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 304رمق  اجللسةحمرض 

 .م(2020 زيو ل يو  23ه )1441 ةجذو احل 2 امخليس :التارخي

 .للرئيس الرابع، اخلليفة القادر سالمةعبد املستشار الس يد  الرئاسة:

 الثةالثوادلقيقة  رابعةالمن الساعة  ابتداء ،دقيقة ونعش و أ ربعة  :التوقيت

 .زوالوالثالثني بعد ال

 :صويت عىلدلراسة والتا ال عامل:جدول 

يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف  04.20مشوع قانون رمق  .1

 ؛جملس النوابمن   جملس املستشاريناالإلكرتونية، احملال عىل

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18قانون رمق مشوع   .2 ابإ

ة، لوزارة ادلاخلي لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني

طار قراءة  جملس النوابمن  ستشارين جملس امل احملال عىل يف اإ

 ؛اثنية

 .تغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارينيقيض ب مقرتح  .3

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

 :ادر سالمة، رئيس اجللسةاملستشار الس يد عبد الق

  ن الرحميبسم هللا الرمح

 .والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا

 .أ علن عن افتتاح اجللسة التشيعية

 .مرحبا معنا يف هذه اجللسة ،الس يد الوزير احملرتم

 ،نين احملرتميالس يدات والسادة املستشار 

ية ىل النصوص التشيع ويت عوالتص خنصص هذه اجللسة لدلراسة

 التالية:

يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف  04.20مشوع قانون رمق  .1

 ؛من طرف جملس النواباالإلكرتونية، احملال علينا 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين  38.18قانون رمق مشوع  .2 ابإ

ة، لوزارة ادلاخلي لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني

طار قراءة طرف جملس علينا من ال  احملكذكل النواب ولكن يف اإ

 ؛اثنية

 .تغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس املستشارينيقيض ب مقرتح . 3

اذلي بني أ يدينا، أ ود أ ن  مشوع القانونوقبل الشوع يف مناقشة 

جلنة ادلاخلية "ء عضاوأ   من رئيسل للك اجلزي أ تقدم ابمسمك ابلشكر

، ولاكفة السادة رؤساء الفرق "وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية

واجملموعة ابجمللس، وأ يضا للس يد وزير ادلاخلية عىل اجملهودات اليت بذلوها 

يف سبيل ادلراسة املعمقة ملشوعي القانونني املوجودان أ مامنا يف  مجيعا

 جللسة.هذه ا جدول أ عامل

مشوع قانون ـ "املوقر بأ ننا توصلنا من جملس النواب ب اجمللسأ خرب  كام

املتعلق بتنظمي همنة  127.12يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  53.19رمق 

حداث املنظمة املهنية للمحاس بني املعمتدين وبسن أ حاكم  حماسب معمتد وابإ

 ."دب معمتانتقالية واس تثنائية خاصة ابكتساب صفة حماس

مشوع قانون رمق "لسة ابدلراسة والتصويت عىل جل ا ونس هتل هذه

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال  38.18 ابإ

من طرف  ارينجملس املستش ، احملال عىل"السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية

طار قراءة اثنية ،جملس النواب  .يف اإ

 وع. املش لتقدمي اللكمة للس يد الوزير

 :ادلاخلية وزير ،عبد الوايف لفتيت الس يد

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

طار قراءة اثنية  يشفين أ ن أ عرض عىل أ نظار جملسمك املوقر يف اإ

عامل  18.38مشوع القانون رمق " عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل  ابإ

ثر "اخليةلوزارة ادل ة التابعنيالسلط ة رجالالاجامتعية لفائد ، وذكل عىل اإ

 .ل جملس النواب ملادة واحدة منهتعدي

وأ غتمن هذه الفرصة ل عرب للس يدات والسادة املستشارين عن معيق 

الشكر والامتنان عىل مسامههتم القمية ومشاركهتم االإجيابية خالل دراسة 

من رجال لفائدة لك عية الاجامت مشاريع القوانني الثالثة املتعلقة ابل عامل

ومجموعاهتا لية وموظفي امجلاعات الرتابية سلطة التابعني لوزارة ادلاخ ال 

ملديرية العامة للوقاية املدنية واليت توجت ابملصادقة علهيا اب والعاملني هتائاوهي 

طار التوافق ابالإجامع سواء داخل اللجنة أ و عىل مس توى اجللسة  يف اإ

 .العامة

 م،رت ئيس احملالس يد الر 

 احملرتمون،ستشارون السادة امل الس يدات و 

عادة تنظمي مؤسسة  خالل دراسة جملس النواب ملشوع القانون ابإ

احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة 

دخال تعديلني عىل املادة  ،ادلاخلية ويتعلق التعديل  ،من املشوع 29مت اإ

ة من تسمي "ال عوان"صطلح يا حبذف مبعا شلك تسب طاال ول اذلي يك 

يف  هتائاومجموعاهتا وهي مؤسسة ال عامل الاجامتعية ملوظفي امجلاعات الرتابية 

، وذكل انسجاما مع التسمية اليت أ قرها جملسمك املوقر لهذه 29املادة 

ىل املادة  ضافة فقرة اثلثة جديدة اإ ىل اإ املؤسسة، أ ما التعديل الثاين فرييم اإ

وظفني املنخرطني حاليا قل اخنراط املين يسمح بن س ند قانوف توفريهبد 29

يف مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لرجال السلطة اذلين ال 

لهيم يف املادة  ينمتون الإحدى فئات املوظفني العاملني بوزارة ادلاخلية املشار اإ

ىل مؤسسات ال عامل الاجامتعية ا ،من مشوع القانون 4 خلاصة اإ

لهيا، دارات اليتعات أ و االإ ابلقطا مع ضامن نقل احلقوق اليت ترتبت  ينمتون اإ
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لفائدهتم عن اخنراطهم يف مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لرجال 

السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية، هذا التعديل ينطبق بصفة خاصة عىل 

 .يف املؤسسةحاليا خرطني بعض موظفي املديرية العامة للوقاية املدنية املن

 .والسالم عليمك ورمحة هللا

 الس يد رئيس اجللسة:

 .شكرا الس يد الوزير

 .مرحبا ابلس يد وزير ادلوةل ملشاركتنا يف هذه اجللسة

ذا ما رغب يف ذكل.  اللكمة الآن لنائب املقرر اإ

 أ ان أ طبق املسطرة.... 

ذ  ،مكأ ن تقدموا مداخالت نابب املناقشة، هل تريدو  غادي ندخلو ناإ

 خل؟ دتغا يش واحد ي  بوال

ذ غادي ندخل مبارشة  ،دخلتما اكين حىت يش واحد بغا ي  ناإ

 .للتصويت

من مشوع القانون احملال عىل جملس  29منر الآن للتصويت عىل املادة 

طار قراءة اثنيةاملستشارين   :من جملس النواب يف اإ

 :29املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :متهالقانون بر مشوع  غادي نعرض الآن

 .ع: ابالإجاماملوافقون

ذن عادة  38.18مشوع قانون رمق "وافق جملس املستشارين عىل ، اإ ابإ

تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطة 

طار قراءة اثنية "،التابعني لوزارة ادلاخلية  .يف اإ

 04.20مشوع قانون رمق "لتصويت عىل لدلراسة واالآن غادي ننتقل 

لكنية للتعريف ة الوط لبطاقيتعلق اب  ."ةرتونياالإ

 .تقدمي املشوعل لس يد الوزير اللكمة ل 

 :ادلاخلية وزيرالس يد 

 شكرا الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني،

مشوع قانون "أ مام جملسمك املوقر اليوم لعرض  يشفين أ ن أ تقدم

لللتعريواذلي يتعلق ابلبطاقة الوطنية  04.20 دقت ي صااذل "كرتونيةف االإ

عليه جلنة ادلاخلية وامجلاعات الرتابية والبنيات ال ساس ية مبجلس 

املستشارين، وقبل عرض مضامني مشوع هذا القانون أ ود يف البداية أ ن 

والسادة أ عضاء اللجنة املذكورة عىل مسامههتم يف أ تقدم ابلشكر للس يدات 

 .املناقشة والتصويت عليه

عداد ج ذشوع هويروم م  لوطنية للتعريف يل جديد للبطاقة اا القانون اإ

االإلكرتونية مبعايري أ مان متطورة متكن من حامية املواطن وذكل من أ جل 

ال حممتل لهويته تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر الزتوير أ و انتح

دماج وظائف جديدة من هجة أ خرى تسمح  ،اجلديدة من هجة، ومن أ جل اإ

ت يف ئاا اململكة ودلمع خمتلف الهي لرمقية اليت تهنجهالرؤية التمنوية ا واكبةمب

جناز مشاريعها الرمقية  .اإ

طالق مشوع حتديث البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية  وهكذا مت اإ

دماج عنارص جديدة ل مان املادي والالمادي، طبقا للتوصيات ال كرث ابإ ل 

 الوثيقة خاصةس تغالل هذه تسمح ابوحلول  ،اعامتدا يف جمال تدبري الهوية

لكرتونية وذكل بتوفري أ رضية للثقة لصاحل املواطنني  ،يف اخلدمات االإ

 .تئاوالهي 

وستشلك البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية اليت تعترب وثيقة  ،هذا

