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اﻟسيدان اﻟوز ران اﶈﱰمان،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﳜصﺺ ا لس ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مشاريع
اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ اﶈال ﲆ
ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ اﳌودع ٔﺳبﻘ ﺔ ى مك ب ا لس من ن اﻟسيد رﺋ س
اﳊكومﺔ؛
 -3مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول
اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا ،اﳌوقع ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور  2019اﶈال ﲆ ﳎلس
اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -4مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقع ﲟرا ش ﰲ
ٔ 21كﺘور  2019اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -5مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون
اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ
ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور  2019اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس
اﻟنواب؛
 -6مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
رﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020
اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب؛
 -7و ٔ ﲑا مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون
ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا
ﲢاديﺔ ،اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14شﺘ ﱪ 2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور
 2020اﶈال ﲆ ﳎلس اﳌس شارن من ﳎلس اﻟنواب.
وسﳤل ﻫذه اﳉلسﺔ راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع اﻟﻘانون ا ٔول
رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟﺘﻘدﱘ اﳌﴩوع.
اﻟسيد اﻟوز ر تفضل.
اﻟسيد ﷴ ب شﻌبون وز ر ق صاد واﳌاﻟيﺔ وٕاصﻼح اﻻٕدارة:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔود بدايﺔ ٔن ٔتو ه ﻟشكر إﱃ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ٔعضاء
ﳉنﺔ اﻟﻌدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان ،و ٔنوه و ٔشيد ب ﳥيﳯم ﻟهذا اﳌﴩوع

