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ٓخر  16 ر  11( 1441ة جامدى ا  )2020فربا

  271رمق  اجللسةحمرض 

ءال : التارخي ٓخر جامدى  16 ثال ر 11(هـ 1441 ةا  ).م2020 فربا
شار السيد : الرئاسة لس، اخلليفة الرابع عبد القادر سالمةاملس س ا   .لرئ

ت قة مخسة ومخسون: التوق ةدق قة االرابعة و  ، ٕابتداء من السا  الرابعةق
ٔربعني مساء   .وا

ٔعامل را: دول ا رشيعية التاليةا ىل النصوص ال   :سة والتصويت 
متمي القانون التنظميي رمق  72.19مرشوع قانون تنظميي رمق . 1 يقيض ب

لتعيني يف املناصب العليا تطبيق 02.12 ٔحاكم الفصلني  ااملتعلق 
ستور 92و 49   ؛من ا

متمي القانون رمق  39.19مرشوع قانون رمق . 2 املتعلق  62.99بتغيري و
  ؛دونة احملامك املاليةمب
ام الطب  77.17مرشوع قانون رمق . 3 ظمي ممارسة  يتعلق ب

 ؛الرشعي

ٔن التعاون  15.19مرشوع قانون رمق . 4 ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
ط يف  ،يف جمال حماربة اجلرمية لر ر  13املوقع  بني  2019فربا

  ؛اململكة املغربية ومملكة ٕاسبانيا
روتوول  16.19رمق  مرشوع قانون. 5 ىل  ه  هبة ال  حوليوافق مبوج

اصة مبلك ري امل " ةرجعة فهيا  سثرسح الك ة" ريفانت ، املوقع بطن
ط يق  ر  13لر  بني اململكة املغربية ومملكة ٕاسبانيا؛ 2019فربا

ٔن  18.19مرشوع قانون . 6 ش ىل االتفاق إالطار  ه  يوافق مبوج
فاع دان ا ط يف  ،التعاون يف م ر  8املوقع يف الر بني  2019فربا

رواتيا   ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
ىل االتفاق إالطار  19.19 رمق قانونمرشوع . 7 ه  لتعاون  يوافق مبوج

صادي ط يف ق لر سمرب  4، املوقع  بني حكومة اململكة  2018د
ة شيك   ؛املغربية وحكومة امجلهورية ال

ة املوقعة  32.19رمق قانون مرشوع . 8 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ط يف  بني اململكة املغربية ومجهورية ليبري  2019مارس  25لر

ع  ل وم ىل ا دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م لتفادي 
هترب والغش الرضيبني   ؛ا

ة يف جمال  33.19رمق القانون مرشوع . 9 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
اريةامل ة الت ش يف  ،ال حكومة بني  2019مارس  25املوقعة مبرا

  ؛اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري
ة املوقعة  34.19 قانون رمق رشوعامل . 10 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ش يف  اململكة املغربية ومجهورية البنني بني  2019مارس  25مبرا
هترب  لتجنب ع ا دان الرضائب زدواج الرضييب وم الرضييب يف م

د التعاون املتبادل ل ووضع قوا   ؛ىل ا

لتعاون  35.19 رمق مرشوع قانون. 11 ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ارية وإالدارية ش يف  ،القضايئ يف املادة املدنية والت  25املوقعة مبرا

  ؛بني اململكة املغربية ومجهورية البنني 2019مارس 
ٔن  يوافق 36.19 رمق مرشوع قانون. 12 ش ىل االتفاق  ه  مبوج

صادي  ق اري و ط يف التعاون الت لر بني  2019مارس  6املوقع 
  ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رصبيا

سلمي  37.19 رمقمرشوع قانون . 13 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
رمني ط يف  ،ا لر ة املغربية بني اململك 2019مارس  19املوقعة 

  ؛ومجهورية رواندا
ة يف جمال يوافق  38.19 رمقمرشوع قانون . 14 ىل االتفاق ه  مبوج

دة القضائية يف امليدان اجلنايئ ط  ،املسا لر مارس  19يف املوقعة 
  ؛بني اململكة املغربية ومجهورية رواندا 2019

ٔن الن 42.19 قانون رمقمرشوع . 15 ش ىل االتفاق  ه  قل يوافق مبوج
لمسافرن والبضائع،  رب الطرق  ويل  ش يف ا مارس  25املوقع مبرا

  ؛ومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية البننيحكبني  2019
ىل االتفاق  43.19 رمق مرشوع قانون. 16 ه  املوقع يوافق مبوج

ش يف  بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2019مارس  25مبرا
ٔن  ش رات ايةامحلشجيع و ل امجهورية ليرب    ؛املتباد لالس

ىل االتفاق  44.19 رمق مرشوع قانون. 17 ه  ىل شلك يوافق مبوج
تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل 

درالية  ىل النقل  لتفاديالف ح الناجتة  ٔر ىل ا زدواج الرضييب 
  ؛2019يونيو  13يف  املوقع بربازيليا اجلوي والبحري

ه 45.19 رمق مرشوع قانون. 18 ٔن  يوافق مبوج ش ىل االتفاق 
رخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية  رتاف املتبادل 

ش يف املوقع  وحكومة مجهورية ليبري   ؛2019مارس  25مبرا
ه 47.19 رمق مرشوع قانون. 19 ربوتوول امللحق ىل ال يوافق مبوج

يس لالحتاد االٕ  لقانون ٔس لربملان إالفريقيالت املعمتد  فريقي املتعلق 
ستوائية(مبالبو  ا    ؛2014يونيو  27يف ) غي

ىل 48.19 رمق مرشوع قانون. 20 ه  ة التعاون  يوافق مبوج اتفاق
ض يف  امجلريك العريب لر   ؛2015ماي  5املوقعة 

ىل 49.19 رمق مرشوع قانون. 21 ه  ٔن نقل اال يوافق مبوج ش ة  تفاق
لهيم بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  اص احملكوم  ٔش ا

درالية املوقعة بربازيليا يف  مجهورية الربازيل   ؛2019يونيو  13الف
ىل 50.19 رمق مرشوع قانون. 22 ه  ٔن اال يوافق مبوج ش تفاق إالطار 

فاع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  التعاون يف جمال ا
درالية   ؛2019يونيو  13املوقع بربازيليا يف  الربازيل الف

ىل  51.19 رمق مرشوع قانون. 23 ه  دة يوافق مبوج ة املسا اتفاق
القضائية يف امليدان اجلنايئ بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل 
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درالية   ؛2019يونيو  13املوقعة بربازيليا يف  الف
ىل  52.19 رمق مرشوع قانون. 24 ه  سلمي  ةاالتفاق يوافق مبوج ٔن  ش

درالية رمني بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل الف املوقعة  ا
  ؛2019يونيو  13بربازيليا يف 

ىل  56.19 رمق مرشوع قانون. 25 ه  اتفاق التعاون يوافق مبوج
رات بني اململكة املغربية ومجهوري س دان  سهيل يف م ة وال

درالية   .2019يونيو  13املوقع بربازيليا يف  الربازيل الف
--------------------------------------------  

شار السيد  س اجللسةاملس   :عبد القادر سالمة، رئ
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

رة، ،يف هذه اجللسة شارن، السيدة الوز  :عند ٔخوايت ٕاخواين املس
لتعيني يف املناصب العليامرشوع قان -   ؛ون تنظميي يتعلق 
ين يتعلق مبدونة احملامك املالية -   ؛وعند مرشوع قانون 
ام الطب الرشعي- ظمي ممارسة  ٓخر يتعلق ب    ؛وعند مرشوع قانون 
ة دولية 18وعند - لها ،اتفاق   :رضوري نلخص ونعطيمك الفحوى د

  ٔوىل تتعلق ة ا  جمال حماربة اجلرمية بني اململكة لتعاون يفاالتفاق
  ؛املغربية ومملكة ٕاسبانيا

  سبانية كذ حول ة الثانية بني اململكة املغربية واململكة  االتفاق
ل املرسح  سثري "هبة ال رجعة فهيا د ة" فانت   ؛بطن

  ٔن ش ىل االتفاق إالطار  ٔخرى توافق مبوجهبا  ة  ن كذ اتفاق اك
ف دان ا اع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة التعاون يف م

رواتيا   ؛مجهورية 
  ٔخرى ة  ن اتفاق لتعاون ياك ىل االتفاق إالطار  ه  وافق مبوج

صادي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية  ق
ة شيك   ؛ال

  ط يف لر ٔخرى املوقعة  ة  بني اململكة  2019مارس  25اتفاق
دان املغربية ومجهورية ليرب زدواج الرضييب يف م  لتفادي 

هترب والغش الرضيبني ع ا ل وم ىل ا   ؛الرضائب 
  ارية ة الت ال املال ٔخرى هتمت مب ة  ن اتفاق ش بني و اك املوقعة مبرا

ريتور   .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
 ٔخرى املوقعة بني اململكة املغربية ومجهوري ة  ة مرشوع قانون اتفاق

دان  هترب الرضييب يف م ع ا زدواج الرضييب وم البنني حول 
د التعاون املتبادل ل ووضع قوا ىل ا   ؛الرضائب 

  ارة وإالدارة ٔخرى هتم التعاون القضايئ يف املادة املدنية والت ة  اتفاق
  ؛بني اململكة املغربية ومجهورية البنني

 اري و ٔن التعاون الت ش ٔخرى تتعلق  ة  صادي بني اتفاق ق
  ؛حكومة اململكة املغربية ومجهورية رصبيا

  رمني بني اململكة املغربية ومجهورية سلمي ا ٔخرى هتم  ة  اتفاق
  ؛رواندا

  دة القضائية يف امليدان اجلنايئ بني ٔخرى هتم جمال املسا ة  اتفاق
  ؛اململكة املغربية ومجهورية رواندا

  رب الطر ويل  ٔخرى هتم النقل ا ة  لمسافرن والبضائع بني اتفاق ق 
  ؛اململكة املغربية وحكومة مجهورية البنني

  ر بني حكومة شجيع وامحلاية املتباد لالس ٔخرى هتم ال ة  اتفاق
  ؛اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري

  ٔخرى ة  رسائل بني حكومة اململكة املغربية الشلك تبادل  ىلاتفاق
ىل وحكومة مجهورية الربازيل  زدواج الرضييب  درالية لتفادي  الف

ح الناجتة عن النقل اجلوي والبحري ٔر   ؛ا
  رخص السياقة رتاف املتبادل  ٔنه  ش ٔخرى هتم االتفاق  ة  اتفاق

  ؛بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية ليبري
  يس لالحتاد ٔس لقانون الت ٔخرى هتم الربوتوول امللحق  ة  اتفاق

لربملان إالفريقي االٕ  ستوائية(مبالبو املعمتد فريقي املتعلق  ا   )غي
  ؛2014يونيو  27يف 

 ٔخرى هتم التعاون امجلريك العريب ة  ٔو اتفاق ٓخر  ن مرشوع   ؛اك
   لهيم بني اص احملكوم  ٔش ٔخرى هتم نقل ا ة  هناك كذ اتفاق

درا   ؛ليةحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الف
  فاع ٔن التعاون يف جمال ا ش ٔخرى هتم إالطار  ة   بنيوهناك اتفاق

درالية   ؛حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الف
  دة القضائية يف امليدان ٔخرى هتم املسا ة  ٔو اتفاق ٓخر  مرشوع 

درالية   ؛اجلنايئ بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل الف
  ٔخر ة  رمني بني اململكة املغربية ومجهورية واتفاق سلمي ا ى هتم 

درالية   ؛الربازيل الف
  ر بني س دان  سهيل يف م ة هتم التعاون وال ريا، اتفاق ٔ و

درالية املوقعة بربازيل   13يف  يااململكة املغربية ومجهورية الربازيل الف
  .2019يونيو 

اقشة هذه النصوص اليت بني  ل الرشوع يف م ٔتقدم وق ٔن  ٔود  ٔيدينا 
ر  لسيد وز ٔعضاهئا وكذ  لجن و لشكر اجلزيل لرؤساء ا مسمك 
لجنة ليك تدرس  ٔعطوها  دات القمية اليت  ىل املسا ة والتعاون  اخلارج

ات   .هذه االتفاق
دة ات دفعة وا رة لتقدمي هذه االتفاق لسيدة الوز ٓن  ٔعطي اللكمة ا   .و

رة   .تفضيل السيدة الوز

ة والتعاون زهة الويف، اة السيد ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  لوز
خلارج ملغاربة املقميني  خلارج، امللكفة    :إالفريقي واملغاربة املقميني 

س احملرتم،   شكرا السيد الرئ
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل جملسمك املوقر، كام سبق وعرض ذ ال  ٔعرض  ٔن  سيد رشفين 

س احملرتم، ٕاثنان وعرشون  ىل ) 22(الرئ مرشوع قانون يوافق مبوجهبا 
ات دولية   .اتفاق

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لهيا مبوجب القوانني  ولية اليت ستصادقون  ات ا تندرج هذه االتفاق
ىل جملسمك املوقر يف ٕاطار تنويع الرشااكت الثنائية لبالد مع  املعروضة 

ة خمتلفة وتعزز ٕاشعاع اململكة املغربية  ،دول صديقة يف فضاءات جغراف
ة  ىل املستوى املتعدد الطراف وذ يف ٕاطار مواص تزنيل الرؤية امللك
و  ىل فضاءات ج اح  نف ة خبصوص تعزز الرشااكت التقليدية مع  السام

ليات التعاون الثنايئ و  ل ٕارساء وتفعيل  ٔ ديدة من  التعاون سياسية 
ٔطراف وتنويع جماالهتا   .املتعدد ا