آمنا حن ،ها املديرية العامة لل من الوطينرمسية تصدر   وجرسا رسيعا وأ

ماك ضمن للمواطننيحيث تنيت رت ناخلدمات عرب ال   نية الولوج املغاربة اإ

ىل اخلدمات الرمقية للمؤسسات العمومية واخلاصة عرب ال  مالآ  نرتنيت مع ن اإ

 .حامية املعطيات الشخصية

ىل وهيدف اجليل اجلديد للبطاقة الوطنية للتعريف االإ  لكرتونية اإ

ملكة الاس تجابة لتطلعات املواطنني وخمتلف الفاعلني عىل صعيد امل

وذكل بكون هذه البطاقة اذلكية  ،لهويةير وانتحال احماربة الزتوخبصوص 

وقد تطلبت هذه التطورات تعديل النصوص القانونية اليت  ،مؤمنة ومعلية

لكرتونية وكذا تؤطر االإجراءات املتعلقة ابلبطاقة الوطنية للتعريف االإ 

لنسخ  اس تغالل وظائفها، ويف هذا الس ياق جاء مشوع هذا القانون

احملدثة مبوجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وقد  35.06 القانون رمق وتعويض

غناؤه بأ حاكم تشيعية جديدة تؤطر الوظائف املس تقبلية اليت س تقدهما  مت اإ

الرمقي، وتسمح كذكل خاصة يف اجملال  ،هذه الوثيقة التعريفية اجلديدة

جناز البطا دماج مجموعة من املس تجدات املتعلقة ابإ لتعريف طنية ل قة الو ابإ

لك  .خاصة ابلنس بة للقارصين ،رتونيةاالإ

وتتلخص التغيريات ال ساس ية اليت يتضمهنا مشوع هذا القانون فامي 

 ييل:

جناز البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية جراءات اإ  :أ وال فامي خيص اإ

لزايم للحصول عىل البطاقة يقرت  ح مشوع هذا القانون خفض السن االإ

لللتعريالوطنية  ىل  18كرتونية من ف االإ ماكنية منحها س نة 16اإ ، وكذا اإ

جبارية جتديدها عند سن للقارصين   18بطلب من النائب الشعي مع اإ

  ؛س نة ل خذ البصامت

 :ف االإلكرتونيةاثنيا: فامي خيص ال حاكم اجلديدة للبطاقة الوطنية للتعري

لية ة احلايدرج مشوع هذا القانون تعويض الشفرة القضيبية للبطاق

آليا، واإ ملساحة املقر اب ويسمح  ،بوع عىل البطاقةحداث قن ولوج مط وءة أ

ىل النسخة املسجةل يف الرقاقة االإلكرتونية واليت  هذان العنرصان ابلولوج اإ

وذكل  ،لفي للبطاقةتشمل املعلومات املطبوعة عىل الوهجني ال مايم واخل

ل بتسجي ا تسمحلتسهيل الرقن الآيل، كام تتضمن هذه النصوص أ حاكم
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ض البطاقة، وذكل بطلب من  ة عىل صعيد رقاقةافية اختياريمعلومات اإ

جراءات  ،صاحب البطاقة متام بعض االإ وتتعلق هذه املعلومات االإضافية ابإ

الهاتف، امس نذكر عىل سبيل املثال العنوان االإلكرتوين، رمق  ،االإدارية

 ؛وهاتف الشخص اذلي ميكن االتصال به يف حاةل الطوارئ

ة الوطنية للتعريف االإلكرتونية من وظائف البطاق  خيص اس تغالل: فامياثلثا

 :قبل املؤسسات ال خرى

يوفر مشوع القانون ال رضية القانونية اليت تسمح للمديرية العامة 

تغالل البطاقة الوطنية ت عامة وخاصة اس  ئالل من الوطين بأ ن ختول لهي 

آليات تقنية مع  ديدة يف معلومات جأ ن تض  ينة أ وللتعريف االإلكرتونية عرب أ

لكرتونية ل عىل مس ت  ،تئالبطاقة مع تفويض تس يريها لهذه الهي وى الرقاقة االإ

وذكل مع الامتثال للنصوص التشيعية والتنظميية املتعلقة حبامية ال شخاص 

 .ات الطابع الشخيصجتاه معاجلة املعطيات ذاذلاتيني 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 ،رتمنيين احملستشار الس يدات والسادة امل 

وع هذا القانون عىل مقتضيات تنظميية من أ جل حتديد مش  حييل

منوذج للبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتوين وكذا حتديد صالحياهتا ورشوط 

لغاء   .املتعلقة هبا مان الرمقيةشهادات ال  تسلميها وجتديدها وكذا اإ

ىل ذكل ضافة اإ ن مشوع القانون قد أ حال عىل نص  ،اإ بشأ ن  تنظمييفاإ

ضاف حتديد معطيات هتا يف الرقاقة االإلكرتونية وكذا تغيري أ و تمتمي هذه ميكن اإ

ت اليت ميكن أ ن تتوىل تدبريها وكذا الكيفيات اليت يمت ئااملعطيات وكذا الهي 

 .وفقها هذا التدبري

تعريف االإلكرتونية احلالية سارية املفعول ولن وستبقى بطاقة ال  ،هذا

ال يف غيريهاتلزم أ ي مواطن بت  الاس تفادة من خدمات بطاقة  ته حاةل رغب اإ

 .التعريف اجلديدة

عداد مشوع هذا القانون املتعلق ابلبطاقة الوطنية  تلمك يه الغاية من اإ

  .للتعريف االإلكرتونية

لقيادة الرش يدة لصاحب وفقنا هللا مجيعا ملا فهيا خري وطننا حتت ا

لسمو عهده صاحب ا ه بويلقر عيناجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ  

نه مسيع ادلعاء ،ال مري موالي احلسناملليك   .اإ

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 .الس يد الوزير شكرا

 .شكرا ،التقرير موزع علينا مجيعا

 ...غادي تعطيو املداخالت دايلمكاش و لمناقشة ابلنس بة ل 

ذ  :عىل مواد مشوع القانون مبارشة للتصويت منر ناإ

 :ل وىلدة ااامل

 .ابالإجامع :املوافقون

 :2املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :3املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :4املادة 

 ؛31 =املوافقون

 ؛(ال أ حد) 00 =املعارضون

 .03 =املمتنـعون

ذ  .03مع امتناع  ؛دون معارض ؛31 ـــب 4وافق اجمللس عىل املادة  ن،اإ

 : نفس العدد.5املادة 

 ؛31 =املوافقون

 ؛(حدال أ  ) 00 =املعارضون

 .03 =املمتنـعون

 :6املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :7املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :8املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :9املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :10املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :11املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :12املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :13املادة 

 .ابالإجامع :نافقواملو 

 :14املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :15املادة 

 ؛31 =املوافقون

 ؛(ال أ حد) 00 =املعارضون

 .03 =املمتنـعون

 :16املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون
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 :17املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 .س العددفن :ويتمشوع القانون برمته للتصالآن غادي نعرض 

 ؛31 =املوافقون

 ؛(ال أ حد) 00 =ضوناملعار 

 .03 =املمتنـعون

ذن،  يتعلق  04.20مشوع قانون رمق " وافق جملس املستشارين عىلاإ

 ابل غلبية. "ابلبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية

 .عىل مسامهتمك ،الس يد وزير ادلاخلية ،شكرا

تغيري وتمتمي النظام يقيض ب مقرتح "وننتقل لدلراسة والتصويت عىل 

كام وافقت عليه جلنة النظام ادلاخيل جمللس  "،س املستشارينادلاخيل جملل

 ."املستشارين

 دير يش لكمة؟ بصفتك مكقرر اللجنة.تاليس حايم ادلين 

 حايم ادلين:عبد العيل املستشار الس يد 

 الس يد الرئيس،

 شكرا الس يد وزير ادلوةل،

 رون،الس يدات والسادة املستشا

 س يد الوزير احملرتم،ل ا

ال أ ن أ عرب ابعزتاز شديد عىل الروح ال الرئيسس يد يف الواقع ال   أ مكل اإ

االإجيابية اليت مرت فهيا أ جواء مناقشة التعديالت اليت أ دخلت عىل النظام 

ن التقرير مت توزيعه عىل امجليع ،ادلاخيل جمللس نا املوقر أ ريد  ،كام تعرفون فاإ

لس يد ساء اللجان واؤساء الفرق ورؤ اكفة ر أ شكر  فقط هبذه املناس بة أ ن

لس والسادة والس يدات املوظفني ابالإدارة اذلين واكبوا هذا رئيس اجمل

مل نصوت ولو  ،الورش، متت املوافقة عىل اكفة التعديالت املدخةل ابلتوافق

ال أ ن أ شكر مجيع االإخوة )ابل غلبية( احدةعىل مادة و  ، فذلكل ال أ مكل اإ

 .نةه اللج رير هذوال خوات اذلين رشفوين بتق

 .شكرا لمك الس يد الرئيس

 الس يد رئيس اجللسة: 

 .شكرا

ذ طار ذا مل يكن هناك متدخل اإ  ،لهذا التقدميبعد الاس امتع  ناإ يف اإ

تغيري يقيض ب مقرتح "مواد عىل  مبارشة للتصويت منربأ ننا س  أ عتقد ، املناقشة

جلنة النظام  عليهكام وافقت  "لس املستشارينوتمتمي النظام ادلاخيل جمل

 .ادلاخيل جمللس املستشارين

 :51 ملادةاو ومضهنا املادتني ال وىل  من املقرتح: ال وىل املادة

 :املادة ال وىل

 .ابالإجامع :وناملوافق

 :51املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 أ عرض املادة ال وىل برمهتا للتصويت:الآن، 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :دة الثانيةاملا

