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 369اجللسة رمق حمرض 

ء : التارخي  ).م2021 يونيو 15(هـ 1442 ذو القعدة 04الثال
شار السيد : الرئاسة وسكوساملس س ثالث، اخلليفة ال محيد    .لرئ

ت قة الثانية  :التوق ق ة اخلامسة وا قة، ابتداء من السا ٕاثنان ومخسون دق
  .والعرشن مساء

ٔعامل ىل: دول ا راسة والتصويت    :مشاريع القوانني التالية ا
ة  54.19مرشوع قانون رمق  - 1 ثاق املرافق العموم من  حمال(مبثابة م

 ؛)جملس النواب
ات  57.19مرشوع قانون رمق  - 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

س (الرتابية  ن السيد رئ لس من  ب ا ى مك ة  ٔسبق ودع 
 ؛)احلكومة

ة حول  يوافق 16.20مرشوع قانون رمق  - 3 ىل االتفاق ه  مبوج
رمني بني اململكة  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا املسا

ش يف  رانيا، املوقعة مبرا ٔو حمال من ( 2019ٔكتور  21املغربية و
 ؛)جملس النواب

ٔن نقل  17.20مرشوع قانون رمق  - 4 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
لهيم بني اململ اص احملكوم  ٔش رانيا، املوقعة ا ٔو كة املغربية و

ش يف   ؛)حمال من جملس النواب( 2019ٔكتور  21مبرا
لتعاون  18.20مرشوع قانون رمق  - 5 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

رانيا،  ٔو ارية بني اململكة املغربية و القضايئ يف املادة املدنية والت
ش يف   ؛)حمال من جملس النواب( 2019ٔكتور  21املوقعة مبرا

ة بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  - 6 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة  ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت اململكة املغربية وا
دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك رهاب والتدريب يف ٕافريق

ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر  2020ٔكتور  6إالرهاب، 
 ؛)ال من جملس النوابحم(

ة التعاون يف  77.20مرشوع قانون رمق  - 7 ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
جمال الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

ط يف  ةحتادية، املوقع رب 14لر  14ومبوسكو يف  2020شت
 .)حمال من جملس النواب( 2020ٔكتور 

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

شار السيد  س اجللسة محيداملس   :وسكوس، رئ
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
رشيعية تاح اجللسة ال لن عن اف ٔ.  

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل مشاريع خيصص ا راسة والتصويت  رشيعية  لس هذه اجللسة ال
  :القوانني التالية

ىل  54.19مرشوع قانون رمق  - 1 ة احملال  ثاق املرافق العموم مبثابة م
شارن من جملس النواب؛  جملس املس

ات  57.19مرشوع قانون رمق  - 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
ٔسب  س الرتابية املودع  ن السيد رئ لس من  ب ا ى مك ة  ق

 احلكومة؛
ة حول  16.20مرشوع قانون رمق  - 3 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

رمني بني اململكة املغربية  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا املسا
ش يف  ٔورانيا، املوقع مبرا ىل جملس  2019ٔكتور  21و احملال 

شارن من جملس ا  لنواب؛املس
ٔن نقل  17.20مرشوع قانون رمق  - 4 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ش يف  رانيا، املوقع مبرا ٔو لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ا
شارن من جملس النواب؛ 2019ٔكتور  21 ىل جملس املس  احملال 

لتعاون  18.20مرشوع قانون رمق  - 5 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
رانيا، املوقعة ا ٔو ارية بني اململكة املغربية و لقضايئ يف املادة املدنية والت

ش يف  شارن من جملس  2019ٔكتور  21مبرا ىل جملس املس احملال 
 النواب؛

ة بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  - 6 ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت مج ماكحفة اململكة املغربية وا

دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك رهاب والتدريب يف ٕافريق
ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر  2020ٔكتور  6إالرهاب، 

شارن من جملس النواب؛ ىل جملس املس  احملال 
ريا مرشوع قانون رمق  - 7 ٔ ة التعاون  77.20و ىل اتفاق ه  يوافق مبوج

الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا  يف جمال
ط يف  لر رب 14حتادية، املوقع  ٔكتور  14ومبوسكو يف  2020شت

شارن من جملس النواب 2020 ىل جملس املس  .احملال 

ٔول  ىل مرشوع القانون ا راسة والتصويت  وسهتل هذه اجللسة 
ثاق املرافق  54.19رمق  لحكومة لتقدمي املرشوعمبثابة م ة، اللكمة    .العموم

ر تفضل   .السيد الوز

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة السيد ق ر  شعبون وز  :دمحم ب
س   .شكرا السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔعضاء  شارن  لشكر ٕاىل السيدات والسادة املس ه  ٔتو ٔن  ٔود بداية 

رشي مثيهنم لهذا املرشوع جلنة العدل وال ٔشيد ب ٔنوه و سان، و ع وحقوق إال
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ابة مرشوع هذا  ي يعكس است نه، اليشء ا لهم إالجيايب مع مضام وتفا
كرس  ة ٕاىل  ممك والرام ت والتطلعات اليت تثري اه د ٔمه الت القانون 
د ملزمة ومعلية  الل قوا ملرفق العام، وذ من  ٔسس احلاكمة اجليدة 

ة وحتسني جودة اخلدمات  كف ة وفعالية املرافق العموم ا هنوض بن
  .املقدمة

ضيات دستور  سمتد مرجعيته من مق كون هذا امليثاق  ٔود التذكري  و
حلاكمة اجليدة، والس الفصل  ٔنه 157اململكة املتعلقة  ىل  ي ينص  ، وا

د احلاكمة اجليدة امل " ة، قوا لمرافق العموم ثاق  سيري حيدد م تعلقة ب
ة زة العموم ٔ ٔخرى وا ات الرتابية ا ة واجلهات وامجلا ، "إالدارات العموم

رتقاء  اعية ٕاىل  ة ا ة السام كام يندرج يف ٕاطار تزنيل التوجهيات امللك
ٔساسا خلدمة املرتفقني، والس  ة  ٔداء املرافق إالدارية وجعلها موا بعمل و

ة ٕاىل ة املو ة  الرسا امللك لوظيفة العموم املشاركني يف املنتدى الوطين 
رسيع 2018العليا املنعقد يف سنة  اللها ٕاىل  اللته من  ا  ي د ، وا

ه مرجعا  ة، جتعل م ة وٕاعطائه صبغة ٕالزام ثاق املرافق العموم خراج م ٕ
لحاكمة اجليدة سيا    .رئ

د الزتامات احلكومة اليت تضمهنا ٔ ٔيضا  جمها  وجيسد هذا املرشوع  ر
ىل ٕاصالح إالدارة، و  قد لاملعمتد يف حموره اخلاص بتعزز قمي الزناهة والعمل 

ة املرافق  ٔداء وجنا رتقاء ب ة ٕاىل  لجهود الرام اء هذا املرشوع اسمترارا 
ظومة ال  ٔهيل م ة وكذا ت ري وتدبري املرفق العمويم وجعل خمتلف يس  العموم

ٔعوان  ٔطر و ته من مسؤولني و د، سواء مكو ملزتمني هبذه املبادئ والقوا
ٔمه  ملرتفقني، ويف هذا السياق فٕان  القهتم  ٔو يف  م إالدارية  ا ٔداء  ٔثناء 

ونه   :ما ميزي هذا املرشوع 
ستور يف جمال احلاكمة اجليدة؛ - 1 ضيات ا  يعترب تزنيال ٕاجرائيا ملق
هنوض حباكمة املرافق - 2 ٔسس ا ستوعب  دا   ميثل ٕاطارا مرجعيا مو

ة؛  العموم
ة ملبادئ  - 3 ة املعنية بتقدمي اخلدمات العموم خيضع مجيع املرافق العموم

ات  ة وامجلا د احلاكمة اجليدة، مبا يف ذ إالدارات العموم وقوا
ة وكذا الهيئات امللكفة مبهام املرفق العام، مع  زة العموم ٔ الرتابية وا

اة خصوصيات لك مرفق؛  مرا
ليات الرضورية  - 4 ام املرفق العمويم؛حيدد ا  ٕالجناح 
ولية - 5 ٔحسن املامرسات الوطنية وا ده من   .ستلهم قوا

ة  ثاق املرافق العموم   :ٔبواب 7ويتضمن مرشوع م
ات  - ٔحاكم العامة، عرف مدلول املصطل ٔول املتعلق  الباب ا

ة  ة واخلدمة العموم القانونية الواردة يف هذا املرشوع، اكملرافق العموم
دد نطاقات تطبيق هذا القانونواملر    ؛تفق، كام 

ث  - ادهئا، ح د احلاكمة اجليدة وم ٔهداف قوا والباب الثاين، يتضمن 
د احلاكمة اجليدة املمث يف ٔهداف قوا ة    :دد من 

  ة لمرافق العموم ٔهداف إالسرتاتيجية  ق ا  ؛حتق
  ة هذه امل ة، تعزز جنا ظومة تنظمي املرافق العموم رافق تطور م

 ؛يف تدبري مواردها
  هيا سري الولوج ٕا ة وت  ؛الرفع من جودة اخلدمات العموم
   يل ا ىل حميطها ا ة  اح املرافق العموم امئ انف ٕارساء د

 ؛واخلار
  ؛رسيخ قمي الزناهة 
  ة ٔ الشفاف د   .ٕاعامل م

ٔخرى ة  ادئ احلاكمة اجليدة، ويف  ،ومن  شري هذا الباب ٕاىل م
رتا شطهتا واملساواة بني مقدمهتا ا ٔ لقانون يف لك  ة  م املرافق العموم

ٔداء اخلدمات  سمترارية يف  املرتفقني وإالنصاف يف تغطية الرتاب الوطين و
اح نف حملاسبة والزناهة و ة وربط املسؤولية    .واملالءمة واجلودة والشفاف

ة وفع - د الكف بتعزز جنا دد القوا الية املرافق ٔما الباب الثالث ف
عددة  رامج معل م الل وضع  ىل مستوى التنظمي والتدبري، من  ة  العموم
ات املرتفقني واخلصوصيات الرتابية،  اج عتبار  ذ بعني  ٔ السنوات، ت
ٔهداف  ام هذه املرافق مع ا طلبات التمنية املستدامة، ومالءمة  وكذا م

لها ٔ دت من    .الهامة اليت و
د املنظمة لعالقة املرافق وف خيص البا - تضمن القوا ب الرابع، ف

ملرتفقني ة  لهيم والتواصل معهم وحتسني  ،العموم اح  نف الل تعزز  من 
ا  د تؤطر حتسني اخلدمات اليت تقد انب قوا اهلم، ٕاىل  ظروف استق

ىل اخلصوص سيط إالجراءات واملساطر إالدارية  :هذه املرافق، وهتم  ت
م ورمقنهتا وا ه ىل تطور هذه اخلدمات والرفع من جودهتا و لعمل 

ة حلل اخلالفات اليت قد  ق لجوء ٕاىل املساعي التوف بتظلامت املرتفقني، وا
هنام   .تقع ب

ة من  - ليق املرافق العموم د املتعلقة بت لقوا وخصص الباب اخلامس 
ىل املوارد ال  د السلوك اليت يتعني  ىل قوا رشي الل التنصيص 

رامج لتعزز قمي الزناهة والوقاية من  ىل وضع  ا و رتا ة ا لمرافق العموم
ليق يف تدبري شؤون هذا  ٔشاكل الفساد وحمارهتا، ورسيخ قمي الت لك 

  .املرفق
ة  - لمرافق العموم داث مرصد وطين  ٕ تعلق  ٔما الباب السادس ف

ٔداء املرافق العموم  مته رصد مستوى فعالية  مي يتوىل  ة وجناعهتا، وتق
ذها وكذا اقرتاح التدابري وإالجراءات اليت  ططات والربامج اليت مت تنف ا

ا ٔداء هذه املرافق والرفع من جودة اخلدمات اليت تقد ٔهنا تطور    .من ش
خضاع مجيع  - ٕ فرقة تتعلق  ٔحاكما م ري  ٔ ويتضمن الباب السابع وا

اة خصوصية الهيئات امللكفة مبهام املرفق العام  ٔحاكم هذا امليثاق، مع مرا
ىل اختاذ لك ٕاجراء الزم لتطبيق  بعض املرافق، كام حييل مرشوع القانون 

ٔو تنظميية رشيعية  ضيات امليثاق مبوجب نصوص    .مق
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ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

سالسيد    :اجللسة رئ
ر   .شكرا السيد الوز

ٓن ملقرر جلنة العد سان لتقدمي تقرر اللكمة ا رشيع وحقوق إال ل وال
لجنة    .حول املرشوعا

ا وٕالكرتونيا ،وزع التقرر   .ٔعتقد ورق
ٔعضاء  ة و مو طبيعة احلال اكلعادة فللفرق وا لمناقشة، ف سبة  ل
وبة، قصد  الت مك ٔو تقدمي املدا ل  سبني احلرية يف التد ري امل لس  ا

ا يف حمرض  رشيعيةبطبيعة احلال ٕادرا   .اجللسة ال
ٔو  الت  ٔهنم سوف يقدمون التد ىل  لسادة الرؤساء  يار  ٔعتقد إالخ

وبة الت مك   .املدا
  .شكرا

ىل مواد املرشوع ٓن ٕاىل التصويت  قل ا   :ن

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

شارن ..املوافقون، 17املادة    :افامك السيدات والسادة املس
  ؛19= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

لس ىل املادة  صادق ا لبية  ٔ17.  

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  : 19املادة 
  ؛19= املوافقون

د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .3= املمتنعون

ىل املادة  لس  لبية 19صادق ا ٔ.  

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :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

ىل التصويت ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع القانون رمق  شارن  مبثابة  54.19ٕاذن، وافق جملس املس
ة ثاق املرافق العموم   .م

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  قل  يتعلق بنظام  57.19ن
ات الرتابية لجام ٔمالك العقارية    .ا

لحكومة    .لتقدمي املرشوعاللكمة 
ر   .تفضل السيد الوز

لية ا ر ا ى وز ر املنتدب  ن بوطيب، الوز   :السيد نور ا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔنظار جملسمك املوقر، مرشوع  ىل  ليمك اليوم،  ٔعرض  ٔن  سعدين 

ٔمالك العقا 57.19القانون رمق  ات الرتابيةاملتعلق بنظام ا لجام   .رية 
لسيدات والسادة  لشكر  ه  ٔتو ٔن  وامسحوا يل يف البداية 
هتم واخنراطهم اجلدي يف  ىل تعب لمرشوع و ىل ٕاشادهتم  شارن  املس

ات  ،النقاش العام ات الرتابية والب لية وامجلا ا ل جلنة ا والتفصيل دا
ٔحاكم مرشوع هذا القانون ٔساسية، خبصوص لك    .ا

ىل تفهمه وسعة ؤ  لجنة،  س ا لسيد رئ اصا  ه شكرا  ٔو ٔن  ود 
ىل هذا القانون،  ت النقاش والتصويت  سيريه لزمن وجمر صدره وحسن 

رشيعية نفاس الوالية ال ٔ ٓخر  ٔيت يف  ي ي   .ا
ل  ىل مرشوع القانون دا ي مزي التصويت  ٕالجامع ا ٔود التنويه  كام 

ي يؤكد إالخنراط وال  لجنة، وا لسيدات والسادة ا تعبئة املعهودة 
ا  عتباره مرشو سهيا،  ك ٔمهية اليت  رمه ل طلق تقد شارن، من م املس
ٔمالك وتوفري ٕاطار قانوين  ىل هذه ا د املطبقة  هيدف ٕاىل حتديد القوا
ستغالل وميكهنا من  لتدبريها تدبريا معقلنا، يضمن لها امحلاية وحسن 

  .ة احملليةاملسامهة يف مشاريع التمني
ويندرج هذا املرشوع، يف ٕاطار مواص ٕاصالح نظام الالمركزية 
ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس،  لتوجهيات السام ذا  ، تنف ببالد
ات الرتابية، والس بعد صدور  ة ٕاىل تعزز دور امجلا نرصه هللا، الرام

صاصات هامة ووسع ٔسندت لها اخ ت من جمال القوانني التنظميية اليت 
ة ٔساسية واملرافق العموم وية اكلتجهزيات ا ات ح شمل قطا لها، ل   .تد

ات الرتابية، والس املادة  لجام ضيات القوانني التنظميية  وتزنيال ملق
جلهات، واملادة  111.14من القانون التنظميي رمق  222 من  200املتعلق 

لعامال 112.14القانون التنظميي رمق  ٔقالمي، واملادة املتعلق  من  209ت وا
ات، فٕان مرشوع القانون رمق  113.14القانون التنظميي رمق  مجلا املتعلق 

ات  57.19 لجام ٔمالك العقارية  د ل هيدف ٕاىل وضع ٕاطار قانوين مو
ات الرتابية،  لجام ستور والقوانني التنظميية  ضيات ا الرتابية يتالءم مع مق