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 369
اﻟﺘارﱗ :اﻟثﻼ ء  04ذو اﻟﻘﻌدة 1442ﻫـ ) 15يونيو 2021م(.
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد ﲪيد وﺳكوس ،اﳋليفﺔ اﻟثاﻟﺚ لرﺋ س.
اﻟﺘوق ت :إثنان وﲬسون دق ﻘﺔ ،ابﺘداء من اﻟسا ﺔ اﳋامسﺔ وا ق ﻘﺔ اﻟثانيﺔ
واﻟﻌﴩن مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ )ﳏال من
ﳎلس اﻟنواب(؛
 -2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ )ودع ٔﺳبﻘ ﺔ ى مك ب ا لس من ن اﻟسيد رﺋ س
اﳊكومﺔ(؛
 -3مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول
اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور ) 2019ﳏال من
ﳎلس اﻟنواب(؛
 -4مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ
ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور ) 2019ﳏال من ﳎلس اﻟنواب(؛
 -5مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون
اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا،
اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور ) 2019ﳏال من ﳎلس اﻟنواب(؛
 -6مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
رﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020
)ﳏال من ﳎلس اﻟنواب(؛
 -7مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون ﰲ
ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا
ﲢاديﺔ ،اﳌوقﻌﺔ ﻟر ط ﰲ  14شﺘ ﱪ 2020وﲟوﺳكو ﰲ 14
ٔكﺘور ) 2020ﳏال من ﳎلس اﻟنواب(.
-----------------------------------------------------------------------اﳌس شار اﻟسيد ﲪيد وﺳكوس ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
ٔ لن عن اف ﺘاح اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ.
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وتفا لهم اﻻٕﳚاﰊ مع مضام نه ،اﻟﴚء ا ي يﻌكس اﺳﺘ ابﺔ مﴩوع ﻫذا
اﻟﻘانون ٔﱒ اﻟﺘ د ت واﻟﺘطلﻌات اﻟﱵ تثﲑ اﻫ مﲂ واﻟرام ﺔ إﱃ كرس
ٔﺳس اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﳌرفق اﻟﻌام ،وذ من ﻼل قوا د ملزمﺔ وﲻليﺔ
كف ﳯوض بن ا ﺔ وفﻌاﻟيﺔ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ وﲢسﲔ جودة اﳋدمات
اﳌﻘدمﺔ.
و ٔود اﻟﺘذكﲑ كون ﻫذا اﳌيثاق س ﳣد مرجﻌيﺘه من مﻘ ضيات دﺳﺘور
اﳌملكﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،وﻻﺳ اﻟفصل  ،157وا ي ينﺺ ﲆ ٔنه
"ﳛدد م ثاق لمرافق اﻟﻌموم ﺔ ،قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ
اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ واﳉهات واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ا ٔخرى وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ"،
كﲈ يندرج ﰲ إطار تﲋيل اﻟﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ا اعيﺔ إﱃ رتﻘاء
بﻌمل و ٔداء اﳌرافق اﻻٕداريﺔ وجﻌلها موا ﺔ ٔﺳاﺳا ﳋدمﺔ اﳌرتفﻘﲔ ،وﻻﺳ
اﻟرﺳا اﳌلك ﺔ اﳌو ﺔ إﱃ اﳌشاركﲔ ﰲ اﳌنﺘدى اﻟوطﲏ لوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ
اﻟﻌليا اﳌنﻌﻘد ﰲ ﺳنﺔ  ،2018وا ي د ا ﻼﻟﺘه من ﻼﻟها إﱃ ﴪيع
ٕخراج م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ وٕاعطاﺋه صبغﺔ إﻟزام ﺔ ،ﲡﻌل م ه مرجﻌا
رﺋ سيا لحﲀمﺔ اﳉيدة.
وﳚسد ﻫذا اﳌﴩوع ٔيضا ٔ د اﻟﱱامات اﳊكومﺔ اﻟﱵ تضمﳯا ر ﳎها
اﳌﻌﳣد ﰲ ﳏوره اﳋاص بﺘﻌزز قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ واﻟﻌمل ﲆ إصﻼح اﻻٕدارة ،وﻟﻘد
اء ﻫذا اﳌﴩوع اﺳ ﳣرارا لجهود اﻟرام ﺔ إﱃ رتﻘاء ب ٔداء وﳒا ﺔ اﳌرافق
اﻟﻌموم ﺔ وكذا ت ٔﻫيل م ظومﺔ اﻟ س يﲑ وتدبﲑ اﳌرفق اﻟﻌموﱊ وجﻌل ﳐﺘلﻒ
مكو ته من مسؤوﻟﲔ و ٔطر و ٔعوان ملﱱمﲔ ﲠذه اﳌبادئ واﻟﻘوا د ،ﺳواء
ٔثناء ٔداء ا م اﻻٕداريﺔ ٔو ﰲ ﻼقﳤم ﳌرتفﻘﲔ ،وﰲ ﻫذا اﻟسياق فإن ٔﱒ
ما ﳝﲒ ﻫذا اﳌﴩوع ونه:
 -1يﻌﺘﱪ تﲋيﻼ إجراﺋيا ﳌﻘ ضيات ا ﺳﺘور ﰲ ﳎال اﳊﲀمﺔ اﳉيدة؛
 -2ﳝثل إطارا مرجﻌيا مو دا سﺘوعب ٔﺳس ا ﳯوض ﲝﲀمﺔ اﳌرافق
اﻟﻌموم ﺔ؛
 -3ﳜضع ﲨيع اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ اﳌﻌنيﺔ بﺘﻘدﱘ اﳋدمات اﻟﻌموم ﺔ ﳌبادئ
وقوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،ﲟا ﰲ ذ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ واﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ وكذا اﻟهيئات اﳌﳫفﺔ ﲟهام اﳌرفق اﻟﻌام ،مع
مرا اة خصوصيات ﰻ مرفق؛
 -4ﳛدد ا ﻟيات اﻟﴬوريﺔ ﻻٕﳒاح ام اﳌرفق اﻟﻌموﱊ؛
 -5سﺘلهم قوا ده من ٔحسن اﳌﲈرﺳات اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ.
ويﺘضمن مﴩوع م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ٔ 7بواب:
 اﻟباب ا ٔول اﳌﺘﻌلق ٔحﲀم اﻟﻌامﺔ ،عرف مدﻟول اﳌصطل اتاﻟﻘانونيﺔ اﻟواردة ﰲ ﻫذا اﳌﴩوع ،ﰷﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ واﳋدمﺔ اﻟﻌموم ﺔ
واﳌرتفق ،كﲈ دد نطاقات تطبيق ﻫذا اﻟﻘانون؛
 واﻟباب اﻟثاﱐ ،يﺘضمن ٔﻫداف قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة وم ادﲛا ،ح ﺚدد من ﺔ ٔﻫداف قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة اﳌمث ﰲ:

 ﲢﻘ ق ا ٔﻫداف اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ لمرافق اﻟﻌموم ﺔ؛
 تطور م ظومﺔ تنظﲓ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،تﻌزز ﳒا ﺔ ﻫذه اﳌرافق
ﰲ تدبﲑ مواردﻫا؛
 اﻟرفع من جودة اﳋدمات اﻟﻌموم ﺔ وت سﲑ اﻟوﻟوج ٕا ﳱا؛
 إرﺳاء د اﰂ انف اح اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ﲆ ﳏيطها ا ا ﲇ
واﳋار ؛
 رﺳيخ قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ؛
 إعﲈل م د ٔ اﻟشفاف ﺔ.
ومن ﺔ ٔخرى ،شﲑ ﻫذا اﻟباب إﱃ م ادئ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،وﰲ
مﻘدمﳤا ا ﱰام اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ لﻘانون ﰲ ﰻ ٔ شطﳤا واﳌساواة بﲔ
اﳌرتفﻘﲔ واﻻٕنصاف ﰲ تغطيﺔ اﻟﱰاب اﻟوطﲏ و ﺳ ﳣراريﺔ ﰲ ٔداء اﳋدمات
واﳌﻼءمﺔ واﳉودة واﻟشفاف ﺔ وربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ واﻟﲋاﻫﺔ و نف اح.
 ٔما اﻟباب اﻟثاﻟﺚ ف دد اﻟﻘوا د اﻟكف بﺘﻌزز ﳒا ﺔ وفﻌاﻟيﺔ اﳌرافقاﻟﻌموم ﺔ ﲆ مسﺘوى اﻟﺘنظﲓ واﻟﺘدبﲑ ،من ﻼل وضع رامج ﲻل م ﻌددة
اﻟسنوات ،ت ٔ ذ بﻌﲔ عﺘبار اج ات اﳌرتفﻘﲔ واﳋصوصيات اﻟﱰابيﺔ،
وكذا م طلبات اﻟﺘﳮيﺔ اﳌسﺘدامﺔ ،ومﻼءمﺔ ام ﻫذه اﳌرافق مع ا ٔﻫداف
اﻟهامﺔ اﻟﱵ و دت من ٔ لها.
 وف ﳜﺺ اﻟباب اﻟرابع ،ف ﺘضمن اﻟﻘوا د اﳌنظمﺔ ﻟﻌﻼقﺔ اﳌرافقاﻟﻌموم ﺔ ﳌرتفﻘﲔ ،من ﻼل تﻌزز نف اح لﳱم واﻟﺘواصل مﻌهم وﲢسﲔ
ظروف اﺳﺘﻘ اﳍم ،إﱃ انب قوا د تؤطر ﲢسﲔ اﳋدمات اﻟﱵ تﻘد ا
ﻫذه اﳌرافق ،وﲥم ﲆ اﳋصوص :ت سيط اﻻٕجراءات واﳌساطر اﻻٕداريﺔ
ورﳃنﳤا واﻟﻌمل ﲆ تطور ﻫذه اﳋدمات واﻟرفع من جودﲥا و ﻫ م
بﺘظلﲈت اﳌرتفﻘﲔ ،والجوء إﱃ اﳌساعي اﻟﺘوف ﻘ ﺔ ﳊل اﳋﻼفات اﻟﱵ قد
تﻘع ب ﳯﲈ.
 وخصﺺ اﻟباب اﳋامس لﻘوا د اﳌﺘﻌلﻘﺔ بﺘ ليق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ منﻼل اﻟﺘنصيﺺ ﲆ قوا د اﻟسلوك اﻟﱵ يﺘﻌﲔ ﲆ اﳌوارد اﻟ ﴩي
لمرافق اﻟﻌموم ﺔ ا ﱰا ا و ﲆ وضع رامج ﻟﺘﻌزز قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ واﻟوقايﺔ من
ﰻ ٔشﲀل اﻟفساد وﳏارﳤا ،ورﺳيخ قﲓ اﻟﺘ ليق ﰲ تدبﲑ شؤون ﻫذا
اﳌرفق.
 ٔما اﻟباب اﻟسادس ف ﺘﻌلق ٕ داث مرصد وطﲏ لمرافق اﻟﻌموم ﺔيﺘوﱃ مﺘه رصد مسﺘوى فﻌاﻟيﺔ ٔداء اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ وﳒاعﳤا ،وتﻘ ﲓ
ا ططات واﻟﱪامج اﻟﱵ ﰎ تنف ذﻫا وكذا اقﱰاح اﻟﺘدابﲑ واﻻٕجراءات اﻟﱵ
من ش ٔﳖا تطور ٔداء ﻫذه اﳌرافق واﻟرفع من جودة اﳋدمات اﻟﱵ تﻘد ا.
 ويﺘضمن اﻟباب اﻟسابع وا ٔ ﲑ ٔحﲀما م فرقﺔ تﺘﻌلق ٕخضاع ﲨيعاﻟهيئات اﳌﳫفﺔ ﲟهام اﳌرفق اﻟﻌام ٔحﲀم ﻫذا اﳌيثاق ،مع مرا اة خصوصيﺔ
بﻌض اﳌرافق ،كﲈ ﳛيل مﴩوع اﻟﻘانون ﲆ اﲣاذ ﰻ إجراء ﻻزم ﻟﺘطبيق
مﻘ ضيات اﳌيثاق ﲟوجب نصوص ﴩيﻌيﺔ ٔو تنظﳰيﺔ.
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اﳌادة :11

واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
اﻟﳫمﺔ ا ٓن ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﻟﻌدل واﻟ ﴩيع وحﻘوق ا ٕﻻ سان ﻟﺘﻘدﱘ تﻘرر
الجنﺔ حول اﳌﴩوع.
وزع اﻟﺘﻘررٔ ،عﺘﻘد ورق ا وٕاﻟكﱰونيا.
ﻟ سبﺔ لمناقشﺔ ،ف طبيﻌﺔ اﳊال ﰷﻟﻌادة فللفرق وا مو ﺔ و ٔعضاء
ا لس ﲑ اﳌ سبﲔ اﳊريﺔ ﰲ اﻟﺘد ل ٔو تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ ،قصد
بطبيﻌﺔ اﳊال إدرا ا ﰲ ﳏﴬ اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ.
ٔعﺘﻘد اﻻٕخ يار لسادة اﻟرؤﺳاء ﲆ ٔﳖم ﺳوف يﻘدمون اﻟﺘد ﻼت ٔو
اﳌدا ﻼت مك وبﺔ.
شكرا.
ن ﻘل ا ٓن إﱃ اﻟﺘصويت ﲆ مواد اﳌﴩوع:

اﳌادة :12
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :14
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :15
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :16
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  ،17اﳌوافﻘون ..افاﰼ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن:
اﳌوافﻘون= 19؛
اﳌﻌارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنﻌون= .3
صادق ا لس ٔ لبيﺔ ﲆ اﳌادة .17

اﳌادة :1
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :2
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :18

اﳌادة :3

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :19

اﳌادة :4

اﳌوافﻘون= 19؛
اﳌﻌارضون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمﺘنﻌون= .3
صادق ا لس ﲆ اﳌادة  ٔ 19لبيﺔ.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6