شارون احملرتمون ب و  ٔمر السيدات والسادة املس  )20(عرشن يتعلق ا
ديدة  روم ٕاعطاء دفعة  ات  ىل اتفاق مرشوع قانون يوافق مبوجهبا 

ا،  ات هتم قارتنا  )3(ثالث لعالقات مع دول صديقة من ٕافريق اتفاق
ة مث ا )4(ٔربع  إالفريق ٔوريباتفاق دة  ،ت هتم التعاون املغريب ا ة وا مث اتفاق

ة ٔمراك الالتي   .هتم تعاون اململكة املغربية مع 
سع مشاريع  ٔمر ب ة يتعلق ا لقارة إالفريق فعىل مستوى تعزز التعاون 

ات ىل اتفاق س ،قوانني يوافق مبوجهبا  ر السيد الرئ  )4(ٔربع مهنا  ،كام ذ
ات مع  رتاف ٔ ش "ليبري"اتفاق ارية و ة الت ن التعاون يف جمال املال

رخص السياقة رات ،املتبادل  شجيع وامحلاية املتباد لالس  ،وكذا ال
ل ىل ا دان الرضائب  زدواج الرضييب يف م هترب  ،وتفادي  ع ا وم

  ؛والغش الرضيبني
ات مع  )3( ثالث مث ات املعر .. اليت ،"بنني"اتفاق وضة هاته االتفاق

هنا يف جماالت التعاون القضايئ رب  ،ليمك مشاريع قوان ويل  والنقل ا
لمسافرن والبضائع هترب  ،الطرق  ع ا زدواج الرضييب وم وكذا تفادي 

ل ىل ا دان الرضائب    ؛الرضييب يف م
تان رمني والتعاون يف جمال  "رواندا"مع  )2( مث اتفاق سلمي ا ل

دة القضائية يف  ال اجلنايئاملسا   .ا
شارون   ،السادة والسيدات املس

ٔوريب ليمك ،ىل املستوى ا ىل ،كام هو معروض   ستصادقون 
ىل جملسمك املوقر )5( مخسة مهنا  ..مشاريع قوانني مبوجهبا معروض 

تان مع اسبانيا ٔرض  ،اتفاق ة و ه ملك روتوول تنقل مبوج ٔول يف شلك  ا
ري  سري ث"املرسح الك و املغربية بطن" فانت ٔمالك اخلاصة  ىل ا ة 

هيدف ٕاىل تعزز  ،هبة ال رجعة فهيا، والثانية اتفاق يف جمال حماربة اجلرمية
 ٔ ض ا ن يف جمال ماكحفة إالرهاب وحماربة تب موال التعاون بني الب

ر ٓ ري املرشوع يف ا جتار  ة  و ٔسل ٔشاكل اجلرمية وا ريها من  و
  ؛املنظمة

ىل اتفاق مع مث معرو ه  ٔيضا يوافق مبوج ليمك مرشوع قانون  ض 
سهيل وتطور جتارة  "رصبيا" صادي، هيدف ٕاىل  ق اري و ال الت يف ا

ىل املدى البعيد  ن  ٔسس مستقرةو السلع واخلدمات بني الب   ؛ىل 
ىل اتفاق ٕاطار مع  ه  يف جمال  "رواتيا"مث مرشوع قانون يوافق مبوج

روم ه فاع،  لتعاون العسكري والتقين بني ا ذا إالطار االتفايق وضع ٕاطار 
م املشرتك ه فاعية ذات  االت ا هنام يف ا   ؛الطرفني وتعزز التعاون ب

لتعاون  ىل اتفاق إالطار  ه  وكذا مرشوع قانون يوافق مبوج
صادي مع مجهورية  لرشاكة "شيكال "ق ٓفاق واسعة  ح  ، ميكن من ف

دةبني الب ان ،ن يف جماالت  لني  بٕاىل  شجيع التقارب بني الفا
ولتني صاديني يف ا ودمع وتطور واندماج املقاوالت الصغرى  ،ق

  ؛واملتوسطة
ة،  ٔمراك الالتي ة مع  ىل جملسمك املوقر اتفاق مث، كام هو معروض 

ٔمر ست  ىل جملسمك املوقر، هيم ا مشاريع ) 6(معروض مرشوع قانوهنا 
ات مع قوا ىل اتفاق يس،  اتويه اتفاق ،"الربازيل"نني يوافق مبوجهبا  ك

اصة ٔمهية  شارون احملرتمون،    .كام تعلمون السيدات والسادة املس
ال القضايئ فاع وا لتعاون يف جمال ا ٔمر  سهيل  ،يتعلق ا وكذا 

ح الناجتة عن النقل اجل ٔر ىل ا زدواج الرضييب  ر وتفادي  وي س
  .والبحري

ٔمر مبرشوعي  تعلق ا ٔطراف ف ىل صعيد املتعدد ا يوافق قانوين ٔما 
ل  رسيخ احلضور املغريب دا تني، يعكسان السعي ٕاىل  ىل اتفاق مبوجهبام 

خيار ٕاسرتاتيجي  انب تعزز حتاد إالفريقي  لمملكة املغربية ٕاىل 
ظومة العمل ٔة مضن م ش   .املشرتك العريب اخنراطها يف ٕاطار تعاون، امل

يس  ٔس مليثاق الت رتوول ملحق  ٔول هو عبارة عن  ٔمر االتفاق ا هيم ا
ورة الثالثة  ده يف ا ي مت اع لربملان إالفريقي، ا لٕالحتاد إالفريقي املتعلق 

حتاد إالفريقي سنة  )23( والعرشن ي حيدد  2014ملؤمتر   شك، وا
ات وسلطات الربملان االٕ  زة التابعة لالحتاد وصالح ٔ د ا ٔ فريقي 

  .إالفريقي
يدا  ،وكام تعلمون ٔ شارون احملرتمون، وت السيدات والسادة املس

ليات التعاون إالفريقي، فٕان  لموقف املغريب املؤطر النضامم اململكة ٕاىل 
ىل الربتوول  ور، مصادقة بالد  الن التفسريي املذ ٕال ستكون مصحوبة 

ي اك ىل االتفاق املؤسس لذاته، ا عها  ى توق ٔبدته  ظمة "نت قد  م
ة ارة احلرة القارية إالفريق ع (ZLECAf1) "الت ٔن توق ي يؤكد  ، وا

ٔن يُ  ىل الربتوول ال ميكن  ٔو يُ اململكة  ٔحوال فهم  ال من ا ٔي  ؤول ب
لمملكة املغربية ا  رتاف م ري معرتف  ،اك يان  ٔو  ٔو وضعية  ٔو واقع  بفعل 

ٔو الوطنيةبه م دهتا الرتابية  ٔن ميس بو ٔنه  ل اململكة املغربية، من ش   .ن ق
ىل جملسمك  ي هو معروض  ٔطراف الثاين، ا ٔما النص املتعدد ا

                                                 
1 Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
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ة التعاون امجلريك  ىل اتفاق ه  املوقر، فهو مرشوع قانون يوافق مبوج
ة يف اليت هتدف ٕاىل تعزز التعاون بني إالدارات امجلرية العربيو العريب، 

رشيعات  ل ٔو خمالفات  ٔي جرامئ  ت لتفادي  جمال تبادل املعلومات والتحر
ٔعضاء يف امجلرية يف  ول ا ٔهنا إالرضار ا ول العربية، واليت من ش امعة ا

االت ذات الص ول يف ا   .مبصاحل ت ا
ٔن هذه  شارون احملرتمون، ٕاىل  وجتدر إالشارة، السيدات والسادة املس

و احملرتم، االتفا ر ا ، السيد وز صاد لهبا طابعا اق ٔ يس  ك ات اليت  ق
صادية قطب هتدف ٕاىل  ق بلوماسية  يف معلية تطور  رالجعل ا

ة لبالد ٔدوات  ،السياسة اخلارج يف مهنجية و ك الل مواص  من 
ىل ش ا لعالقات املغربية  بلوماسية املغربية مع الواقع اجلديد  تغال ا
ويلا صادية  ،ملستوى ا ق ىل تعزز وحامية املصاحل  الل احلرس  ومن 

راهات  ،لمملكة املغربية تت تفرضه العوملة من ٕا خصوصا يف ظل ما 
صادية ٔستدل ،اق ح  وهنا  ٔر ىل ا زدواج الرضييب  ناب  ة اج تفاق

ىل ،الناجتة عن النقل اجلوي والبحري املربمة مع الربازيل ،  مكثال  ذ
ستفادة من ٕاعفاء  ة املغربية  لخطوط امللك ة  ح هذه االتفاق ث ت ح

ٔربعني  .مليون دوالر )40( رضييب يناهز 
و  ،تلمك ر ا شارون احملرتمون، السيد وز السيدات والسادة املس

ىل جملسمك املوقر  ٕاثنان وعرشون هتم ،احملرتم، مشاريع قوانني نعرضها 
ة دولية )22( لسمك املوقر ،اتفاق ذ مسطرة املصادقة مب ٔ   .نعرضها لت

س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
رة   .شكرا السيدة الوز
ليمك   .التقرر وزع 

وح ب املناقشة مف ٓن    .ا
ش املناقشة روها يف  ..ٕاذن ما اكي ش ند الت ميكن جتيبوها  املدا

لتصويت ارض وندوزو  لم ش نضمها    .احملارض 
ٔول ناك ادي يدوز ا يل  ر املالية هو ا   .وز

ربت ربتٔ ٔ  ،..  
د ،ٕاذن ىل  ىل مرشوع  ة،ادي نبداو لك قانون  لتصويت   ٔ ونبد

ٔن التعاون يف جمال حماربة  15.19قانون رمق  ش ىل االتفاق  ه  يوافق مبوج
ط يف  ،اجلرمية لر ر  13املوقع  ، بني اململكة املغربية ومملكة 2019فربا

  .انيإاسب
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  15.19ٕاذن وافق جملس املس
ٔن التعاون يف جمال حماربة اجلرمية ش ىل االتفاق  ه  ط يف  ،مبوج لر املوقع 

ر  13   .ٕالجامع بني اململكة املغربية ومملكة ٕاسبانيا 2019فربا
ىل مرشوع قانون  لتصويت  قل  ىل  16.19ون ه  يوافق مبوج

اصة مبلك حولروتوول  ري امل " ةهبة ال رجعة فهيا  سثرسح الك " ريفانت
ة   .بطن

  .ٕالجامع: املوافقون
شارن يف مرشوع قانون رمق  يوافق  16.19ٕاذن وافق جملس املس

روتوول  ىل  ه  اصة مبلك حولمبوج ري امل " ةهبة ال رجعة فهيا  رسح الك
سث ة" ريفانت   .بطن

ادي ا قلو ٓن  ىل االتفاق  18.19ٕاىل مرشوع قانون ن ه  يوافق مبوج
فاع دان ا ٔن التعاون يف م ش ط يف  ،إالطار  ر  8املوقع يف الر فربا

رواتيا 2019   .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  18.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس
فاع دان ا ٔن التعاون يف م ش ىل االتفاق إالطار  ه  ط  ،مبوج املوقع يف الر

ر  8يف  رواتيا 2019فربا   .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية 

قل ٕاىل  ٓخر مرشوع ن ىل االتفاق إالطار  19.19قانون  ه  يوافق مبوج
صادي بني حكومة اململكة املغربية   ق وحكومة امجلهورية لتعاون 

ة شيك   .ال
  . ٕالجامع: املوافقون

ىل  لس  ىل  19.19 رمق قانونمرشوع ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج
صادي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  االتفاق إالطار  ق لتعاون 

ة شيك   .امجلهورية ال

ىل مرشوع قانو لتصويت  قل  ىل  32.19ن رمق ن ه  يوافق مبوج
زدواج االت ة املوقعة بني اململكة املغربية ومجهورية ليبري لتفادي  فاق

هترب والغش الرضيبني ع ا ل وم ىل ا دان الرضائب    .الرضييب يف م
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل  لس  ىل  32.19رمق قانون مرشوع ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج
ة املوقعة بني اململكة املغربية ومجهور زدواج االتفاق ية ليبري لتفادي 

هترب والغش الرضيبني ع ا ل وم ىل ا دان الرضائب    .الرضييب يف م

قلو ادي  ٓنن ة  33.19ملرشوع قانون رمق  ا ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
اريةيف جمال  ة الت بني اململكة املغربية وحكومة مجهورية املوقعة  ،املال

  .ليبري
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل هاذ  لس  ىل  33.19رمق قانون مرشوع ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج
ة يف جمال  اريةاالتفاق ة الت بني اململكة املغربية وحكومة املوقعة  ،املال

  .مجهورية ليبري

قلو ادي  ٓن ٕاىل ن ىل  34.19 رمق القانونمرشوع ا ه  يوافق مبوج
ة املوقعة بني اململكة املغربية ومجه زدواج  ورية البنني لتجنباالتفاق
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د  ل ووضع قوا ىل ا دان الرضائب  هترب الرضييب يف م ع ا الرضييب وم
   .التعاون املتبادل

ٕالجامع   .املوافقون 
ىل هذا  لس  ه  34.19 قانون رمق رشوعامل ٕاذن وافق ا يوافق مبوج

ة املوقعة بني اململكة املغربية ومجهورية البنني لتجن زدواج  بىل االتفاق
د  ل ووضع قوا ىل ا دان الرضائب  هترب الرضييب يف م ع ا الرضييب وم

  .التعاون املتبادل

ادي  ٓن  قلو ا ىل  35.19 رمق قانونمرشوع ٕاىل ن ه  ي يوافق مبوج ا
ارية وإالدارية بني اململكة  لتعاون القضايئ يف املادة املدنية والت ة  االتفاق