 : املساطر اخلاصة ابل حوال غري العاديةالباب احلادي عش

 :1-149 ادةامل

 .ابالإجامع :املوافقون

 :2-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :3-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :4-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :5-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :6-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :7-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :8-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :9-149املادة 

 .ابالإجامع :وناملوافق

 :10-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :11-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :12-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :13-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :14-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :15-149 املادة

 .ابالإجامع :املوافقون
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 :16-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :17-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :18-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :19-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :20-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :21-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 رض املادة الثانية برمهتا للتصويت:نع ادين غالآ 

 .ابالإجامع :املوافقون

 املادة الثالثة:

 26-16: أ حاكم تتعلق بتطبيق القانون التنظميي رمق الباب الثاين عش

دماهجا يف املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي ل مازيغية وكيفيات اإ ل 

 لويةت ال و جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذا

 :22-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :23-149 املادة

 .ابالإجامع :افقونو امل

 :24-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :25-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :26-149املادة 

 .الإجامعاب :املوافقون

 :27-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :28-149املادة 

 .امعالإجاب :املوافقون

 :29-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :30-149املادة 

 .ابالإجامع :قوناملواف

 

 :31-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :32-149املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 : الثة برمهتا للتصويتالثعرض املادة الآن غادي ن

 .ابالإجامع :املوافقون

 :املادة الرابعة

 ع قانون املالية املعدلشو: م امسالفرع اخل

 :1-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :2-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :3-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :4-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :5-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :6-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :7-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :غادي نعرض الآن املادة الرابعة برمهتا للتصويت

 .ابالإجامع :ناملوافقو

 :املادة اخلامسة

حداث حساابت خصوصية الفرع السادس خبار اللجنة امللكفة ابملالية ابإ : اإ

 ل الس نة املاليةللخزينة خال

 :8-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :9-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون

 :10-250 املادة

 .ابالإجامع :املوافقون

 :11-250املادة 

 .عجامابالإ  :املوافقون

 :12-250املادة 

 .ابالإجامع :املوافقون
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 :الآن غادي نعرض املادة اخلامسة برمهتا للتصويت

 .ابالإجامع :املوافقون

 :سادسةاملادة ال 

 :الآن غادي نعرض املادة السادسة

 .جامعابالإ  :املوافقون

تغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمللس يقيض ب مقرتح "عرض غادي ن

 :تصويتبرمته لل  ،"املستشارين

 .ابالإجامع :املوافقون

ذن تغيري وتمتمي النظام يقيض مقرتح "وافق جملس املستشارين عىل ، اإ

كام وافقت عليه جلنة النظام ادلاخيل جمللس  "لس املستشارينادلاخيل جمل

 املستشارين.

 لسة.عت اجل فر 

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

 املسلمة لرئاسة اجللسة. املكتوبة : املداخالتامللحق

I )حول مشاريع القوانني التالية:واملعارصة  فريق ال صاةل مداخةل 

 يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية. 04.20مشوع قانون رمق  -

ع 38.18مشوع قانون رمق  - سة ال عامل الاجامتعية لفائدة ظمي مؤس ادة تنابإ

طار قراءة اثنية. رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخ   لية يف اإ

 الس يد الرئيس احملرتم،

طا ر يشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق ال صاةل واملعارصة يف اإ

يتعلق ابلبطاقة  04.20مشوع قانون رمق "ادلراسة والتصويت عىل لك من 

عادة تنظمي  38.18مشوع قانون رمق "، و"ونيةيف االإلكرت للتعر طنية الو  ابإ

 "ةجامتعية لفائدة رجال السلطة التابعني لوزارة ادلاخليمؤسسة ال عامل الا

طار قراءة اثنية.  يف اإ

دخال بداية جتدر االإشارة أ ننا يف فريق ال   آثران عدم اإ صاةل واملعارصة أ

لتعريف ابلبطاقة الوطنية ل  قيتعل 04.20قانون رمق مشوع "تعديالت عىل 

مت به احلكومة دذلي تقلقناعتنا بأ مهية هذا النص التشيعي ا "،االإلكرتونية

واذلي يكتيس طابع الاس تعجال من هجة، وملا يتضمنه من مقتضيات 

 ى.تشيعية متاكمةل ومنسجمة من هجة أ خر 

ل مهية الس امي وأ نه حنن اليوم أ مام مشوع قانون عىل درجة كبرية من ا

الرمقية اليت اخنرطت فهيا بالدان عىل العديد من روم مواكبة التطورات ي

جر املس تواي اءات ت وهو ما اس تلزم تعديل النصوص القانونية اليت تؤطر االإ

س تغالل وظائفها، وكذا ا ،ابلبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونيةاملتعلقة 

جبه هذه احملدثة مبو  35.06مق وذكل من خالل نسخ وتعويض القانون ر

غناالبطاقة، مع   ه بأ حاكم تشيعية جديدة تؤطر الوظائف املس تقبلية اليتئاإ

ال الرمقي، واليت س تقدهما هذه الوثيقة التعريفية اجلديدة خاصة يف اجمل

دماج مجموعة من املس تجدات املتعلقة ابإ  جناز البطاقة الوطنية ستسمح ابإ

 لنس بة للقارصين.للتعريف االإلكرتونية خاصة اب

عداد جيل  ادللن جن ىل اإ يف أ مهية هذا املشوع خاصة وأ نه هيدف اإ

لكرتونية مبعايري أ مان متطورة، س متكن  جديد للبطاقة الوطنية للتعريف االإ

لك  ن أ جل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد منمن حامية املواطن وذكل م

دماج وظائف أ شاكل الزتوير أ و انتحال حممتل للهوية من  هجة، ومن أ جل اإ

واكبة الرؤية التمنوية الرمقية اليت تهنجها جديدة من هجة أ خرى، تسمح مب

جناز مشاريعها الرمقية.بالدان   وبدمع خمتلف الهيئات يف اإ

طالق مشوع حتدييث للبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية،  ن اإ اإ

دماج والتوصيات ال كرث عنارص جديدة لل مان املادي والالمادي تامتىش  ابإ

يت متكن من اس تغالل هذه الوثيقة، خاصة يف جمال تدبري الهوية، والاعامتدا 

 لكرتونية، وذكل بتوفري أ رضية للثقة لصاحل املواطننييف اخلدمات الا

 .والهيئات

ة اليت تسمح كام من شأ ن هذا املشوع قانون توفري ال رضية القانوني

اس تغالل  ،ختول لهيئات عامة وخاصة للمديرية العامة لل من الوطين بأ ن

آليات تقنية معينة، أ و أ ن تض  يف البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية عرب أ

معلومات جديدة عىل مس توى الرقاقة االإلكرتونية للبطاقة، مع تفويض 

لتشيعية والتنظميية ذه الهيئات، وذكل مع الامتثال للنصوص اتس يريها له

طيات ذات الطابع اذلاتيني جتاه معاجلة املع املتعلقة حبامية ال شخاص 

 الشخيص.

 الس يد الرئيس احملرتم،

أ ن تعمل ه الس يد الوزير احملرتم، نأ مل وكام جاء يف العرض اذلي تقدم ب

، وهو ما هذه الوثيقة التعريفية عىل تبس يط املساطر االإدارية خاصة

لعمومية س مبارش عىل حتسني ولوج املرتفقني للخدمات اس يكون هل انعاك

طار من الوضوح  لتعقيد املمتثةل يف كرثة والشفافية ابحلد من مظاهر ايف اإ

جن  از املساطر وطول الآجال.الواثئق واملتدخلني يف اإ

ىل أ نه ابلرمغ من عدد من املنشورات  ،يف هذا االإطار جتدر االإشارة اإ

عفاء املرتفقني حاميل البطاقة االإلكرتونياليت تلزم االإدارات العمومي ة من ة ابإ

د وشهادة السكىن واثئق من قبيل عقود الازدايلاالإدالء مبجموعة من ا

دالء هبذه وغريها، الزالت أ غلب املرافق العم ومية تلزم املرتفقني برضورة االإ

مما يفرغ هذا املشوع قانون من لك الغاايت وال هداف املسطرة الواثئق 

رادة حقي بل و  ،هل قية من قبل يشلك خرقا ملقتضيات تشيعية تس توجب اإ

 ليت جاء هبا هذا املشوع. للك املقتضيات التشيعية ا الاحلكومة وتزني

وطين وبتنس يق مع املصاحل ديرية العامة لل من النأ مل أ يضا أ ن تعمل امل

ابخلارج اخلارجية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون االإفريقي واملغاربة املقميني 

الوثيقة ه ية مبختلف ال قطار عىل هذعىل تسهيل حصول أ فراد اجلالية املغرب 
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حداث ماكتب متنقةلمن خالل  ،التعريفية زية كام هو الشأ ن للتجربة املمت ،اإ