اﳌادة :20

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :7

اﳌادة :21

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :8

اﳌادة :22

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :9

اﳌادة :23

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :10

اﳌادة :24

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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ن ﻘل راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام
ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟﺘﻘدﱘ اﳌﴩوع.
تفضل اﻟسيد اﻟوز ر.
اﻟسيد نور ا ن بوطيب ،اﻟوز ر اﳌنﺘدب ى وز ر ا ا ليﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سﻌدﱐ ٔن ٔعرض ليﲂ اﻟيوم ،ﲆ ٔنظار ﳎلسﲂ اﳌوقر ،مﴩوع
اﻟﻘانون رﰴ  57.19اﳌﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
واﲰحوا ﱄ ﰲ اﻟبدايﺔ ٔن ٔتو ه ﻟشكر لسيدات واﻟسادة
اﳌس شارن ﲆ إشادﲥم لمﴩوع و ﲆ تﻌب ﳤم واﳔراطهم اﳉدي ﰲ
اﻟنﻘاش اﻟﻌام ،واﻟﺘفصيل دا ل ﳉنﺔ ا ا ليﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ واﻟب ات
ا ٔﺳاﺳيﺔ ،ﲞصوص ﰻ ٔحﲀم مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون.
و ٔود ٔن ٔو ه شكرا اصا لسيد رﺋ س الجنﺔ ،ﲆ تفهمه وﺳﻌﺔ
صدره وحسن سيﲑه ﻟزمن وﳎر ت اﻟنﻘاش واﻟﺘصويت ﲆ ﻫذا اﻟﻘانون،
ا ي ي ٔﰐ ﰲ ٓخر ٔنفاس اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ.
كﲈ ٔود اﻟﺘنويه ﻻٕجﲈع ا ي مﲒ اﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع اﻟﻘانون دا ل
الجنﺔ ،وا ي يؤكد اﻻٕﳔراط واﻟﺘﻌبئﺔ اﳌﻌهودة لسيدات واﻟسادة
اﳌس شارن ،من م طلق تﻘد رﱒ ﻟ ٔﳘيﺔ اﻟﱵ ك سﳱا ،عﺘباره مﴩو ا
ﳞدف إﱃ ﲢديد اﻟﻘوا د اﳌطبﻘﺔ ﲆ ﻫذه ا ٔمﻼك وتوفﲑ إطار قانوﱐ
ﻟﺘدبﲑﻫا تدبﲑا مﻌﻘلنا ،يضمن ﻟها اﶵايﺔ وحسن ﺳﺘغﻼل وﳝكﳯا من
اﳌساﳘﺔ ﰲ مشاريع اﻟﺘﳮيﺔ اﶈليﺔ.
ويندرج ﻫذا اﳌﴩوع ،ﰲ إطار مواص إصﻼح نظام اﻟﻼمركزيﺔ
ببﻼد  ،تنف ذا لﺘوجﳱات اﻟسام ﺔ ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس،
نﴫه ﷲ ،اﻟرام ﺔ إﱃ تﻌزز دور اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وﻻﺳ بﻌد صدور
اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ اﻟﱵ ٔﺳندت ﻟها اخ صاصات ﻫامﺔ ووﺳﻌت من ﳎال
تد لها ،ﻟ شمل قطا ات ح ويﺔ ﰷﻟﺘجهﲒات ا ٔﺳاﺳيﺔ واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
وتﲋيﻼ ﳌﻘ ضيات اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وﻻﺳ اﳌادة
 222من اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي رﰴ  111.14اﳌﺘﻌلق ﳉهات ،واﳌادة  200من
اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي رﰴ  112.14اﳌﺘﻌلق ﻟﻌﲈﻻت وا ٔقاﻟﲓ ،واﳌادة  209من
اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي رﰴ  113.14اﳌﺘﻌلق ﶺا ات ،فإن مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ
 57.19ﳞدف إﱃ وضع إطار قانوﱐ مو د ﻟ ٔ مﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ يﺘﻼءم مع مﻘ ضيات ا ﺳﺘور واﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ،
وﳞدف إﱃ ﲢسﲔ ٔﺳاﻟيب تدبﲑ ﻫذه ا ٔمﻼك وتﻌزز مراق ﳤا واﶈافظﺔ
لﳱا و ﳮيﺔ م ﺘو ا.
كﲈ ي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع اﺳﺘكﲈﻻ لﱰﺳانﺔ اﻟﻘانونيﺔ اﳌؤطرة ﻟﻌمل اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ من ﻼل مراجﻌﺔ شام ﻟ ٕﻼطار اﻟﻘانوﱐ اﳌنظم ﻟ ٔ مﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ

اﳌادة :25
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :26
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :27
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :28
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :29
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :30
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :31
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :32
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :33
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :34
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :35
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :36
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :37
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :38
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
ٔعرض مﴩوع اﻟﻘانون رم ه ﲆ اﻟﺘصويت:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ
م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
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لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ﻟﺘ ٔﻫيلها حﱴ تلﻌب دورﻫا ا ٔﺳاﳼ ﰲ اﻟﺘﳮيﺔ اﶈليﺔ،
عﺘبارﻫا مصدرا ﻫاما ﻟﺘحﻘ ق موارد ماﻟيﺔ ذاتيﺔ اصﺔ ﻟ سبﺔ لجﲈ ات.
ﻫذا ،ﻼوة ﲆ ﲤك ﳯا من اﻟو اء اﻟﻌﻘاري اﻟﻼزم ﳉﻌلها قادرة ﲆ
ﳑارﺳﺔ خ صاصات اﳌوو ٕا ﳱا وٕاﳒاز مشاريﻌها ﺳ ريﺔ واﻟﺘجهﲒات
ا ٔﺳاﺳيﺔ وﳐﺘلﻒ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ اﶈليﺔ.
وﲡدر اﻻٕشارة إﱃ ٔن اﻻٕطار اﻟﻘانوﱐ اﳊاﱄ اﳌﺘﻌلق ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،رجع ﰲ ﶍ إﱃ عهد اﶵايﺔ ،و ﲆ اﻟرﰬ من
اﻟﺘﻌديﻼت اﻟﻌديدة اﻟﱵ ﺳبق إد اﻟها ليه ،فإنه مازال يﻌرف دة نواقﺺ
تﺘﻌلق بغياب مﻘ ضيات اصﺔ ﳌ اﻟﻌام اﶺاعي و ﻟﺘﻘ ﲔ ا ق ق ﻟس ل
اﶈﺘو ت ووضع اﻟﻌﻘارات رﻫن إشارة ا و ٔو جﲈ ات رابيﺔ ٔخرى ٔو
مؤﺳسات ﲻوم ﺔ ،وكذا مس ٔ تنظﲓ اﻟهبات واﻟوصا اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﻌﻘارات
اﳌمنو ﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
ﻫذا ،ﻻٕضافﺔ إﱃ غياب مﻘ ضيات تﺘﻌلق بﺘدبﲑ ٔمﻼك اﳉهات
واﻟﻌﲈﻻت وا ٔقاﻟﲓ ،ﻫيك عن تﻌﻘد وتﻌدد اﳌساطر تدبﲑ ﻫذه ا ٔمﻼك.
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﻟﻘد عرف ﻫذا اﳌﴩوع ٔثناء عرضه ﲆ ﳉنﺔ ا ا ليﺔ واﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ واﻟب ات ا ٔﺳاﺳيﺔ ﲟ لسﲂ اﳌوقرٕ ،ا راء من ق ل اﻟسادة ٔعضاء
الجنﺔ ،ا ن تﻘدموا ﲟا ﶍو ه  44تﻌديﻼ ،ﰎ ق ول  25تﻌديﻼ ،مﳯا 18
تﻌديﻼ جزﺋيا ،ﰲ ﲔ ﰎ ﲮب ﰶ اﻟﺘﻌديﻼت .19
وقد تضمن مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  57.19اﳌﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ﶍو ﺔ من ا ٔحﲀم واﳌﻘ ضيات اﻟهامﺔ ،نورد ف يﲇ ٔﱒ
ﳏاورﻫا:
1ـ ا ٔحﲀم اﳌﺘﻌلﻘﺔ ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ:
ﻟﻘد ﲻل اﳌﴩوع ﲆ وضع نظام قانوﱐ ديد ﻟﺘدبﲑ ا ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،عوض إعﲈل اﳌﻘ ضيات اﳌنظمﺔ لم اﻟﻌموﱊ و
اﳉاري ﲠا اﻟﻌمل اﻟيا ،وذ ﻟضﲈن حسن تدبﲑ ﻫذا ا ال اﻟهام ،فاﳌ
اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ﳜﺘلﻒ من ح ﺚ مش ﳣﻼته ومكو ته عن م
ا و  ،إذ يﺘكون ﰲ مﻌظمه من طرق اﳌواصﻼت دا ل اﳌدار اﳊﴬي
وشبﲀت ا ٕﻻ رة واﻟﺘطهﲑ وبﻌض اﳌرافق اﻟﻌامﺔ اﶈليﺔ ﰷ ٔﺳواق اﻟب يﺔ
واﳌسا ات اﳋﴬاء واﻟسا ات اﻟﻌموم ﺔ وا ٔﺳواق ﳌناطق اﻟﻘرويﺔ.
وﻫذه اﳌرافق واﻟﺘجهﲒات تﺘطلب قوا د قانونيﺔ اصﺔ ﶵا ﳤا وحسن
تدبﲑﻫا ،ﲣﺘلﻒ عن ت اﳌطبﻘﺔ ﲆ اﳌ اﻟﻌموﱊ و م ل اﳌطارات
واﳌوا واﻟطرق اﻟسيارة اﻟﱵ ﴩف لﳱا قطاع اﻟﺘجهﲒ واﻟنﻘل.
ٔ ل ذ  ،فﻘد وضع مﴩوع اﻟﻘانون تﻌريفا لم اﻟﻌام لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ ومﻌايﲑ ﲤيﲒه عن ملكها اﳋاص ،وبﲔ بﻌض مكو ت ومش ﳣﻼت
ﻫذا اﳌ  ،كﲈ ﲻل ﲆ ت ٔ يد قوا د اﶵايﺔ اﻟﱵ ﲤﲒ بصفﺔ اصﺔ نظام
اﳌلك ﺔ اﻟﻌامﺔ ،ح ﺚ ﻻ ﳚوز تفويﺘه ٔو ام ﻼكه ﻟﺘﻘادم ٔو اﳊجز ليه ٔو