ٔساليب هتا واحملافظة  وهيدف ٕاىل حتسني  ٔمالك وتعزز مراق تدبري هذه ا
ا تو منية م   .لهيا و

ات  لرتسانة القانونية املؤطرة لعمل امجلا ٔيت هذا املرشوع استكامال  كام ي
ٔمالك العقارية  الل مراجعة شام لٕالطار القانوين املنظم ل الرتابية من 
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ٔسا ٔهيلها حىت تلعب دورها ا ات الرتابية، لت يس يف التمنية احمللية، لجام
ات لجام سبة  ل اصة  ق موارد مالية ذاتية    .عتبارها مصدرا هاما لتحق

ىل  ،هذا اء العقاري الالزم جلعلها قادرة  هنا من الو ىل متك الوة 
رية والتجهزيات  س هيا وٕاجناز مشاريعها  صاصات املوو ٕا خ ممارسة 

ٔساسية وخمتلف املرافق الع ة احملليةا   .موم
ٔمالك العقارية  ٔن إالطار القانوين احلايل املتعلق  وجتدر إالشارة ٕاىل 
ىل الرمغ من  رجع يف مجم ٕاىل عهد امحلاية، و ات الرتابية،  لجام
دة نواقص  ليه، فٕانه مازال يعرف  الها  التعديالت العديدة اليت سبق ٕاد

مل العام امجل اصة  ضيات  ل تتعلق بغياب مق ق لس ق ني ا لتق اعي و
ٔو  ٔخرى  رابية  ات  ٔو جام و  ت ووضع العقارات رهن ٕاشارة ا احملتو

ة لعقارات  ،مؤسسات معوم ٔ تنظمي الهبات والوصا املتعلقة  وكذا مس
ات الرتابية لجام ة    .املمنو

ٔمالك اجلهات  ،هذا ضيات تتعلق بتدبري  ٕالضافة ٕاىل غياب مق
ٔمالكوالعامالت  هيك عن تعقد وتعدد املساطر تدبري هذه ا ٔقالمي،    .وا

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ات  لية وامجلا ا ىل جلنة ا ٔثناء عرضه  لقد عرف هذا املرشوع 
ٔعضاء  ل السادة  راء من ق لسمك املوقر، ٕا ٔساسية مب ات ا الرتابية والب

ه  ن تقدموا مبا مجمو لجنة، ا ول  44ا  18تعديال، مهنا  25تعديال، مت ق
يق التعديالت  ني مت حسب    .19تعديال جزئيا، يف 

ٔمالك العقارية  57.19وقد تضمن مرشوع القانون رمق  املتعلق بنظام ا
ٔمه  ضيات الهامة، نورد ف ييل  ٔحاكم واملق ة من ا ات الرتابية، مجمو لجام

  :حماورها

ٔ ـ 1 ٔحاكم املتعلقة  ات الرتابيةا لجام   :مالك العامة 
ٔمالك العامة  ديد لتدبري ا ىل وضع نظام قانوين  لقد معل املرشوع 
و  لم العمويم  ضيات املنظمة  ات الرتابية، عوض ٕاعامل املق لجام
ال الهام، فامل  اليا، وذ لضامن حسن تدبري هذا ا اجلاري هبا العمل 

ات الرتابية  لجام ث العام  ته عن م  مشمتالتهخيتلف من ح ومكو
ل املدار احلرضي  ، ٕاذ يتكون يف معظمه من طرق املواصالت دا و ا
ية  ٔسواق الب رة والتطهري وبعض املرافق العامة احمللية اك وشباكت إال

ملناطق القروية ٔسواق  ة وا ات العموم ات اخلرضاء والسا   .واملسا
هتا وحسن وهذه املرافق والتجهزيات  اصة محلا د قانونية  تتطلب قوا

ل املطارات  و م ىل امل العمويم  تدبريها، ختتلف عن ت املطبقة 
لهيا قطاع التجهزي والنقل رشف    .واملوا والطرق السيارة اليت 

ات  لجام لم العام  ، فقد وضع مرشوع القانون تعريفا  ل ذ ٔ
ت ومشمتالت الرتابية ومعايري متيزيه عن م  لكها اخلاص، وبني بعض مكو

اصة نظام  د امحلاية اليت متزي بصفة  يد قوا ٔ ىل ت ، كام معل  هذا امل
ٔو  ليه  ٔو احلجز  لتقادم  الكه  ٔو ام ث ال جيوز تفويته  ة العامة، ح امللك

ٔو  ة عقارية اكنت  ٔي حقوق عي ليه  ٔن ترتتب  ته، كام ال ميكن  زع ملك
ارياصة مبا فهي ٔصل الت   .ا احلق يف ا

سيط  ات الرتابية، مت ت ٔمالك العامة امجلا ىل ا ٔمني احملافظة  وبغية ت
ٔحضى  ث  ٔمالك، ح ب استخراج هذه ا إالجراءات املسطرية املتعلقة برتت
امل  ٔو  صاص وايل اجلهة  ، من اخ ىل املقررات حسب احلا ٔشري  الت

ٔن اكنت املص ٔو إالقلمي، بعد  ىل هاتني العمليتني تمت مبرسوم، العام  ادقة 
لية ا ر ا صاص ٕاىل وز خ ٔن يفوض ف بعد هذا  ل    .ق

لم العام  ديد إالداري  لت اصة  ىل مسطرة  كام نص املرشوع 
س جملس  ٔصبحت هذه العملية تمت بقرار لرئ ث  ات الرتابية، ح لجام

ة الرتابية، عوض مرسوم كام اكن معموال به   .يف السابق امجلا
وبغية تعزز حامية امل العام امجلاعي مع صيانة احلقوق املستحقة 
ظ هتم عقارات امل  لتحف سطة  لغري، فقد تضمن املرشوع مسطرة م

ديد إالداري اتالعام اليت خضعت لعملي   .الت
ٔخرى، اجلهات  ات الرتابية ا يق امجلا ٔيضا،  كام خص املرشوع 

ٔقالمي  رشيعات والعامالت وا ىض ال ات مبق لجام و  ات ا بنفس الصالح
لتعمري ٔنظمة املتعلقة  دود الطرق العامة  ،وا ف خيص قرارات ختطيط 

زع  ٔرايض املراد  دود الطرق العامة املعينة فهيا ا وقرارات ختطيط 
ٔزقة املستعم التابعة  هتا، وكذا تعيني الطرق واملسا واملمرات وا ملك

هتا العامةلجام يد طابع ملك ٔ   .ات الرتابية لت
ات الرتابية، فقد سعى  لجام ستغالل امل العام  رتبط  ٔما ف 
لم العام بدون  الل املؤقت  الح ص املتعلق  ٔطري الرتخ املرشوع ٕاىل ت
ث يمت  لس، ح س ا ٕاقامة بناء، املمنوح يف ٕاطار السلطة التنظميية لرئ

ص مبوجب ذ بعد  هذا الرتخ ىل قرار تنظميي، يت ري، بناء  ٔ قرار لهذا ا
لس يف املوضوع   .مداوالت ا

 ٔ د ات الرتابية، مت ٕاقرار م لجام توج امل العام  منية م وهبدف 
قامة  ٕ الل املؤقت،  ح املنافسة عند استغالل امل العام عن طريق 

نية، مع ضبط وحتدي ٔو  ٔو صناعية  ٔغراض جتارية  ص بناء  د الرتخ
ة،  ضهيا املنفعة العامة وسري املرافق العموم لرتايض يف احلاالت اليت تق
رشيعية والتنظميية  وذ لتدارك الغموض والنقص احلاصل يف النصوص ال

اليا   .املعمول هبا 
ىل  ضيات عقد التدبري املفوض  دٕا تطبيق مق ٔيضا، ٕاقرار م كام مت 

لم العام امجل الل املؤقت  اعي، وذ متاشيا مع ما جيري به العمل ح
و لم العمويم  سبة    .ل

ات الرتابية،  لجام مة فوق امل العام  رات  شجيع ٕاقامة اس ول
ائية من  ىل رفع مدة استغالل است ة،  حرص مرشوع القانون، من 

ام حلساب  40ٕاىل  20 ملرفق  شاط مرتبط  ا ٕاجناز  سنة، يف 
صاصاهتا، امجلا ل يف نطاق اخ ام يد ٔو مرشوع ذي نفع  ات الرتابية 

رات وبلورة اسرتاتيجيات طوي  متديد مدة السداد التنازيل لالس وذ 
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ٔمالك ٔمد لتدبري هذه ا   .ا
ن من  د لمستف ت  ح ضام ىل م ٔخرى، معل املرشوع  ة  ومن 

ٔسباب املنفعة  ا حسهبا  الل املؤقت يف  ح العامة، وذ رخص 
ة  ن من مطالبة امجلا د لزام تعليل قرار السحب ومتكني هؤالء املستف ٕ

ي قد يلحقهم جراء هذا إالجراء لتعويض عن الرضر ا   .الرتابية 
ريم يف مجملها ٕاىل  ضيات  ٔن هذه املق الل ما سبق،  ويتنب من 

ات الرتابية وتنظمي ا لجام لم العام  صادي  ق ور  ستغال تدعمي ا
ات اتية لهذه امجلا مع املوارد ا   .وحتسني مداخ 

ات الرتابيةـ 2 لجام ٔمالك اخلاصة  ٔحاكم املتعلقة    :ا
ىل حتديد مفهوم امل اخلاص  57.19لقد معل مرشوع القانون رمق 

لمزايد سبة  ل دة  ة،  ةمتيزيه عن امل العام وٕاقرار مسطرة مو العموم
سبة  ل ٔمالك، سواء  ٔو الكراء، تتالءم وطبيعة هذه ا لعمليات التفويت 

ىل  ات الرتابية املعنية  لس امجلا لية  ىل رضورة املوافقة الق مع احلرص 
مي  لتق لجنة إالدارية  ة من طرف ا ة املقرت تاح ف ٔمثنة  دفرت التحمالت وا

ة ل ٕاجراء املزايدة العموم   .ق
رشوع مسطرة التفويت والكراء ويف هذا إالطار، يوحض هذا امل 

الل حتديد  ات الرتابية، من  لجام ٔمالك اخلاصة  لرتايض املتعلقة 
لجوء ٕاىل التعاقد  ات الرتابية ا لجام ي ميكن فهيا  ائية ا ست احلاالت 

يض املنفعة العامة ذ   .لرتايض، عندما تق
ٔمالك العقارية  سيط مساطر استغالل ا انب ت اخلاصة وٕاىل 

الل تقوية وتدعمي املنافسة  ٔيضا من  ات الرتابية، يتو املرشوع  مجلا
ٔحسن العروض  ىل  راهئا ٕاىل احلصول  ٔو  ٔمالك  عند تفويت هذه ا
ة فعا يف دمع  ف ك لمسامهة  لها  هتا وتعزز مداخ هبدف حتسني مردود

ات الرتابية لجام ستقالل املايل    .وضامن 
مثني م  ات الرتابية، نص وقصد  لجام ٔمالك اخلاصة  توج تفويت ا

رية،  ىل وجوب رصد هذا املنتوج ٕالجناز مشاريع اس مرشوع القانون 
ٔن ٕاغناء الرصيد  لمنا ب اصة ٕاذا  ياطات عقارية،  كون اح ٕالضافة ٕاىل 

ات الرتابية من االٕ  ىل ضالعقاري سميكن امجلا يس  ل رئ طالع بدورها كفا
لمواطنات مستوى العم ل العمويم وتوفري وحتسني اخلدمات املقدمة 

  .واملواطنني

ات الرتابيةـ 3 لجام ٔمالك العامة واخلاصة    :ٔحاكم مشرتكة تتعلق 
ال تدبري املمتلاكت امجلاعية،  ضيات املرتبطة مب استكامال لبعض املق

ٔحاكم املشرتكة اله ة من ا اء املرشوع مبجمو امة، سواء العامة واخلاصة، 
ٔمالك هذه  ىل تدبري  ة الرتابية  ة جملس امجلا وهكذا ولتقوية مستوى مراق
ضيات اليت تؤطر مسك وحتيني  اد املرشوع النظر يف مق ٔ رية، فقد  ٔ ا
ورة العادية من لك  الل ا ام  لق س  ث مت ٕالزام الرئ ت، ح جسل احملتو

ىل هذا  لتغيريات اليت ستطرٔ  لس  ار ا خ ٕ ي يعترب سنة،  ل، ا الس

هتا ٔمالك وحام ٔساسية لتدبري ا ة و   .وثيقة رمسية ٕالزام
ىل  لحفاظ  لهبات والوصا  ضيات تتعلق  ٔيضا، مبق اء املرشوع  و
ث مت يف هذا  لعقارات املتعلقة هبا، ح ازهتا  ات الرتابية عند ح حقوق امجلا

ىض يلغي لك الرشوط املقررة يف عقد ال  ٔو الوصية إالطار ٕادراج مق هبة 
ئق التعمري السارية املفعول  ليه بو املتعارضة مع التخصيص املنصوص 

ٔو الوصية لعقارات موضوع الهبة  سبة    .ل
ات  ٔمالك امجلا ضيات هتم معليات وضع  كام تضمن املرشوع كذ مق
اص املعنوية العامة، مع حتديد رشوط هذا الوضع  ٔش الرتابية رهن ٕاشارة ا

ٔ ، وذ وكذا مس ي خصصت  ٔمالك بعد انتفاء الغرض ا اع ا  اسرت
ضيات هو  ٔطراف املعنية، والهدف من هذه املق ا ا ة ترب يف ٕاطار اتفاق
ات الرتابية  و وامجلا ٔمالك لفائدة مصاحل ا تنظمي وختصيص هذه ا

ان وملدة حمددة ة  ٔخرى واملؤسسات العموم   .ا

شار    ون احملرتمون،السيدات والسادة املس
شية العامة لٕالدارة الرتابية  نت التقارر املنجزة من طرف املف ٔ لقد 
سوية  ىل  ات الرتابية  ام امجلا دم ق ىل  ت و لحسا الس اجلهوية  وا
ات مع الغري،  لزنا رية عرضة  ٔ ها، مما جيعل هذه ا ٔمال الوضعية القانونية 

ىل تدبري  ي ينعكس سلبا  ٔمر ا لوهو ا ٔم لطريقة ا مثيهنا    .ها و
ٔرضية يف م  سمح بتفويت قطع  ضيات  كام تضمن املرشوع مق
ات الرتابية  ان، ومتنح امجلا ات الرتابية  و اخلاص لفائدة امجلا ا
كون  طابع  ٓخر،  طاع رضييب  ٔي اق ٔو  ٔو رمس  ٕاعفاءات من لك رضيبة 

ٔعامله ٔو  ها العقارية حميل ف خيص مجيع ترصفاهتا  ٔمال ا والعمليات املتعلقة ب
ٔوقاف العامة و وا ىل غرار امل اخلاص  ل املرتبطة هبا،    .واملداخ

ة ذات الطابع  ات الرضي طا ق لرضائب والرسوم و ٔما ف يتعلق 
ملادة  لهيا  الوة عن إالعفاءات املنصوص  من املدونة  129الوطين، و

لرضائب، فٕان صاد واملالية  العامة  ق لية قد راسلت وزارة  ا وزارة ا
ضيات هتدف  ل ملق وٕاصالح إالدارة، قصد تضمني مرشوع قانون املالية املق
ات  ات الرتابية السابقة ٕاىل امجلا لجام ة العقارات التابعة  ٕاىل ٕاعفاء نقل ملك

ات الرتابية من لك احلقوق  لجام ٔو مض  ر تقسمي  والرسوم الرتابية احملدثة ٕا
ات الرتابية  ٔيضا ٕاعفاء امجلا ، و و وى واملساهامت احملص لفائدة ا ٔ وا
كون  طابع وطين  ٓخر  طاع رضييب  ٔو اق ٔو رمس  ٔداء لك رضيبة  من 
ها العقارية  ٔمال ٔعاملها والعمليات املتعلقة ب ف خيص مجيع ترصفاهتا و

ل املرتبطة هبا، وذ هبدف متكني امجل ات الرتابية من نفس واملداخ ا
ٔوقاف العامة ، امل اخلاص ول و ة  يازات املمنو   .إالم

ديدة هتدف ٕاىل  ضيات  اء هذا املرشوع مبق ويف نفس السياق، 
متثل  ها، واليت  ٔمال سوية الوضعية القانونية  ىل  ات الرتابية  شجيع امجلا

لج ٔمالك العقارية  ة ا ة يف السامح بنقل ملك ات الرتابية القامئة ٕاىل من  ام
ٔو  دات  ٔو جتميع و ا مض  ات الرتابية اليت حتل حملها يف  ٔو امجلا ة  امجلا
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ة  ان وبدون ٕاجراءات شلكية، ومن  ات الرتابية  ذف هذه امجلا
يد يف الرسوم  ات التق ة هذا العقارات من واج نية يف ٕاعفاء نقل ملك