دارية البيومرتي، املتعلقة جبواز السفر  طار تقريب اخلدمات االإ يف اإ

ه املراكز القنصلية خدمة للمرتفقني خصوصا مع ما ميكن أ ن تشهد ،وجتويدها

 بطاقة.من ضغط للحصول عىل هذه ال 

واملعارصة ابالإجياب عىل لك  تنا يف فريق ال صاةلتصوي  جندد ،يف اخلتام

طنية للتعريف يتعلق ابلبطاقة الو  04.20مشوع قانون رمق "من 

عادة تنظمي مؤسسة ال عامل  38.18مشوع قانون رمق "، و"االإلكرتونية ابإ

طار قراءة يف  "السلطة التابعني لوزارة ادلاخلية الاجامتعية لفائدة رجال اإ

ىل سن اس تدراك ومس تجدا منا محهل خاصة م ،اثنية ت تصبو يف معوهما اإ

 تظارات وطموحات رجال السلطة.مقتضيات تشيعية تس تجيب الن 

II )حول الاس تقاليل للوحدة والتعادليةفريق ال مداخةل: 

 :بطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتوينابل يتعلق  04.20قانون رمق مشوع  -

 الس يد الرئيس احملرتم،

 رتم،اء احملالسادة الوزر 

 السادة املستشارين احملرتمون،

يتعلق  04.20 قانون رمقمشوع ال"أ ن أ سامه يف مناقشة  يرسين

، هذا املشوع اذلي طاملا انتظره "ابلبطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونية

جراءات هممة نه تضمن اإ عىل تذليل  من شأ هنا أ ن تساعد املواطنون، حبيث اإ

اكنت تعرتض املواطن يف احلصول عىل  يل اليتمجموعة من الصعاب والعراق 

ىل هذا أ ن مقتض  ،ئقبعض الواث يف  يات هذا املشوع ستسامهينضاف اإ

ملواكبة العرص وحماربة الزتوير  ،رفع معايري ال مان فامي خيص بتدبري الهوية

ومن  ،هجةاخلدمات عن بعد من  قصد تسهيل تقدمي ،يةص وانتحال الشخ 

 .مقيةاجلرامئ الر هجة أ خرى حمارصة انتشار 

 ،احملرتم الس يد الرئيس

نه مبناس بة مناقشة هذا املشوع، ال ي  ال أ ن أ تقدم جبزيل الشكر اإ نبغي اإ

صدار ان للمديرية العامة لل من الوطين عىل احرتافيهتا العاليةوالعرف ، يف اإ

ا الآخر للتقنيات هذه البطاقة بتصمميها الفريد، ومن خالل اس تخداهم

 ،ف ضامن مس توى عال من امحلاية والوثوقيةثة اليت هتدالتكنولوجية احلدي 

 .والرتايثدد بغناها الثقايف س يدها للمغرب املتعوكذا جت 

 ،احملرتم الس يد الرئيس

ن هذه البطاقة االإ  لكرتونية معل همم عىل اعتباره جيل جديد من اإ

املواطنني من بعض الواثئق أ مام دالء، اليت من شأ هنا أ ن تعفي واثئق االإ 

 .الدة، وشهادة احلياة وشهادة اجلنس يةوكرمس ال رات العموميةاالإدا

ن توفري هذه البطا لضغط عىل مس توى املصاحل قة س يخلق نوعا من ااإ

صدارها ، سواء داخل املغرب أ و خارجه، ال مر اذلي يتطلب دمع امللكفة ابإ

خراهجا ملا لها من مزاايهذه املصاحل ابملوارد البشية قصد االإرس  وملا  اع يف اإ

بالدان مقبةل عىل اس تحقاقات  وأ نات ممتزية، خصوصا من خدم تقدمه

 .انتخابية

 ،يس احملرتمالرئ  الس يد

ننا س نصوت ليه من مزااي هذا املشوع، فاإ  نظرا ملا س بق أ ن أ رشان اإ

 .ابالإجياب عليه

III )حول العداةل والتمنيةفريق  مداخةل: 

 :لكرتوينلتعريف االإ بطاقة الوطنية ل ابل يتعلق  04.20قانون رمق مشوع . 1

 ن الرحمي الرمحهللا بسم

 رسلنيملواوالصالة والسالم عىل أ رشف اخللق 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية مبجلس املستشارين 

بطاقة الوطنية للتعريف ابل يتعلق   04.20انون رمق مشوع الق"يف مناقشة 

فريق العداةل والتمنية أ ن املس تجدات اليت جاء هبا   يفنعترب، و "االإلكرتوين

 ، وذكلتطوير بطاقة التعريف االإلكرتوين س متكن منمشوع القانون 

غناهئا ابملعلومات اليت  ضافة البعد الآيل يف و حتملهايمكن أ ن ابإ  لها،اس تعامابإ

يات ال مايم واخللفي ومعط  عىل الوجه مطبوعة بياانت تضمنت س  حيث

آ توجد ابملس لكرتونيةتوأ خرى عىل مس   ليااحة املقروءة أ من  ،وى الرقاقة االإ

قبيل االإمس الشخيص واالإمس العائيل واترخي الوالدة وصورة صاحب 

 احلساسة وغريها من البياانت ال خرى ،البطاقة والرمق الوطين للتعريف

وثيقة  البطاقة، مما س يجعل من هذه ة ال من العاليةذي درج رقاقةة ابلناخملز 

ثبات هوية صاحهباةل واكفية شام ن ولكن أ يضا لتغين ع ،ليس فقط الإ

دارية. الرغبة يفاالإدالء بواثئق أ خرى عند   الاس تفادة من خدمات اإ

لكرتوين تثري مسأ ةل ن الاس تعامل الآيل للبطاقة الوطنية للتعريف االإ  اإ

خاصة وأ ن جمال ال نظمة املعلوماتية  ،امنة هبت املتض املعطيال غالاس ت تأ مني

حساابت ال شخاص لكرتونية اليت خترتق االإ رامئ عدد من اجل حاليا رفيع

حاطة هذا اجلانب ابل وتس تغل معطياهتم الشخصية، امانت ضمما يس توجب اإ

 يتالرمقية المن خالل ضبط وتطوير شهادات ال مان  هتا، وذكلالالزمة محلاي

كام هو تصدرها املديرية العامة لل من الوطين  واليت ا البطاقةحتتوي علهي

من س تغالل هذه املعطيات ومن خالل حرص ا ،3منصوص علهيا يف املادة 

لون الهيئات العمومية واخلاصة املؤه موظفيموظفي ال من الوطين و  طرف

علهيا وص نصوابت امل وذكل حتت طائةل العق ،ذلكل من قبل املديرية العامة

 اجلنايئ.يف مجموعة القانون 

 فرهني ابحلضور الشخيص ،ال خرىأ ما الاس تعامل من طرف الهيئات 

ثبات هويته حسب  ن بعدعقيامه أ و  للمعين ىل خدمة معينة واإ ابلولوج اإ

 الطريقة اليت تتطلهبا تكل اخلدمة.

لف جناح هذا التطوير، يقتيض الزتام خمتوجندد التأ كيد عىل أ ن اإ 
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 لعمومية وامجلاعات الرتابية عند تقدمي خدماهتا للمرتفقني مبا ينصت اارااالإد

تسجيلها يف ظل القانون عليه هذا القانون، وجتاوز الاختالالت اليت مت 

ابالقتصار عىل طلب البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتوين السالف، وذكل 

ملقدمة ت ادمااخلعىل االإدالء بواثئق أ خرى للحصول قة اكفية تغين عن كوثي

قامة وشهادة احلياة وشهادة من قبيل اجلنس ية  رمس الوالدة وشهادة االإ

 احملددة بنص تنظميي.والواثئق ال خرى 

الارتقاء ابلبطاقة  ن يفوناالق مشوع هذااعتبارا ل مهية و  ،يف اخلتامو

ثباتالوطنية كوثيقة  هوية صاحهبا واس تعاملها لالس تفادة من عدد من  الإ

د  يف فريق العداةل والتمنية ابالإجياب. عليهس نصوت  ة،ارياخلدمات االإ

 .والسالم عليمك ورمحة هللا

 :املستشارين جمللس ادلاخيل النظام وتمتمي بتغيري يقيض مقرتح .2

 ن الرحميالرمحبسم هللا 

 املرسلنيوالصالة والسالم عىل أ رشف 

 حملرتم،رئيس االس يد ال

 الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 يدات والسادة املستشارون احملرتمون،الس  

طار مناقشة  يشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية يف اإ

ىل تغيري وتمتمي قرتح امل جمللس املستشارين اذلي النظام ادلاخيل الرايم اإ

لفراغ القانوين احلاصل فامي يتعلق من أ جل ملء ا ، وذكلاقتضته الرضورة

روف غري العادية، وهو ما أ ابنت عنه الظرفية اليت بعمل اجمللس خالل الظ

 نعيشها حاليا يف ظل انتشار جاحئة كوروان.