زع ملك ﺘه ،كﲈ ﻻ ﳝكن ٔن تﱰتب ليه ٔي حﻘوق عي ﺔ عﻘاريﺔ ﰷنت ٔو
اصﺔ ﲟا فﳱا اﳊق ﰲ ا ٔصل اﻟﺘ اري.
وبغيﺔ ت ٔمﲔ اﶈافظﺔ ﲆ ا ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،ﰎ ت سيط
اﻻٕجراءات اﳌسطريﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ بﱰت ب اﺳﺘخراج ﻫذه ا ٔمﻼك ،ح ﺚ ٔﲵى
اﻟﺘ ٔشﲑ ﲆ اﳌﻘررات حسب اﳊا  ،من اخ صاص واﱄ اﳉهﺔ ٔو امل
اﻟﻌﲈ ٔو اﻻٕقلﲓ ،بﻌد ٔن ﰷنت اﳌصادقﺔ ﲆ ﻫاتﲔ اﻟﻌمليﺘﲔ تﱲ ﲟرﺳوم،
ق ل ٔن يفوض ف بﻌد ﻫذا خ صاص إﱃ وز ر ا ا ليﺔ.
كﲈ نﺺ اﳌﴩوع ﲆ مسطرة اصﺔ ﻟﺘ ديد اﻻٕداري لم اﻟﻌام
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ح ﺚ ٔصبحت ﻫذه اﻟﻌمليﺔ تﱲ بﻘرار ﻟرﺋ س ﳎلس
اﶺا ﺔ اﻟﱰابيﺔ ،عوض مرﺳوم كﲈ ﰷن مﻌموﻻ به ﰲ اﻟسابق.
وبغيﺔ تﻌزز حﲈيﺔ اﳌ اﻟﻌام اﶺاعي مع صيانﺔ اﳊﻘوق اﳌسﺘحﻘﺔ
لغﲑ ،فﻘد تضمن اﳌﴩوع مسطرة م سطﺔ لﺘحف ظ ﲥم عﻘارات اﳌ
اﻟﻌام اﻟﱵ خضﻌت ﻟﻌمليات اﻟﺘ ديد اﻻٕداري.
كﲈ خﺺ اﳌﴩوع ٔيضا ،ﰶ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ا ٔخرى ،اﳉهات
واﻟﻌﲈﻻت وا ٔقاﻟﲓ بنفس اﻟصﻼح ات ا و لجﲈ ات ﲟﻘ ﴣ اﻟ ﴩيﻌات
وا ٔنظمﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﺘﻌمﲑ ،ف ﳜﺺ قرارات ﲣطيط دود اﻟطرق اﻟﻌامﺔ
وقرارات ﲣطيط دود اﻟطرق اﻟﻌامﺔ اﳌﻌينﺔ فﳱا ا ٔراﴈ اﳌراد زع
ملك ﳤا ،وكذا تﻌيﲔ اﻟطرق واﳌسا واﳌمرات وا ٔزقﺔ اﳌسﺘﻌم اﻟﺘابﻌﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ﻟﺘ ٔ يد طابع ملك ﳤا اﻟﻌامﺔ.
ٔما ف رتبط ﺳﺘغﻼل اﳌ اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،فﻘد ﺳﻌى
اﳌﴩوع إﱃ ت ٔطﲑ اﻟﱰخ ﺺ اﳌﺘﻌلق ﻻح ﻼل اﳌؤقت لم اﻟﻌام بدون
إقامﺔ بناء ،اﳌمنوح ﰲ إطار اﻟسلطﺔ اﻟﺘنظﳰيﺔ ﻟرﺋ س ا لس ،ح ﺚ يﱲ
ﻫذا اﻟﱰخ ﺺ ﲟوجب قرار ﻟهذا ا ٔ ﲑ ،بناء ﲆ قرار تنظﳰي ،يﺘ ذ بﻌد
مداوﻻت ا لس ﰲ اﳌوضوع.
وﲠدف ﳮيﺔ م ﺘوج اﳌ اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ﰎ إقرار م د ٔ
اﳌنافسﺔ عند اﺳﺘغﻼل اﳌ اﻟﻌام عن طريق ح ﻼل اﳌؤقتٕ ،قامﺔ
بناء ٔغراض ﲡاريﺔ ٔو صناعيﺔ ٔو نيﺔ ،مع ضبط وﲢديد اﻟﱰخ ﺺ