  .ننياملغربية ومجهورية الب 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون لس  ىل  35.19 رمق ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج
ارية وإالدارية بني اململكة  لتعاون القضايئ يف املادة املدنية والت ة  االتفاق

  .املغربية ومجهورية البنني

ادي  ٓن  قلو ا ىل  يوافق 36.19 رمق ٕاىل مرشوع قانونن ه  مبوج
ش صادي بني حكومة اململكة املغربية االتفاق  ق اري و ٔن التعاون الت

  .وحكومة مجهورية رصبيا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون  لس  ىل  يوافق 36.19 رمقٕاذن وافق ا ه  مبوج
صادي بني حكومة اململكة املغربية  ق اري و ٔن التعاون الت ش االتفاق 

  .وحكومة مجهورية رصبيا

ىل  37.19 رمق قانونمرشوع ٕاىل قلو نادي  ه  ي يوافق مبوج ا
رمني بني اململكة املغربية ومجهورية رواندا سلمي ا ة    .اتفاق

  .ٕالجامع: املوافقون
ىل مرشوع قانون  شارن  يوافق  37.19 رمقٕاذن وافق جملس املس

رمني بني اململكة املغربية ومجهورية رو سلمي ا ة  ىل اتفاق ه    .اندامبوج
  .ٕالجامع: املوافقون

قلو ادي  ٓن ٕاىل مرشوع قانونن ي  38.19 رمق ا ىل يوافق ا ه  مبوج
دة القضائية يف امليدان اجلنايئ ة يف جمال املسا بني اململكة املغربية  ،االتفاق

  .ومجهورية رواندا
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون  شارن  يوافق  38.19 رمقٕاذن وافق جملس املس
دة القضائية يف امليدان اجلنايئ بني  ة يف جمال املسا ىل االتفاق ه  مبوج

  .اململكة املغربية ومجهورية رواندا

ادي  ٓن  قلوا ىل  42.19 رمق ٕاىل مرشوع قانون ن ه  يوافق مبوج
لمسافرن والبضائع،  رب الطرق  ويل  ٔن النقل ا ش ومة حكبني االتفاق 

  .كومة مجهورية البننياململكة املغربية وح
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع  شارن  يوافق  42.19 قانون رمقٕاذن وافق جملس املس
لمسافرن والبضائع،  رب الطرق  ويل  ٔن النقل ا ش ىل االتفاق  ه  بني مبوج

  .ومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية البننيحك

ٓن ٕاىل مرشوع قانوناادي  ىل  43.19 رمق نتقلو ا ه  يوافق مبوج
ش يف االتفاق  بني حكومة اململكة املغربية  2019مارس  25املوقع مبرا

ٔن  ش رات ايةامحلشجيع و ال وحكومة مجهورية ليرب    .املتباد لالس
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون لس  ىل  43.19 رمق ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج
ش يفاالتفاق  بني حكومة اململكة املغربية  2019مارس  25 املوقع مبرا

ٔن  ش رات ايةامحلشجيع و ال وحكومة مجهورية ليرب    .املتباد لالس

ىل مرشوع قانون لتصويت  ٓن  يوافق  44.19 رمق ادي نتقلو ا
ىل االتفاق  ه  ىل شلك تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية مبوج

درالية وحكومة مجهورية الربازيل ال  ح  لتفاديف ٔر ىل ا زدواج الرضييب 
ىل النقل اجلوي والبحري   .الناجتة 

  .ٕالجامع: املوافقون
ىل مرشوع قانون لس  ىل  44.19 رمق ٕاذن وافق ا ه  يوافق مبوج

ىل شلك تبادل رسائل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة االتفاق 
درالية  ح الناجتة  لتفاديمجهورية الربازيل الف ٔر ىل ا زدواج الرضييب 

  .ىل النقل اجلوي والبحري

قل ٕاىل قانون مرشوع قانون ه 45.19 رمق ون ىل االتفاق  يوافق مبوج
ٔن  رخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية ش رتاف املتبادل 

  .وحكومة مجهورية ليبري
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرش  لس  ه 45.19 رمق وع قانونٕاذن وافق ا ىل  يوافق مبوج
ٔن  ش رخص السياقة بني حكومة اململكة املغربية االتفاق  رتاف املتبادل 

  .وحكومة مجهورية ليبري

قل ٕاىل مرشوع قانون ه 47.19 رمق ون ربوتوول ىل ال يوافق مبوج
يس لالحتاد االٕ  ٔس لقانون الت لربملان إالفامللحق    .ريقيفريقي املتعلق 

  .ٕالجامع: املوافقون
ىل مرشوع قانون شارن  ه 47.19 رمق وافق جملس املس  يوافق مبوج

يس لالحتاد االٕ ىل ال ٔس لقانون الت لربملان ربوتوول امللحق  فريقي املتعلق 
  .إالفريقي

ىل مرشوع قانون لتصويت  ٓن  قلو ا يوافق  48.19 رمق ادي ن
ىل ه  ة التعاون  مبوج   .امجلريك العريباتفاق
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  .ٕالجامع: املوافقون
ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  48.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس

ىل ه  ة التعاون امجلريك العريب مبوج   .اتفاق

ىل مرشوع قانونن ادي  لتصويت  ٓن  يوافق  49.19 رمق قلو ا
ىل ه  لهيم بني حكومة  مبوج اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  اململكة االتفاق

درالية املغربية وحكومة مجهورية الربازيل   .الف
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  49.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس
ىل ه  لهيم بني حكومة اململكة  مبوج اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  االتفاق

درالية املغربية وحكومة مجهورية الربازيل   .الف

قلو ٕاىل ىل 50.19 رمق مرشوع قانون ن ه  تفاق إالطار اال يوافق مبوج
فاع بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  ٔن التعاون يف جمال ا ش

درالية   .الربازيل الف
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  50.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس
ىل ه  ٔن ااال مبوج ش فاع بني حكومة اململكة تفاق إالطار  لتعاون يف جمال ا

درالية   .املغربية وحكومة مجهورية الربازيل الف

ىل مرشوع قانون لتصويت  قلو  ه  51.19 رمق ادي ن يوافق مبوج
دة القضائية يف امليدان اجلنايئ بني اململكة املغربية ىل  ة املسا اتفاق

درالية   .ومجهورية الربازيل الف
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  51.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس
ىل  ه  دة القضائية يف امليدان اجلنايئ بني اململكة املغربية مبوج ة املسا اتفاق

درالية   .ومجهورية الربازيل الف

ٓن ٕاىل مرشوع قانون قلو ا ىل  52.19 رمق ادي ن ه  يوافق مبوج
سلمي ا ةاالتفاق  ٔن  رمني بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل ش

درالية   .الف
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  52.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس
ىل  ه  رمني بني اململكة املغربية ومجهورية  ةاالتفاق مبوج سلمي ا ٔن  ش

درالية   .الربازيل الف

قل ملرشوع قانونو  ىل  56.19 رمق ن ه  اتفاق التعاون يوافق مبوج
رات بني اململكة املغربية ومجهورية الربازيل  س دان  سهيل يف م وال

رالية د   .الف
  .ٕالجامع :املوافقون

ىل مرشوع قانون شارن  يوافق  56.19 رمق ٕاذن وافق جملس املس

ىل  ه  رات بني املممبوج س دان  سهيل يف م لكة اتفاق التعاون وال
درالية   .املغربية ومجهورية الربازيل الف

ٔهنينا  كون قد  وليةوهبذا  ات ا   .التفاق
ىل مسامههتا القمية يف هذه اجللسة رة    .وشكر السيدة الوز

 ٓ ىل مرشوع قانون تنظمييان ٕاىل رجعو ا  رمق راسة والتصويت 
متمي القانون التنظميي رمق  72.19 ل  02.12يقيض ب تعيني يف املناصب املتعلق 

ستور 92و 49لفصلني ٔحاكم االعليا تطبيقا  ويف نفس الوقت  ،من ا
  .املتعلق مبدونة احملامك املالية 39.19ادي ندرسو مرشوع قانون رمق 

ر ٔعتقدالسيد الوز ديتو ،  د بو   ..بغييت تقدم لك وا
و ،شكرا ر ا   .تفضل السيد وز

د،  والسيد املصطفى الرم ر ا سان والعالقات مع  وز امللكف حبقوق 
 :الربملان

﷽  
س،   السيد الرئ

ر رة، السيد الوز   ،السيدة الوز
شارن شارات، السادة املس   ،السيدات املس

  ،حرضات السيدات والسادة احملرتمني
ٔنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي  ىل  ٔعرض  ٔن  رشفين 

متمي القانون التنظميي رمق  72.19رمق  لتعيني يف املناصب  02.12ب املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49العليا تطبيقا  ذه  ،من ا ف الصادر ب

يوليو  17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الظهري الرشيف رمق 
سان يف ، )2012 رشيع وحقوق إال ليه جلنة العدل وال ٔن صادقت  بعد 

عها  ٔربعاء اج ر اجلاري 5املنعقد يوم ا   .فربا
متمي الحئة املؤسسات و  هيدف مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل 

لهيا يف امللحق رمق  ة واملناصب العليا املنصوص  لقانون  2العموم املرفق 
ل 02.12التنظميي رمق  ٔ اله وذ من  ٔ   :املشار ٕاليه 

لتجهزيات "ٕاضافة  ،ٔوال احملدثة مبوجب القانون  "العامةالواك الوطنية 
 02.12من القانون التنظميي رمق  2من امللحق رمق " ٔ "ٕاىل البند  48.17رمق 

ة اليت يمت التداول يف  ي حيدد الحئة املسؤولني عن املؤسسات العموم ا
هنم يف جملس احلكومة ٔن تعي   .ش

شلك داث هذه الواك اليت س اء ٕا د ا  ،ٕان شاء هللا ،وقد  مين السا
مثني  لمملكة و ات التحتية  ل رالحكومة لتطور الب ٔ ا إالداري من 
ة الكربى والتجهزيات العامة ف  ،ٕاجناز املشاريع العموم ٔنه ختف مبا من ش

ا ومعلها  ة لرتكزي اه ات الوزارية واملؤسسات العموم ىل القطا العبء 
ٔساسية املنوطة هبا   .ىل املهام ا

متثيليات إالدارية اجلهوية القطاعية ٕاضافة  ،نيا صيب رؤساء ا م
متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة احملدثني مبوجب املرسوم رمق  ورؤساء ا



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

7 

ٓخر  16 ر  11( 1441ة جامدى ا  )2020فربا

رب  26الصادر يف  2.17.618 ثاق وطين لالمتركز  ،2018دج مبثابة م
 02.12من القانون التنظميي رمق  2من امللحق رمق " ج"لبند ٕاىل اإالداري 
رالسالف  ة اليت يمت  ،ا ٕالدارات العموم ي حيدد الحئة املناصب العليا  ا

ٔهنا يف جملس احلكومة ش   .التداول 
رتقاء مبصاحل  مكن الغاية من هذا التعديل املقرتح يف السعي ٕاىل  و
بة التنظمي الرتايب  ل موا ٔ ٔهيلها من  ىل ت و الالممركزة والعمل  ا

ىل لملكة القامئ  ليات التعاونالالمركزي    اجلهوية املتقدمة مع تعزز 
و والهيئات الالوالرشاكة بني املصاحل الال مركزية، الس من ممركزة 

متثيليات إالدارية اجلهوية القطاعية ورؤساء  ،الل ختويل رؤساء ا
متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة ٔداء  ،ا صاصات تقررية متكهنم من  اخ

ور املنوط ري  ا حهم وضعية مماث ملد ل، مع م ٔم ه ا ىل الو هبم 
  .إالدارات املركزية

س   .شكرا سيادة الرئ

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

ليمك   .التقرر وزع 
ب املناقشة، هل هناك من راغب يف تناول اللكمة؟ ح    ادي نف

د ٔ   .ال 
ىل املاد لتصويت  ارشة  ادي ندوزو م ٔلف مهنا دة الفريٕاذن  ة اليت يت

  :مرشوع القانون التنظميي
  ؛32= املوافقون

د :رضونااملع ٔ   ؛ال 
  .4= املمتنعون

لبية  ٔ لس  د معارض ،32ٕاذن وافق ا ٔ ناع  ،ال    .4مع ام
ه رم ٓن املرشوع  ؛ 32= املوافقون( نفس العدد :ادي نعرض ا

  .)4=؛ املمتنعون0= املعارضون
لس كون ا ىل مرشوع قانون تنظميي رمق  وبذ   72.19قد وافق 

متمي القانون التنظميي رمق  لتعيني يف املناصب العليا  02.12يقيض ب املتعلق 
ستور 92و 49ٔحاكم الفصلني  اتطبيق   .من ا

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  ادي منر  ٓن   39.19وا
متمي القانون رمق    .دونة احملامك املاليةاملتعلق مب 62.99بتغيري و

، تفضل و ر ا لسيد وز   .اللكمة 

سان والعالقات مع الربملانالسيد  و امللكف حبقوق  ر ا  :وز
﷽  

س،   سيادة الرئ
ران،   السيدان الوز

شارن،   حرضات السادة املس

شارات،   السيدات املس
ٔنظار جملسمك املوقر  ىل  ٔعرض  ٔن  مرشوع القانون رمق رشفين 

متمي  39.19 ضيات بتغيري و ، 198، 174، 172، 170، 169املواد مق
املتعلق مبدونة احملامك املالية، وذ بعد  62.99من القانون رمق  232، 206

سان يف  رشيع وحقوق إال ٕالجامع جلنة العدل وال ليه  ٔن صادقت 
عها املنعقد بتارخي إالثنني  ر  10اج   .2020فربا

ا دة، فٕان هذه التعديالت تتغ وللك  ق ما ييليا ية مف   :حتق
ٔوىل ضيات القانون : الغاية ا ام مع مق س ق املالءمة و التنظميي حتق