ح اذلي حنن بصدد وقبل اخلوض يف مضامني املقرت  ،والبد يف البداية

س نا لضامن مناقشة مضامينه، أ ن ننوه ابجملهودات اليت بذلت من طرف جمل 

املرتبطة ابلوظيفة التشيعية واضطالعه جبميع أ دواره ادلس تورية سري أ شغاهل 

احلرص  ،ويف نفس الوقت ،ومراقبة معل احلكومة وادلبلوماس ية الربملانية

جراءات اب الالزتامعىل  املعلن عهنا للحفاظ  والتدابري الاحرتازية والوقائيةالإ

 أ عضائه وأ طره االإدارية. عىل سالمة

 استامثر وسائلعل من نقط النجاح املضيئة يف هذا اجلانب، ول

يف أ شغال اجمللس من أ عضاء اجمللس مشاركة التكنولوجيا احلديثة لضامن 

دلامئة أ و اجان سواء داخل الل ،التصويت عن بعدو  املناقشة الفعليةخالل 

 ،مة، وذكل يف احرتام اتم لل حاكم ادلس تورية املؤطرةيف اجللسات العا

 به يف هذا اجلانب. حيتذىجعل اجمللس مثاال  وهو ما

اكن يف  ناجملس   أ ن بلك موضوعية عىلفريق العداةل والتمنية، جنزم، يف و 

جيايب مع النصوص التشيعية  ناتفاعل املرحةل، حيث مس توى  بشلك رسيع واإ

جراءات املطلوبة يف هذه الالزمة للتأ طري القانوين خمل  تلف التدخالت واالإ

، ذكلوالتنويه مبا يس تحق  ،ل مراقبة العمل احلكويمالظرفية، ومن خال

ىل تداركها واقرتاح حلول بشأ هنا.وال  ىل النقائص املسجةل وادلعوة اإ  تنبيه اإ

معل جلنة  طبعروح التوافق اذلي بق العداةل والتمنية يف فري كام ننوه

صالح  أ ننا وابالإجامع احلاصل عىلالنظام ادلاخيل،  هام هيدف بصدد اإ

ىل يف معهل،  الارتقاء بأ داء اجمللس وتعزيز حاكمته وضامن الفعالية ابل ساس اإ

 ةوالتشيعي ةالرقابيلالس مترار يف أ داء وظائفه بوضع القواعد الرضورية 

 يف الظروف غري العادية، ملانية وتقيمي الس ياسات العموميةلوماس ية الرب ادلبو 

جيابيةصورة  بذكل ليعطي  .دلى املواطنات واملواطنني اإ

دخال عدد من املقتضيات املت نت هذه املناس بةكام اك علقة مواتية الإ

ىل بتفعيل الطابع الرمسي  دماهجا يف أ شغال اجمللس، ابالإضافة اإ لل مازيغية ابإ

اعد املتعلقة مبسطرة ادلراسة والتصويت عىل مشوع قانون املالية القو 

خبار جلنة املالية ابجمللسب واملرتبطة كذكلاملعدل  بري املتخذة ابلتدا طريقة اإ

احلاالت الطارئة وغري من دلن احملكومة خالل الس نة املالية خبصوص 

 املتوقعة.

التزنيل ال مثل لهذه املقتضيات  عىل أ ن ال مه يمكن يف ونؤكد يف ال خري

حول خمتلف  المنطية اليت أ صبحت دلى املواطنمن أ جل تغيري الصورة 

ابعتبارها  ،فة خاصةتشيعية بصوحول املؤسسة ال  ،املؤسسات بصفة عامة

من ال هجزة اليت  ارئيس ي اوهجاز  ،اطةاملؤسسات اليت تضطلع بدور الوس أ مه

 ميقراطية.متزي ادلول ادل

 .والسالم عليمك ورمحة هللا

VI )حول احلريكفريق ال خةلمدا: 

 :لبطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونيةيتعلق اب 04.20رمق  قانونمشوع . 1

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،حملرتمونالس يدات والسادة املستشارون ا

مشوع قانون رمق "ابمس الفريق احلريك ملناقشة يشفين أ ن أ تدخل 

لكرتونية 04.20 دالء مبالحظاتنا  "يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف االإ لالإ

 نا حوهل.واقرتاحات 

ير حول عرضه لس يد الوزل ويف البداية أ ود أ ن أ تقدم ابلشكر اجلزيل 

طر ول  اء ضعأ  املوقرة رئيسا و  نةللج القمي واملفصل، والشكر موصول أ يضا 

 احملرتمني لس اجملالوزارة وأ طر 

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

ال أ ن نسجل أ مهية هذا املشوع يسعنا حنن يف الفريق احلريك ال  اإ

طاره من أ جل تطوير بطاقة التعري ،لهاما ف الوطنية واجلهود اليت بذلت يف اإ

دماج وظائفو بغية احلد من مظاهر الزتوير،  جديدة تسمح مبواكبة الرؤية  اإ

التمنوية الرمقية اليت تهنجها بالدان، وذكل ابقرتاح خفض السن االإلزايم 

ىل ( اإ 18للحصول عىل بطاقة التعريف من سن الثامنة عش س نة )

ماكنية منحها  ،(16السادسة عش س نة ) ىل اإ ضافة اإ يضا وذكل لقارصين أ  لاإ
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جبا ا عند سن الثامنة عش رية جتديدهبطلب من النائب الشعي، مع اإ

 س نة ل خذ البصامت.

كام نمثن أ يضا اعامتد التقنيات احلديثة من أ جل مواكبة املس تجدات 

بطاقة احلالية ذكل من خالل تعويض شفرة ال و الاجامتعية وال منية، 

حداث قن ولوج مطبوع ع آليا واإ ىل جانب  ،ىل البطاقةواملساحة املقروءة أ اإ

ماكنية اس تغالل  ،وعهبا هذا املش  ىتمزيات جديدة أ   وذكل مثل عدم اإ

ال من طرف موظفي ال من الوطين قاملعطيات املضمنة ابلرقا ة االإلكرتونية اإ

املؤهلني ذلكل من قبل وكذا موظفي الهيئات العمومية واخلاصة  ،املعنيني

البطاقة اجلديدة من متكني مهية أ  كام نسجل  املديرية العامة لل من الوطين.

دارية أ  ق واثئالاس تغناء عن  خرى، وهو ما يعزز جناعة اخلدمات االإ

 وتبس يط مساطرها.

طار فاصةل  ضافةاإ نقرتح  ،تعزيز فعالية وجدوى هذه الوثيقة الهامة ويف اإ

ىل املعطيات الشخص ادلم  البطاقة تضميهنا يف بطاقة ية اليت يرغب صاحب اإ

رض مهية خاصة يف حاةل املأ  االإجراء من هذا وذكل ملا ل  ،التعريف اخلاصة به

 .أ و يف حاالت حوادث السري ال قدر هللا

 ،الس يد الرئيس

 ،الس يد الوزير

ص املادتني الرابعة واخلامسة حرصا عىل كتابة ال سامء الشخصية نت 

غفال ومعلوماهتم ابحلرفني العريب والعائلية للمواطنني للغة  والالتيين مع اإ

ىل جانب اللغة العربية بصفهتاة ال مازيغي ادلس تور يف  نأ   لامع ،لغة رمسية اإ

"صيانة  ـــرصاحة عىل أ ن ادلوةل تتعهد بينص فقرته الثانية من التصدير 

ربية تالمح وتنوع مقومات الهوية الوطنية املوحدة ابنصهار لك مكوانهتا الع

عىل  ينصادلس تور  نمس الفصل اخلامن أ  كام ، " واالإسالمية وال مازيغية..

دلوةل ابعتبارها رصيدا مشرتاك مجليع "تعد ال مازيغية أ يضا لغة رمسية ل أ نه

ويه أ حاكم دس تورية مرتمجة يف القانون التنظميي ، "اس تثناءاملغاربة بدون 

مما يس توجب تدارك هذا ، ةلل مازيغيعيل الطابع الرمسي املتعلق مبراحل تف 

املطبوعة ابلوحدة يف الوطنية  ذي الصةل ابلهويةالهام ال مر يف هذا املشوع 

 .عرب نص تنظميي وذكل ،التنوع

العملية ولهذا املبدأ  لهذا نتفهم املربرات التقنية  ذواإ هذا ال ساس، وعىل 

ية بتعديل قانون احلاةل املدن  وتالزم ذكل ،مجيعاحوهل اذلي ال خنتلف 

ن ذكل ال مينع ،ساس يا للمعطيات الشخصيةأ  اليت تعد مرجعا وجسالهتا   فاإ

اقرتاحني س ية وذكل من خالل دماج ال مازيغية يف هذه الوثيقة ال سامن اإ 

ىل تفاعلمك الاجيايب   حدهام:أ  أ و مع  ،معهام الس يد الوزير احملرتمنتطلع اإ

مازيغي ال   ابحلرفعىل حترير معطيات البطاقة الوطنية التنصيص : والأ  

ىل جانب احلرفني العريب والالتيين ىل ، مع اإ من  32املادة حاكم أ  االإحاةل اإ

ويه املادة  ال مازيغيةملتعلق مبراحل تفعيل ا 26.16مق القانون التنظميي ر

دماج ال مازيغية يف بطاقة التعريف الوطنيةاحملددة للآجال الزمنية   الإ

 ؛املتصةل هباوخمتلف الواثئق 

فاء مرحليا بكتابة املعطيات العامة غري الشخصية يف بطاقة كتاالإ اثنيا: 

