكه  ىل استغاللها لكيا،  القدرة 
ىل  دم توفرها  شكو من  ة  لعديد من الوزارات واملؤسسات العموم

ٔن امل ني  ة، يف  ت مادية اكف ٔهنا مل ٕاماك ٔخرى يبني واقع احلال فهيا  رافق ا
شلك لكي و لها  ستغالل املوارد ا   .تقم 

حتاد  س، فٕاننا يف  للك ما سبق إالشارة ٕاليه، السيد الرئ
ىل نص املرشوع ناع  الم لشغل نصوت    .املغريب 

VIII .لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  :مجمو
ة رمق  لسنة املالية  22.19مرشوع قانون التصف ذ قانون املالية  ف املتعلق ب

2017.  
س احملرتم   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون 
شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس

مة يف الرقابة اليت ميارسها  شلك حمطة  ة  اقشة قوانني التصف ٕان م
ٔعامل احلكومات، لكن هذه احملطة ال ىل  عرثة وال الربملان  زالت م

ىل املستوى  ي حتظى به قوانني املالية سواء  م ا حتظى بنفس إاله

صاديني  ق لني  ٔوساط اجلامعيني والفا ٔو الربملاين وحىت يف  اليم  إال
م  ٔحرز يف جمال إاله ي  لرمغ من التقدم ا عيني واحلكومة  ج

د ختصيص فصل يف ا ي وصل  ة وا ستور لهذا بقانون التصف
ٔخر وال تعطي ) 76الفصل (القانون  ورمغ ذ فاحلكومة الزالت تت

ٔن  ٔمهية اليت تعطهيا لقوانني املالية، فعوض  ة نفس ا لقوانني التصف
ة لسنة  ة  2018نناقش اليوم قانون التصف ها حنن نناقش قانون التصف

ٔي سنة    .2017لسنة اليت سبقهتا 
اقشته 2017وخبصوص قانون املالية لسنة  ي حنن بصدد م  ،ا

ت كربى اكلتايل) 5(مخسة ددت احلكومة    :ٔولو
ىل التصنيع  - رب الرتكزي  صاد الوطين  رسيع التحول الهيلكي لالق

، ٕاذ  ٔكد من ذ بري عناء ليت ع ٕاىل  ر، وال حيتاج املت وٕانعاش التصد
ري دليل  ق هذا الهدف، و ىل حتق ن لك البعد  ىل ذ الزلنا بعيد

رمس سنة  منو احملققة  سبة ا بعد  %4.1واليت وصلت  2017هو 
اوز  سبة منو ال تت لها  ،2016سنة  1.6سجيل  ٔي السنة اليت ق

د ة مومس فال ج رسيع، ولكن ن ة لهذا ال وهو  ،وهذا ال يعد ن
ساقطات  صاد الوطين ال زال حتت رمحة السامء وال ٔن اق ما يعين 

د املطرية، و  لينا هذه السنة مبومس فال ج ٔن ينعم  نطلب من هللا 
منو سبة ا   .رفع من 

ر اخلاص - س صاد الويص وٕانعاش  ق   :تعزز تنافسية 
صاد الوطين  ق ٔن تعزز تنافسية  كون واقعيني لنقول  ٔن  البد 
ة من  مو دة ولكهنا صريورة  ٔن تمت يف سنة مالية وا ال ميكن 

ات الرمغ من  إالصال ر اخلاص، ف س ٔما ٕانعاش  االت  يف مجيع ا
لقطاع اخلا يازات  فٕان  ،صلك ما قدم ويقدم سنو من حتفزيات وام

لقت مل  رات اليت  س ر، بل وحىت  ا يذ ري مل حيقق ش ٔ هذا ا
ٔننا نصب  اصب شغل و حتقق املرجو مهنا ومل ختلق قمية مضافة وال م

ال املاء يف الرمل ة يف هذا ا ا البد من مراجعة السياسات احلكوم  ،
ة  مي التحفزيات املمنو ة وتق ادة النظر يف إالعفاءات الرضي والبد من ٕا