  .العقارية
ٔداء  ات فإالعفاء من  ٔمالك من امجلا ظ عند نقل هذه ا رسوم التحف

ات الرتابية احملدثة، سميكن من جتاوز إالشاكالت اليت  ٔم ٕاىل امجلا الرتابية ا
ات  ىل مستوى امجلا اصة  ٔن طرحهتا معليات التقسمي إالداري،  سبق و
دة املدينة، مما  احلرضية الكربى سابقا، واليت عرفت الرجوع ٕاىل نظام و

اق   ات، ٔ هتا لهذه امجلا لت ملك لعقارات اليت  سوية الوضعية القانونية 
لهيا   .وكذا عرق العديد من املشاريع املربجمة 

اصة هتم ٕاعفاء  ضيات  ووفق نفس املنظور، اقرتح مرشوع القانون مق
ٔمالك العقارية املستحقة  ىل ا ات احملافظة  ٔداء واج ات الرتابية من  امجلا

ها العامة واخلاصة وعن لك عن ٕادراج لك م ٔمال ظ املتعلقة ب طالب التحف
ات الرتابية، هذا  لجام ٔمالك العامة  يد املرتبطة  ٔو التق معليات إاليداع 
ٔو بدون عوض  ناء بعوض  ق يد عقود  ٔو تق ٕالضافة ٕاىل معليات ٕايداع 

ل  ات الرتابية واملربمة ق لجام رب  31لفائدة امل اخلاص  ٔي 2015دج  ،
ذ زي التنف ات الرتابية  مجلا ل دخول القوانني التنظميية املتعلقة    .ق

شجع  ضيات س اصة  -ال حما  - وهذه املق ات الرتابية، و امجلا
ظ  الل حتف ها، وذ من  ٔمال سوية الوضعية القانونية  ىل  ات،  امجلا

ان، مما سيعفهيا من  ا العقارية  الغ مالية عقاراهتا وحتيني رسو ٔداء م
  .هظة يتطلهبا ٕاجناز هذه العمليات

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اء هبا مرشوع القانون رمق  ضيات اليت  ٔن املق ٔن  57.19ٕان من ش

ها العقارية،  ٔمال ديدة، لتدبري  ظومة قانونية  ات الرتابية من م متكن امجلا
ي تعود نصوصه املتعددة ٕاىل شلك قطيعة مع إالطار القانوين احلا يل، ا

شلك فعال يف تزنيل  سامه  ات  فرتة امحلاية، وهو ما سيجعل هذه امجلا
ي نطمح ٕاليه مجيعا ق مغرب اجلهات ا منوذج التمنوي اجلديد وحتق   .ا

ت ومضامني مرشوع القانون  ،تلمك ا ٔمه  ٔهيا السيدات والسادة، يه 
ي سيصري بعد ٔماممك، وا ٔخرى لتدعمي  املعروض  ليه لبنة  املصادقة 

ادة النرية والتوجهيات  ، يف ظل الق رشيعية ببالد ات ال رصح إالصال
ٔيده ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و ة السام   .امللك

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
ر   .شكرا السيد الوز
ٓن ملقر  ٔساسية، اللكمة ا ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا ر جلنة ا

لجنة حول املرشوع   .لتقدمي تقرر ا
شارن ىل اكفة السيدات والسادة املس ا وٕالكرتونيا    .التقرر وزع ورق

ة  ة الصالح مو لمناقشة بطبيعة احلال، فكام قلت فللفرق وا سبة  ل

يار، احلرية بطبيعة احلال  ٕاما خ الت  و ٔو تقدمي املدا ل  يف التد
وبة الت مك ٔعتقد ميشيو إالخوان اكملني يف تقدمي املدا وبة،    .مك

ىل مواد املرشوع ل التصويت    .ومنر ٕاىل العملية د

  :1املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 2املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 3املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: ناملوافقو

لجنة 4املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 5املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 9املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10ادة امل
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :13 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 14 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: فقوناملوا

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 20املادة  هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 21 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 22 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجن 23 املادة هتا ا د   :ةكام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 26 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 36 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38 دةاملا
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 41 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :42 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة 43 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :45 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون

  :47 املادة
  .ٕالجامع: املوافقون
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لجنة 48 املادة هتا ا د   :كام 
  .ٕالجامع: املوافقون

لجنة دلته ا لتصويت كام  ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قا شارن  يتعلق  57.19نون رمق ٕاذن، وافق جملس املس
ات الرتابية لجام ٔمالك العقارية    .بنظام ا

ة ٕاىل  ىل مشاريع القوانني الرام راسة والتصويت  ٓن ٕاىل ا ومنر ا
ىل مخس لحكومة لتقدمي مشاريع  )5( املوافقة  ات دولية، اللكمة  اتفاق
دة   .القوانني دفعة وا

رة املنتدبة   .تفضيل السيدة الوز

زهة ا ة والتعاون السيدة  ر الشؤون اخلارج ى وز رة املنتدبة  لويف، الوز
خلارج،  خلارجاملإالفريقي واملغاربة املقميني  ملغاربة املقميني    :لكفة 

س   .شكرا السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ة ٕاىل تعز لمملكة املغربية الرام ذ التوجهيات إالسرتاجتية  ز يف ٕاطار تنف
صادية وتوسيع رشااك ق ة و بلوماسية والبي االت ا هتا يف خمتلف ا

ة  ة السام لتوجهيات امللك ويل، وفقا  ىل املستوى ا عية  ج و
س،  رشف السيد الرئ ٔ لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، 

ٔمام جملسمك امل ٔقدم  ٔن  شارون احملرتمني،  وقر، السيدات والسادة املس
ات  ىل اتفاق ات، مبوجهبا يوافق  ة من مشاريع االتفاق عرضا حول مجمو

ددها كام ت س، مخسة ىلدولية، واليت يبلغ  ٔربع ) 5( السيد الرئ ات،  اتفاق
ٔطراف) 4( عددة ا دة م ات مهنا ثنائية ووا   .اتفاق

ٔربع  ٔربع ) 4(هناك  ات ثنائية، هتم ) 4(مشاريع قوانني، وهتم  اتفاق
ٔنظارمك، واليت توصلمت مبشاريع القوانني مشار  ىل  ٔربعة املعروضة  يع القوانني ا

  .ذات الص
صادي و  ق روم تعزز الرشاكة وتقوية التعاون  ات الثنائية  هذه االتفاق

داها  ث هتم ٕا ة، ح ٔورو الرشق والقضايئ بني اململكة املغربية ورشاكهئا ب
حتادية، منية التعاون يف جمال الصيد البحر  ي بني اململكة املغربية وروسيا 

ىل تعزز التعاون القضايئ بني  ٔخرى  ات الثالث ا ت االتفاق ف انص
ٔورانيا، وهذا وامحلد  يف ٕاطار توسيع رشااكت املغرب  اململكة املغربية و

  .وتنويعها
ىل اتفاق التعاون يف  77.20فهناك مرشوع القانون رمق  ه  يوافق مبوج

حتادية، جما ل الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 
ط يف  لر مترب  14املوقع  ، وقد 2020ٔكتور  14، ومبوسكو يف 2020س

ته يف  هتت صالح ي ا رام هذا االتفاق يف ٕاطار جتديد االتفاق ا مت ٕا
شارون احملرتم2020مارس  بمت ذ السيدات والسادة املس   .ون، كام وا

ىل الرثوات  ادئ التعاون ف خيص احملافظة  ويضع هذا االتفاق م
لمغرب واستغاللها، كام حيدد  صادية اخلالصة  ق ة يف املنطقة  السمك
االت البحرية  لصيد يف ا لعامل الرويس  ام البواخر احلام  رشوط ق

ٔطلسية، واليت متارس فهيا اململكة املغربية حقوقها ة ا السيادية  لوا
لمملكة املغربية،  قالمي اجلنوبية  ٔ هتا مبا فهيا املياه املتامخة ل واخلاضعة لوال

لمملكة املغربية بلوماسية  ات ا ا ٔيضا من الن   .وامحلد  هذا 
ٔنظمة  رشيعات وا ل هذا، وسعى الطرفان مبوجب هذا االتفاق، وطبقا 

شجيع التواص دة، ٕاىل  ىل  ل واملسامهة يف دمع اخلاضعة للك دو 
صاديني ل ق لني  ة  التعاون بني الفا منية الصنا ن يف جماالت  الب

ة معدات  اصة بناء وٕاصالح السفن وصنا لصيد البحري، و املرتبطة 
ٔطر  كون ا منية املبادالت يف جماالت املعارف املهنية و الت الصيد و

ات  ت ربية لفائدة قطاع الصيد البحري وجتارة م سويق و الصيد املصنعة وال
خلربة يف ٕاطار هذا التعاون إالتفايق اء املائية، يف لك ما يتعلق  ٔح   .ا

ات الثالث املربمة يف امليدان القضايئ  رانيا، فٕان االتفاق ٔو سبة  ل و
ش يف  ، املنعقد مبرا لعدا ويل الثاين  ٔشغال املؤمتر ا  21ىل هامش 

روم ٕاىل2019ٔكتور   تعزز إالطار القانوين املنظم لعالقات التعاون بني ، 
رمني ونقل  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا ن يف جماالت املسا الب

لهيم اص احملكوم  ٔش ارية ،ا   .وكذا التعاون القضايئ يف املادة املدنية والت
ٔكرث فعالي ام ٕاىل ٕارساء تعاون  شلك  ات  ة بني وهتدف هذه االتفاق

سلمي وتنظمي رشوطه  ٔسس  رب وضع  ن يف جمال ماكحفة اجلرمية،  الب
ادئ ورشوط نقل  ٔفعال املوجب  واملساطر اليت مير هبا وكذا حتديد م وا
ل  ٔيضا سواء دا ، و هنم من رشوط احملامكة العاد لهيم هبدف متك احملكوم 

عي ج م  ادة ٕادما مه وسهيل ٕا   .ب
شارون احملرتمون، مشاريع من بني املشا ريع، السيدات والسادة املس

ٔنظارمك، هناك مرشوع قانون رمق  ىل  يوافق  18.20القوانني املعروضة 
ارية بني اململكة  ة التعاون القضايئ يف املادة املدنية والت ىل اتفاق ه  مبوج
ٔسس ورشوط امحلاية القانونية  ىل وضع  ٔورانيا، اليت تنص  املغربية و

ن ف خيص حقوقهم الشخصية واملالية، وكذا امل قررة ملواطين الب
ض من الرسوم  ٔو التخف ٔو إالعفاء  دة القضائية  ستفادة من املسا
ذ  لتنف عوة مبا فهيا املرتبطة  ل ا الل لك مرا دة  القضائية واملسا

ة ئق املرس يف ٕاطار هذه االتفاق ىل الو   .وإالعفاء من املصادقة 
رشيع ك ل ئق املتعلقة  ىل تبادل املعلومات والو ة  ام تنص هذه االتفاق

شمل  ىل جماالت التعاون القضايئ اليت  ن، كام ينص  لب اري  املدين والت
ت القضائية  ذ إال ري القضائية وتنف ٔوراق القضائية و سلمي وتبليغ ا

ة ٕاىل ٔخرى من إالجراءات، كام تتطرق االتفاق ٔشاكل  ٔسباب رفض  و
لزتامات املالية  ذها هذا التعاون و ٔشاكل اليت يت التعاون القضايئ وا

ٔن حترر هبا طلبات التعاون لغة اليت جيب  ٔيضا ا   .املرتتبة عنه، و
ة كام هو مدرج يف فصول بنوده،  ،تلمك ليه هذه االتفاق مجمل ما تنص 
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مك 18.20مبرشوع قانون رمق  ٔيد ي هو بني    .ا
ة  17.20رشوع قانون رمق خبصوص م  ىل االتفاق ه  ي يوافق مبوج ا

رانيا، فٕان هذه  ٔو لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش
ن وٕاىل متكني  ة هتدف ٕاىل تعزز التعاون القضايئ بني الب االتفاق
ل  لحرية دا لهيم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة  اص احملكوم  ٔش ا

عيب ج م  ادة ٕادما سهيل ٕا   .مه، بغية 
ٔسباب  لهيم و ادئ ورشوط نقل احملكوم  ة م كام تنظم هذه االتفاق
ة تقدميها  يف رفض طلب النقل واملسطرة اليت متر هبا طلبات النقل و

ذ إالدانة ف ئق املعززة لها واملعلومات املتعلقة ب   .والو
و إالد ة ميكن  ذ العقوبة ومبوجب هذه االتفاق دا لتنف ٔن تضع  انة 

ح العفو والعفو  ورة، وفق مسطرة حمددة، كام حيق للك طرف م املذ
ٔخرى، كام  ٔنظمته القانونية ا ٔو  ستوره  ٔو حتويل العقوبة طبقا  الشامل 
ة  ٔي طلب مراجعة مقدم يف موا ت يف  ٔن ت دها  و إالدانة و حيق 

ليه االتف لهيم احلمك، وهذا مجمل ما تنص  اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  اق
رانيا ٔو   .املوقع بني اململكة املغربية و

شارون احملرتمون، مرشوع  مك، السيدات والسادة املس ٔيد مث بني 
دة القضائية  16.20قانون رمق  ة حول املسا ىل االتفاق ه  ي يوافق مبوج ا

رمني بني اململكة املغر  رانيا، فٕان هذه يف املادة اجلنائية وسلمي ا ٔو بية و
دة القضائية بني الطرفني يف  ٔسس تبادل املسا رية هتدف ٕاىل وضع  ٔ ا
هنام يف جمال حماربة مجيع  رمني، وٕاقرار التعاون ب املادة اجلنائية وسلمي ا
تصة للكي الطرفني  ل تعزز فعالية السلطات ا ٔ ٔشاكل اجلرمية، وكذا من 

ٔن الوق ش قات واملتابعات يف جمال القانون  لتحق ٔيضا  ام  اية من اجلرمية والق
حصالت اجلرمية   .القضائية ومصادرة املمتلاكت وم

دة القضائية  ٔيضا، شلك ومضمون طلبات املسا ة  وتنظم هذه االتفاق
دة القضائية واملصاريف املرتتبة عهنا  ة تنظمي طلبات املسا يف وكذا 

رتام طابعها الرسي ومضموهنا لهيا، ٕاضافة  ورضورة ا د  ئق املس والو
اص املعتقلني  ٔش ل املؤقت ل ول الشهود والرتح ٕاىل طلب الشهادة وم

الت العدلية   .وتبادل الس
ئق القضائية  سلمي الو ة ٕاجراءات  ضيات هذه االتفاق شمل مق كام 
ٔو  جلرمية  ٔو مصادرة املمتلاكت املرتبطة  ٔو جحز  ٔو جتميد  ش  ومعليات تف

، املتح ار الطرفني لبعضهام البعض بذ صالت الناجتة عهنا ومساطر ٕاخ
، ٕاضافة ٕاىل  رمني واجلرامئ املوجب  سلمي ا ة  االت ٕالزام وكذا 
ئق املكونة  سلمي والو دام ومساطر ال سلمي وعقوبة إال ٔسباب رفض ال

سلمي واملصاريف الناجتة عنه   .مللف طلب ال
ة حول  هذا ف خيص مرشوع القانون ليمك االتفاق ه يعرض  ي مبوج ا

رمني بني اململكة املغربية  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا املسا
ٔورانيا   .و

مك  ٔيد ٔيضا بني  ربع الثنائية، هناك  ٔ ات ا ٕالضافة ٕاىل هاته االتفاق مث 

ٔطراف هتم موضوع  عددة ا ة م ىل اتفاق ه  م مرشوع قانون يوافق مبوج
ة  ة بوثوق شهد لها مبصداق ، اململكة املغربية  دا ذو راهنية، وامحلد 
ٔمر مبرشوع  ال احلساس، ويتعلق ا رشاكة مرغوب فهيا يف هذا ا ٔيضا  و

ىل االتفاق بني حكومة اململكة املغربية  75.20قانون رمق  ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة االٕ  ر ب  شاء مك دة، خبصوص ٕا ٔمم املت رهاب والتدريب وا

ط،  لر دة ملاكحفة إالرهاب، املوقع  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك يف ٕافريق
  .2020ٔكتور  6بتارخي 

س والسيدات والسادة  وهبذا اخلصوص، وكام تعلمون السيد الرئ
رام هذا االتفاق جيسد اخنراط اململكة يف هذا  ٔن ٕا شارون احملرتمون، ب املس

دة الشام ملاكحفة إالرهاب، اليت  الورش مضن ٕاسرتاتيجية ٔمم املت ا
ٕالجامع سنة  دة  ٔمم املت ىل 2006اعمتدهتا امجلعية العامة ل ركز  ، واليت 

شار هذه الظاهرة  متثل يف تدابري ملعاجلة الظروف املؤدية ٕاىل ان ٔربع حماور، 
لبناء اخلطرية ويه ظاهرة إالرهاب، وتدابري ملنع وحماربة إالرهاب وتدابري 

دة يف  ٔمم املت ع وحماربة إالرهاب وتعزز دور نظام ا ىل م ول  قدرات ا
لجميع وسيادة  سان  رتام حقوق إال هذا الصدد، وكذا تدابري لضامن ا