اس تكامل انتظار  يف ،مازيغيابحلرف ال  قبيل اململكة املغربية من التعريف 

جراء ويف  املس تلزمات القانونية والتقنية لتعمميها عىل ابيق املعطيات، هذا االإ

لصةل ي اذحاكم ادلس تور والقانون أ  تزنيل تعبري ملموس عن الشوع يف 

نصاف هذا املكون ال    ،ا وروافدهااملتنوعة مبكوانهتصيل يف هويتنا املغربية ابإ

 ص التنظميية. ونمتىن تدارك ذكل من خالل النصو 

وتعاونمك ادلامئ  ،الس يد الوزير احملرتم ،تنوهينا مبجهوداتمكجندد  ،ختاما

نتاج تشيعي ممتزي ونوعي طيةل هذه املر  ،مع هذه اللجنة  ،حةلمما مكن من اإ

جدد ويه مناس بة لن .طبيعة الظرفية املطبوعة جباحئة كوروان وتداعياهتارمغ 

املتواصةل و املبذوةل واجلهود اجلبارة  ياتابلتضح التنويه لفريق احلريك ابمس ا

للحد  ،مركزاي وهجواي وحمليا ،الرتابيةلاكفة مسؤويل وأ طر وأ عوان االإدارة 

 .من اجلاحئة وتداعياهتا

س يد الرئيس احملرتم تفاعلنا االإجيايب مع هذا املشوع نؤكد ال  ،وختاما

 وير وثيقة الهوية الوطنية. واملندرج يف تطالهام 

القيادة احلكمية ت  حتمجيعا خلدمة مصلحة الوطن واملواطنني وفقنا هللا

 .لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده

عادة تنظمي 38.18مشوع قانون رمق . 2 مؤسسة احلسن الثاين  يتعلق ابإ

طار ، ارة ادلاخليةرجال السلطة التابعني لوز لل عامل الاجامتعية لفائدة يف اإ

 :قراءة اثنية

 ،يد الرئيس احملرتمالس  

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة املستشارون احملرتمون

مشوع قانون رمق "يشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق احلريك ملناقشة 

عادة تنظمي مؤسسة احلسن الثاين لل عامل الايتع 38.18 جامتعية لق ابإ

طار ق "لوزارة ادلاخليةة التابعني لفائدة رجال السلط وذكل  ،راءة اثنيةيف اإ

دخال تعديلني عىل املادة  من املشوع من طرف جملس  29بعد أ ن مت اإ

 .النواب هبدف جتويد النص شالك ومضموان

 ،الس يد الرئيس

صالح انسجاما مع منظوران  يف الفريق احلريك واذلي يعترب دوما أ ن اإ

امل ت ال ساس ية لتحفزي الرأ سبني املرتكزا يعد من الاجامتعيير العمل وتطو 

جياب أ هداف هذا  ننا نسجل ابإ البشي عىل املردودية والنجاعة والتخليق، فاإ

ىل مراجعة وحتديث االإطار القانوين املنظم  املشوع الهام واليت تريم اإ

التابعني  سن الثاين لل عامل الاجامتعية لفائدة رجال السلطةملؤسسة احل 

امتعية والتخيمي ل توفري خدمات ومرافق اج، وذكل من خاللوزارة ادلاخلية

وتنظمي أ نشطة ذات طابع ثقايف وترفهييي لفائدة املنخرطني وأ زواهجم 

مني الصحي أ  خدمات يف جمال التغطية الصحية والتوأ بناهئم، وكذا تقدمي 

ماكنية الاس تفادوتشجي ىل جانب اإ بشوط تفضيلية  ةع املشاريع السكنية اإ
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، فضال عرب الشاكة ملؤسسات العمومية واخلاصةاليت تقدهما امن اخلدمات 

 العاملني بوزارة ادلاخلية مبختلف نيمن انفتاح املؤسسة عىل اكفة املوظف

هو ، و عىل رجال السلطة فقط الاقتصار، عوض فئاهتم وأ صنافهم ودرجاهتم

مؤسسة احلسن ويه " ما اس توجب التنصيص عىل التسمية اجلديدة لها

املوظفني التابعني لوزارة جامتعية لفائدة رجال السلطة و لل عامل الا الثاين

 ".ادلاخلية

ننا نمثن اإ ، فوعىل ضوء ما جيري به العمل يف عدد من املؤسسات املامثةل

قرار املشوع مبدأ   لزايم ملوظفي وز الاخنراطاإ ارة ادلاخلية املزاولني االإ

شارهتا أ و وضوعني ر أ مام املوظفني امل الاخنراط، مع فتح ابب ملهاهمم هن اإ

، واس مترار املنخرطني احملالني عىل التقاعد املتعاقدين معها امللحقني دلهيا أ و

ىل جانب وأ زواهجم وأ بناهئم يف الاس تفادة من خدمات املؤسسة ، هذا اإ

حداث مؤ  ماكنية اإ يكون الغرض  ،سسات فرعية اتبعة لهاالتنصيص عىل اإ

س امي يف طوير هماهما الؤسسة وتهداف املأ  م بأ نشطة لتحقيق مهنا القيا

، مكت نمثن أ يضا تنصيص املشوع جامتعية والصحية والرتفهييةاجملاالت الا

ماكنية املؤسسة تعزيز قدراهتا مبوارد  حلاق أ و عىل اإ بشية عن طريق االإ

ضافة  ،الوضع رهن االإشارة ماكنية توظيف اإ عىل ختويل املؤسسة اإ

ىل ام مبهام حمددةللقيمع اخلرباء برام اتفاقيات مس تخدمني واإ  ، وكذا اللجوء اإ

 .ة ذلكلطر خمتصة أ و أ عوان لكام دعت الرضور أ  اقد مع التع

كام ال يفوتنا التنويه أ يضا حبرص املشوع عىل تس يري هذه املؤسسة 

خضاعها الية املنتظمةوتنظميها املايل وحاكمهتا واملراقبة امل ، وذكل من خالل اإ

ن أ  ، وتقدمي تقرير يف شب للخربةمكتس نوي حلساابهتا من طرف  اصالفتح

ىل جانب خضوع املؤسسة ملراقبة املفتش ية  لس التوجهييي والتتبعلمجلذكل  اإ

ماكنية اإ ، وكذا علق ابحملامك املاليةتامل  62.99العامة للاملية ول حاكم القانون رمق 

دارة الرتابية القيام مب مفتش ية ال و أ  لعمليات املالية ل هام التدقيق عامة لالإ

 .بية للمؤسسة وافتحاص تدبريهااحملاس 

من أ مهية هذا املشوع وأ هدافه النبيةل اليت  ا، وانطالقويف ال خري

، تتوىخ حتسني ال وضاع الاجامتعية لهذه الفئة املهمة من موظفي ادلوةل

ننا نصوت عليه ابالإجياب  .فاإ

 .راوشك

 :املستشارين جمللس ادلاخيل النظام وتمتمي بتغيري يقيض مقرتح. 3

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،السادة الوزراء احملرتمونالس يدات و 

 ،منيرت السادة املستشارين احملالس يدات و 

مبناس بة  جلس نا املوقرمبالفريق احلريك يشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس 