ىل هذا إالطار ،لقطاع اخلاص   .كام البد من احملاسبة 

رشي  - ٔهيل الرٔسامل ال ٔخرى ويه ت ت ا ٔولو ٔما عن ا
عية وتعزز  ج شائية ريكة ال وتقليص الفوارق  احلاكمة فلكها مجل ٕا

را يف الواقع فال قانون مالية  ٔ وال القوانني املالية املوالية  2017جتد لها 
كن هناك  الية ما مل  عية وا ج ٔن حتد من الفوارق  استطاعت 
ي يظل رهينا  صاد الوطين ا ق ة لٕالصالح وإالقالع  ق ٕارادة حق

ة ق د دميقراطية حق صاد الريع وربط املسؤولية  ع والقطع مع اق
يق  ة والقضاء و ة يف التعلمي والص ق ات حق حملاسبة وٕاجراء ٕاصال
زهية وصادقة، لكن  ٔيدي خنب سياسية  ىل  ٔخرى، جترى  االت ا ا
ت يه اليت حتظى  ٔولو دة مضن ا ٔولوية وا ٔن  البد من إالشارة 
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ىل التوا ٔال ويه احلفاظ  ٔمر ٔولوية  صادية هذا ا رو اق ت املا ز
صاد  ق ليه لك وزراء  ة وحيرص  ليه لك احلكومات املتعاق حترص 

صاد . واملالية ق ر  ظر من السيد وز ٔننا كنا ن وهنا البد من التذكري 
ٔن  ىل رٔس الوزارة  واملالية احلايل بعد حوايل سنة ونصف من التدبري 

را لعروض سل رشحيا يقدم لنا عرضا مغا ٔن يقدم لنا  ظر  فه،  كنا ن
ة لعجز  ق ٔسباب احلق ٔمة ا ٔمام ممثيل ا سط  ٔن ي ة ،  لاملية العموم
ة لسد ثقوب  لق موارد مالية ٕاضاف املزيانية املزمن وسبل ٕاجياد و
لمديونية يك نفكر  املزيانية،  وما يه سبل احلد من إالرتفاع املتواصل 

ة ٕاخراج بالد  يف سري مجيعا يف  صادية اليت  ٔزمة املالية وإالق من ا
ر السابق تنظمي يوم . حنو الباب املسدود ىل الوز ا  وكنا قد اقرتح

، واكن قد  و ة ملالية ا لتفكري امجلاعي يف ٕاجياد موارد ٕاضاف درايس 
د طرح هذا املقرتح  ٔ ذ و ل هذا املقرتح لكن مل مير قط ٕاىل التنف ق

ر ولك ٔعطاب املالية ليمك السيد الوز  مهنا املسامهة يف ٕاصالح 
ة   .العموم

ر قانون املالية لسنة  ٔجنرته حكومة اكنت قد  2017السيد الوز
ٔعامل ونفذته  ٔصدرت مراسمي  حكومة ترصيف ا هتا و هتت وال ا
ر سابق متت ٕاقالته،  ه عهد وز ٔجنز ف احلكومة احلالية، قانون مالية 

ة مع  ٓن قانون تصف ٓخر لكن انطالقا من اسمترارية ونناقش ا ر  وز
لحكومة السابقة واعتبارا  ٔن احلكومة احلالية يه اسمترار  لام   ، و ا
ٔنمت املسؤولون املساءلون  مك ف لكون قانون املالية املعين نفذته حكوم

ٔرقام؟    عنه مفاذا عن ا

ة لسنة    2017قانون التصف
  الفرضيات 

  

  ما حتقق  الفرضيات  
منو   %4.1  .%4.5 سبة ا
  %3.5  %3  جعز املزيانية

  %0.8  %1.7  معدل التضخم
  
مليارات درمه كفرق بني توقعات جعز املزيانية ما جسل فعال  4 - 1

ث وصل هذا الرمق ٕاىل  ٔن  37.143عجز ح ني  مليار درمه يف 
  .مليار درمه 33احلكومة توقعت حوايل 

ث وصل ٕاىل  - 2 ٔال  700اسمترار تفامق مديونية اخلزينة ح مليار 
ٔمر مؤرشا خطريا   .يعترب هذا ا

و  - 3 ت املزيانية الثالث(مجموع نفقات ا توقعت احلكومة ) مكو
هنائية ٕاىل  398 دات ا مليار درمه  537مليار درمه ووصلت إالع