يس ملاكحفة إالرهاب ٔساس رئ   .القانون 
ب احملدث مبوجب هذا االتفاق بني اململكة املغربية  مة املك متثل  و

دة يف ٔمم املت ول وا ل تعزز قدرة ا ٔ دة من  ٔمم املت ب ا رامج مك  دمع 
ة ملاكحفة إالرهاب،  اجه تدري رامج تدريب وطنية وم رب تطور  ٔعضاء  ا
ٔهيل  ادة الت ٔمن وٕادارة احلدود وٕادارة السجون وٕا ٔحباث و اصة يف جمال ا

  .وإالدماج وتطور املامرسات اجليدة
شار  ضيات تلمك، السيدات والسادة املس ٔمه مضامني ومق ن، يه 

ليمك   .مشاريع القوانني املعروضة 
شارن احملرتمني مك السيدات والسادة املس ىل حسن ٕاصغا   .وشكرا 

س اجللسة   :السيد رئ
رة احملرتمة   .شكرا السيدة الوز

خلارج  فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا اللكمة ملقرر جلنة اخلارج
لجن دة، التقارر  )5( ة حول املشاريع امخلسلتقدمي تقارر ا دفعة وا

ا وٕالكرتونيا   .وزعت ورق
وبة،  الت مك ٔعتقد تفضل تقدمي املدا لمناقشة، فالفرق  سبة  ل

ا يف احملرض   .قصد ٕادرا
دة بطبيعة احلال كام ينص  ىل  ة  ىل لك اتفاق ومنر ٕاىل التصويت 

يل ا   .ىل ذ النظام ا

ٔ مبرشوع ا ٔوال، ة حول  16.20لقانون رمق نبد ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
رمني بني اململكة املغربية  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا املسا

ٔورانيا، املوقع ش يف  ةو   .2019ٔكتور  21مبرا
  .ٕالجامع: املوافقون
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ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  16.20ٕاذن، وافق جملس املس
ىل ه  دة القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي  مبوج ة حول املسا االتفاق

رانيا، املوقع ٔو رمني بني اململكة املغربية و ش يف  ةا   .2019ٔكتور  21مبرا

ىل مرشوع قانون رمق  نيا، لتصويت  قل  ه  17.20ن يوافق مبوج
لهيم بني اململكة املغر  اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  بية ىل االتفاق

ٔورانيا ش يف  ةاملوقع ،و   :2019ٔكتور  21مبرا
  .ٕالجامع :املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  ٕالجامع  شارن   17.20ٕاذن، وافق جملس املس
لهيم بني اململكة  اص احملكوم  ٔش ٔن نقل ا ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

ٔورانيا ش يف  ةاملوقع ،املغربية و   .2019ٔكتور 21مبرا

ىل مرشوع قانون رمق  ثا،ل  ىل  18.20التصويت  ه  يوافق مبوج
ارية بني اململكة املغربية  ة التعاون القضايئ يف املادة املدنية والت اتفاق

ش يف  ٔورانيا، املوقعة مبرا   .2019ٔكتور  21و
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  18.20ٕاذن، وافق جملس املس
ارية بني اململكة مبوج لتعاون القضايئ يف املادة املدنية والت ة  ىل اتفاق ه 

ش يف  ٔورانيا، املوقع مبرا   .2019ٔكتور  21املغربية و

ىل مرشوع قانون رمق  لتصويت  ٓن  قل ا ىل  75.20ن ه  يوافق مبوج
ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت ة بني حكومة اململكة املغربية وا اتفاق

دة ر ٔمم املت ب ا ا التابع ملك مج ماكحفة إالرهاب والتدريب يف ٕافريق
ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر   .2020ٔكتور  6ملاكحفة إالرهاب 

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  75.20ٕاذن، وافق جملس املس
ىل االتفاق بني حكومة اململكة امل ه  شاء مبوج دة خبصوص ٕا ٔمم املت غربية وا

ٔمم  ب ا ا التابع ملك مج ماكحفة إالرهاب والتدريب يف ٕافريق ر ب  مك
ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر دة ملاكحفة إالرهاب  ٔكتور  6املت

2020.  

ريا، ٔ ىل مرشوع قانون رمق  و لتصويت  قل  ه  77.20ن يوافق مبوج
ٔتفاق التعاو  ن يف جمال الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية ىل 

ط يف  لر حتادية، املوقع  مترب 14وحكومة روسيا  ومبوسكو  2020س
  .2020ٔكتور  14يف 

  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مرشوع قانون رمق  شارن  يوافق  77.20ٕاذن، وافق جملس املس
ىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحر  ه  ي بني حكومة اململكة مبوج

ط يف  لر حتادية، املوقع  مترب  14املغربية وحكومة روسيا   2020س
  .2020ٔكتور  14ومبوسكو يف 

لجميع   .شكرا 

  .ورفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة: امللحـــــق الت املك   .اجللسة املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا

ة 54.19مرشوع قانون رمق ) 1   :مبثابة املرافق العموم

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ة 54.19مرشوع قانون رمق    .مبثابة املرافق العموم

س،   السيد الرئ
ي نود يف البدا ٔن هذا املرشوع قانون ا ىل  يد  ٔ ية البد من الت

ستور اململكة وخصوصا الفصل  ٔيت تفعيال  ليه اليوم، ي  157التصويت 
د احلاكمة  ة حيدد قوا لمرافق العموم ثاق  داد م ىل ٕا ي نص  ه ا م
ات الرتابية  ة، واجلهات، وامجلا سيري إالدارات العموم اجليدة املتعلقة ب

ٔخر  ةا زة العموم ٔ ٔيت كذ تزنيال لتوجهيات صاحب . ى، وا كام ي
الية  ىل راهنية واستع ديدة  اسبات  ٔكد يف م ي  اجلال حفظه هللا، ا
عية،  ج صادية و ق ٔدوارها  لهنوض ب ة  ٔداء املرافق العموم تطور 

وازنة وم  منية م ق  ل بتحق منوي وطين كف صفة، واملسامهة يف بلورة منوذج 
لحاكمة الرتابية ملعاجلة املشالك احمللية ديد    .ومبنح نفس 

ٔداء  رتقاء ب ة ٕاىل  وهيدف هذا املرشوع ٕاىل اسمترارا اجلهود الرام
ادئ ومساطر احلاكمة اجليدة  د م الل اع ة املرفق العمويم، من  وجنا
اته  ستجيب حلاج ة  دمات معوم ستفادة من  متكني املرتفق من 

ةوت ٔهيل معل وتدبري . طلعاته املتنام ٔيضا، ٕاىل ت كام هيدف هذا املرشوع 
املرفق العمويم وجعل خمتلف العاملني ملزتمني هبذه املبادئ واملساطر، 

ملرتفقني القهتم  ٔو يف  م إالدارية  ا ٔداء  ٔثناء    .سواء 
سرتاتيجية املمتث  ٔهداف  ق ا ٔهداف هذا املرشوع، حتق ومن مج 

ة  يف ة، ودمع جودة اخلدمات العموم ظومة تدبري املرافق العموم حتسني م
لمرفق العمويم يف تدبري  ٔداء الفعال  هيا، ورسيخ ا وسهيل الولوج ٕا
، وٕارشاك  ىل املستوى احمليل واخلار اح املرفق العمويم  املوارد، وانف

ال ٔ رسيخ قمي ا لني يف حتسني اخلدمات وجتويدها و   .قخمتلف الفا
ادئ احلاكمة اجليدة، مبعىن  سطر هذا املرشوع، م ٔخرى،  ة  ومن 
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رتام احلقوق املساواة، اسمترارية اخلدمات املقدمة، التالؤم، اجلودة،  ا
ة، احملاسبة، الزناهة  ىل املستوى الوطين، الشفاف التغطية العاد 

اح نف ٔ . و ٔيضا مساطر تفعيل هذه املبادئ اليت هتم ا داء الفعال كام يضع 
ة   .لعالقات مع املرتفقني وختليق املرافق العموم

دة  ىل مدى  داد خطط معل  ريم املرشوع ٕاىل ٕا ٔداء،  وف خيص ا
  .سنوات

ات املرتفقني واخلصائص الرتابية  يا وراعى يف تزنيل هذه اخلطط اح
ام هذه املرافق مع  ت التمنية املستدامة، وكذا مدى تالؤم  ورضور

ٔه ادئ ا د م ات الرضورية، مع اع داد الب دة إال داف العامة اليت تعد قا
التفويض والالمتركز إالداري، تالؤم الربامج، ارتباط املوارد وتوفري اخلدمات 

  .املدجمة
ضيات هتم  ة، يضع املرشوع مق ليق املرافق العموم وف يتعلق بت

رشية مرا ىل املوارد ال هتا، كام يعد ويعمتد مساطر السلوك اليت جيب  ق
ٔشاكل الفساد ع وماكحفة مجيع    .رامج لرتسيخ قمي الزناهة وم

ٕالجياب  ٔصا و املعارصة نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م ىل هذا املرشوع قانون مدا فريق ا

ٔمالك الع 54.19مرشوع قانون رمق  ات الرتابيةيتعلق بنظام ا لجام   .قارية 

ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
  :الرتابية

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   ٕاخواين املس
ٔصا و املعارصة يف ٕاطار  مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل مرشوع قانون رمق  راسة والتصويت  ٔمالك  يتعلق 57.19ا بنظام ا
م من إالماكنيات  انب  اء لتنظمي  ي  ات الرتابية، و ا لجام العقارية 
لغة يف  ٔمهية  يس  ك ٔمالك العقارية، اليت  ات الرتابية، ويه ا لجام املادية 
ات الرتابية من  لجام شلك موردا ذاتيا ميكن  ات، لكوهنا  اة هذه امجلا ح

ق التمنية   .ال حتق

س،السيد ا   لرئ
لهيا  ات الرتابية واملنصوص  لجام ة  صاصات املمنو خ ادا ٕاىل  اس
ات  ىل هذه امجلا ٔصبح الرهان معقودا  ستور والقوانني التنظميية،  يف ا
ٔدوارها التمنوية ٕاال  ام ب رية الق ٔ ٔنه ال ميكن لهذه ا ري  منوي،  ل  ٔمه فا

هتا،  ها العقارية وحام ٔمال مثني  الل  ق التمنية الشام من  ٔن حتق اصة و 
رشية مث  ٔمهها املوارد ال ة من العنارص،  واملستدامة تتطلب توفر مجمو
اء إالجناز  شلك الو ىل رٔسها املمتلاكت العقارية، اليت  إالماكنيات املادية و
ة  عية والثقاف ج صادية و ق االت  املشاريع التمنوية اليت هتم خمتلف ا

ة اء والبي ون الو ضافة ٕاىل  ٕ ات الساكنة  ابة حلاج ست لتايل  ، و
االت، و ٕانتاج الرثوة ر يف خمتلف ا ٔساسية لالس امة    .العقاري يعد د

ٔنه  اعتنا الراخسة ب بع من ق ٕان تعاطينا إالجيايب مع هذا املرشوع قانون 
ٔمالك اجلهات والعامالت  د  سامه يف حتديد نظام قانوين مو قالمي س ٔ وا

رشيعية املنظمة لهذه  د النصوص ال الل تعديل وتوح ات، من  وامجلا
رجع يف مجملها ٕاىل عهد  اوزة، ٕاذ  متزي بتعددها ووهنا م ٔمالك، اليت  ا
اصة بتدبري امل العام  ضيات  ري مكمت بفعل غياب مق ٔهنا  امحلاية، كام 

دم مالءم د املساطر و ٔساليب تدبري امل امجلاعي، ٕاضافة ٕاىل تعق ة 
منية  ٔمالك امجلاعية يف  امجلاعي، مما يؤدي ٕاىل ضعف املسامهة يف موارد ا

ات   .هذه امجلا

س،   السيد الرئ
لها وحتديث  ٔمالك امجلاعية وحتسني مداخ منية ا ٕاذا اكن هدف 
ة، فٕانه  ٔصبح رضورة مل لهيا،  ٔساليب ومساطر تدبريها وتعزز احملافظة 

لجوء من الالزم تط  ة ا ال، ٕاكلزام د احلاكمة اجليدة يف تدبري هذا ا بيق قوا
الل  الح ص  راء امل اخلاص والرتخ ٔو  ام لتفويت   ٔ ٕاىل املنافسة مكبد
لرتايض، مع وضع  االت االتفاق  ني وضبط  لم العام، مع تق املؤقت 

ٔمالك العقارية، وجع وثيقة  ة جسل ا ة ضوابط ملسك وحتيني ومراق ٕالزام
هتا ٔمالك وحام ٔساسية لتدبري هذه ا   .و

ٔمالك العقارية امجلاعية  ىل ا ىل  ة الرتايم  ليات موا كام يتعني تعزز 
ري احملفظة  ٔمالك  ظ ا رسيع يف حتف الل ال لهيا، من  ستحواذ  و
ة  ة تدرجيية، محلاية امللك ف ك ٔمالك احملفظة  وحتيني الرسوم العقارية ل

س العقاري ٔس ات وت ة امجلاعية وتطهريها من احلقوق والتحمالت والزنا
رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية واملادية لهذه العقارات، وتعزز 
افظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية،  لم الرشاكة مع الواك الوطنية 

ٔمالك امجلاعية ل ل ٔم ٔفق التدبري ا   .يف 
، فإ  ٕالجياب انطالقا من لك ذ ٔصا واملعارصة نصوت  ننا يف فريق ا

  .ىل هذا املرشوع قانون

II - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 

ة 54.19مرشوع قانون رمق ) 1 ثاق املرافق العموم   :مبثابة م

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

اقشة مرشوع قانون رمق  ة 54.19م ثاق املرافق العموم   .مبثابة م
ظومة القوانني  روم ٕاصالح م ي حنن بصدد دراسته اليوم  ٕان النص ا

دماهتا، و  ة املرافق وجتويد  ة، بغية ضامن جنا ٕالدارة العموم حماو املتعلقة 
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اع الثقة بني إالدارة واملرتفق عن طريق وضع معايري واحضة هتم  اسرت
لزتام هبا من   ا و رتا ال الواجب ا ٓ الرشوط والشلكيات وا

ة، )ٕادارة ومرتفق(الطرفني  لوضوح والشفاف متزي  الل مساطر  ، ومن 
ىل السواء يب  ٔج مثر الوطين وا ذب ثقة املس   .و

س    احملرتم،السيد الرئ
شف  ا، س اقش بعد استقراء مضامني هذا املرشوع قانون موضوع م
ة سري  يف قة  ق لتفاصيل ا ٔبواب اليت فرست  ة من ا ٔنه يتضمن مجمو
د احلاكمة  ادئ وقوا د م رسيخ واع ٔساسا ٕاىل  ة، وهيدف  املرافق العموم

س  ة  دمات معوم ستفادة من  متكني املرتفق من  تجيب اجليدة 
ظومة سري وتدبري  ٔهيل م ٔنه هيدف ٕاىل ت ة، كام  اته وتطلعاته املتنام حلاج
ٔعوان ملزتمني  ٔطر و ته من مسؤولني و املرفق العمويم وجعل خمتلف مكو
القهتم  ٔو يف  م إالدارية،  ا ٔداء  ٔثناء  د، سواء  هبذه املبادئ والقوا

  .ملرتفقني

س احملرتم،   السيد الرئ
دة ٕاشاكالت، تتجسد يف ضعف يعرف املرفق  ام  شلك  العمويم 

لمرتفقني، وقصور  املهنية وتفاوت مستوى اجلودة يف تقدمي اخلدمات 
ة؛ وكذا وجود  ٔصناف املرافق العموم املنظومة احلالية، ٕاضافة ٕاىل تعدد 
الف  ٔيضا اخ رايب، و سجم و سق م قد ل نصوص قانونية وتنظميية تف

رشيعية والتن    .ظميية املؤطرة للك صنف من هذه املرافقاملنظومة ال
ة  ش مع املرافق وإالدارات العموم لرجوع ٕاىل واقعنا املع لفعل، و

ٔداء، و  سوب ا ٔساسا يف تدين م ٔعطاب، تتجسد  دة  ىل  ردي نقف 
لمواطنني، وتعقد إالجراءات والبطء  ا  مستوى اخلدمات اليت تقد
هيك عن  طل والشطط يف استعامل السلطة،  لمساطر، وال الشديد 
لمستوى  ان  ٔح رىق يف بعض ا ال املرتفقني واليت ال  ظروف استق
املطلوب، ولعل هذا جيد تفسريه يف ضعف الكفاءات، وجودة التكون 

دد مهنمى العديد  ى    .من املوظفني وغياب روح املسؤولية 
د إالجراءات إالدارية والعالقات  ة، وتعق ٔن انعدام الشفاف ل  س كام 