د السن  املتعلق 106.13رمق  لقضاة، الس ف هيم  ٔسايس  لنظام ا
د ومدة الرخصة إالدارية السنوية القانوين ىل التقا ا  خصة ومدة ر  ،لٕال

الل   :الوالدة، وذ من 
د يف  - ىل التقا ا  د سن إال سبة لقضاة احملامك  65حتديد  ل سنة 

ات ر اليا 60ل دب ،املالية من مجيع ا   ؛سنة املعمول هبا 
سبة لقضاة احملامك املالية  - ل د  ىل التقا ا  د سن إال حتديد 

ل سنة  ن ق سبة سنة  64سنة ويف  60يف  1960املزداد ل
ن مهنم سنة  ىض انتقايل ،1960لمزداد   ؛مق

سنة لك يوم معل من  22حتديد مدة الرخصة إالدارية السنوية يف  -
اليادمن العمل ب   ؛ل الشهر املعمول به 

رخصة والدة مدهتا  - ا 14متتيع املرٔة القاضية احلامل   12ل دب ،ٔسبو
اليا ا املعمول هبا     .ٔسبو

ق املالكام هيدف مرشوع الق ضيات ءانون ٕاىل حتق ام مع مق س مة و
داث  038.13القانون رمق  ٕ من " املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة"املتعلق 

سمية  املعهد العايل "بدل " املدرسة الوطنية العليا لٕالدارة"الل استعامل 
  .من املدونة 174و 172يف املادتني " لٕالدارة

مكن من مراجعة بعض اجلوانب ٔما الغاية الثانية من مرشوع  القانون، ف
ف ك ٔصناف املرتحشني لس احملامك  اتاملتعلقة  ورشوط ولوج بعض 

رشية املتوفرة  ملؤسسات املالية، مما ميكن من استقطاب الكفاءات ال
ة   .واملقاوالت العموم

اتولهذه الغاية فقد تضمنت  ح ٕاماكنية تعيني املوظفني  التعي ة ف املقرت
نيوامل  دمني العموم ىل املوظفني فقط، مع رفع مدة  ،ست صار  ق بدل 

ة الفعلية املطلوبة من  ٔقل سنة 20سنة ٕاىل  15اخلدمة العموم  ،ىل ا
ائية، ومن  ست ة  ر ة قاض من ا لتعيني يف در سبة  سنوات  10ل

ٔوىل 15ٕاىل  ة ا ر ة قاض من ا لتعيني يف در سبة  ل ٔقل  ىل ا   .سنة 
ة هتم فقط املواد  ،هذا ٔن مجموع هذه التغيريات املقرت ر،  يل  و

ي هو مبثابة النظام  اب الثالث من مدونة احملامك املالية ا لك املتضمنة 
ٔسايس لقضاة احملامك املالية   .ا

س، ،تلمك شارن، سيادة الرئ يه بعض  حرضات السيدات والسادة املس
اها احلكو  ٔهداف اليت تتو مك امة من اقرتاح هذا ىل حرضا   .املرشوع 
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س اجللسة   :السيد رئ
و ر ا   .شكرا السيد وز

ل؟  ٔن يتد ٔراد  ب املناقشة ملن  حو  ادي نف ٓن    ا
ٔنه ال راغب يف املدا   .ٔعتقد 

ليمك ادي ٕاجيو د ٕاهيزو    ..ادي يوزعو طبعا، 
لتصويت   :د ندوزو 

ٔوىل   :املادة ا
  .امعٕالج: املوافقون

   :املادة الثانية
  .ٕالجامع: املوافقون

   :املادة الثالثة
  .ٕالجامع: املوافقون

   :املادة الرابعة
  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت ه  رم ادي نعرض مرشوع القانون  ٓن    .ٕالجامع: ا
ىل مرشوع قانون رمق  شارن قد وافق  كون جملس املس  39.19ٕاذن 

متمي القانون رمق   .املتعلق مبدونة احملامك املالية 62.99 بتغيري و
و ،شكرا ر ا   .ىل مسامهتمك القمية معنا يف هذه اجللسة ،السيد وز

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قل  يتعلق  77.17ون
ام الطب الرشعي ظمي ممارسة    .ب

ر ٕاللقاء لكمة التقدمي لسيد الوز   .اللكمة 

ن ر العدلعبد القا السيد دمحم    :در، وز
س احملرتم،   السيد الرئ
، و ر ا   السيد وز

رة،   السيدة الوز
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

رشف بتقدمي مرشوع القانون رمق  ظمي  17.77ٔ ٔو ب املتعلق مبامرسة 
الل  ٕالجامع،  ليه جملس النواب  ممارسة الطب الرشعي، بعدما صادق 

ر  22خي لسته املنعقدة بتار دد من التعديالت 2020ينا ليه  ل  ٔد ، و
ٔيضا  لهيا  شلك ٕاجيايب وصادقت  لت معها  اليت جتاوبت معها احلكومة وتفا
ٔن  ٔمس، دون  لسمك املوقر، يوم  سان مب رشيع وحقوق إال جلنة العدل وال

ٔية تعديالت ليه  ل    .تد
ٔيت يف سياق استكامل تزنيل بنود إالصالح الشامامل  ل والعميق رشوع ي

ٔمهها ٔسس وحماور  دة  ىل  ليات العدا اجلنائية  ملنظومة العدا  تعزز 
ة ، ببالد خنراط البناء يف دينام ىل  وجيسد حرص وزارة العدل 

لقضاء دة    .حتديث وتطور املهن املسا
ليمك ٔمه الوسائل العلمية  ،وكام ال خيفى  فٕان الطب الرشعي يعد من 

سامه يف   ل ضبط اليت  ٔ ٔد املتعلقة من  سات اجلرامئ ومجع ا شف مال
ٔي الطب الرشعي  ،مركيب هذه اجلرامئ وتقدميهم ٕاىل احملامكة، وهو بذ

دته  الل مسا زة العدا اجلنائية من  ٔ دمة  يلعب دورا حمور يف 
تصة ٔثناء مر ،لسلطات القضائية ا ق سواء  ٔو التحق متهيدي   البحث ا

ٔسباب بعض اجلرامئ الغامضة داالٕ  دها يف حتديد  سا ٔو احملامكة،  ادي 
لقايض اجلنايئ،  ،واملستعصية دانية  ة الو ا كون الق فضال عن دوره يف 

اصة حتت رمق  ظومة العدا توصية  ثاق ٕاصالح م  95 فقد تضمن م
ولية  ىل رضورة وضع نظام قانوين وٕاطار مؤسسايت وفق املعايري ا نصت 

لهيا ملهنة الطب الرشعي   .املتعارف 
حرضات السيدات والسادة احملرتمون،  ،فالطب الرشعي يف املغرب

ٔي ٕاطار  نيا قامئا بذاته، فٕان ممارسته مل ختضع  شاط  شلك  وٕان اكن 
اص وواحض ومضبوط ٔو تنظميي  ٔحاكم املرسوم املتعلق  ،رشيعي  دا  ما 
ٔطباء ٔسايس اخلاص هبيئة ا ٔسنان  لنظام ا والصياد وجرا ا

ضب ملامرسة الطب  ،املشرتكة بني الوزارات شلك مق ٔشار  ي  وا
ام  صار ممارسة  د اق ضياته ٕاشارة تف الرشعي ورشحي اجلثث وتضمنت مق

لقطاع العام فقط ٔطباء العاملني  ىل ا  ،الطب الرشعي ورشحي اجلثث 
صصة خلد ٔتعاب ا ىل ا ىل التنصيص  مة الطب الرشعي مضن ٕاضافة 

متزي يف  ظمي املصاريف القضائية يف امليدان اجلنايئ واليت  القانون املتعلق ب
ر الظروف  ،مجملها هبزا التعويضات املرصودة لها سا واليت مل تعد 

عية الراهنة ج صادية و   .ق
ٔفرز معطى  ملغرب  ٔن الواقع العميل يف جمال الطب الرشعي  كام 

ٔمور هبا من  أساسي رشحيات الطبية امل ون اجلزء الكرب من ال متثل يف 
س هلم ختصص طيب معرتف به يف هذا  ٔطباء ل طرف القضاء ميارسها 
ٔطر  دد اكيف من ا ىل  دم توفر بالد  قة  ي يؤكد حق ٔمر ا ال، ا ا

دان الطب الرشعي خصوصا و  ن العدد القليل من ٔ الطبية املتخصصة يف م
ات بعض املدن الكربىهؤالء ي شف   .عملون فقط يف مس

بة  ،انطالقا من الوضعية احلالية ملنظومة الطب الرشعيو  ورغبة يف موا
حتديث ورش الرتسانة القانونية ببالد ال س يف الشق املتعلق بتعزز 

ت احملامكة العاد ٔمانة العامة  ،درت وزارة العدل ،ضام سيق مع ا وبت
ٔ ،لحكومة ات املقدمة من طرف لك من  اذو قرتا عتبار  بعني 

ة دارة  ،وزارة الص ٕ س احلكومة امللكفة  ى السيد رئ والوزارة املنتدبة 
فاع الوطين ٔطباء ،ورئاسة النيابة العامة ،ا ات وا لطب  ،والهيئة الوطنية 

ام الطب الرشعي  داد مرشوع قانون ينظم ممارسة  درت الوزارة ٕاىل ٕا
داد  ٔثناء ٕا عتبارات  دد من املعطيات و ث مت استحضار  ملغرب، ح

ملوضوع ولية ذات الص  ٔساسا يف املواثيق ا ويف  ،هذا املرشوع واملمتث 
لتقيص والتوثيق الفعالني يف اجلرامئ املتعلقة  دة  ٔمم املت مقدمهتا دليل ا

ٔو الال ريه من رضوب املعام القاسية  ٔو  ٔو املهينة لتعذيب  سانية  ٕا
ارب املقارنة رشيعات والت ات اليت  ،وكذا ال فضال عن التوصيات واملقرت
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راسية اليت مت تنظميها لهذا  م ا ٔ الل لك الندوات وا مت جتميعها من 
ليه  ،الغرض ي صادق  لس احلكويم ا ىل ا ا هذا املرشوع  ومتت ٕا

ه املنعقد بتارخي  مترب  20يف اج ىل جملس  2018س ل بعد ذ  ٔح و
ليه بتارخي  ي صادق  ر  22النواب ا   .2020ينا

ام الطب  اكمل ملامرسة  سعى هذا املرشوع ٕاىل وضع ٕاطار قانوين م
لشواهد وتقارر اخلربة  ٔكرب  ة  ىل ٕاعطاء مصداق الرشعي مع احلرص 

ت احمل سامه يف تعزز ضام ىل القضاء، وهو ما س امكة الطبية اليت تعرض 
ام الطب الرشعي ببالد  ،العاد وتطورها د ممارسة  ٔيضا توح روم  كام 

ال   .والرفع من مستوى العاملني هبذا ا
ٔمه مضامني هذا املرشوع ف ييل   :وميكن ٕاجامل 

ام الطب الرشعي عن  ،ٔوال و لها مزاو  حتديد اجلهات الطبية ا
ب املام لطب رس ملهام الطب الرشعي وحتديد طريق حتديد املقصود 

اته صاصاته وحقوقه وواج   ؛اخ
ب املامرس ملهام الطب الرشعي  ،نيا ة انتداب الطب يف حتديدي 

ول لها انتدابه ٔ  هذهٕالضافة ٕاىل تنظمي العالقة بني  ،واجلهات ا   ؛طرافا
ب الرشعي يف  ،لثا ب املامرس ملهام الطب ٔ استقاللية الطب د ٕاقرار م

ٔن ل السلطات القضائية ش   ؛القضا املوول ٕاليه من ق
ارشته ملهامه  ،رابعا ٔثناء م محلاية القانونية  ب الرشعي  متتيع الطب
هتا د احلياد والتجرد  ،ومبناس د بقوا ن الرس املهين والتق ك مقابل ٕالزامه 
  .والزناهة

دات اليت ي  لمست بة مهنا  ٔن وزارة العدل وموا تضمهنا وجتدر إالشارة 
سخ وتعويض  ،هذا املرشوع داد مرشوع قانون يتعلق ب ىل ٕا فقد معلت 

ظمي املصاريف القضائية يف امليدان اجلنايئ، ومن  ٔحاكم القانون املتعلق ب
اه هذا املرشوع رز ما يتو ٔتعاب اخلاص بني  ،ٔ ادة النظر يف نظام ا ٕا

ٔطباء املامرسني ملهام الطب الرشعي والرفع من ت  ىش ا ٔتعاب مبا ي ا
اتقهم ىل  ٔعباء الواقعة    .وجحم ا

س احملرتم، ،تلمك شارن احملرتمني السيد الرئ  ،السيدات والسادة املس
ي  نة الطب الرشعي وا ظمي  حملة موجزة عن مرشوع القانون املتعلق ب

لرتسانة القانونية الوطنية شلك ٕاضافة نوعية  لك  ،بدون شك س سامه  وس
يد  ٔ هتا ت لرفع من قميهتا وماك سامه  ادة تنظمي وهيلكة هذه املهنة مبا س يف ٕا

ة   .ودورها يف قطاعي العدل والص
اهمكو  ىل ان   .شكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٓن وح ،ا د ..راغب يف، هل من ب املناقشة مف ٔ حىت ما بغا  ،ال 
د هيرض   ؟وا

الت الٕ  ادي جيمعو املدا ا يف احملرض العامٕاذن    .درا

لتصويت ادي ندوزو  ٓن    .ا
   :1املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :2املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :3املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :4املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :5املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :6املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :7املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :8املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :9 املادة