دة حوايل  بري كفرق بني التوقعات و  140ز د  مليار درمه وهو رمق 
هنائية دات ا   .ع

مليار  15لعام بني توقعات موارد املزيانية العامة حوايل الفرق ا(
  )درمه

و  املسرية بصورة مستق خصوصا ما  - 4 ل مرافق ا مداخ
ر جسلت بو شاسعا بني التوقعات وما حتقق  س ل  يتعلق مبداخ

س ل ٕاىل كتاب غين ٔن يد اسية  "Guiness"فعليا وميكن  ٔرقام الق ل
ٔكرث من  ث بلغ  مليون  745مرة ضعف التوقعات مت توقع  500ح

  .مليار درمه 4درمه وحتقق 
ٔو  - 5 ل و التحصيالت فهيا بلغت الضعف الغرامات  بعض املداخ

ت املالية الصادرة عن احملامك املالية   العقو
مليون درمه عن  562مليون ومث حتصيل  250توقعت احلكومة 

ٔومليون درمه 62. مليون درمه 30احملامك املالية  ضعاف مضاعفة ٔ   
ة   .موارد وزارة الص

ع  مليون درمه وهو ما ميثل  24 ،مليون درمه التحصيل 1.6مت توق
ة  15 ملون  5.3مرة ضعف التوقع فوائد معليات جتبري اخلزينة العموم

صاد واملالية موارد إالدارة  2ٔي  173مت حتصيل  ق مرات  وزارة 
  العامة 

ري ٔ دات املرتتبة عن الت لرضائبالز  توقع مت ، املديونية العامة 
  .مليار درمه 2.7 حتصيل متمليار درمه و 1.3

ك واملاء  لوجس مليون  9.3 توقع متموارد وزارة التجهزي والنقل وا
مرة ضعف  23مليون درمه وهو ما يعادل  214درمه ومت حتصيل 

  .املتوقع
ٔمور خصوصي ت املرصدة  متديدات من احلسا رمس ا ل  ة مداخ

رة و لتذ   .مليون درمه 6.38 حتصيل متوضعت 
هنائية  31حصي املصادرات توقعمت  - 6 مليون درمه واحلصي ا
  .درمه) 00(صفر 

ٓتية من صندوق إاليداع والتدبري  مليون  272 توقع متاملوارد ا
ٔي درمه   .درمه مل يمت حتصيل 

ٔقل من النصف من موارد وزارة الطاقة واملعادن ٕاذ مت  حتصيل 
ني مت حتصيل  98.5توقع    .مليون درمه 46.5مليون درمه، يف 
يل واخلار  - 7 ا قرتاض ا مليون  73.268مجموع موارد 
ر بلغ فقط . درمه س   .مليون درمه 670.12مجموع نفقات 
ن مصري : من القانون التنظميي لقانون املالية 64وحسب املادة   ٔ
  مليار درمه؟) 7(سبع 

متمي القانون رمق  46.18ن رمق مرشوع قانو املتعلق بعقود  86.12يقيض بتغيري و
  الرشاكة بني القطاعيني العام واخلاص

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر ان يقدم لنا مبناسبة عرض مرشوع  ظر من السيد الوز كنا ن

لقانون قانون ت تقررا ولو خمترصا عن ما حتقق   86.12رمق  عدييل 
زي التطبيق، وما  ل فهيا هذا القانون  الل السنوات امخلس اليت د

الل هذه املدة وما يه  ،يه الرشااكت الكربى واملهيلكة اليت حتققت 
الل  ٔجنزت من  ٔو  ات التحتية اليت حتققت  عية والب ج اخلدمات 

ٔبداها القطاع اخلاص هذه التعاقدا بتاكرية اليت  ت، وما يه القدرات 
، وما ه و ا القطاع  وواليت استفادت مهنا ا متويالت اليت قد جحم ا

اخلاص يف ٕاطار هذه الرشااكت؟  حنن نطالب هبذه املعلومات ذ 
ت املتعلقة  ٔمه البيا رش  ىل رضورة  ضيات هذا القانون تنص  ٔن مق