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

ٔمر  ىل مستوى سواء تعلق ا ٔو  ئق إالدارية،  ىل الو حلصول املبارش 
ذاب املرتفقني  ٔ ر  ة، ٕاذ تبد ين لٕالدارات العموم الربط إاللكرتوين الب
ال، وصوال ٕاىل ر البحث عن املسؤولني يف بعض املاكتب  ستق من 
ت  ٓخر وانتظار تعل ب ٕاىل  املغلقة، وتعقد إالجراءات والتجوال من مك

س س . .الرئ ٔن تقد ة"مما يربز  ىل " إالدارة الورق " إالدارة الرمقية"ضدا 
لرمغ من لك  كرس الغموض والرشوة والتالعب،  فهو تعبري عن 

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

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

ضمنا ملنطلقات إالصالح الرضوري لٕالدارة صادي، وم ق   .التمنية والتقدم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ي ٔن النص ا ستقاليل نؤكد  اقشته  ٕاننا يف الفريق  حنن بصدد م

غي ٕاصالح هذا الوضع املرتدي لٕالدارة، فهو  ادرة ٕاجيابية ي اليوم، يعد م
ضيات دستورية الفصل  ثاق : (2011من دستور  157تزنيل ملق حيدد م

ة  سيري إالدارات العموم د احلاكمة اجليدة املتعلقة ب ة قوا لمرافق العموم
زة ا ٔ ات الرتابية وا ةواجلهات وامجلا   ).لعموم

ال امل دمحم السادس نرصه هللا  دده  ي  كام يعد تطبيقا لٕالطار ا
ة  لوظيفة العموم ة ٕاىل املشاركني يف املنتدى الوطين  يف رسالته السام

ر  27العليا، بتارخي  ريات 2018فربا   :لص
ليه " ي ينص  ة، ا ثاق املرافق العموم خراج م ٕ رسيع  ندعو ٕاىل ال

ستور،  لحاكمة يف ا سيا  ه مرجعا رئ ة، جتعل م وٕاعطائه صبغة ٕالزام
ة زة العموم ٔ ات الرتابية وا ة، وامجلا كام . سيري وتدبري إالدارات العموم

شمل  ي  لسلطة ا ا اجلديد  ة رصحية وقوية، مفهوم ف ك ٔن جيسد،  ريده 
اء، و  ة، دون است ات إالدارات واملرافق العموم ات ودر ىل خمتلف ف

ة العليا ظومة الوظيفة العموم   ".رٔسها م
ٔن ىل  اللته  ٔكد  لموارد ومستلزمات : "كام  ٕاشاكلية التدبري الفعال 

ة ومؤسسات  ة إالدارة العموم ٔ جنا لتمنية الشام يطرح حبدة مس هنوض  ا
ٔساليب معلها، وطرق تدبري املوارد  ٔمر من مراجعة  ضيه ا ، مع ما يق و ا

ةالعموم ت املتا ل لٕالماك ٔم ال ". ة، يف اجتاه التوظيف ا م  ى  هت ا
  .امل

ىل هذه املضامني  ا  ا اليوم، وقف اقش لنص موضوع م بعد استقراؤ 
ظومة  ىل مستوى التطبيق قفزة نوعية يف جمال ٕاصالح م شلك  اليت س

نا نود يف ٕاطار هذا الورش إالصال وضع ت ة، لك صور إالدارة العموم
بة  ليات ووسائل موا ة عن طريق تطور  لولوج ٕاىل الوظيفة العموم ديد 
ىس التحوالت اليت عرفها العامل ومن مضهنا  متعية، كام ال ن التطورات ا

ء  ياح و ر اج ىل ٕا د"بالد  ىل " 19-وف وما نتج عهنا من تداعيات 
شتغال عن ب عي وروز نوع من  ج د  عد وما استلزم مستوى التبا

ة احلديثة ولوج د للك وسائل التواصل التك   .من اع
ٔن معلية  عتبار  ذ بعني  ٔ ىل رضورة  ويف نفس السياق، نؤكد 
رتبط  ة  ستلزم ٕاجراءات مصاح ة  تفعيل هذه املضامني إالصالح

ىل توعية املواطن لحق والواجب / الشتغال  املرتفق ومستوى ٕادراكه 
دة مفاهمي اكحلاكمة، ثقافة املرفق العام دلية قامئة   ىل  شلك دامئ حتيل 

حملاسبة   .والتقومي، وشلك ربط املسؤولية 

س احملرتم،   السيد الرئ
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اع ثقة املواطن  ٕان مضمون هذا املرشوع قانون هيدف ٕاىل اسرت
ىل املستوى  يب  ٔج ٔو ا مثر الوطين  لمس ٕالدارة وتوفري الظروف املالمئة 

ىل توفري الرشوط  القانوين ٔن تعمل  ٔننا نود من احلكومة  وإالداري، ٕاال 
لتزنيل السلمي لهذا النص حىت حيقق  الرضورية وهتييء الظروف الالزمة 
يد  ٔ ٔساسا يف ٕاصالح قطاع إالدارة، مع الت ه، املمتث  ٔهداف املرجوة م ا

طلق االٕ  ات ىل بذل املزيد من اجلهود جلعل إالدارة إاللكرتونية يه م صال
ال من رمقنة لك املعامالت إالدارية يف ظل جتهزي  متكن مستق اجلذرية حىت 
ة، ويف ظل التحوالت  ٕالجراءات إاللكرتونية بدل الورق لتعامل  املرتفق 
ستقاليل  ت، وحنن يف الفريق  ىل مجيع املستو اليت تعرفها بالد 

رشيعية  مثن هذه املبادرة ال دة والتعادلية  لهيا لو الهامة وسنصوت 
  .ٕالجياب

ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
  :الرتابية

س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

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

اقشة مرشوع ات  57.19قانون رمق  م لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
سد  اء ل ٔنه  اصة،  ٔمهية  يس يف نظر  ك ي  الرتابية، هذا املرشوع ا
ٔمالك  ات الرتابية ف خيص حتديد نظام ا ه امجلا انت م ا طاملا  فرا

راهبا ا يف نفوذ    .العقارية التابعة لها وا

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اقشته يندرج يف ٕاطار  ي حنن بصدد م ٕان هذا املرشوع قانون ا
، الهادفة ٕاىل تقوية وتعزز دور  ات نظام الالمركزية ببالد مواص ٕاصال
ٔعطت  ات الرتابية، والس بعد صدور القوانني التنظميية اليت  امجلا

صاصات هامة، ووسعت من جمال تد حت لها اخ شمل وم لها، ل
ة ٔساسية واملرافق العموم وية اكلتجهزيات ا ات ح   .قطا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

د  ٕان هذا املرشوع قانون يتو وريم ٕاىل وضع نظام قانوين مو
ستور والقوانني  ضيات ا ات الرتابية يتالءم مع مق لجام ٔمالك العقارية  ل

ات  لجام ٔساليب تدبري هذه التنظميية  الرتابية، ويتو حتسني وجتويد 
هتا ا ومردود تو منية م لهيا، و هتا واحملافظة  ٔمالك مع تعزز مراق   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔيت الستكامل الرتسانة القانونية املؤطرة لعمل  ٕان هذا املرشوع ي
ٔنه ٔ  ي من ش ات الرتابية، وا هتا امجلا ىل حتسني مردود ن يعمل 

ات( اهتا ) امجلا ىل تطور ب لها، واليت الشك ستعمل  رة مداخ وتوسيع دا
ٔنه  اء ) املرشوع(التحتية فضال عن  ات الرتابية من الو سميكن امجلا

ٔحسن  ىل  ٔدوار املنوطة هبا  ضطالع  العقاري الاكيف جلعلها قادرة من 
ه   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ضيات املتضمنة يف هذا املرشوع قانون رمق  ٔن هذه املق ٕان من ش
ديدة 57.19 ظومة قانونية  ات الرتابية من م د وميكن امجلا سا ٔن   ،

رخيها  شلك قطيعة مع القوانني السابقة اليت يعود  ها العقارية،  ٔمال لتدبري 
ات تعرف طفرة نوعية يف جمال ٕاىل عهد امحلاية، وهو ما سيجعل هذه امجل ا

صادية ق ديدة مقينة بتطور احلركة  رات  لب اس   .حتسني وضعيهتا و

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

دا  الل ما يتضمنه من قوانني،  ٕان هذا املرشوع سيضع من 
ات والغري ات اليت اكنت تقع مع امجلا   .لزنا

ٔسباب فٕان ال جياب معهلهذه ا ٕ ستقاليل يتعاطى    .فريق 
 .والسالم

  :مشاريع القوانني التالية) 3

دة  16.20مرشوع قانون رمق  -  ة حول املسا ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
رانيا،  ٔو رمني بني اململكة املغربية و القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا

ش يف   ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا

ٔن نقل  17.20نون رمق مرشوع قا -  ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ش  ٔورانيا، املوقعة مبرا لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ا

 ؛2019ٔكتور  21يف 

لتعاون القضايئ  18.20مرشوع قانون رمق  -  ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ٔو ارية بني اململكة املغربية و ش يف املادة املدنية والت رانيا، املوقعة مبرا

 ؛2019ٔكتور  21يف 

ة بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  -  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة  ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت اململكة املغربية وا
دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك رهاب والتدريب يف ٕافريق

ط، اململكة  لر  ؛2020ٔكتور  6املغربية، املوقع بتارخي إالرهاب، 

ة التعاون يف جمال  77.20مرشوع قانون رمق  -  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
حتادية،  الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 
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ط يف  لر رب 14املوقع   .2020ٔكتور  14ومبوسكو يف  2020شت

﷽  
س احملرتم،السيد ا   لرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

دة والتعادلية، ملناقشة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ات ة من االتفاق ىل مجمو   :مشاريع القوانني، يوافق مبوجهبا 

ات ث  - ٔربع اتفاق ىل    :نائية هتمٔربع مهنا يوافق مبوجهبا 
ىل اتفاق التعاون يف جمال  77.20مرشوع قانون رمق . 1 ه  يوافق مبوج

الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 
ط يف  لر مترب  14حتادية، املوقع   14ومبوسكو يف  2020س

  ؛2020ٔكتور 
لتعاون 18.20مرشوع قانون رمق . 2 ة  ىل اتفاق ه  القضايئ يف  يوافق مبوج

ش  ٔورانيا، املوقعة مبرا ارية بني اململكة املغربية و املادة املدنية والت
  ؛2019ٔكتور  21يف 

دة  16.20مرشوع قانون رمق . 3 ة حول املسا ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
رمني بني اململكة املغربية  القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا

ٔورانيا، املوقعة مبرا   ؛2019ٔكتور  21ش يف و
ٔن نقل  17.20مرشوع قانون رمق . 4 ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

رانيا ٔو لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش   .ا

ات الثنائية، ٕاىل تعزز الرشاكة وتقوية التعاون  روم هذه االتفاق
ة، ح  ٔورو الرشق صادي والقضايئ بني املغرب ورشاكئه ب ث هتم ق

داها التعاون يف جمال الصيد البحري بني اململكة املغربية وروسيا  ٕا
ات الثالث ٕاىل تعزز التعاون بني املغرب  حتادية، وتنصب هذه االتفاق
لمملكة املغربية  ات إالسرتاتيجية  ذ التو ٔورانيا، وذ يف ٕاطار تنف و

اال ة ٕاىل تنويع وتوسيع رشااكته يف خمتلف ا بلوماسية الرام ت ا
ويل؛ ىل املستوى ا ة،  عية والب ج صادية و ق   والسياسية و

ٔطراف، تتعلق مبرشوع قانون رمق  عددة ا ة م يوافق  75.20واتفاق
دة خبصوص  ٔمم املت ىل االتفاق بني حكومة اململكة املغربية وا ه  مبوج

مج ماكحفة إالرهاب والتدريب يف ٕافريق ر ب  شاء مك ب ٕا ا، التابع ملك
دة ملاكحفة إالرهاب، املوقع بتارخي  ٔمم املت ، يف ٕاطار 2020ٔكتور  6ا

دة الشام ملاكحفة  ٔمم املت جتسيد اخنراط املغرب مضن اسرتاتيجية ا
ٕالجامع سنة  دة  ٔمم املت ، 2006إالرهاب اليت اعمتدهتا امجلعية العامة ل

مت  ٔساسية  ٔربع حماور  ىل  ركز    :ثل يفواليت 
شار إالرهاب؛. 1   تدابري ملعاجلة الظروف املؤدية ٕاىل ان
  تدابري ملنع وحماربة إالرهاب؛. 2
ع وحماربة إالرهاب وتعزز دور نظام . 3 ىل م ول  تدابري لبناء قدرة ا

دة يف هذا الصدد؛ ٔمم املت   ا
ٔساس . 4 لجميع وسيادة القانون  سان  رتام حقوق إال تدابري لضامن ا

يس   .حملاربة إالرهاب رئ

ادة الرشيدة اجلال  ة الوطن حتت الق ري ملصل ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق
ٔيده   .امل دمحم السادس نرصه هللا و

III - فريق العدا والتمنية:  

ة 54.19مرشوع قانون رمق ) 1 ثاق املرافق العموم  :مبثابة م

﷽  
ٔرشف ا ىل   .ملرسلنيوالصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

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

اسبة  54.19مرشوع القانون رمق رمق  ة، ويه م ثاق املرافق العموم مبثابة م
هودات  صالح إالدارة، من لنمثن ا ٕ املبذو من طرف احلكومة ف يتعلق 

رشيعية املؤطرة، اكلقانون  ة من النصوص ال داد مجمو ىل ٕا الل السهر 
ي حنن بصدد دراسته اليوم  سيط املساطر إالدارية والقانون ا املتعلق بت

ا مرشوع القانون املت ة، يف انتظار ٕا علق واملتعلق مبيثاق املرافق العموم
  .ٕالدارة إاللكرتونية

ٔساسية ٕالجناح  ل ا ل من املدا ٔن ٕاصالح إالدارة مد نعترب 
، واليت تندرج يف ٕاطار  ٔطلقهتا بالد ٔخرى اليت  ات الكربى ا إالصال

ديد منوي  نتقال ٕاىل منوذج    .السعي ٕاىل 
د دستور  ٔنه، بعد اع ة من احلقوق  2011ونؤكد  رخس مجمو ي  ا

ت، يار، بل يه حمتية، ومن  واحلر ست جمرد اخ دمة املواطن ل فٕان 
ب وجود املرفق العمويم  ٔهنا س ت،  ٔولو كون يف صلب ا ٔن  املفروض 
منطية  منوذج ممتزي ال ينحرص يف جمرد ا ين هذه املرافق  يض ت ٔصال، مما يق

اشري ت وم   .وتعالمي مدجبة يف دور
اللت رب عنه  ٔن ما  ٔلقاه يف وستحرض هبذا الش ي  ه يف اخلطاب ا

رشيعية  ٔوىل من الوالية ال رشيعية ا ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اف
ٔن ىل  ٔكد  ث  ٔمم، وما دامت " العارشة، ح ة إالدارية معيار لتقدم ا ا الن

ملواطن مل تتحسن، فٕان تصنيف املغرب يف هذا امليدان،  القة إالدارة 
قى مضن دول العامل الثال ٔو اخلامسس ٔقل الرابع    ".ث، ٕان مل 

ٔن لك  ٔعتقد  شخيص واقع إالدارة املغربية فهو معروف، و وف يتعلق ب
ٔعطاب اليت تعرتي تدبري  د ا ٔ ٔمام  د نفسه يوما ما  ا قد و د م وا

ة ويه كثرية مهنا   :املرافق العموم
 لمرتفقني؛ ٔداء ويف جودة اخلدمات املقدمة    الضعف يف ا
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 الالت يف ال وضعف يف التواصل؛ اخ ستق   دمات 
 ئق؛ ت تعرتي تدبري ومعاجلة امللفات والو   صعو
 ا املوظف؛ ىل املردودية اليت يقد  غياب احملاسبة 
  ت املرتفق؛ ىل شاك ابة    دم إال
 الشطط يف استعامل السلطة والنفوذ. 