ىل تغيري وتمتمي قانون يريم مناقشة مقرتح ادلاخيل جمللس النظام  اإ

بعض الظروف ه وجعهل يامتىش مع ما تفرضه يف أ فق جتويد، املستشارين

آنذاك كن مؤسستنا التشيعيةميغري املتوقعة، و الاس تثنائية   ممارسةمن  أ

 .القانونية وادلس تورية وفقا للضوابطهماهما 

 ،س يد الرئيسال 

ظل  أ يت يفمناقش هتا، تن بصدد ه املبادرة التشيعية، اليت حنن هذاإ 

جراء تفيش وابء كوروان  من داناليت تعيشها بال الاس تثنائيةالوضعية 

جراءاتمن  أ عقهباوما " 19-كوفيد" اليت مت الس امي تكل  ،وتدابري احرتازية اإ

ض الرضورة عدم لضامن سري معل املؤسسة التشيعية، حيث تفر  اختاذها

اثر الكثري أ   امذات صبغة اس تعجالية،  تعطيل هذه املؤسسة لمترير قوانني

وجود فراغات قانونية  خبصوصت ابب الاجهتادامن اجلدل وفتح 

ىلتدعو و  تؤطر معل الربملان مبجلس يه يف مثل هذه احلاالت، ودس تورية  اإ

 .هذه الثغراتلتدارك اعامتد أ رضية قانونية 

، مجلسللتعديل وتمتمي القانون ادلاخيل ل قرتح هذا امل ما جاء بهولعل 

من  ه املؤسسةهذه تخذت ملا قد  ة والتنظمييةالقانوني تالآلياوضع كن من ميس  

مس تقبال،  حتس با لوضعيات مماثةل ،معلها اس متراريةملواهجة حتدي  تدابري

سن مقتضيات خاصة اباب ل  خصص حيث ،بدلان ال قدر هللا تواجهاليت قد و 

 نائية وال حواليات اش تغال اجمللس وضوابط سريه يف الظروف الاس تث بكيف 

ىل جانب ةالعادي غري آلية  اعامتد التنصيص الرصحي عىل، اإ التصويت أ

شاكالتلتجاوز االإلكرتوين عن بعد  ادلس تورية املرتبطة ابلتصويت  االإ

بوضع نظام دلراسة مشوع حاكم تتعلق ابعتباره حقا خشصيا، فضال عن أ  

خبار جلنة م الية املعدل والتصويت عليهقانون امل الية اجمللس مبا قد وكيفية اإ

ء احلاالت الطارئة وغري  أ ثناتدابري تتعلق ابجلانب املايل احلكومة من تتخذه

حداث حساابت خصوصية للخزينةاملتوقعة  .، من قبيل اإ

اللغة  حول جاء بهيف ما ، تمكن أ مهية هذا املقرتح عالوة عىل ذكل

دماهجا يف أ شغي ك تتعلق ب من خالل سن أ حاكم  ،ال مازيغية ال فيات اإ

ل مازيغية للطابع الرمسي اتفعيل ل  هذه املؤسسة معود طااخنر  تؤكد اجمللس،

دماهجا يف احلياة العامة ، انسجاما مع جمال التشيع خاصة يفو  وكيفيات اإ

مبراحل املتعلق  26.16أ حاكم ادلس تور ومقتضيات القانون التنظميي رمق 

دماهجا يف احلياة اتفعيل  مازيغية واإ ذ ليسعنا يف لعامة، الطابع الرمسي لل  واإ

ال أ ن نعزت وننوه هبذه امل الفر  يف  ،من هجةدرة اليت ستسامه بايق احلريك اإ

شعاع اللغة ال مازيغية آليات  تعزيزيف  ومن هجة أ خرى والارتقاء هبا، اإ أ

ة املطبوعة أ كيد اخلصوصية الهوايتية الوطنيوت املوقر مبجلس نا التواصل

 .بوحدهتا املتنوعة

 الس يد الرئيس،

ىل ظروف اس تئناف معاب ل جملس نا املوقر يف ظل احلاةل لرجوع اإ

روح نسجل أ ود أ ن  ية اليت فرضهتا حاةل الطوارئ الصحية،الاس تثنائ 

 ،اليت عربت عهنا اكفة مكوانت اجمللسالعالية  املسؤوليةالوطنية الصادقة و 

ب وتقريب وهجات النظر بني مكوانت حيث شلك التوافق أ داة لتذوي

مياان مهنواملعارض ةعن منطق ال غلبيبعيدا  ،اجمللس ا بدقة وحساس ية ة، اإ

 برضورة اختاذ مجموعة من االإجراءات الاحرتازية جتنب أ عضاءهو  املرحةل
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جراءات احلجر الصحياجلاحئة،  خماطر وأ طره عامال الإ ن ومتكن اجمللس م ،اإ

ايب، ويه اجملهودات اليت مكنت جملس نا املوقر ممارسة دوره التشيعي والرق

نتاج تشيعي ممتزي خالل همن  نوعي أ حاط ، وأ داء رقايب ذه املرحةلاإ

 تلف تداعيات اجلاحئة الآنية واملقبةل.مبخ 

توجه بشكر خاص ل عضاء جلنة النظام ل   أ غتمن هذه املناس بةكام 

 ،لمجلسعىل مراجعة مقتضيات النظام ادلاخيل لادلاخيل اليت سهرت 

دخال التعديالت املقرتحة من طرف الفرق  النيابية يف جو ةواجملموع واإ

جامع ، مع  الكبري لهذه اللجنة املوقرة، مسجلني تقديرانوالتوافق يطبعه االإ

التعديالت النوعية اليت سامه هبا الفريق احلريك يف هذا املنتوج التشيعي 

ىل أ ن حيظى مبوافقة احملمكالهام، وا  .ة ادلس توريةذلي نتطلع اإ

 ادلاخيل مقرتح تعديل النظام مع ايبتفاعلنا االإجينعلن عن  ،ال خريويف 

 .الفعال يف تزنيل وتفعيل مقتضياته نااخنراط مسجلني  جمللس نا املوقر

 .والسالم عليمك

V )التجمع الوطين فريق ابمس الس يد محمد البكوري املستشار  مداخةل

 :حول لل حرار

 :ينبطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتوابل يتعلق  04.20قانون رمق مشوع  -

 ،احملرتم الس يد الرئيس

 ،نياحملرتم راءالوز ات والسادةلس يدا

  ،الس يدات والسادة املستشارين احملرتمني زماليئ

معمك يف مناقشة ابمس فريق التجمع الوطين لل حرار، يشفين أ ن أ سامه 

 "،لكرتونيةطنية للتعريف االإ املتعلق ابلبطاقة الو  04.20مشوع قانون رمق "

تطلب رمقنة مجيع اليت ت بلية واملس تق  يف املرحةل احلالية رضوراياذلي نعتربه 

 قدهما االإدارة.خلدمات اليت توااملرافق 

عىل هذا املشوع اذلي  الس يد وزير ادلاخلية امسحوا يل أ ن أ هئنو 

طار   ،ةالالكرتوني التعريف بطاقةمن طرح جيل جديد ل السعيجاء يف اإ

ذ بعد عش س نوات عىل اعامتدها عىل امليض قدما يف  همبذكل عز  يؤكد، اإ

اليت يريدها جالةل املكل التمنوية  الرؤيةاخلدمات الرمقية مبا يامتىش مع تطوير 

يف رفع  سامهت س  همقتضياتأ ن  كام ،محمد السادس حفظه هللا لبدله وشعبه

 تحالها.معايري ال مان فامي يتعلق بتدبري الهوية وحامية ان 

دماج وظ تاطو اخلحنيي كذكل  ائف جديدة يف هذه الرامية اىل اإ

آمن للخدمات الرمقية ابتس البطاقة لنس بة لعموم مح بولوج مبسط وأ

 متكنكام  ،قباهلم املزتايد عىل التكنولوجيات احلديثةاإ يف ظل  ،املواطنني

لمؤسسات العمومية من تعزيز ابقة اخلدمات الرمقية ابلنس بة ل أ يضا

 ة اخلدمات.ماكنية قراءهتا، مبا يضمن انس يابياإ ، عرب فتح اصةواخل

ن الوطين كل للمديرية العامة لل مكذطار هذا االإ يف والشكر موصول 

خر لآ  هاصدار هذه البطاقة من خالل اس تعامل اإ عىل احرتافيهتا العالية يف 

ة امحلايمن  تروم ضامن مس توى عال اليت احلديثة التقنيات التكنولوجية

 و رسقهتا.أ  ل ضياعها حلاميل البطاقة وتفادي سوء اس تعاملها يف حاوقية واملوث

 للمغرب املتعدديدها جتس  و  يفيةلهذه الوثيقة التعر  ه ابلتصممي الفريدكام ننو 

 بغناه الثقايف والرتايث.

 ،احملرتم الرئيسالس يد 

أ زمة غري مس بوقة جراء  عىل وقع تعيش بالدان منذ شهر مارس املنرصم

 اجامتعيةكوروان، وهو ما جعلنا يف مواهجة أ زمة اقتصادية و تفيش وابء 

هذا  .املعوزة لل رسىل رصف تعويضات مالية اإ  معها ادلوةلاضطرت 

جراء والفقرية من أ جل ات الهشة اذلي اصطدم بصعوابت يف حتديد الفئ االإ

، الاس تفادة من ادلمع الاس تثنايئ املقدم لل رس العامةل ابلقطاع غري املهيلك

املوحد. ويعترب اجليل رساع ابعامتد السجل الاجامتعي كد عىل رضورة االإ أ  مما 

لبنة  اليوموزارة ادلاخلية ه اذلي تشف علي لبطاقة التعريف الوطنية اجلديد

ورش الهام اذلي يروم ضبط وتيسري معليات أ ساس ية لتسهيل تنفيذ هذا ال

 .اس هتداف املس تفيدين من برامج ادلمع الاجامتعي

 ،احملرتم يسالس يد الرئ 

 ،نياحملرتم راءالوز ات والسادةالس يد

 ،ملستشارين احملرتمنيزماليئ الس يدات والسادة ا

ننا  من موقعنا داخل  انطالقاو تجمع الوطين لل حرار، فريق ال  داخلاإ

يف بناء  بأ مهية الرمقنة والتكنولوجيا نسجاما مع قناعاتناوا ال غلبية احلكومية

املشوع نؤكد أ ن هذا ، يف عدة مناس باتواليت طالبنا هبا  مغرب الغد

عىل هذا ال ساس، . و وي لبالدانحةل جديدة يف املسار التمنر ملس يؤسس 

  .ابالإجياب صوت عليهنس  

 .تعاىل وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا 

IV )حول الاشرتايكفريق ال مداخةل: 

 :ونيةاالإلكرت  للتعريف الوطنية ابلبطاقة يتعلق 04.20 رمق قانون مشوع -

 ،الرئيس الس يد

 ،لوزيرا الس يد

 ،املستشارون السادةو  الس يدات

 مناقشة يف شاريناملست  مبجلس الاشرتايك الفريق ابمس التدخل يشفين

لكرتونية للتعريف الوطنية ابلبطاقة يتعلق 04.20 رمق قانون مشوع"  ،"االإ

 ةنيالإلكرتوا التعريف بطاقة من جديد جيل ابعامتد نهأ   الفريق يف نعتربو 

 صعيد عىل الفاعلني وخمتلف واملواطنني املواطنات لتطلعات يس تجيب

 قد املغرب يكون ومعلية، مؤمنة ذكية، تعريف بطاقة عىل ابلتوفر اململكة

 .للمواطنني الرمقية الهوية تعزيز معلية يف بقوة اخنرط

 ،الرئيس الس يد

 اديةملا صائصهاخ بفضل التعريفية الوثيقة هذه من اجلديد اجليل س يتيح

 املؤسسات لمتكني الالزمة ال رضية وموثوقية، أ منا أ كرث جتعلها اليت والرمقية

 .الرمقية خدماهتا ةابق تعزيز من واخلاصة العمومية
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ىل الرضورة برزت وقد طالق اإ  التعريف بطاقة من جديد جيل اإ