  .بعقود الرشاكة
ر،   السيد الوز

ذ القانون رمق  املتعلق  86.12اء يف عرضمك التقدميي  تق لتنف
ٔن تعرث تفعيل  د ب بعقود الرشاكة بني القطاعيني العام واخلاص ما يف
ذ  زي التنف ىل دخو  ٔربع سنوات  ضيات هذا القانون بعد مرور  مق

ون إالطار القانوين والتنظميي اجلاري به الع ن عن يعود ٕاىل  ٔ مل 
ىل  الوة  ل مشاريع الرشاكة،  بة اكفة مرا ٔطري وموا حمدوديته يف ت
سيق بني خمتلف املصاحل الوزارية، كام  د املساطر و غياب الت تعق
سم هذا إالطار القانوين بعدم مشوليته، فٕازاء هذا إالقرار بعدم فعالية  ا

ٔن املنجزات اليت متت يف ٕاط اصة و د هذا إالطار القانوين  اره ظلت 
ٔن تقدموا  ٔرض  الواقع، اكن من املنتظر  ىل  واضعة  مرشوع قانون م

ابنا مكواطنني من سن قانون مبثابة خوصصة  اوف اليت اكنت ت يبدد ا
ج  ٔساسية اليت ي و من وظائفها السيادية وا كرس متلص ا عة   مق

ة من حصة دمة العموم ل لقطاع العام واهنيار  ك  لقد   وتعلمي، عهنا تفك
اء  ٔسلوب يف التدبري حتت ٕاد ميدد هذا ا اء مرشوع هذا القانون 

ات الرتابــــــالعرصن ديث ٕاىل امجلا   ة ة واملؤسسات العمومة والت

ريم ٕاىل  ي  ٔصيل وا ىل حمتواه ا ة، واحلفاظ  واملقاوالت العموم
ال  اطر ويفسح ا لقطاع اخلاص جلين حتميل القطاع العام اكفة ا

ح ٔر   .ا
ر    ،السيد الوز

ة، يه اسمترار  متويالت العموم ٕان هذه الطريقة يف تدبري ا
ذ سنة  ي ساد البالد م ودمر مجيع  1997ٔسلوب التدبري املفوض ا

ء والتطهري، والنقل احلرضي  دمات املاء والكهر ة من  املرافق العموم
ت، اليت اكن لها انعاك عية ومجع النفا ج ٔوضاع  ىل ا سات وخمية 

عي ج لسمل  لمواطنني كام مست  ىل القدرة الرشائية    .و
لشغل ندعو  ميقراطية  ر احملرتم، ٕاننا يف الكونفدرالية ا السيد الوز
راعي مصاحل  رشيعيا  سن ٕاطارا  ٔن  ٔن تعود ٕاىل رشدها و احلكومة ٕاىل 

ع  صاد الوطين  ق ة  و يه املسؤول املواطنني ومصل ٔن ا تبار 
ىل و  د  عية ذات جودة واحلرص  لوجالوح دمات اج املواطنني ٕاىل 

عي ج   .ىل مقومات السمل 
ٔمه  رش  ٔنه من الواجب  ىل  ٔن القانون نفسه يؤكد  لك هذا 

ت املتعلقة بعقود الرشاكة   .البيا
لقانون    ؟86.12هل صدرت لك النصوص التنظميية املتعلقة 

لقطاع اخلاص ؟ ة  !! املهارات إالبداعية  اء يف الصف  4وقد 
لقانون  رة التقدميية  ٔن النتاجئ ظلت دون  46.18لمذ رتافا رصحيا ب ا

  .مستوى التطلعات
ورة  ٔربع املذ ٔسباب ا وهل تعرث تفعيل الرشاكة يعود فقط ٕاىل ا

رة التقدميية  / ة مركزية غياب هيئ/ دم الشمولية /دم الفهم : يف املذ
  .املسطرة التفاوضية/ بطء املساطر خصوصا العرض التلقايئ 

رية  2020قانون املالية  س متويالت املبتكرة، ما يه املشاريع  ا
ددة ؟يف البناء ة ؟الطاقات املت ب واندر، حتلية : املياه والص سد 

شتوكة  ٔمطار، حتلية املياه  ، ٕانتاج ا ا  ؟...املياه 