  ؛29 =املوافقون
  ؛5 =املعارضون
  .3 =املمتنعون

لبية  ٔ لس  ناع  5ضد  )29(ٕاذن وافق ا   .)9(يف املادة  3مع ام
   :10املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :11املادة

  .ٕالجامع: املوافقون
  :12املادة

  .ٕالجامع: املوافقون
  :13املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون
   :17املادة 

  .)3= املمتنعون ؛5= ؛ املعارضون29= املوافقون(مبعىن نفس العدد 
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   :18املادة 
  .إالجامع: املوافقون

   :19 املادة
  .إالجامع: وافقونامل

  :20 املادة
  .إالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .)3= ؛ املمتنعون5= ؛ املعارضون29= املوافقون( نفس العدد

  :22املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .إالجامع: املوافقون

   :24املادة 
  )3= ؛ املمتنعون5= ؛ املعارضون29= املوافقون(فس العدد ن

  :25املادة 
  .ٕالجامع :وافقونامل

  :26املادة 
  .ٕالجامع :املوافقون

  :27املادة 
  )3= ؛ املمتنعون5= ؛ املعارضون29= املوافقون(فس العدد ن

  :28املادة 
  )3= ؛ املمتنعون5= ؛ املعارضون29= املوافقون(فس العدد ن

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

   :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ا ٓن  ها رم   :دي نعرض املرشوع 
  ؛32= املوافقون

  ؛5= املعارضون
د= املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون رمق  لس قد وافق  كون ا يتعلق  77.17ٕاذن 
ام الطب الرشعي ب  ظمي ممارسة  ناع 0ضد، و 5 مع، 32ب  ام

  .)0= املمتنعون؛ 5= املعارضون؛ 32= املوافقون(

ر   .شكرا السيد الوز
لج    .ميعوشكرا 

  .ورفعت اجللسة

وبة املسلمة لرئاسة : امللحـق الت املك  .اجللسةاملدا

I . متمي القانون التنظميي رمق  72.19تنظميي رمق قانون مرشوع  02.12يقيض ب
ٔحاكم الفصلني  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  من  92و 49املتعلق 

ستور   .ا
ٔصا فريق مدا ) 1   واملعارصةا

س احملرتم،السيد    الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة املس
لتف شارن  لس املس ٔصا مب رشف فريق ا ل مع مضمون ي ا

متمي القانون التنظميي رمق  72.19قانون تنظميي رمق مرشوع   02.12يقيض ب
ريم ٕاىل التحيني الشلكي  ي  لتعيني يف املناصب العليا، وا املتعلق 

ىل امللحق مل  ضياته  ة  2ق ي يضم قامئة املؤسسات واملقاوالت العموم وا
ٔهنا يف جملس احلكومة   .اليت يمت التداول يف ش

ر الواك الوطنية  سند تعيني مد ٔن هذا التحيني اجلزيئ س ث  وح
ٔمهية هذه الواك ودورها  س احلكومة، نظرا  لتجهزيات العامة ٕاىل السيد رئ

ات التحتية، وكذا ٕاجناز يف بلورة الرب مج احلكويم املتعلق بتطور الب
ة الكربى والتجهزيات العامة   .املشاريع العموم
لملحق  ٔن هذا التحيني اجلزيئ  من القانون التنظميي سيجعل  2كام 

صيب  متثيليات إالدارية اجلهوية"التعيني يف م متثيليات "و "رؤساء ا رؤساء ا
الصادر  2.17.618احملدثني مبوجب املرسوم رمق  "ةإالدارية اجلهوية املشرتك

رب  26يف  ثاق وطين لالمتركز إالداري، ٕاىل البند  2018دج ) ج(مبثابة م
ٔهنا يف جملس احلكومة ش   .من امللحق، ملناصب املسؤولية اليت يمت التداول 

ر احملرتم   ،السيد الوز
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لقانون التنظميي اقشة هذا التعديل اجلزيئ  املتعلق  وحنن بصدد م
ذ  ضيات هذا القانون، م ستحرض التزنيل املؤسف ملق مبناصب املسؤولية، 
رخست ممارسة معيبة  ث  ده، ح ٔن سارعت احلكومة السابقة ٕاىل اع
ٕالضافة احملسوبية  ٔغراض سياسية،  ب استغاللها  س ضياته،  ملق

لشف. والزبونية د معايري واحضة  ستوجب اع ي اكن  ة يف الوقت ا اف
ادئ الكفاءة والزناهة واكفؤ الفرص  ىل م وٕاقرار التنافس بني املرحشني 
ىل  ىل املقاس لفائدة املقربني واحملسوبني  اراة  الن م ة، بدل ٕا والشفاف

  .تيار سيايس معني
ذ السلمي ملضامني هذا ،ا ىل التنف ه احلكومة ٕاىل رضورة احلرص   ن

لتعي اصب املسؤولية، ووضع احلد القانون التنظميي املتعلق  ني يف م
شوب تطبيق هذا القانون، وجع يف مستوى  الالت اليت  لالخ
الل التعيني يف  ش وإالقصاء  هتم طوا  ٔح ن  ات املغاربة، ا طمو

اصب   .املسؤولية م
س احملرتم   ،السيد الرئ

ٔصا واملعارصة ٕالجياب  اعتبارا ملا سبق، فٕاننا يف فريق ا ىل نصوت 
  .هذا مرشوع القانون التنظميي

  مدا الفريق احلريك) 2
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .السالم 

س احملرتم   ،السيد الرئ
  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمني

شارن احملرتمني   ،حرضات السيدات والسادة املس

اقشة لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن   رشفين 
رمق  متمي القانون التنظمييالقايض بتغيري و  72.19رمق تنظميي  قانون مرشوع
لتعيني يف املناصب العليا 02.12 ٔحاكم الفصلني ت  املتعلق   92و 49طبيقا 

ي تقدمت به احلكومة يف ٕاطار مواص اجلهود املبذو  ستور، وا من ا
ظومة تدب ستور، واستكامل حتسني م ٔن العاملتفعيل مضامني ا   .ري الش

ىل جملسنا املوقر اليوم   ٕاىلوهيدف مرشوع هذا القانون املعروض 
الل ٕاضافة ة واملناصب العليا، وذ من   متمي الحئة املؤسسات العموم

لتجهزيات العامة" صيب " الواك الوطنية  متثيليات إالدارية "وم رؤساء ا
متثيليات إالداري" ،"اجلهوية القطاعية   ".ة اجلهوية املشرتكةورؤساء ا
س،   السيد الرئ

ال إ  سعى من  ي  رشيعي ا مثن هذا النص ال ننا يف الفريق احلريك 
ٔهيلها من  ٕاىلاحلكومة  ىل ت و الالممركزة والعمل  ل ٔ رتقاء مبصاحل ا

بة التنظمي الرتايب  ىل اجلهوية املتقدمة، مع اموا لمملكة القامئ  لالمركزي 
ليات  و والهيئات تعزز  التعاون والرشاكة بني املصاحل الالممركزة 

متثيليات إالدارية اجلهوية  الل ختويل رؤساء ا الالمركزية، الس من 
صاصات تقررية  متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة اخ القطاعية، ورؤساء ا

حهم وضع  ل، مع م ٔم ه ا ىل الو ور املنوط هبم  ٔداء ا ية مماث متكهنم من 
ري إالدارات املركزية   .ملد

س،   السيد الرئ
و ليه ا ي تعول  يس ا من  تعد املسؤولية إالدارية، مبثابة احملك الرئ

ة يف تدبري  ة وشبه العموم ة بني املرافق العموم شطة املوز ٔ الل ا
عية  ج صادية و ق ارشة مبسلسل التمنية  ة واملرتبطة م شطهتا اليوم ٔ

  .والسياسية
ىل  يار، والتعيني  خ ٔمهية اليت يوهيا حزبنا ملنظومة  مكن ا ومن هنا 
ملناسبة، ٕاىل  ث ندعو،  ة، ح ة والشبه العموم رٔس املؤسسات العموم
ٔحاكم هذه  ذ  مي، وتقرر شامل حول تنف ام بتق ة لرضورة الق ة املل احلا

ىل ٕاجي لوقوف  ت املنظومة وما تالها من تعديالت  ابياهتا، ومدی الصعو
الص العرب ىل است ة  اليت تعرتض تطبيقها، والعمل  رشاف س

فع  ، وا لميض قدما يف مسلسل إالصالح إالداري ببالد ل،  لمستق
ت ىل املستو ٔ   .بع التمنية والريق هبا ٕاىل 

تالية ومسمترة سواء  ستوجب تعديالت م ولعل طبيعة هذه املنظومة، 
ستدعي ىل مست هبا، ورمبا س رت ىل مستوى  ٔو  وى املؤسسات 

ىل معايري ورشوط حمددة  طق معني وتعمتد  ال وضع مرجعية لها م مستق
لهيا سابقا النتقاء ٔكد  هتا وهذا ما  راتب يارها و   .املؤسسات واخ

ة  متمي املؤسسات العموم ل التعديالت مرتبطة فقط ب ولكون 
ىل هذا مرشوع القانون واملناصب العليا، فٕاننا نع ا  لن جتاوبنا وتصوي

،  ،ٕالجياب بته وجتويدها لكام دعت الرضورة ٕاىل ذ ٔن تمت موا ٓملني 
ة العامة دمة املصل ة و ٔساسها الوضوح والشفاف شارية    .ووفق مهنجية 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

  ربحتاد العام ملقاوالت املغمدا فريق ) 3
ٔرشف املرسلني ىل   .﷽ والصالة والسالم 

س   ،اجللسة احملرتم السيد رئ
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر    ، احملرتم السيد وز

و احملرتمون،   السيدات والسادة الوزراء وكتاب ا
شارون احملرتم   ن،والسيدات والسادة املس

س اجللسة احملرتم،   السيد رئ
مس فريق ي  اقشة- حتاد العام ملقاوالت املغربطيب يل  ر م  ىل ٕا

متمي القانون التنظميي رمق  72.19تنظميي رمق قانون  مرشوع  02.12يقيض ب
ٔحاكم الفصلني  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  من  92و 49املتعلق 

ستور ي ا صاص جلنة ي ا ل مضن اخ رشيع وحقوق د العدل وال
لسنا املوقراالٕ  ٔجواء إالجيابية اليت سادت -سان مب ٔنوه  الل هذه  ٔن 

رشيعية العامة ل اجللسة ال الخنراط الفا لسيدات والسادة ، و
شار  ن حرض واملس ٔشغالها،ون ا سري مسطرة املناقشة  ا  سامه يف ت مبا 
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ىل مرشوع قانون  متمي القانون  72.19تنظميي رمق واملصادقة  يقيض ب
لتعيني يف املناصب العليا 02.12لتنظميي رمق ا ٔعضاء  املتعلق  ل  من ق

رشيعية ة ال ىل مستوى اجللسة العموم لس    . ا
س احملرتم،   السيد الرئ

متمي القانون التنظميي  72.19مرشوع قانون تنظميي رمق  ريم يقيض ب
ٔحاكم ا 02.12رمق  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا   49لفصلني املتعلق 

ستور 92و ة واملناصب العليا  ٕاىل ،من ا متمي الحئة املؤسسات العموم
مللحق رمق  ر املتعلق  02.12 رمق لقانون التنظميي 2الواردة  سالف ا

ث، لتعيني يف املناصب العليا لتجهزيات  ح متت ٕاضافة الواك الوطنية 
ة  ، ٕاىل48.17العامة احملدثة مبوجب القانون رمق  الحئة املؤسسات العموم

هيا يف جملس احلكومة ٔن تعيني مسؤو  .اليت يمت التداول يف ش
صيب  متثيليات إالدارية اجلهوية القطاعية"كام متت ٕاضافة م " رؤساء ا

متثيليات إالدارية اجلهوية املشرتكة"و احملدثني مبوجب املرسوم رمق " رؤساء ا
رب  26الصادر يف  2.17.618 ثاق وطين لالمتركز مبثا 2018دج بة م

ة اليت يمت التداول يف  ٕالدارات العموم   إالداري، ٕاىل الحئة املناصب العليا 
ٔهنا يف جملس احلك   .ومةش

س احملرتم،   السيد الرئ
حتاد العام ملقاوالت املغرب، مرشوع  مثن يف فريق  قانون تنظميي وٕاذ 

متمي القانون التنظميي رمق  72.19رمق  لتعيني يف  02.12يقيض ب املتعلق 
ٔحاكم الفصلني  ستور 92و 49املناصب العليا تطبيقا  ، فٕاننا ندعو من ا

و ومؤسساهتا  ل مرافق ا احلكومة ٕاىل ضبط معايري ٕاسناد املسؤولية دا
ة والفعالية يف تدبري املهام املسندة  ا ىل معايري الكفاءة والن ة بناء  العموم

ث التطبيق العميللمسؤولني، مع ربط املسؤو حملاسبة من ح   .لية 
س احملرتم،   السيد الرئ

تصة  لجنة الربملانية ا ل ا ا دا اما مع موقف فريق س ريا، وا ٔ و
متمي القانون التنظميي  72.19قانون تنظميي رمق خبصوص مرشوع  يقيض ب

ٔحاكم الفصلني  02.12رمق  لتعيني يف املناصب العليا تطبيقا   49املتعلق 
ستور 92و ىل مرشوع هذا القانونمن ا ٕالجياب    .، فٕاننا نصوت 

مك ىل حسن ٕاصغا   .وشكرا 

II .اقشة احلريك مدا الفريق  39.19مرشوع قانون رمق  مبناسبة م
متمي القانون رمق  .املتعلق مبدونة احملامك املالية 62.99 القايض بتغيري و

﷽  
ٔرشف ا ىل   .ملرسلنيوالسالم 
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمني
شارن احملرتمني  ،السيدات والسادة املس