لهيا  دد مهنا وقفت  ٔن  ٔخرى، وشري ٕاىل  الالت ا خ ريها من  و
ات القامئة ا لزنا اصة، ف يتعلق  لتقارر الصادرة عن مؤسسة الوسيط، 

ون  ة، من مضهنا  معل إالدارة بدون معايري بني املرتفق واملرافق العموم
لهيا دون  ٔهواء القامئني  اهتا، وحسب  دة بني خمتلف قطا ورشوط مو

لضوابط املفروضة د    .التق
ر التقارر الصادرة عن هذه  ويف هذا إالطار، ندعو ٕاىل اس

زة  ٔ ٔداء املرافق وا رتقاء ب ات الهادفة ٕاىل  ارشة إالصال املؤسسة، يف م
ل  الالت املس يف س خ دماهتا، وذ بتدارك  ة وجتويد  العموم
ل  ب الثقة مع الفا ٔفق رفع صب ة يف  متكني املرتفقني من حقوقهم املرشو

  . إالداري

س احمل   رتم،السيد الرئ
ٔن مرشوع هذا القانون يؤسس،  ٕاننا نعتقد، يف فريق العدا والتمنية، 
سيا  دمة املواطنني هدفا رئ ىل القمي اليت جتعل من  حبق لبناء منوذج قامئ 

ىل يد  ٔ الل الت واصال، وذ من    :ومن إالصالح مسارا م
 سيادة القانون؛  
 ة والفعالية وإالنصاف واملساوا ا ادئ الن سمترارية، رسيخ م ة و

ادئ  ة، ويه م ة يف تدبري املرافق العموم ليق والشفاف وقمي الت
ي اعمتدته بالد بعد ٕاقرار دستور  ه اجلديد ا ىش مع التو ت

كرسها 2011 سان و هنوض حبقوق إال اصة ف يتعلق   ،
ا رتا ن الكف  د الضام  .دستور واع

سامه يف ٔن  ٔن ذ  ق  ومن ش روم حتق ٔساسية اليت  ٔهداف ا ا
ٔساسا يف قها واملمتث    :ورش ٕاصالح إالدارة حتق

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

الل ونؤكد يف فريق ا مت من  ٔهداف س ٔن بلوغ هذه ا لعدا والتمنية 
ث  ا، ح ٔكرث ٕاحلا ابة لتطلعات املرتفق اليت تصبح يوما بعد يوم  ست

يل دمات تتوفر فهيا ممزيات من ق ستفادة من    :يطمح ٕاىل 
  القرب؛ -
ٔساس املساواة؛ - ىل   سهو الولوج و

ة؛ -   الرس
  اجلودة العالية؛ -
ىل صيانة التواصل اجلي - ال واحلرص  ستق د بتحسني ظروف 

لها ىل  ت والعمل  ه والتعامل اجلدي مع الشاك  .رام

ٔن يقلل من  ٔن ذ  ات بني املرتفقني وإالدارة  اليت تصل ومن ش الزنا
هظة  لكفة مالية  ٔحاكم الصادرة يف موضوعها  كون ل ث  ٕاىل القضاء، ح

ٕالضافة إ  ب خبصوص ما  طابع مايل،  س ىل ما يرتامك من الغرامات 
ذ ٔخر يف التنف ٔحاكم القضائية . الت ذ ا ونثري هبذه املناسبة ما يعرفه ملف تنف

شلك مساسا هبيبة القضاء ة  ق هنائية من ٕاشاكالت حق   .ا
ات  ة وامجلا شمل املؤسسات العموم ٔهنا  مثهنا يف مرشوع  ومن النقط اليت 

ةالرتابية والهيئات اليت متارس ص ات السلطة العموم   .الح

ىل  ٕالجياب  واعي، سنصوت يف فريق العدا والتمنية  للك هذه ا
  .مرشوع هذا القانون

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
 :الرتابية

﷽  
ٔرشف املرس ىل   .لنيوالصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
لس  مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة،  ٔن  رشفين 
ملغرب، يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  شاري  شارن ومضنه مس املس

راسة والت صصة  رشيعية ا ىل مرشوع هذه اجللسة العامة ال صويت 
ي  57.19القانون رمق  ات الرتابية، ا لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا

ٔحاكم الفصل  ة طبقا  ٔسبق ىل جملسنا املوقر  ل  ستور 78ٔح   .من ا
سامه يف حتديث  ث س ٔمهية، ح بري من ا ىل قدر  وهو مرشوع 

ٔمالك العقارية اخلاصة والعامة املت ظومة ا ات الرتابية يف تدبري م مجلا علقة 
ات الرتابية، وسخ  2011ضوء دستور  مجلا والقوانني التنظميية املرتبطة 

ال واليت تعود ٕاىل فرتة امحلاية ة من النصوص القانونية املرتبطة هبذا ا   .مجمو
لية  لتمنية الرتابية و ٔساسية  ٔيضا ٕاىل جعل العقار رافعة  كام هيدف 

ر س ة يف تدبري الستقطاب  د احلاكمة والشفاف ، وٕاىل ٕاضفاء قوا
ٔكرث من  ا ٕاليه يف  ٔن د ا  ات الرتابية، وهو ما سبق لفريق عقارات امجلا
ام خلَلق  شلك مصدرا  ٔمالك العقارية امجلاعية  ٔن ا عتبار  اسبة،  م

ات الرتابية لجام  .موارد ذاتية ودامئة 
ٔيدينا  ي بني  سيط ٕان هذا النص القانوين ا د وت هيدف ٕاىل توح
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ٔمالك العقارية  وتوضيح خمتلَف املساطر إالدارية وإالجرائية املتعلقة 
ات الرتابية من  ات الرتابية العامة مهنا واخلاصة، كام يتو ٕاعفاء امجلا لجام
تلفة، وهو  ٔداء الرسوم والرضائب واملستحقات اخلاصة بعملياهتا العقارية ا

شجيع  ٔنه  ام هبذه العملياتما من ش ىل الق ات الرتابية    .امجلا
ٔمالك  دد من إالشاكالت املرتبطة بنظام ا ىل  ت  ا كام يقدم ٕا

ات الرتابية، ومهنا لجام   :العقارية 

  ات، خصوصا ٔمالك امجلا قصور القوانني السابقة يف حتديد 
 امل العام؛

 ات ا ت النصوص القانونية املنظمة مل امجلا  لرتابية؛تعدد وش

 ها العقارية ٔمال ات الرتابية    .القصور يف تدبري امجلا

راسة والتصويت  ا يف ا ٔمهية هذا القانون، فقد اخنرط فريق ونظرا 
ٔساس  روم  ني بعض التعديالت اليت  لجنة املعنية، مقرت ليه يف ا
ة،  ضية وبي رفهيية ور ة و شطة ثقاف ٔ ضامن استغالل هذه العقارات يف 
ىل تعليل القرارات إالدارية املتعلقة مبالحظات وتعرضات  والتنصيص 
رشيعات اجلاري هبا العمل،  اما مع ال س ديد، ا ن من قرار الت املترضر
ن من  ل متكني املترضر ٔ ولتفادي الشطط يف استعامل السلطة، ومن 

تصة ٔمام احملامك ا   .حقهم يف الطعن 
ٔيضا تعديال  ا  مة حق الولوج ٕاىل كام اقرتح فريق ام هيدف ٕاىل حرص 

ص رتام قرار الرتخ ٔكد من مدى ا لت الل املؤقت  ح يف  العقار موضوع 
ل  ٔ ات الرتابية من  ريمه من موظفي امجلا ضباط الرشطة إالدارية دون 

ب املسؤولية اجلنائية يف حقهم   .رت
شا لس املس ري، فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب ٔ رن ومضنه ويف ا

ل احلكومة يف خشص  مثن تفا ملغرب،  لشغل  حتاد الوطين  شاري  مس
ىل ٕاخراج هذا القانون املهم  مثن حرصها  لية مع تعديالتنا؛ كام  ا وزارة ا

ٕالجياب ليه  ٔننا سنصوت  رشيعية؛ و نؤكد  ل هناية هذه الوالية ال   .ق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

  :شاريع القوانني التاليةم ) 3
دة  16.20مرشوع قانون رمق  -  ة حول املسا ىل االتفاق ه  يوافق مبوج

رانيا،  ٔو رمني بني اململكة املغربية و القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا
ش يف   ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا

ٔن نق 17.20مرشوع قانون رمق  -  ش ة  ىل االتفاق ه  ل يوافق مبوج
ش  ٔورانيا، املوقعة مبرا لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ا

 ؛2019ٔكتور  21يف 

لتعاون القضايئ  18.20مرشوع قانون رمق  -  ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ش  رانيا، املوقعة مبرا ٔو ارية بني اململكة املغربية و يف املادة املدنية والت

 ؛2019ٔكتور  21يف 

ة بني حكومة  75.20قانون رمق  مرشوع -  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة  ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت اململكة املغربية وا
دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك رهاب والتدريب يف ٕافريق

ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر  ؛2020ٔكتور  6إالرهاب، 

ة التعاون يف جمال  77.20انون رمق مرشوع ق -  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
حتادية،  الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

ط يف  لر رب 14املوقع   .2020ٔكتور  14ومبوسكو يف  2020شت

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتم   ون،السيدات والسادة املس
مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار املناقشة  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل  ات دوليةالعامة ملشاريع القوانني اليت يوافق مبوجهبا  ، ويه مخس اتفاق
هودات اليت تقوم هبا احلكومة لتعزز ماكنة املغرب  اللها ا مثن  اسبة  م

ويل، كام نعزت  ملواقف الصارمة اليت اختذهتا ىل املستويني إالقلميي وا
ول اليت كنا  دد من ا بلوماسية الصادرة عن  ري ا ٔمام السلواكت  بالد 
ربطنا معها من مصاحل مشرتكة  لنظر ٕاىل ما  ول الصديقة،  حنسهبا من ا

ىل رٔسها اململكة إالسبانية   .واسرتاتيجية، 
الل  ول من  القات التعاون مع ا ٔن تنويع  ات ونعترب  رام اتفاق ٕا

ٔطراف سيعزز هذه املاكنة املمتزية عددة ا   .ثنائية وم
شاء  دة خبصوص ٕا ٔمم املت ة املوقعة بني املغرب وا التفاق ف يتعلق 
ٔمم  ب ا ا التابع ملك مج ماكحفة إالرهاب والتدريب يف ٕافريق ر ب  مك

ي حتت عكس املوقع ا ط، ف لر دة ملاكحفة إالرهاب  ىل  املت بالد 
اصة يف حماربة  ىل املستوى إالفريقي بصفة  امة و املستوى العاملي بصفة 
يد يف تعزز  ٔ ة لك ت سامه هذه االتفاق لقارات، وس رة  هذه الظاهرة العا

ال دة املغرب يف هذا ا   .ر
ال  ٔورانيا واملرتبطة  ات الثالث املوقعة مع دو  ٔما ف خيص االتفاق

اص احملكومني القض ٔش ٔو نقل ا دة القضائية  ملسا ٔمر  ايئ، سواء تعلق ا
ي اختذته  ه ا اما مع التو س ٔيت ا ارية، ف ٔو التعاون يف املادة املدنية والت

ٔصبح   ي  خلصوص، وا ال  بلوماسية املغربية بتعزز التعاون يف هذا ا ا
ٔو إالقل  ويل  ىل الصعيد ا اصة مع تنايم رضورة حمتية، سواء  ميي؛ 

ٔمن والسالم العاملي وسامه يف تفيش  ة وخطرية هتدد ا نو ظواهر م
ٕالضافة ٕاىل ظهور اجلرامئ  درات  إالرهاب واجلرمية املنظمة وهتريب ا

  .لكرتونية
مثني  سامه يف  ة س ٔن هذه االتفاق كام نعترب يف فريق العدا والتمنية 

انبه التقين اجلهود املبذو يف ٕاطار الت ويل الثنايئ يف  عاون القضايئ ا
ارب واملعلومات واملعطيات  ث سمتكن من تبادل الت والعلمي، ح
جهتادات القضائية، وسهيل التواصل القانوين ورسيع تداول املعلومات  و
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ليات احلديثة املرصودة خلدمة هذا التعاون،  ىل ا طالع  القانونية و
ىل طالع  ليات  فضال عن  رشيع وسن القوانني وا دات ال مست

هتا القانونية الوطنية  رسا ىل تطور  ن  د الب سا ، مما س املؤطرة 
اق بعض القضا والظواهر اليت تتطلب وحتتاج ٕاىل مالءمة قانونية  واس

هتا ٔو موا ٔطريها    .لت
حتادية حول ا ة املوقعة مع حكومة روسيا  لتعاون ٔما ف خيص االتفاق

هتت  ي ا ديد لالتفاق ا ٔيت يف ٕاطار الت يف جمال الصيد البحري، اليت ت
اته يف مارس  ٔمهيهتا من 2020صالح ىل  ؤكد يف فريق العدا والتمنية  ، ف

صادية  ق ة  د سواء؛ من الناح ىل  صادية والسياسية  ق ة  الناح
لهيا املغرب من هذ شاط، ومن لنظر ٕاىل العائدات اليت يتحصل  ا ال

حتادية  الل توطيد العالقات وتنويعها مع روسيا  ة السياسية من  الناح
دد من القضا  ٔثري معترب يف  دى القوى العاملية اليت لها ت عتبارها ٕا

ولية   .ا
ٕالجياب  وللك ما سبق، فٕاننا سنصوت، يف فريق العدا والتمنية، 

ٔمام ىل مشاريع القوانني اليت يوافق مبوج ات املعروضة  ىل االتفاق هبا 
 .جملسنا

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

IV - الفريق احلريك:  

ة 54.19مرشوع قانون رمق ) 1 ثاق املرافق العموم   :مبثابة م

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
مس الفريق احلريك ٔتناول اللكمة  ٔن  اقشة رشفين  لمسامهة يف م  

ي نعتربه ذي  54.19مرشوع قانون رمق  ة، وا ثاق املرافق العموم مبثابة م
الل تعزز احلاكمة  لغة ٕالجناح ورش إالصالح إالداري، من  ٔمهية 
كرس حقوق املرتفقني ورخس  اجليدة يف تدبري املرفق العمويم وحتديثه، مبا 

ادئ إالنصاف واملساواة واملسؤولية   .يف تقدمي اخلدمات وضامن جودهتا م

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة احلضور،

ة  ملرافق العموم هنوض  لقد تعددت املبادرات اليت هتدف ٕاىل ا
صادية  ق االت  لتمنية يف ا ٔساسية  عتبارها رافعة  ٔداهئا،  وحتسني 

م يف الربامج والس  ه ة، وحظيت  عية والثقاف ج ياسات العامة و
ستوري  اصة يف إالصالح ا ة، كام مت ٕايالءها ماكنة  لحكومات املتعاق

ة  2011لسنة  لمرافق العموم ثاق  ىل ٕاصدار م الل التنصيص  من 
ة واجلهات  سيري إالدارات العموم د احلاكمة اجليدة املتعلقة ب حيدد قوا

اء به مرشوع هذا القان ات الرتابية، ولعل ما  ون سميكن من وامجلا

ديدة لالنتقال  ٔن العام، وسج مفاهمي  ديدة يف تدبري الش س قمي  ٔس ت
الية ويف مستوى  ة ذات جودة  دمات معوم ٕاىل ٕادارة مواطنة تقدم 
ة،  ها إالدارة العموم ت اليت توا د تطلعات املواطنني، وسامه يف رفع الت

د احلاكمة اجليدة مكبد ادئ وقوا رسيخ م انب  ٔ ال حميد عنه يف ٕاىل 
ستحقاق والزناهة  ادئ  ىل م دا  ة، اع تنظمي وتدبري املرافق العموم

حملاسبة ٔ ربط املسؤولية  د اكفؤ الفرص، فضال عن تفعيل م ة و   .والشفاف
ة من جراء  ستحرض هنا الظروف اليت متر مهنا إالدارة العموم وٕاذ 

زال له ، اليت اكنت وال  ورو احئة  شار  ىل مجموع ان برية  ٔثريات  ا ت
عية، واكنت لها  ج صادية و ق ا احلياة العامة، مست اجلوانب  م
ىل العالقات بني السلطات  ملواطن، و القة إالدارة  ىل  ٔثريات  ت
الل اختاذ  ت التدبري املر من  ة، وما يفرضه ذ من حتد العموم

ة،  رتازية من  دمات املرفق التدابري الوقائية  ورضورة اسمترارية 
نية ة    .العام من 

س،   السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة احلضور،

هودات اجلبارة اليت تبذلها الوزارة من  مثن ا ٕاننا يف الفريق احلريك 
ستور يف  ضيات ا ابعة ورش ٕاصالح إالدارة ببالد ،وتزنيل مق الل م

سمت ة دمع احلاكمة اجليدة، واليت  د مرجعيهتا من اخلطب والتوجهيات امللك
ها صاحب اجلال نرصه  ة اليت و ة، الس مضامني الرسا امللك السام
ريات بتارخي  لص ة العليا املنعقد  لوظيفة العموم هللا ٕاىل املنتدى الوطين 

ر  27 لية الستكامل مسلسل 2018فربا ارطة طريق مستق ، واليت تعترب 
ارا اسرتاتيجيا، ٕاصالح إالدار  ي نعتربه خ رشية، ا ٔهيل مواردها ال ة وت

ي يطمح  لمنوذج التمنوي ا ٔساسية  ز ا سامه ال حما يف ٕارساء الراك س
ة يف  ٔداة فا يف تطور السياسات العموم ٕاليه امجليع، ويف جعل إالدارة 

ٓداهئا وجعلها يف مستوى تطلعا انب الرفع من  االت، ٕاىل  ت و خمتلف ا
شارية مع مجيع  انتظارات املواطنني، وذ يف ٕاطار مهنجية املقاربة ال
داد هذا  ل اليت مر مهنا ٕا جيابية املرا ٕ ل  س لني، كام  القوى والفا
شاور  رة ال الل ٕارشاك خمتلف املعنيني، وتوسيع دا املرشوع قانون، من 