 مع ،الوطين لل من العامة املديرية تصدرها رمسية وثيقة تعترب اليت الوطنية،

 طرف من التكنولوجيا اس تخدام عوش يو  املتسارع التكنولويج ورطالت

جراء أ و االإدارية أ غراضهم لقضاء يويم بشلك املواطنني  أ و مالية معامالت اإ

دارية، ثبات رضورة من ذكل يقتضيه ما مع اإ  افقهير  وما رمقي، بشلك الهوية اإ

 هوية اجلديدة التعريف بطاقة وس تضمن. الهوية وانتحال الزتوير خماطر من

ىل ومؤمنا امبسط وولوجا أ منا، أ كرث  املواطنني، طرف من الرمقية اخلدمات اإ

آخر املاس تع عىل املعنية السلطات حبرص ذكلو   والتقنيات الابتاكرات أ

صدار يف وامحلاية ال من من عالية درجة تضمن اليت التكنولوجية  هذه اإ

 .الرمقية وامحلاية ةاملتغري  البرصية وال مناط البارزة الطباعة تشمل البطاقة،

 اليت الوطنية، التعريف بطاقة تشلك املتطورة، ال منية اوخبصائصه

 السن، رشط الاعتبار بعني ال خذ ندو  للقارصين أ يضا متاحة س تكون

آمنا رسيعا جرسا  اتصاال أ كرث صار عامل يف االإنرتنت، عرب اخلدمات حنو وأ

 رئيس يا، حتداي نيشالك صيةالشخ  املعطيات وحامية املبادالت أ من وأ صبح

ماكنية املغاربة مواطننيلل تضمن حيث ىل الآمن الولوج اإ  الرمقية اخلدمات اإ

 .الشخصية املعطيات حامية مع االإنرتنت عرب صةواخلا العمومية للمؤسسات

 ،الرئيس الس يد

ننا ،طلقاملن هذا منو   هل ملا املشوع هذا نمثن الاشرتايك الفريق يف فاإ

 املدخل يه اجلديدة الوطنية البطاقة وعمش  أ نو  خصوصا ،أ مهية من

ذن ،للساكن الوطين السجلو  املوحد الاجامتعي السجل لتزنيل ال ساس  اإ

 جسل يف املغرب فقراء س يصنف اذلي القانون هذا تطبيق أ ساس فهيي

 هذا س ندمع ذلكلو ،مبارش وبشلك ماداي دمعهم معلية ليلتسه  خاص

 .امينهمض مجيع عىل ابالإجياب نصوتو  املشوع

IIV )حول م ملقاوالت املغربالاحتاد العافريق  مداخةل: 

 :االإلكرتونيةيتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف  04.20رمق مشوع قانون . 1

 ادلاخلية احملرتم،وزير الس يد 

 ن،ون احملرتموسادة املستشار الس يدات وال 

 ،احملرتم اجللسة الس يد رئيس

ثر  ،ملغربا العام ملقاوالت يطيب يل ابمس فريق الاحتاد  ادلراسةعىل اإ

يتعلق ابلبطاقة الوطنية  04.20ع قانون رمق ومش " يت عىلو والتص

ادلاخلية وامجلاعات دخل مضن اختصاص جلنة ي اذلي "الإلكرتونيةللتعريف ا

اء االإجيابية اليت سادت خالل ابل جو  أ ن أ نوه ،الرتابية والبنيات ال ساس ية

للك املستشارات  الفاعلاط ر ، وابالخناجللسة التشيعية العامةهذه 

 .الهان اذلين حرضوا أ شغوشار واملست 

ابلشكر اجلزيل  ،هبذه املناس بة ،احملرتم الس يد الوزير ،كام أ تقدم لمك

 يف امهيسس  بشلك ،اجللسة العامةخاصة أ مام  عىل عرضمك القمي والشامل

اجللسة عىل مس توى  ،قانونالا هذمشوع دراسة تيسري مسطرة 

  .موميةالتشيعية الع

 ،احملرتمرئيس الالس يد 

يتعلق ابلبطاقة الوطنية للتعريف  04.20رمق مشوع قانون "ف هيد

ىل الا، "االإلكرتونية س تجابة لتطلعات املواطنات واملواطنني وخمتلف اإ

وانتحال الهوية، وذكل  الفاعلني عىل صعيد اململكة خبصوص حماربة الزتوير

 .بكون هذه البطاقة ذكية مؤمنة ومعلية

د دف مشوع هذا القانونكام هي ىل اإ ة تسمح ماج وظائف جديداإ

دراج عدد من مبواكبة الرؤية التمنوية الرمقية اليت تهنجها اململكة، و ابإ

جناز البطاقة  .خاصة ابلنس بة للقارصين ،املس تجدات املتعلقة ابإ

 ،احملرتمرئيس الالس يد 

ننا يف  مشوع"م أ حاكنمثن ، فريق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب اإ

قيد ، "ة للتعريف االإلكرتونيةاقة الوطنييتعلق ابلبط 04.20رمق  قانون

 .تشيعية العموميةاجللسة ال ى عىل مس تو  والتصويت واملصادقة ادلراسة

ننا ، وانسجاما مع موأ خريا وقف فريقنا داخل اللجنة الربملانية اخملتصة، فاإ

عريف لوطنية للتيتعلق ابلبطاقة ا 04.20رمق قانون مشوع "نصوت عىل 

 ابالإجياب. "االإلكرتونية

صغائمكا عىلر شكو   . حسن اإ

 :شارينلس املست مقرتح تغيري وتمتمي النظام ادلاخيل جمل .2

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،رتملوزير احملالس يد ا

 ،ون احملرتمونالس يدات والسادة املستشار 

 ،املغربابمس فريق الاحتاد العام ملقاوالت  ،يشفين أ ن أ تدخل اليوم

بد وال والتصويت عىل مقرتح النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، ملناقشة

عداد مقرتح تعديل النظام نأ ن نشكر بداية أ عضاء اللج  ة اليت لكفها اجمللس ابإ

ات النظام ادلاخيل جمللس جاء ملالمئة مقتضيملقرتح اذلي هذا ا اخيل،ادل

دول العامل، ا بالدان كبايق املستشارين مع الظرفية الاس تثنائية اليت تعيشه

ىل اعامتد مجموعة  ،"19-جراء انتشار وابء "كوفيد ما دعا جملس املستشارين اإ

املرحةل وفق ملاين يف هذه من التدابري الوقائية والاحرتازية لتيسري العمل الرب 

فة أ عضاء اجمللس من ممارسة حقوقهم ادلس تورية تصور معيل يسمح لاك

 ل مة.املس متدة من متثيليهتم ل

ننا يف فر  ونش يد مبختلف التدابري  هيق الاحتاد العام ملقاوالت املغرب ننو اإ

واليت متزيت بضامن ممارسة  ،اليت اعمتدها جملس نا املوقر خالل هذه املرحةل

من خالل توفري  ،وريةلس حلقوقهم وصالحياهتم ادلس تلسادة أ عضاء اجملا

وكذا  ،مة عن بعداملشاركة يف اجامتعات اللجان واجللسات العاخدمة 

ي مكن أ عضاء اجمللس من املشاركة يف التصويت جراء ال مه اذلاالإ 
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 لكرتوين عن بعد.االإ 

 ،الس يد الرئيس

ننا  يشلك  ملقرتحنرى أ ن هذا اغرب يف فريق الاحتاد العام ملقاوالت املاإ

معل جملس  من خالل تنظمي ،املؤسسايت لبالدان لبناءايف  أ ساس ية لبنة

ل تمتمي ال حاكم املتعلقة مبناقشة القوانني املالية املعدةل من خالاملستشارين، 

خبار املنصوص عليه يف املادة  آلية قانونية لالإ  26والتصويت علهيا، ووضع أ

يل لق بقانون املالية، كام أ ن تعداملتع 130.13رمق من القانون التنظميي 

بتحديد  تعلقامل  26.16النظام ادلاخيل جاء اس تجابة للقانون التنظميي رمق 

 مراحل تفعيل الطابع الرمسي للغة ال مازيغية.

 رابعهو  واذلي تعديل النظام ادلاخيل جمللس املستشارين، كام نعترب أ ن

 اــرضورة البد مهن ،2011نة ـ ورية لس ــستد املراجعة ادلــتعديل من نوعه بع

تذليل الصعوابت اليت أ فرزهتا املامرسة يف خمتلف جوانب العمل  من أ جل

 ملاين، ومعاجلة مظاهر القصور اليت حتول دون التطبيق السلمي أ و الاكمل الرب 

وخلق الآليات الرضورية لعمل اجمللس خالل لبعض املامرسات الربملانية، 

 .ا بالدانة اليت تعيشهالظروف الصحية الطارئ

عىل احلضور والتفاعل االإجيايب خالل خمتلف  افقد حرص فريقن ،لهذا

عداد ومناقشة ملا يكتس يه من أ مهية كبرية يف  ،ودراسة هذا املقرتح مراحل اإ

، وهو ما المس ناه يف اكفة السادة أ عضاء تنظمي أ شغال جملس املستشارين

جياد الصيغ  بشأ ن التعديالتاللجنة من حيث احلرص ادلامئ عىل التوافق  واإ

 .مكوانت اجمللس املناس بة مجليع

 ،الس يد الرئيس

ننا يف فريق الاحت ،ويف ال خري وننوه اد العام ملقاوالت املغرب نمثن فاإ

ضفاء طابع احلاكمة  هبذا ىل جتويد العمل الربملاين وعقلنته واإ املقرتح الهادف اإ

 اب.يتنا عليه ابالإجي، كام نعرب عن موافقتنا وتصو عىل خمتلف أ نشطته

 .والسالم عليمك ورمحة هللا