مس ٔتناول اللكمة  ٔن   الفريق احلريك، ملناقشة مرشوع قانون رشفين 
متمي القانون رمق  39.19رمق  احملامك  املتعلق مبدونة 62.99القايض بتغيري و

 .املالية
سالسيد ا  ،لرئ
ور  ٕاننا لنظر  امك املالية  لم لغة  ٔمهية  يف الفريق احلريك نويل 

ي تقوم دي وإالسرتاتيجي ا ستورية املستق  الر به هذه املؤسسة ا
ة ٔو  واملتعلق مبراق ة  رصف املال العام من طرف املؤسسات العموم

ورها ات الرتابية، وكذا  دة املؤسسة امجلا رشيعية يف  الهام يف مسا ال
ام الل الق ه، من  ٔمكل و ىل  ستورية  ا ا ام مبها داد تقارر  الق ٕ

ة وحسن تدبري  مي السياسات العموم ٔساس ٕاىل تق اتية، هتدف  موضو
اقها، وكذا اطر احملمت واس رب رصد ا ماكمن النقص  املوارد املالية 

رتقاء جبودة اخلدمات ا ة  من والرفع ملقدمةوٕاصدار توصيات هبدف  جنا
ل هذه املؤسسة التدبري، واليت يمت هيا من ق اد ٕا ة س رشيعية ملراق  ال

 .معل احلكومة
س  ،السيد الرئ

 ،حرضات السيدات والسادة احلضور
ل يف الفريق احلريك،  س مثن ٔ ٕاذا  مهية هذا مرشوع القانون الهام، كام 

ق املالءمة نه اليت هتدف ٕاىل حتق ضيات القانون و مضام ام مع مق س
لقضاة 106.13التنظميي رمق  ٔسايس  لنظام ا ف يتعلق  الس ،املتعلق 

د، ومدة الرخص ىل التقا ا  د السن القانوين لٕال ديد  إالدارية  بت
ام مع إ كام يتو . السنوية ومدة رخصة الوالدة س ق املالءمة و ىل حتق

نملق ا التغريات اليت طالت بعض لهيا املاد  172/174 ضيات اليت حتيل 
لت حم املدرسة  ي  سمية املعهد العايل لٕالدارة وا ٔمر ب ويتعلق ا

 .الوطنية لٕالدارة
ات ٔ  ىلإ ٕاضافة  ف ك ريم ٕاىل مراجعة بعض اجلوانب املتعلقة  نه 

ٔصناف املرتحشني لس احملامك املالية مبا ميكن من  ،ورشوط ولوج بعض 
ملؤسسات واملقاوالتاستقطاب  رشية املتوفرة   الكفاءات واملوارد ال

ة ت و  ،العموم لحسا ىل  ٔ لس ا ل تعزز ا ٔ الس اجلهوية اوذ من 
رشية ٔة مبوارد  ا الرقابية كف ام مبها لق ربة   .وذات 

ىل ٔ لس ا هودات اليت يقوم هبا ا ٔنوه  ٔغتمن هذه الفرصة   وٕاذ 
ت يف  لحسا ة ومطابقةا ني  جمال املراق ت احملاسبني العموم حسا

لمملكة، ىل مستوى التدبري  لحساب العام  الالت  خ ورصد بعض 
ٕالضافة ٕاىل ما خيلص ٕاليه من  ذ بعض املشاريع،  املايل العمويم وتنف
ذها  الل تقارره السنوية توصيات لتنف مالحظات وما يصدر عنه من 

ٔن العاموحتسني حاكمة تدبري ال   .ش
ٔهدافه إالجيابية وانطالقا ٔمهية هذا املرشوع و  الفريق فٕاننا يف ،من 

نه لنا إالجيايب مع مضام ٔن ،احلريك نعلن عن تفا بته وجتويده  ٓملني  تمت موا
ٔننا سنصوت ، معلنني  ٕالجياب لكام دعت الرضورة بذ  .ليه 
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

III . ظمي ممارسة الطب الرشعي 77.17قانون رمق مرشوع   .يتعلق ب
دة والتعادليةمدا الفريق ) 1 لو   ستقاليل 

س السيد  ،احملرتم الرئ
 ،احملرتمون الوزراء والسادة السيدات

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

اق  ظمي يتعلق 77.17 رمق قانون مرشوع شةم  الطب ام ممارسة ب
 .الرشعي
ي النص ٕان اقشته بصدد حنن ا ظومة ٕاصالح روم اليوم م  الطب م

 اجلانب يف ٔساسا القانونية، الرتسانة حتديث ورش ٕاطار يف الرشعي،
ت بتعزز املتعلق  يف اجلنائية، العدا ليات وتطور العاد احملامكة ضام

ة ٕالعطاء ببالد الرشعي الطب ام ممارسة جمال  لشواهد ٔكرب مصداق
ات ٕاطار يف القضاء ىل تعرض اليت الطبية اخلربة وتقارر ت اليت الزنا  ي

ت ولتعزز فهيا،  .العاد احملامكة ضام
 وحسب ،ٔساسا تتجسد مشالك دة من الرشعي الطب جمال يعاين

لس تقرر ٔطر يف نقص هناك فٕان ،ساناالٕ  حلقوق الوطين ا  الطبية ا
تصة رشحي جمال يف ا لب ويف ال ان ٔ ٔح لجوء ٕاىل يمت ا  ٔطباء ا

ات شف ن املس رشحي ميارسون وا س ال ال هذا يف كون ٔي هلم ول  ،ا
ة ٔخطاء يف التقارر بعض سقط مما ت ىل سلبا يؤر مما فاد  جمر

ق   .التحق
ٔطباء ٔن كام جراء فنيامللك ا رشحي معليات ٕ ارمه يمت ال ال ت ٕاخ  رها
ت ا ق و ٔطري يمت وال التحق مي ٔو ت ج مما معلهم تق  يف ٔداهئم ضعف عنه ي

قات  .اجلنائية التحق
ة التعويضات شطة نظري املمنو  نظام ٕاطار يف الرشعي، الطب ٔ

ٔداءات ر ا  توفره ٔن جيب ما تغطي وال دا هزي تظل العدلية، والصوا
ات شف ت املس ات اكليف من والب  العمل ووسائل املرافق وهتيئة الب

ال، فٕاننا  شتغال يف هذا ا ليات  ٔساسية و ات ا ىل مستوى الب ٔما 
سم  شفائية ت س ملراكز  ٔموات  ات ا ٔن كثريا من مستود نالحظ 

هتا وقدم  الالزمة ٕالجراء املعدات ٔن كام معدات التربيد هبا، بتقادم بنا
ٔموات  ات ا ٔن بعض مستود ة كام  ا س ٔو يف  ة  ري اكف شارحي  ال

ٔهنا تبقى ا، ٕاال  س ٔفضل  دت حبا  ت وٕان و لب معزو عن  التابعة 
ية ات تق شفى وما توفره من ب ة املس عددة التخصصات ب  .وفرق طبية م

س احملرتم  ،السيد الرئ
ا اليوم، ٕاننا يف الفريق ستقراء هذا النص، مو  اقش ضوع م

ال اكن ٔن ا ىل اعتبار  نه  شيد مبضام ا قانونيا ستقاليل  ،  يعرف فرا
دة وقد ٔكرث من مرة ويف  ر هذا املوضوع  اسبات ٔ ث ٕان هذا  ، م ح

دد اجلهات ول الطبية النص  دد الرشعي، الطب ام مزاو لها ا  من و
ب هو صاصاته ىل التنصيص مع ، املهام ذهله املامرس الطب  وحقوقه اخ

اته  النقائص بعض استدراك ىل العمل رضورة ىل نؤكد ٔننا ري .وواج
ب بني العالقة ٕاطار يف اصة تطبيقه عند تطرح قد اليت  الرشعي الطب

ة نصوص طريق عن وذ العامة النيابة وسلطة القضائية والسلطة  تطبيق
د مبا العالقة هذه وتوحض ب استقاللية يف  لضامن وزاهته الرشعي الطب
ادية   .تقارره وجودة ح
س السيد  ،احملرتم الرئ
 ٔن ستقاليل الفريق يف نود صدوره بعد القانون هذا ٔن شك ال
 القضاء ٔمام العلمية إالثبات وسائل ويقوي اجلنايئ البحث ٕاجراءات يعزز

ت لتعزز  ل ىل العمل رضورة ىلنؤكد  كام ، العاد احملامكة ضام
ٔطباء ق ٕاشاكلية  لك يف اكف شلك وجودمه وضامن الرشعيني ا

ات شف ر صعيد ىل املغربية املس وا ة، القضائية ا اف دئيا ست  نظرا ،م
ٔطباء دد يف اد لنقص د الرشعيني ا لهبم وتوا  املراكز يف ٔ

شفائية ٔمر الكربى س ي ا د لن ا ضيات تطبيق ىل هنائيا سا  مق
 .القانون هذا

دة ستقاليل الفريق يف وحنن  عتبارات وللك والتعادلية لو
ر السالفة رشيعية املبادرة هذه مثن ا   .ٕالجياب لهيا وسنصوت الهامة ال

  مدا فريق العدا والتمنية )2
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،ال   سيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

اقشة  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ام الطب الرشعي 77.17مرشوع القانون رمق  ظمي ممارسة   ،املتعلق ب

روم تدارك الفر  ي  اصال ملدة طوي يف تنظمي غ القانوين ااا ي اكن 
ال، يف مقابل احل اوز الواقع احلاصل مبامرسته اهذا ا ة املاسة ٕاليه، ولت

ضيات تنظميية هزي ىل مق   .بناء 
ضيات قانونية تؤطر  ،يف فريق العدا والتمنية ،ونعترب ٔن ٕارساء مق

لعمل القضايئ، يندرج يف ٕاطا ٔساسا  هودات الطب الرشعي املرتبط  ر ا
ظومة العداذاليت تب ئنا نطالب به احلكومة  ،لها بالد ٕالصالح م وهو ما ف

ٔن هذه املهنة  ىل اعتبار  يف جملسنا املوقر يف العديد من املناسبات، 
ي تضطلع به يف خمتلف  ور ا ٔمهيهتا من ا يس  ك لقضاء،  دة  املسا

ال ، وذ من  ربها القضا ل اليت متر  رب املرا ل الكشف العلمي 
ىل  د القضاء  سا جلرامئ املقرتفة، وهو ما  سات احمليطة  رشحي عن املال ال

لهيا اد بناء  ٔحاكم  الء احلقائق وٕاصدار    .است
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طها مرشوع القانون  ٔ الل املهام اليت  ٔمهية من  كام تظهر هذه ا
ل املثال ىل س لطب الرشعي، مهنا  ب املامرس    :لطب

 ٔو عقليا بغرض وصف  الفحص اص املصابني جسامنيا  ٔش الرسري ل
ٔرضار البدنية الناجتة عهنا،  مي ا ٔسباهبا وتق ت وحتديد طبيعهتا و إالصا

ا؛ دا ا، والوسي املستعم يف ٕا دو رخي    وحتديد 
  ىل القضاء واملتص ٕابداء الرٔي الفين والتقين يف الوقائع املعوضة 

صاصه؛ ال اخ   مب
 ىل طلب من تق ٔو بناء  ىل انتداب اجلهات القضائية  ر السن بناء  د

ة؛   لك ذي مصل
  ٔو ني رهن احلراسة النظرية،  اص املوضو ٔش ذ عينات ا ٔ ٔو  حفص 

ديد طبيعة  ذ العقوبة، لت ني مبؤسسة لتنف ٔو املود احملتفظ هبم، 
رخيها؛ هبا و ت الالحقة هبم وس   إالصا

  ٔ ت ا ب وفاهتم حضور معلية استخراج ج ه يف س اص املش ش
هتا؛ ور ومعاي   من الق

  موية ٔجسام مبا فهيا املواد املنوية وا ىل ا رفع العينات العضوية 
سيجية؛   والشعر والعينات ال

د حساس  ٔهنا ذات طابع  ىل  ني  ٔخرى اليت يت ريها من املهام ا و
ٔمام    .احملامكيف حتديد جمرى العدا يف القضا اجلنائية الراجئة 

انب  ،يف فريق العدا والتمنية ،ومثن ل استحضار مرشوع القانون 
لطب الرشعي، نظرا حلساسية  ب املامرس  ات الطب املتعلق حبقوق وواج
ٓرائه  ستقاللية يف ٕابداء  اكمل  متتيعه  شتغل به، وذ  ي  ال ا ا

ٔخرى برضورة ة  لزامه، من  ٕ ية وجع مسؤوال عهنا و الزتام احلياد  التق
ات املهنة وما ميليه  الق ٔ ضيه  ادئ الرشف وما تق والتجرد والزناهة وم
ن الرس  لزتام بواجب ك ق العدا و الضمري املهين واملسامهة يف حتق
د املنظمة  لقوا الل  ة وزجرية عند إال ٔدي ٔحاكم ت املهين، مع ٕاقرار 

  .لمهنة
ي بذ ،وٕاننا هود ا داد مرشوع القانون، ٕاذ ننوه  لته وزارمك يف ٕا

جلودة، فٕاننا ندعو يف املقابل ٕاىل تدارك اخلصاص احلاصل يف  سم  بصيغة ت
الل  ٔطباء املتخصصني يف الطب الرشعي من  دد ا لرفع من  ال  هذا ا
ىل خمتلف احملامك حبسب  ٔهيل، وضامن التوازن يف التوزيع  التكون والت

ٔحاكم الراجئة اسب وجحم دد ا ٔتعاب ي ، مع ٕاقرار تعويضات و
اتقهم ىل    .املسؤوليات امللقاة 