ولية ذا ارب ا ام بعدة دراسات مقارنة لعدد من الت ت الص والق
ٔهيل  ٔفق ٕاغنائه وجتويده، ٕالعطائه دفعة قوية لت لالستفادة من جتارهبا يف 

ة   .املرافق العموم
ٔويت لمك من  ر، مبا  ٔن تعملوا، السيد الوز بري يف  ٔملنا  ري،  ٔ ويف ا
لرفع من مستوى  ربمك يف جمال التدبري  ري  هتا وس ٕاماكنيات رمغ حمدود

ٔد ة وتطور  لوطن واملوطننيإالدارة العموم دمة    .اهئا 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

مك ىل حسن ٕاصغا   .وشكرا 
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ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
  :الرتابية

﷽  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ات الرتابية 57.19 لجام ٔمالك العقارية    .يتعلق بنظام ا

س،   السيد الرئ
ي حنن  مثن هذا املرشوع الهام ا ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 

ظوم سعى ٕاليه من حتديث م ٔمالك بصدد دراسته اليوم، نظرا ملا  ة ا
ات الرتابية، اليت الزالت ختضع لقوانني  مجلا العقارية اخلاصة والعامة املتعلقة 
اء وفق  ي  ٔمهية هذا املرشوع ا ٔيضا  ل  س تعود لفرتة امحلاية، كام 

ضيات دستور  ىل  2011مق ات الرتابية  مجلا والقوانني التنظميية املتعلقة 
ٔمالك العقارية امجلا ٔن ا ام خللق وحتسني املوارد اعتبار  شلك مصدرا  عية 

ٔساسيا يف تفعيل الربامج التمنوية الرتابية  ات الرتابية، وعنرصا  لجام اتية  ا
ر س شجيع واستقطاب  مة ل لية    .و

ي يتو  ٔمهية هذا املرشوع ا ىل  ٔيضا  كام نؤكد يف هذا السياق 
سيط خمتلف املساطر إالدار  د وت ية وإالجرائية املتعلقة خلصوص توح

ات الرتابية، فضال عن تو املرشوع ٕاعفاء  لجام ٔمالك العقارية 
ٔداء الرسوم والرضائب واملستحقات اخلاصة بعملياهتا  ات الرتابية من  امجلا

تلفة   .العقارية ا

س،   السيد الرئ
ق التمنية  ل حتق ٔ و من  ٔساسيا  ات الرتابية رشاك  تعترب امجلا

صادية ا ق االت  ات املواطنني يف خمتلف ا اج ىل  ابة  ملستدامة وإال
ة، ملا  اهتم اليوم ا ح عية والتجهزيات اخلدماتية، ويف لك م ج و
ٔمالك العقارية  ق مسلسل التمنية، وتعترب ا حتت من ماكنة هامة يف حتق

ٔساسية لهذه التمنية ات الرتابية الركزية ا   .لجام
ىل وهبذ ات الرتابية ال تتوفر  لب امجلا ٔ ٔن  ىل  ه املناسبة، فٕاننا نؤكد 

ىل القدرة املالية  رصيد عقاري اكف، الس التابع مللكها اخلاص، وال 
ٔساس ٕالجناز املشاريع التمنوية اليت  شلك العنرص ا ونه  لرمغ من  نائه  الق

عية والثقاف ج صادية و ق االت  لتايل هتم خمتلف ا ة، و ة والبي
ات الساكنة ابة حلاج   .ست

ات  لجام ٔمهية املمتلاكت العقارية  لرمغ من  ٔنه  ىل  ٔيضا  كام نؤكد 
دات  ب املست الرتابية، فٕان القوانني املؤطرة لها يف وضعها احلايل ال توا
ر هذه القوانني  ت وتنا ش ال، ٕاضافة ٕاىل  ت اليت طالت هذا ا د والت

لمما   ٔم ه ا ىل الو ائقا لتفعيلها    .شلك 

د هذه القوانني  ٔمل يف الفريق احلريك توح ومن هذا املنطلق، فٕاننا ن
ٔمالك يدرك  ع لتدبري هذه ا ٔن املت  ، اكم ال يف مدونة قانونية م مستق

ل ظهري  ث يتدا  1921ٔكتور  19مدى تعدد النصوص اليت تؤطرها، ح
ٔمالك اخلاصة  ت احمللية يف شقه املتعلق  ت مع قانون اجلبا لب

ام  ٔو استغالل م  وى املستحقة عن شغل  ٔ لرسوم وا املتعلق 
الل املؤقت، وكذا قانون  ح ة و جامعي، مع القانون املتعلق بزنع امللك
ريها من  ة و ات العموم التعمري ف خيص حتديد الطرق واملسا والسا

ٔخرى، خصو  ظ العقاري والقانون التنظميي القوانني ا صا قانون التحف
ات مجلا   .املتعلق 

كون املنتخبني وإالداريني  ٔيضا، تعزز  ٔمل، يف هذا إالطار  كام ن
يات واملهارات  ساب التق ٔمالك امجلاعية قصد اك العاملني يف قسم ا
ٔهيل وعرصنة طرق  دات هذا املرشوع، ٕاضافة ٕاىل ت رة مست الالزمة ملسا

ات الرتابية مبا يضمن استغالال ووسا لجام ٔمالك العقارية  ئل تدبري ا
سامه بفعالية يف املسرية التمنوية  شلك جيعلها  عقالنيا لهذه املمتلاكت 

ات الرتابية   .لجام
ٔمهية هذه  س ب روم التحس ديدة  كام نتطلع ٕاىل توظيف مقاربة 

ىل رضو انب الرتكزي  ة، ٕاىل  اة امجلا ٔمالك يف ح سوية الوضعية ا رة 
ري حمفظ لهبا  ٔ زال    .القانونية لها واليت ال 

ٔمهية،  ٔهدافه البالغة ا ٔمهية هذا املرشوع و ري، وانطالقا من  ٔ ويف ا
ٕالجياب ليه    .فٕاننا نصوت 

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

  :مشاريع القوانني التالية) 3
ىل 16.20مرشوع قانون رمق  -  ه  دة يوافق مبوج ة حول املسا  االتفاق

رانيا،  ٔو رمني بني اململكة املغربية و القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا
ش يف   ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا

ٔن نقل  17.20مرشوع قانون رمق  -  ش ة  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
ٔورانيا، املوقعة لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ش  ا مبرا

 ؛2019ٔكتور  21يف 

لتعاون القضايئ  18.20مرشوع قانون رمق  -  ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ش  رانيا، املوقعة مبرا ٔو ارية بني اململكة املغربية و يف املادة املدنية والت

 ؛2019ٔكتور  21يف 

ة بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  -  ىل االتفاق ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة اململكة ا ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت ملغربية وا

دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا، التابع ملك رهاب والتدريب يف ٕافريق
ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي  لر  ؛2020ٔكتور  6إالرهاب، 

ة التعاون يف جمال  77.20مرشوع قانون رمق  -  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
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حتادية، الصيد ا لبحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 
ط يف  لر رب 14املوقع   .2020ٔكتور  14ومبوسكو يف  2020شت

﷽ 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق احلريك   ل  ٔتد ٔن  اقشة مشاريع رشفين  لمسامهة يف م

  :القوانني التالية
دة  16.20مرشوع قانون رمق  - 1 ة حول املسا ىل إالتفاق ه  يوافق مبوج

ٔورانيا،  رمني بني اململكة املغربية و القضائية يف املادة اجلنائية وسلمي ا
ش يف    ؛2019ٔكتور  21املوقعة مبرا

ه  17.20مرشوع قانون رمق  - 2 ٔن نقل يوافق مبوج ش ة  ىل إالتفاق
ش  ٔورانيا، املوقعة مبرا لهيم بني اململكة املغربية و اص احملكوم  ٔش ا

  ؛2013ٔكتور  21يف 

لتعاون القضايئ يف  18.20مرشوع قانون رمق  - 3 ة  ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ش يف  رانيا، املوقعة مبرا ٔو ارية بني اململكة املغربية و  املادة املدنية والت

  ؛2019ٔكتور  21

ىل إالتفاق بني حكومة  75.20مرشوع قانون رمق  - 4 ه  يوافق مبوج
مج ماكحفة  ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت اململكة املغربية وا
دة ملاكحفة إالرهاب  ٔمم املت ب ا ا التابع ملك إالرهاب والتدريب يف ٕافريق

ط، اململكة املغربية، املوقع بتارخي    ؛2020ور ٔكت 6لر

ىل اتفاق التعاون يف جمال  77.20مرشوع قانون رمق  - 5 ه  يوافق مبوج
حتادية،  الصيد البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا 

ط يف  لر مترب  14املرقع    .2020ٔكتور  14ومبوسكو يف  2020س

ة ٕاىل ة الرام ٔبعادها، املتنو ٔمهيهتا و وهني يف ذات الوقت ب  تعزز م
ة لصاحب  ات السام لتو ويل، وفقا  ىل املستوى ا وتوسيع الرشااكت 

ٔيده   .اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ات الثالث،  ٔمهية إالتفاق يف البداية، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد 
ت اجليواسرتاتيجية من  ىل التواز روم يف مجملها ٕاىل احلفاظ  ٔوىل اليت  ا

ٔورانيا، واليت متتاز مبوقع جغرايف الل  تعزز بالد لعالقاهتا مع دو 
ٔحضى من  ث  صادية وجتارية، ح ٔخرى اق وي، فضال عن مؤهالت  ح
ٔخرى اكلتعاون  ٔوارص الرشاكة معها حىت تطال جماالت  املهم مباكن تعزز 
ٔعامل وكذا العالقات املدنية  اخ ا ٔمين والقضايئ، قصد حتسني م ا

سيط املساطر وإالجراءات إالدارية هبدف دمع والت انب ت ارية، ٕاىل 
ٔمن  اجلالية املقمية هناك، مبا فهيا الطلبة والعائالت املشرتكة ف خيص ا
ت السالبة  ٔهنا ضامن استكامل العقو ل اليت من ش القضايئ ومعليات الرتح

ٔرض الوطن ل    .لحرية دا

س احملرتم،   السيد الرئ
روم وضع  يف هذا السياق ات اليت  شيد هبذه االتفاق ٔيضا، فٕاننا 

ن ف خيص حقوقهم  ٔسس ورشوط امحلاية القانونية املقررة ملواطين الب
ٔو  ٔو إالعفاء  دة القضائية،  ستفادة من املسا الشخصية واملالية و
عوى، مبا  ل ا الل لك مرا دة  ض من الرسوم القضائية، واملسا التخف

ئق املرس يف ٕاطار فهيا املرتبط ىل الو ذ وإالعفاء من املصادقة  لتنف ة 
ة   .هذه االتفاق

اري  رشيع املدين والت ل ئق املتعلقة  هذا، ٕاضافة تبادل املعلومات والو
ٔوراق  سلمي وتبليغ ا شمل  ن، وكذا جماالت التعاون القضايئ اليت  لب

ٔش ت و ذ إال ري القضائية، وتنف ٔخرى من إالجراءات، القضائية و اكل 
دة القضائية بني الطرفني يف املادة  ٔسس تبادل املسا ىل وضع  الوة 

ٔشاكل اجلرمية رمني وٕاقرار التعاون يف جمال حماربة مجيع    .اجلنائية، وسلمي ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل اتفاق التعاون  77.20خبصوص مرشوع قانون رمق  ه  يوافق مبوج

د البحري بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روسيا يف جمال الصي
ة اليت  شيد هبذه إالتفاق ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  حتادية، فٕانه ال 

ته يف مارس  هتت صالح ي ا ، ووضع 2020ريم ٕاىل جتديد االتفاق ا
ة يف املنطقة  ىل الرثوات السمك ادئ التعاون ف خيص احملافظة  م

صادي ام ق لمغرب واستغاللها، ٕاضافة ٕاىل حتديد رشوط ق ة اخلالصة 
ٔطلسية  ة ا لوا االت البحرية  لصيد يف ا لعمل الرويس  البواخر احلام 
هتا، مبا فهيا  واليت متارس فهيا اململكة املغربية حقوقها السيادية واخلاضعة لوال

لملكة قالمي اجلنوبية  ٔ   .املياه املتامخة ل
ث ما هتدف ٕاليه من  كام نؤكد ة وذ من ح ٕاشادتنا هبذه االتفاق

صاديني ل  ق لني  شجيع التواصل واملسامهة يف دمع التعاون بني الفا
اصة بناء  لصيد البحري،  ات املرتبطة  منية الصنا ن  اد ن يف م الب
منية املبادالت يف جمال  ة معدات والت الصيد، و وٕاصالح السفن وصنا

ات املع ت ٔطر لفائدة قطاع الصيد البحري وجتارة م كون ا ارف املهنية و
اء املائية ٔح ربية ا سويق و   .الصيد املصنعة وال

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل االتفاق  75.20وخبصوص مرشوع قانون رمق  ه  ي يوافق مبوج ا

م ر ب  شاء مك دة خبصوص ٕا ٔمم املت ج بني حكومة اململكة املغربية وا
دة ملاكحفة  ٔمم املت ب ا ا التابع ملك ماكحفة إالرهاب والتدريب يف ٕافريق
ة اليت جتسد  ٔمهية هذه االتفاق ىل  إالرهاب، فٕاننا يف الفريق احلريك نؤكد 
دة الشام ملاكحفة  ٔمم املت اخنراط اململكة املغربية مضن اسرتاتيجية ا

ٔمم ا ام إالرهاب اليت اعمتدهتا امجلعية العامة ل ٕالجامع يف  دة  ، 2006ملت
متثل يف تدابري ملعاجلة الظروف  ٔساسية  ٔربع حماور  ىل  ركز  واليت 
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ول  شار إالرهاب وتدابري املنع وحماربة إالرهاب، وبناء قدرة ا املؤدية ٕاىل ان
دة يف هذا الصدد،  ٔمم املت ع وحماربة إالرهاب وتعزز دور نظام ا ىل م

رتام حق يس وكذا ضامن ا ٔساس رئ لجميع وسيادة القانون  سان  وق إال
  .ملاكحفة ظاهرة إالرهاب

ٔمهية  ٔهدافها البالغة ا ات و ٔمهية هذه االتفاق ري، وانطالقا من  ٔ ويف ا
لهيا إالجياب   .فٕاننا سنصوت 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

V - شرتايك   :الفريق 

ةمبث 54.19مرشوع القانون رمق ) 1 ثاق املرافق العموم   :ابة م

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات و السادة املس
شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانون رمق  ة املعروض  54.19م ثاق املرافق العموم مبثابة م
رشيعيةىل ٔ   .نظار يف هذه اجللسة ال

ة  ة السام اء يف الرسا امللك ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار تفعيل ما  وي
ة العليا  لوظيفة العموم ة ٕاىل املشاركني يف املنتدى الوطين  املو
ثاق املرافق  خراج م ٕ رسيع  ىل ال ال امل  ريات، اليت حث فهيا  لص

ة، وٕاعطائه صبغة ٕال لحاكمة اجليدة العموم سيا  ه مرجعا رئ ة، جتعل م زام
ة،  زة العموم ٔ ات الرتابية وا ة وامجلا سيري وتدبري إالدارات العموم يف 
شمل خمتلف  ي  لسلطة، ا ة رصحية وقوية املفهوم اجلديد  ف ك جيسد 
ىل رٔسها  اء، و ة دون است ات إالدارات واملرافق العموم ات ودر ف

ظومة الوظيفة ة العليا م   .العموم
ىل الطابع  اسبات  دة م ٔكدت يف  ة  ٔن التوجهيات امللك كام 
ٔدوارها  لهنوض ب ة  ٔداء املرافق العموم ايل لورش تطور  ستع
ل  منوي وطين كف عية، واملسامهة يف بلورة منوذج  ج صادية و ق

لحاكمة الرتا ديد  صفة، ومبنح نفس  وازنة وم منية م ق  بية ملعاجلة بتحق
هم  هيم، وٕارشا ابة ملطالب املواطنني وإالصغاء ٕا ست املشالك احمللية، و

  .يف اختاذ القرار

س،  السيد الرئ
ة  ٔداء وجنا رتقاء ب ة ٕاىل  لجهود الرام اء هذا املرشوع اسمترارا  لقد 

ادئ و  د م الل اع متكني مساطر املرفق العمويم من  احلاكمة اجليدة 
اته وتطلعاته املرتفق  ستجيب حلاج ة  دمات معوم ستفادة من  من 
  .املتنايم

ٔهيل  وتدبري املرفق العمويم وجعل معل كام هيدف املرشوع ٕاىل ت
ٔثناء  خمتلف العاملني يف هذا املرفق ملزتمني هبذه املبادئ واملساطر، سواء 

ملرتفقني القهتم  ٔو يف  م إالدارية  ا   .ٔداء 
ٔهداف ومساط ق وهتم  ٔهداف ر احلاكمة لهذا املرشوع حتق ا