ىل مرشوع  ٕالجياب  ا  ىل ما سبق، سيصوت فريق سا  ٔس وت
  .القانون

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  مدا الفريق احلريك) 3
س احملرتم  ،السيد الرئ

ر   احملرتم، السيد الوز
شارن   احملرتمني،ٕاخواين املس

لمسامهة يف مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة  رشفين  م
ام الطب الرشعي،  77.17مرشوع قانون رمق  ظمي ممارسة  املتعلق ب

بة الرتسانة  ي تقدمت به احلكومة يف ٕاطار مواص اجلهود املبذو ملوا وا
ت احملامكة العاد  .القانونية لتعزز ضام

ىل جملسنا املوقر وهيدف مرش  د  ٕاىلوع هذا القانون املعروض  توح
ملغرب، والرفع من مستوى العاملني هبذا  ام الطب الرشعي  ممارسة 
جلامعات املغربية، وذ  ىل هذا التخصص  ال  شجيع إالق ال، بغية  ا

ليني ا ٔطباء ا الل استقطاب ا لولوج  من  ، ٕاليهوحتفزيمه ماد ومعنو 
نية هلموحتس ٓفاق  كوهنم وتوفري   .ني ظروف 

س  ،السيد الرئ
شارن  ،حرضات السيدات والسادة املس

مثن مضامني مرشوع القانون املتعلق ٕاننا ظمي  يف الفريق احلريك،  ب
ام ي مت  ممارسة  دادهالطب الرشعي، ا من طرف وزارة العدل  ٕا

لحكومة والوزارة املن  ٔمانة العامة  سيق مع ا يتدبة بت س احلكومة  ا رئ
ات  لطب فاع الوطين، ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية  امللكفة 
ٔمه مضامني هذا املرشوع يف  ىل  ٔساس دراسة معمقة، وتت ىل  ٔطباء،  وا
ام الطب الرشعي، وذ عن  و لها مزاو  حتديد اجلهات الطبية ا

ب املام لطب صاصاتهطريق حتديد املقصود   رس لهذه املهام، وحتديد اخ
ب املامرس ملهام الطب  ة انتداب الطب يف دد  اته، كام  وحقوقه وواج

ٕالضافة  ول لها انتدابه  تنظمي العالقة بني  ٕاىلالرشعي واجلهات ا
جراء  ٕ ٔمر  ىل احلاالت اليت يتعني فهيا لزوم ا ٔطراف، وكذا التنصيص  ا

رشحي الطيب، مع حتديد  ات اال ٔشالء  ٕاجراءالت ويف ىل ا ليالت  الت
ب املامرس ملهام الطب  ٔ استقاللية الطب د والعينات، فضال عن ٕاقرار م

ٔن القضا ب  ٕاليهاملولكة  الرشعي يف ش ل السلطات، وكذا متتيع الطب من ق
 . محلاية القانونية
س  ،السيد الرئ

ىل  ٕاذ ا، برضورة ٔ ال خيفى  زي  ٕاىلع القانون هذا املرشو ٕاخراجد م
ٔيت يف سياق تزنيل بنود إالصالح الشامل، والعميق  ي ي الوجود، ا

ٔسس وحماور دة  ىل  ، والقامئ  ليات العدا  ٔمهها تعزز  ،ملنظومة العدا
ة  خنراط البناء يف دينام ىل  اجلنائية ببالد وجيسد حرص وزارة العدل 

لقضاء،  دة  د  ٔنونعترب حتديث وتطور املهن املسا سا الطب الرشعي س
ٔحاكم القضائية الصائبة ٕاىلالقضاء والعدا يف الوصول  الل ،ا ضبط  من 

، بل وميكن  القضاء و حمامكهتم حمامكة ٕاىلمركيب اجلرامئ وتقدميهم  اد
ة، والكشف عن  ق ٔمه وسائل إالثبات العلمية يف ٕاظهار احلق اعتباره من 

 ٔ سات اجلرامئ ومجع ا متهيدي اسو  ،حولها دمال الل مر البحث ا ء 
دادي  ق إال ٔسباب بعض اجلرامئ  ،احملامكة ٔثناء ٔووالتحق يف حتديد 
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كون هذا التخصص الطيب  دور الغامضة جوهر  اواملستعصية، وهبذا 
دمة العدا  . يف 
س  ،السيد الرئ

ٔمهية هذا ل  س اص ٕاذ  م  ه ي حظي  الل  املرشوع قانون، ا
، كام  ندوات احلوار الوطين حول إالصالح الشامل والعميق املنظومة العدا

ثاق  ىل رضورة  ٕاصالحتضمن م اصة نصت  ظومة العدا توصيات  م
لهيا ملهنة  ولية املتعارف  وضع نظام قانوين، وٕاطار مؤسسايت وفق املعايري ا

ي من . الطب الرشعي ن بعد صدور هذا القانون، ا ٔكد ٔن يعزز وم ٔنه  ش
ة ويقوي وسائل  يف الواقعة إالجرام ك ٕاجراءات البحث اجلنايئ يف 
ات اجلامعية واجلهوية وإالقلميية هبدف  شف إالثبات العلمية مبختلف املس
ٔطباء  ىل مشلكة ق ا الرفع من جودة املهنة وجناعهتا، وكذا التغلب 

دان الطب وضامن  ،الرشعي يف املغرب الرشعيني املتخصصني يف م
شلك اكف يف لك ات املغربية لسد لنقص احلاصل  وجودمه  شف املس

 .اليا
ٔخرى ،وانطالقا مما سبق يد يف الفريق احلريك مرة  ٔ ىل  جندد الت

لنا االٕ  ام الطب الرشعياتفا ظمي   ،يب مع مرشوع هذا القانون املتعلق ب
ل دمة  بته وجتويده  ٔن تمت موا ٓملني  ٕالجياب   .عداوسنصوت 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

حتاد العام ملقاوالت املغرب) 4   مدا فريق 
ٔرشف املرسلني ىل    .مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم 

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
مس فر  ل  ٔتد ٔن  حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذرشفين   هيق 

ىل مرشوع قانون رمق  لمصادقة  صصة  رشيعية ا يتعلق  77.17اجللسة ال
ٔيت يف ٕاطار  ي ي ام الطب الرشعي، وهو املرشوع ا ظمي ممارسة  ب

، ث  استكامل تزنيل بنود إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا ح
ٔمهية الطب الرشعي يف ىل  ٔد املادية تت ية يف تقدمي ا  املعرفة الف

ال القضاء احملسوسة وامللموسة بتقارر طبية رشعية ملعاونة دة ر   .ومسا
ي سوف  ٔن ننوه مبضامني مرشوع هذا القانون ا والبد يف البداية 

ملغرب رشيعي احلاصل يف جمال الطب الرشعي   ،ميكن من جتاوز امجلود ال
ال مُ  ٔكرث من عرشن سنة، وهو بعدما اكن هذا ا ظامً مبرسوم يعود ٕاىل 

لنظام 1999ٔكتور  6الصادر يف  2.99.651املرسوم رمق  ، املتعلق 
ٔسنان املشرتكة بني  ٔطباء والصياد وجرا ا ٔسايس اخلاص هبيئة ا ا
اكمل ملامرسة  ث هيدف املرشوع ٕاىل وضع ٕاطار قانوين م الوزارات، ح

لشواهد وتقارر  ام الطب الرشعي، مع ٔكرب  ة  ىل ٕاعطاء مصداق احلرص 
ت احملامكة  لتايل تعزز ضام ىل القضاء، و اخلربة الطبية اليت تُعرض 

  .العاد
س   ،السيد الرئ

سامه يف  ٔمه الوسائل العلمية اليت  د  ٔ اعتبارا لكون الطب الرشعي 
 ٔ سات اجلرامئ ومجع ا  يف وهو بذ يلعب دورا حمور ،دشف مال

رشيعي  ٔن ختضع ٕالطار  زة العدا اجلنائية، فٕان ممارسته جيب  ٔ دمة 
حيدد اكفة جوانب ممارسة هذا الفرع من املامرسة  ،واحض ومضبوط ،اص

ق العدا اجلنائية ىل حتق دة القايض  امه هبامم مسا   .الطبية وق
ة تعزز املنظ، ا رى يف مضامني هذا املرشوع لبنة ٕاضاف ومة فٕاننا 

ا الواقع العميل يف جمال  ،اجلنائية ببالد ىل إالشاكليات اليت يطر وجتيب 
ٔسايس ٔفرز معطى  ي  ٔكرب من  ،الطب الرشعي ا ون اجلزء ا متثل يف 

ٔمور هبا من طرف القضاء رشحيات الطبية امل س هلم  ،ال ٔطباء ل ميارسها 
ٔن بالد ال  ال، كام  دد ختصص طيب معرتف به يف هذا ا ىل  تتوفر 

ي ال  ٔمر ا دان الطب الرشعي، ا ٔطر الطبية املتخصصة يف م اكف من ا
لقول  ه الاكمل يف ٔ سمح  ىل الو ملغرب يؤدي دوره  ن الطب الرشعي 

ق العدا اجلنائية دة القضاء وحتق  .مسا
س   ،السيد الرئ

ري ٔ حتاد العام ملقاوالت املغرب، نع  ،ويف ا ٔن فٕاننا يف فريق  تقد ب
دة واليت ال  ليات املسا ة من ا تطور نظام العدا اجلنايئ حيتاج ٕاىل مجمو
ليات، وهذا ما يتطلب  ٔمه هذه ا ٔن الطب الرشعي يعد من بني  شك يف 
ات املعنية  ود خمتلف القطا رب تضافر  تنظمي هذا التخصص الطيب، 

ستحقها، وهو ما الم إ لهنوض به و  ٔمهية اليت  سناه يف مرشوع يالئه ا
نة الطب  ،موضوع هذه اجللسة ،77.17القانون رمق  هيدف ٕاىل تنظمي 

ات، كام ندعو ٕاىل ٕارساء مؤسسة وطنية  الرشعي ليصبح ختصصًا قامئ ا
ٔوىل من هذا املرشوع،  ة ا س ليه ال سيريه، وهو ما نصت  ىل  سهر 

دمة نظام العدا اجلنائي  .ةحىت يصبح هذا التخصص الطيب يف 
ٔن مرشوع القانون رمق  ،ا د هامة  77.17فٕاننا نعترب  يعترب خطوة 

، وذ حىت  ل تنظمي الطب الرشعي ببالد ٔ رشيعي من  يف احلقل ال
ٔن ننوه به  ا  ستلزم م ي  ٔمر ا لك، وهو ا دمة نظام العدا  كون يف 

ٕالجياب ليه    .ونصوت 
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

لشغلحتاد  مدا فريق) 5   املغريب 
س احملرتم؛   السيد الرئ
ر احملرتم؛   السيد الوز

شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس
شارن؛ ٔطر الوزارة وجملس املس   السيدات والسادة 

ظمي ممارسة الطب  ٔيدينا واملتعلق ب ي بني  ٔن هذا املرشوع ا يد  ٔ
ر ،الرشعي مك السيد الوز ىل لسا اء  ديدة يف بناء  ،وكام  شلك لبنة 
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اصة يف شقها  ،واستكامل بنود إالصالح الشامل ملنظومة العدا ببالد
ٔن الطب الرشعي  ث  ليات العدا اجلنائية الوطنية، ح املتعلق بتعزز 
ٔضناء  ىل ا هتم  يد ا ٔ ٔو ت ليات ٕاثبات الرباءة  ٔصبح اليوم من  احلديث 

سات اجلرامئ ٔصبح ومج ،والكشف عن مال ٔد حولها، فقد  ت ا ع وتث
دمة العدا اجلنائية يف  هذا التخصص من الطب يلعب دورا جوهر يف 

ٔثناء احملامكة ٔو  ق  ل التحق   .مجيع مرا
ىل  ا والطب احلديث فرض  ولوج وٕان التطور احلاصل يف جماالت التك

ٔنواع اجل ٔمام تعدد  دي  بة هذه التطورات لرفع الت رامئ هذا التخصص موا
ٔساليهبا ،املعارصة لياهتا و ىل  ،مما ستدعي وضع صيغ قانونية ،وتطور  قادرة 

دة القضاء  لية فعا يف مسا مة الطب الرشعي مبا جيع  ٔطري  رحب رهان ت
  .وإالنصافٕالحقاق العدا 

 ،ان الغربية يف جمال الطب الرشعيولكنا يعمل التطور احلاصل يف الب
طالع و ٔمرا رضور  فٕان  ٔصبح  ول  ستفادة من جتارب هذه ا

اكمل حييط جبميع  ٔن نتوصل ٕاىل سن قانون م ل  ٔ وال حميد عنه من 
ال الطب الرشعي يف الكشف  القة مب كون لها  ٔن  ات اليت ميكن  احلي

ق  رمني احلق راءهتم لعدا  ،نيعن ا ىل ٕاظهار  ء  ر ٔ دة املهتمني ا ومسا
تدراك ما قد تعرفه املنظومة القانونية احلالية املنظمة من احملمكة، واس 

  .نواقص
اقشة هذا القانون هودات  ،وحنن بصدد م ستحرض ا ٔن  البد من 

ال ٔطباء املتخصصني يف هذا ا الل  ،املبذو من طرف ا ونعمل من 
ة  ة من  هنم من الوسائل العلمية واملعرف ىل متك التكون (هذا املرشوع 

وليةوال  الل حضور الندوات واملؤمترات ا ليات) تكون املسمتر من   وا
ة  الل دقة ورس ام من  ٔصبحت تلعب دورا  ا الرمقية اليت  ولوج التك

ية امحلض النووي من  ،حفص العينات وتغطية مسارح اجلرامئ واستعامل تق
ٔلغاز العديد من اجلرامئ ل  ل    .خصوصا يف شقها اجلنايئ ،ٔ