ة، ودمع  ظومة تدبري املرافق العموم الل حتسني م إالسرتاتيجية، من 
لمرفق  ٔداء الفعال  رسيخ ا هيا،  ة وسهيل الولوج ٕا جودة اخلدمات العموم
ىل املستوى احمليل  اح املرفق العمويم  العمويم يف تدبري املوارد، انف

، ٕارشاك خم  لني يف حتسني اخلدمات وجتويدها ورسيخ واخلار تلف الفا
الق ٔ   .قمي ا

س،   السيد الرئ
ستورية اليت سطرها املرشع،  ملبادئ ا شرتايك ننوه  ٕاننا يف الفريق 
رتام احلقوق، املساواة،  ادئ احلاكمة اجليدة، مبعىن ا و يف مقدمهتا م

ىل املستوى اسمترارية اخلدمات املقدمة، التالؤم، اجلودة، التغط  ية العاد 
اح نف ة، احملاسبة، الزناهة و   . الوطين، الشفاف

ٔداء الفعال،  ٔيضا مساطر تفعيل هذه املبادئ اليت هتم ا كام يضع 
ة   .العالقات مع املرتفقني وختليق املرافق العموم

ٔسس  حلاكمة اجليدة، تضمن  اصا  رس دستور اململكة   ث  ح
ادئ تنظمي املراف ٔن ختضع لها هذه املرافق وم ة واملعايري اليت جيب  ق العموم

ٔداهئا وفعاليهتا، وحتسني جودة اخلدمات اليت  سيريها بغاية الرفع من  يف 
ة العامة، ٕاذ نص الفصل  لمصل دمة  ا، صو حلقوق املرتفقني و  157تقد

د احلاكمة اجل  ة حيدد قوا لمرافق العموم ثاق  داد م ىل ٕا ستور  يدة من ا
ٔخرى،  ات الرتابية ا ة، واجلهات، وامجلا سيري إالدارات العموم املتعلقة ب

ة زة العموم ٔ   .وا
دة  ىل مدى  داد خطط معل  ريم املرشوع ٕاىل ٕا ٔداء،  وف خيص ا
ات املرتفقني واخلصائص  يا سنوات، وراعى يف تزنيل هذه اخلطط اح

ت التمنية املستدامة، وكذ ام هذه املرافق الرتابية ورضور ا مدى تالؤم 
داد  دة ٕال ٔهداف العامة اليت تعد قا ات مع ا د الرضورية، مع الب اع

ادئ التفويض والالمتركز إالداري، تالؤم الربامج، ارتباط املوارد وتوفري  م
  .اخلدمات املدجمة

ة واملرتفقني، يضع املرشوع  وف خيص العالقة بني املرافق العموم
ال واحلصول املساطر  ستق اح والتواصل وحتسني ظروف  النف املتعلقة 

سيط وٕازا الطابع املادي لٕالجراءات  ىل اخلدمات املقدمة عن طريق ت
  .إالدارية

لجوء ٕاىل طرق التوافق  ت وا ابعة الشاك ىل م ٔيضا  وينص املرشوع 
اس مدى ارتياح املرتفقني ف خيص اخلدمات ا ات وق ل املناز   .ملقدمةيف 

ضيات هتم  ة، يضع املرشوع مق ليق املرافق العموم وف يتعلق بت
هتا، كام يعد ويعمتد  رشية مراق ىل املوارد ال مساطر السلوك اليت جيب 

ٔشاكل الفساد ع وماكحفة مجيع    .رامج لرتسيخ قمي الزناهة وم

س،   السيد الرئ
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الالت اليت تعاين مهنا املرافق خ ل جتاوز  ة، من  ويف س العموم
بة  رشية ملوا رشيعية والتنظميية وال رتقاء مبنظوماهتا ال ا و الل ٕاصال
ادئ  ، وٕارساء قمي وم ة احلاص عية والثقاف ج صادية و ق التحوالت 

اء به دستور   ،2011احلاكمة اجليدة يف تدبريها وسيريها، متاشيا مع ما 
ٔصبح لزاما املتع 160ٕاىل  154خصوصا الفصول من  ة،  ملرافق العموم لقة 

د  ٔساسيا يف حتديد قوا عتباره مرجعا  رسيع ٕاخراج هذا املرشوع، 
ات  ة واجلهات وامجلا سيري إالدارات العموم احلاكمة اجليدة املتعلقة ب

اء يف الفصل  ة، كام  زة العموم ٔ   .2011من دستور  157الرتابية وا

ات املت 57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  علق بنظام ا
  :الرتابية

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات و السادة الوزراء احملرتمني،

شارون احملرتمون،   السيدات و السادة املس
شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع قانون رمق  ٔمالك العق 57.19م ات املتعلق بنظام ا لجام ارية 
ٔمالك  ظومة ا ل حتديث تدبري م ٔ ٔيت هذا املرشوع من  الرتابية، وي
ات الرتابية واليت الزالت ختضع لقوانني  مجلا العقارية اخلاصة والعامة املتعلقة 

ضيات دستور  ٔيضا وفق مق والقوانني التنظميية  2011تعود لفرتة امحلاية، و
عت  ات الرتابية،  مجلا شلك املتعلقة  ٔمالك العقارية امجلاعية  ٔن ا بار 

ات الرتابية، وعنرصا حمور يف  لجام ام خلَلق موارد ذاتية ودامئة  مصدرا 
ر س شجيع واستقطاب  مة ل لية   .تفعيل الربامج التمنوية الرتابية و

سيط وتوضيح  د وت خلصوص ٕاىل توح ٔن هذا املرشوع هيدف  كام 
ات خمتلَف املساطر إالدا لجام ٔمالك العقارية  رية وإالجرائية املتعلقة 

ٔداء  ات الرتابية من  الرتابية العامة مهنا واخلاصة، كام يتو ٕاعفاء امجلا
تلفة   .الرسوم والرضائب واملستحقات اخلاصة بعملياهتا العقارية ا

س،   السيد الرئ
د من تفيش ظا ٔن هذا املرشوع سي شرتايك  هرة نعترب يف الفريق 

د  ات الرتابية، كام انه سيو لجام ىل املمتلاكت العقارية اململوكة  السطو 
متزي بتعددها، ووهنا  ٔمالك، اليت  رشيعية املنظمة لهذه ا النصوص ال
ري مكمت بفعل غياب  ٔهنا  رجع يف مجملها ٕاىل عهد امحلاية، كام  اوزة، ٕاذ  م

اصة بتدبري امل العام امجلاعي،  ضيات  د املساطر مق ٕاضافة ٕاىل تعق
ٔساليب تدبري امل امجلاعي، مما يؤدي ٕاىل ضعف املسامهة  دم مالءمة  و

ات منية هذه امجلا ٔمالك امجلاعية يف    .يف موارد ا
ٔن هذا املرشوع القانون  ىل يقني  اوز هذه الوضعية، فٕاننا  ولت

لها  ٔمالك امجلاعية وحتسني مداخ وحتديث سيكون مبثابة حمرك لتمنية ا
لهيا  .ٔساليب ومساطر تدبريها وتعزز احملافظة 

د  ىل تطبيق قوا ٔهداف، ينص مرشوع القانون  ق هذه ا ولتحق

راء امل  ٔو  ام لتفويت   ٔ لجوء ٕاىل املنافسة مكبد ة ا احلاكمة اجليدة، ٕاكلزام
االت  ني وضبط  لم العام، مع تق الل املؤقت  الح ص  اخلاص والرتخ

ت االتفاق  ة جسل احملتو لرتايض، مع وضع ضوابط ملسك وحتيني ومراق
ٔساسية لتدبري هذه  ة و لس، وجع وثيقة ٕالزام ىل مداوالت ا وعرضه 

هتا ٔمالك وحام  . ا
ٔمالك العقارية الستعامل  د ختصيص ا ىل اع كام ينص املرشوع 

ٔمالك العامة ع متيزي ا ام مكعيار  سيري مرفق  ٔو ل ٔمالك العموم  ن ا
ات الرتابية، مبا يعطي  لجام ديد امل العام  اخلاصة، وٕاقرار مسطرة لت
ر يف امل  س شجيع  لغري، مع  ة محلاية احلقوق احملمت  ت ٕاضاف ضام
ال  الل املؤقت، يف  ح ن من رخص  د لمستف ت  العام مبنح ضام

ٔسباب املنفعة العامة لزام تعليل ،حسهبا  ٕ قرار السحب، وشرتط  وذ 
لمزايدات  ة  تاح ف ٔمثنة  ىل ا لس امجلاعي  القانون رضورة موافقة ا
قامة  ٕ لم العام  الل املؤقت  ح ٔو  ٔو الكراء  لتفويت  ة املتعلقة  العموم

  .بناء
ات اجلوهرية اليت  قرتا ات و ٔهداف وإالصال وللك هذه ا

ا هذا املرشوع قانون، فٕاننا د ٕالجياب سي  .سنصوت 

VI - لشغل حتاد املغريب    :فريق 

ة 54.19مرشوع القانون رمق ) 1 ثاق املرافق العموم   :مبثابة م
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
اول اللكمة  لشغل ب حتاد املغريب  مس فريق  ٔتقدم  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع القانون رمق  خبصوص ة  54.19م ثاق املرافق العموم مبثابة م
ر  لشكر اجلزيل ٕاىل السيد الوز لتقدم  ٔغتمن الفرصة  جللسة العامة، وكام 
ٔن مرشوع هذا  ال  رز من  ٔ ث  ىل العرض القمي ايل تقدم به، ح

اعية  ة ا ة السام ٕاىل القانون يندرج يف ٕاطار تزنيل التوجهيات امللك
ٔساسا خلدمة املرتفقني،  ة  ٔداء ومعل املرافق إالدارية، وجعلها مو رتقاء ب

ىل ٕاصالح إالدارة، ورسيخ احلاكمة اجليدة   .وتعزز قمي الزناهة والعمل 
وهيدف كذ هذا املرشوع قانون ٕاىل متكني املرتفقني من حقوقهم 

ة من ا سطري مجمو رب  ستور،  كفلها ا ٔساسية اليت  ٔهداف ا
ىل املالءمة املسمترة لتنظمي املرافق  املستجيبة لهذه احلقوق، مع العمل 
ٔهداف اليت  ينا ا دماهتا، م ظومة تدبريها وجتويد  ٔهيل م ة وت العموم
ل املمزية  ٔطري معل هذه املرافق، وكذا املرا الل ت قها من  سعى ٕاىل حتق

داد هذا املرشوع، واحملطات اليت مر مهن   .املسار ٕا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
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شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة مرشوع هذا  لشغل، مبناسبة م حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
ٔمهية هذا  ىل  ا يف معقها  ة من املالحظات ا القانون، نديل مبجو

ستور وتن  اما مع ا س ٔيت ا ي ي ة، املرشوع قانون ا لتوجهيات امللك ذا  ف
رسيخ  الل  ة من  ة املرافق العموم ٔداء وجنا رتقاء ب مما هيدف ٕاىل 
ة  ق املوازنة بني سري وتدبري املرافق العموم ادئ احلاكمة اجليدة، وحتق م

ات وتطلعات املرتفقني ة حلاج ابة املل ست   .و
لنقاش، هل هناك ٕارادة سياس  ة لكن النقطة املثارة اليوم  ق ية حق

ات وتزنيلها؟ ىل هذه إالصال لوقوف    و 
لقوانني، بقدر ما  رتبط  اليا يف املغرب ال  ٔن إالشاكل الواقع  معلوم 
ٔن التزنيل  ث  ٔمر ساري املفعول، ح هيم تزنيل هذه القوانني لتتحول ٕاىل 

ة   .والتفعيل يفرتض ٕاجراءات مصاح
لفرد املواطن، زم ٔساسا  دلية لكهنا مرتبطة  ه ٕادراك احلق والواجب 

ل إالدارة  ة من إالشاكالت املسمترة دا ىل مجمو شلك دامئ حتيل  قامئة 
ٔزمة التدبري،  ، ويه ٕاشاكلية احلاكمة،  ة كذ ة واملرافق العموم العموم
وغياب الرؤية وضعف ثقافة املرفق العام والتقومي، وكذا لك اجلوانب 

حملا ربط املسؤولية    .سبةاملرتبطة 
دا،  ديثة  ٔن هذا إالصالح سيحول إالدارة املغربية ٕاىل ٕادارة  معلوم 
ٔن  ملقابل، ميكن  ، لكن  الل السنوات املق شلك هنايئ  سيطبق 
ابة القوانني التنظميية  لشغل، حول است حتاد املغريب  ا،  ساءل يف فريق ن

رب رٔي ومالحظة املرش  ٔوال  ي مير  وع مكمثل لروح مرشوع القانون ا
ٔن العام الوطين ورؤية سياسية؟ لش ابع  ٔمة وم   ل

لشغل  حتاد املغريب  واعتبارا ملا سبق إالشارة ٕاليه، فٕاننا يف فريق 
ىل نص املرشوع ٕالجياب    .نصوت 

ات  57.19مرشوع قانون رمق ) 2 لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
  :الرتابية

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،السيد ا   لوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة  ل م ٔ لشغل من  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة 

ات الرتابية،  57.19مرشوع قانون رمق  لجام ٔمالك العقارية  يتعلق بنظام ا
ه هبدف حتديد  ٔوىل م ىل ذ املادة ا ٔيت نص هذا املرشوع كام نصت  وي

 ٔ لهيا، وذ تطبيقا نظام ا د املطبقة  ات الرتابية والقوا لجام مالك العقارية 
جلهات، واملادة  111.14من القانون التنظميي  222ٔحاكم املادة  املتعلق 

ٔقالمي، واملادة  112.14من القانون التنظميي  200 لعامالت وا  209املتعلق 
ات 113.14من القانون التنظميي  مجلا   .املتعلق 

بعة  ٔمالك  ات الرتابية وصنفها ٕاىل  ٔمالك امجلا ديد  ث قام بت ح

من نص  2مللكها العام، وكذا ملكها اخلاص، واليت مت تصنيفها يف املادة 
  .املرشوع

ام خللق  شلك مصدرا  ٔمالك العقارية امجلاعية  ر، فٕان ا ر  د و
ات الرتابية، وعنرصا حمور  لجام يف تفعيل الربامج موارد ذاتية ودامئة 
ر س شجيع واستقطاب  مة ل لية    .التمنوية الرتابية و

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ظومة قانونية  لشغل يف ٕاطار ٕارساء م حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

ٔمالك العقارية اخلاصة  قاضية ات الرتابية، بتدبري ا مجلا والعامة املتعلقة 
ٔن هذا املرشوع قانون  رى  واليت الزالت ختضع لقوانني تعود لفرتة امحلاية، 
ىل  ٔساسية النطالقها  ٔرضية ا ٔسايس ٕالنتاج املشاريع وا اء ا يعد الو
ٔساس جناح لك سياسة  عي، و ج صادي و ق املستوى السيايس و

ة   .معوم
ٔن امل ا يف والواقع  نو ا يف هيالكه وم ش نظاما عقار مزدو غرب يع

ٔمالك  ة بني  ٔنظمة العقارية اخلاصة واملوز ىل مستوى ا طبيعته، ومتظهر 
ٔمالك  ش و ٔرايض الك سية و ٔمالك احل ة وا ٔمالك العموم اخلواص وا

ات احمللية اخلاصة والعامة   .امجلا
 ٔ ش ٔن مجيع املالحظات املثارة  ر  ر  د عتبار و ن هذا املرشوع، 

ام خللق موارد ذاتية ودامئة  شلك مصدرا  ٔمالك العقارية امجلاعية  ٔن ا
لية  ات الرتابية، وعنرصا حمور يف تفعيل الربامج التمنوية الرتابية و لجام

ر س شجيع واستقطاب    .مة ل
ا ٔمالك امجلا لرمغ من املاكنة املهمة  ٔنه   ، ت الرتابية واملالحظ كذ

دة ٕاشاكالت مرتبطة  يف دمع استقاللها إالداري واملايل، فٕان تدبريها تعرتيه 
ات  ملقاربة اليت تعمتدها امجلا ٔو  لنصوص القانونية املنظمة لها  ٔساسا ٕاما 
لها، ومن بني هذه  الص مداخ لهيا واست الرتابية يف تدبريها واحملافظة 

راهات جند كذ   :إال

 ا؛ تعدد النصوص  القانونية املؤطرة لها وقد

  ٔخرى برضورة االت  دم م ات من  دم متكن بعض امجلا
ٔمالك التابعة لها؛  مراجعة السومة الكرائية ل

 لم العام امجلاعي؛ ري املرخص    ستغالل العشوايئ 

  لهيا ٔن تدر  ٔهنا  ٔمالك اليت من ش ات  دم اعتناء بعض امجلا
  .عوائد مالية

لشغل واعتبا حتاد املغريب  ل فريق  را ملا سبق إالشارة ٕاليه يف مدا
ىل نص املرشوعفٕانن ٕالجياب    .ا نصوت 