ٔنٔ و  لك ما  الوصول ٕاىل هذه النتاجئ يتطلب رصد الواقع يد  احلايل 
الل  ال من  ي يعرفه هذا ا ليه، وكذا رصد الفراغ القانون ا وما 
ىل سد اخلصاص  كون قادرة  حتسني مواد هذا املرشوع وجتويدها ليك 

رشية املتخصصة ىل مستوى املوارد ال ٔو  ،املهول يف هذا اجلانب سواء 
ٔطقم الطبية  ىل مستوى ىل رفع حتدي ا ات التحتية القادرة  الب

  .املشتغ يف جمال الطب الرشعي
ٔكرث ظروف  نا فريق نقايب هيمنا  ال وبصف لعاملني هبذا ا وف يتعلق 

رشي، ل املشالك اليت  ورشوط معل العنرص ال ىل رضورة  فٕاننا نؤكد 
د ٔطباء ومسا ال من  شها العاملون هبذا ا الل دمع يع تربات، من  ن 

ٔطباء  ليات العمل وتوفري العدد الاكيف من ا ة وتطور  التخصص من 
ة ك لوجس هنم من الوسائل العلمية وا ٔرش  ،الرشعيني ومتك خصوصا وكام 

ستخبارات ،سلفا ليات البحث و   .هناك تطور اجلرمية ووسائلها وتعقد 
ىل رضورة و  يد هنا  ٔ دا جمالية طبية معوماوالبد من الت  ،جود 

ٔطباء خمتصني يف جمال الطب الرشعي  ومتكني العديد من املناطق من 
لهيا، وخصوصا  ق يف القضا الواردة  ىل التحق ية  ٔم زة ا ٔ دة ا ملسا

ايئ ٔموات  ،اليت لها طابع ج ديثة ل ات  ومتكني هذه املناطق من مستود
دم  الئل و ل حفظ اجلثث وا ٔ لتلف والتعفن مما من  ها عرضة  ر

قة يف الفحص واملعاينة  ا دفن بعض املوىت دون ٕاجراءات دق ٔح ستدعي 
ٔسباب الوفاة ٔكد من    .والت

ب التطورات احلديثة  ،الصة القول اء فعال ليوا ٕان هذا املرشوع 
ال الطيب  ا،اليت يعرفها جمال اجلرمية معوم والتطورات اليت حصلت يف ا

ىل و ىل هذا  ،صوص جمال الطب الرشعيه اخلو ٔن نصادق  ٔمل  ون
اقشته  ليه ٕاذا و املرشوع بعد استكامل دراسته وم رمسيا وضع تعديالت 

ٔمر ذ   .استدعى ا

لشغل) 6 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   مدا مجمو
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارن احملرتمنيالسيدات والسادة امل    ،س

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ام  77.17لشغل ملناقشة مرشوع قانون رمق  ظمي ممارسة  يتعلق ب

  .الطب الرشعي
س احملرتم   ،السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس

شها الطب يف البد اية  البد من إالشارة ٕاىل سوء الوضعية اليت يع
ٔو التعويضات  رشية  ىل مستوى ضعف املوارد ال الرشعي سواء 
ليات  ة التحتية من لوازم و ٔو ٕاىل ضعف الب املوو ٕاىل العاملني به، 

  .إالشتغال
هنوض هبذا القطاع نظرا لق  ويف نفس السياق، فٕانه ال ميكن ا

اوز املامرسني ا ددمه ال يت ٔن  ىل  13ملتخصصني لهذه املهنة ٕاذ  ا  طب
خصصني  ري م ٔطباء  لجوء ٕاىل  يض ا املستوى الوطين وهو ما يق
كفي لتلقني  ٔن هذا التكون إالضايف ال  اصة و ا،  كوينا ٕاضاف يتلقون 
ٔمام تعقد  د معقد  ال  ليات البحث والتحري واملعاجلة  خمتلف 

يض وسائل اجلرمية احل ٔن التكون يف جمال الطب الرشعي يق لام ب ديثة 
رايس   .ددا من سنوات التحصيل ا

ٓخر انب  ٔساسية ملامرسة الطب  ،ويف  ات ا نالحظ ضعف الب
ٔموات يف بعض  ات ا ىل مستوى انعدام مستود اصة  الرشعي 

ا ٔح ىل  ،املناطق، وضعفها  ىل احلا املزرية لها، سواء  الوة 
ا نفسها مستوى ا ٔح ىل مستوى السعة، ٕاذ جتد العائالت  ٔو  لتربيد 

رشحي  ،ٔمام انتظار شغور ماكن حلفظ اجلثة يف انتظار اخلربة الطبية وال
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ري من الرشوط  لمامرسة تغيب يف بعضها الك صصة  تربات ا ٔن ا كام 
ىل ضعف املوارد الوة  ق وجودة التقارر  ية والعلمية لتدق ية والف  التق

ب املامرس دة هبا، وهو ما يثقل اكهل الطب رشية املسا   .ال
ام الطب  ام اكنت جودة النص القانوين املنظم ملامرسة وتنظمي  و

ٔرض الواقع يبقى رهينا ب ىل    :الرشعي، فٕان رهان تزني 
  سريا لعمل القضاء وهو ما من ٔقل يف التقارر ت ىل ا د لغتني  اع

ٔويل ٔ  ٔنه تفادي لك ت لتقرر الطيبش اطئ   ؛و تفسري 
   اه ٔهداف املتو سجم وا رضورة ٕاصالح املسطرة اجلنائية مبا ي

ربط  ،من هذا املرشوع نظرا لتالزم احلقلني يف ٕاطار العالقة اليت 
حملامك لضابطة القضائية و ٔطباء الرشعيني   ؛ا

   لطب الرشعي الفحص الرسر ب املامرس  ام الطب  يحتديد 
اص ا ٔش ٔو عقليا وكذ نفسيال  .ملصابني جسميا 

  ب ٕاضافة ص القرابة ٕاىل احلاالت اليت ال ميكن انتداب الطب
ة خشص رشحي ج ٔو  ام بفحص  لق  ؛املامرس ملهام لطب الرشعي 

  ل ٔ تصة من  ة ا تربات العموم ىل ا رضورة التنصيص 
لعينات فاظ   ؛إالح

 ٔو ا ٔو ذوي حقوق املتوىف  ة من متكني الضحية  س فاع من 
ب الرشعي  .تقرر الطب

IV . اقشة مرشوع قانون يوافق  22مدا فريق العدا والتمنية يف م
ات دولية ىل اتفاق  .مبوجهبا 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارونالسادة والسيدات   احملرتمون، املس
مس فريق العدا ٔتناول اللكمة  ٔن   والتمنية يف املناقشة رشفين 

ولية  ات ا ىل االتفاق ىل مشاريع القوانني اليت يوافق مبوجهبا  والتصويت 
لينا يف هذه اجللسة   . املعروضة 

ىل  ه  ا ه بالد وانف ٔن تو وميكن القول لك صدق وموضوعية 
ة يوفر   نو عددة وم القات تعاون م خيار اسرتاتيجي يف تطور  اخلارج 

القات الصداقة، فرصا   ة، وتوسيع وتنويع  ٔسواقه اخلارج برية لتنويع 
ان  ة مع لك ب ية والثقاف صادية والعلمية والتق ق سانية و واملبادالت إال

وب مثني ماكنة املغرب -العامل وكذا تقوية التعاون ج وب، فضال عن  ج
ٔمراك ال ىل مستوى  ة وكذا  ٔوربية وإالفريق ةجرس بني القارة ا   .التي

يب  ٔج ر ا اذبية املغرب لالس ت  ويف نفس إالطار، لقد حتس
اخ  ث تطور م شلك ملحوظ، مما يعكس تقدم بالد من ح املبارش 
صاد الوطين بفضل  ق حها  ة الفرص اليت ي ث مجمو ٔعامل وكذا من ح ا

سرتاتيجي ظومة إالنتاج الوطين، اليت تعززت بفضل تفعيل  ة م ات دينام
 .القطاعية، جناعهتا يف جمال تعزز ٕادماج املغرب يف سالسل القمية العاملية

شملها  االت اليت  ٔن تعدد ا كام نعترب يف فريق العدا والتمنية 
ول املعنية وٕاطارا لتعزز  انة العالقات مع ا ىل تنوع وم ات دليل  االتفاق

االت التالية دة حماور هتم ا  :ود املغرب يف 
 ىل ع  ل التوق س ات ختص دول  9ىل املستوى إالفريقي،  اتفاق

ني ورواندا وهتم ، والبي   :ليرب
صادي  - ق ال  رات، (ا شجيع وامحلاية املتباد لالس الرضييب، ال

ارية ة الت   ؛)التعاون يف جمال املال
ال القضايئ - رمني والتعاون يف: ا سلمي ا  جماالت التعاون القضايئ، 

دة القضائية يف امليدان اجلنايئ؛    جمال املسا
لمسافرن والبضائع؛ - رب الطرق  ويل   النقل ا
رخص السياقة -  .رتاف املتبادل 

الل  بري  شلك  ا  ساع روابط الرشاكة بني املغرب وٕافريق ويف ٕاطار ا
االت، مما جعل بالد حتتل مرتبة  شمل العديد من ا رية ل ٔ السنوات ا

ا، ونؤكد، يف ين وب ٕافريق ة بعد ج مثر ٕافريقي يف القارة إالفريق ٔمه مس  
د الرشاكت املغربية يف  ىل رضورة التوسع التدرجيي لتوا هذا إالطار، 
لتوازي مع التنويع القطاعي  ة  ا اجلنوبية والرشق شمل ٕافريق ة ل القارة إالفريق

ا رات املغربية يف ٕافريق  .لالس
ٔمهي ىل صعيد وٕادرااك  ويل  لمتوقع ا رافعة  ندماج إالقلميي  ة 

ليات  النضامم ٕاىل  ي اختذته بالد  مثن القرار ا ٔطراف،  عدد ا التعاون م
يس لالحتاد  ٔس مليثاق الت التعاون إالفريقي يف ٕاطار الربوتوول امللحق 

ده يف سنة  ي مت اع لربملان إالفريقي ا مصحو  ،2014إالفريقي املتعلق 
ىل االتفاق املؤسس ملنظمة  عها  ٔبدته عند توق ي  الن التفسريي ا ٕال

ة ارة احلرة القارية إالفريق رتاف من اململكة املغربية  «حىت اليفهم  الت اك
ل اململكة املغربية من  ري معرتف به من ق يان  ٔو  ٔو وضعية  ٔو واقع  بفعل 

ٔو الوط  دهتا الرتابية  ٔن ميس بو ٔنه    .»نيةش
  ة التعاون امجلريك العريب"ىل املستوى العريب، نعترب ىل " اتفاق

ىل  مثن مقاصده  ٔطراف جمهودا معتربا  عدد ا مستوى الصعيد م
مستوى التعاون بني إالدارات امجلرية العربية يف جمال تبادل 
ىل  رات يف ٕاطار احلرص  س ت ومن تعزز  املعلومات والتحر

ول  تعزز وحامية امعة ا ٔعضاء يف  ول ا صادية  ق املصاحل 
  .العربية

  ل س ٔوريب،  ات تتعلق بدول اسبانيا،  5ىل املستوى ا اتفاق
شيك دة حماور وترتمج اخنراط  ،ورصبيا، ورواتيا ومجهورية ال هتم 

صادية بني املغرب ورشاكئه  ق بالد يف تعزز العالقات 
ىل اعتبار اح  ٔوربيني،  ايئ يف اجلوار ا ست ال مرتبة الرشيك 

ٔورو صادية ٕاقلميية - ا وسطي وتعزز ماكنته كقوة اق ل . م وس
يبلوماسية  الرمسية لبالد واخنراطها يف تقوية لك اجيابية دور ا

صادية مع رصبيا ق ارية و مثن  ،ويف نفس الوقت. العالقات الت
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لتعاون يف جمال ا ٔ وضع ٕاطار  رواتيامس ، وهو ما يؤكد فاع مع 
ول  دد من ا ٔكرب  ىل تقوية رشااكته وتنويعها مع  عزم املغرب 

ٔوربية  .ا
  ات الستة ة، نعترب االتفاق ٔمراك الالتي ىل مستوى  املوقعة ) 06(و

الني العسكري والقضايئ،  مع الربازيل واليت ختص التعاون يف ا
زد ر وتفادي  س سهيل  ح وكذا  ٔر ىل ا واج الرضييب 

ود الناجتة عن النقل اجلوي والبحري  ام يعزز  شلك ٕاطارا 
صادي ق  . املغرب املتواص لتعزز وثرية منوه 

ويل والنتاجئ اليت جسلها  عتبار تطورات السياق ا ذا بعني  ٔ و
ٔمراك، نث ىل مستوى  ة إالجاملية والقطاعية  صاد الوطين من الناح   ري ق

ىل مستوى  هتا  ر لك طاقهتا وٕاماك س ٔن بالد مطالبة  اه  ن
ال  يبلوماسية الرمسية لتحصني وتطور هذه الرشااكت يف هذا ا ا

ة ب ىل مصداق   .اجلغرايف حرصا 
ىل حميطها اخلار  اح بالد  ا يدمع انف ٔن فريق ىل  اما، نؤكد  وخ

القاهتا الث  الل تعزز  ٔطرافمن  عددة ا كام يدمع اخنراطها يف  ،نائية وم
ة ٕاىل توسيع وتنويع جماالت التعاون مع خمتلف دول العامل، يف  املساعي الرام

لمغرب يف السوق العاملية ندماج املزتايد    . سياق دمع 
ىل مشاريع هذه القوانني ٕالجياب  ا  ليه، سيصوت فريق   .و

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 