ﻟﱰاﴈ ﰲ اﳊاﻻت اﻟﱵ تﻘ ضﳱا اﳌنفﻌﺔ اﻟﻌامﺔ وﺳﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ،
وذ ﻟﺘدارك اﻟغموض واﻟنﻘﺺ اﳊاصل ﰲ اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ واﻟﺘنظﳰيﺔ
اﳌﻌمول ﲠا اﻟيا.
كﲈ ﰎ ٔيضا ،إقرار م د ٕا تطبيق مﻘ ضيات عﻘد اﻟﺘدبﲑ اﳌفوض ﲆ
ح ﻼل اﳌؤقت لم اﻟﻌام اﶺاعي ،وذ ﲤاشيا مع ما ﳚري به اﻟﻌمل
ﻟ سبﺔ لم اﻟﻌموﱊ و .
وﻟ شجيع إقامﺔ اﺳ رات مﺔ فوق اﳌ اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ،
حرص مﴩوع اﻟﻘانون ،من ﺔ ،ﲆ رفع مدة اﺳﺘغﻼل اﺳﺘ اﺋيﺔ من
 20إﱃ  40ﺳنﺔ ،ﰲ ا إﳒاز شاط مرتبط ﳌرفق ام ﳊساب
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ٔو مﴩوع ذي نفع ام يد ل ﰲ نطاق اخ صاصاﲥا،
وذ ﳣديد مدة اﻟسداد اﻟﺘنازﱄ ﻟﻼﺳ رات وبلورة اﺳﱰاتيجيات طوي
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وثيﻘﺔ رﲰيﺔ إﻟزام ﺔ و ٔﺳاﺳيﺔ ﻟﺘدبﲑ ا ٔمﻼك وحﲈ ﳤا.
و اء اﳌﴩوع ٔيضا ،ﲟﻘ ضيات تﺘﻌلق ﻟهبات واﻟوصا لحفاظ ﲆ
حﻘوق اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ عند ح ازﲥا لﻌﻘارات اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﲠا ،ح ﺚ ﰎ ﰲ ﻫذا
اﻻٕطار إدراج مﻘ ﴣ يلغي ﰻ اﻟﴩوط اﳌﻘررة ﰲ عﻘد اﻟهبﺔ ٔو اﻟوصيﺔ
اﳌﺘﻌارضﺔ مع اﻟﺘخصيﺺ اﳌنصوص ليه بو ﺋق اﻟﺘﻌمﲑ اﻟساريﺔ اﳌفﻌول
ﻟ سبﺔ لﻌﻘارات موضوع اﻟهبﺔ ٔو اﻟوصيﺔ.
كﲈ تضمن اﳌﴩوع كذ مﻘ ضيات ﲥم ﲻليات وضع ٔمﻼك اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ رﻫن إشارة ا ٔش اص اﳌﻌنويﺔ اﻟﻌامﺔ ،مع ﲢديد ﴍوط ﻫذا اﻟوضع
وكذا مس ٔ اﺳﱰ اع ا ٔمﻼك بﻌد انﺘفاء اﻟغرض ا ي خصصت  ،وذ
ﰲ إطار اتفاق ﺔ تﱪ ا ا ٔطراف اﳌﻌنيﺔ ،واﻟهدف من ﻫذه اﳌﻘ ضيات ﻫو
تنظﲓ وﲣصيﺺ ﻫذه ا ٔمﻼك ﻟفاﺋدة مصاﱀ ا و واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
ا ٔخرى واﳌؤﺳسات اﻟﻌموم ﺔ ان وﳌدة ﳏددة.
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﻟﻘد ٔ نت اﻟﺘﻘارر اﳌنجزة من طرف اﳌف شيﺔ اﻟﻌامﺔ ﻟ ٕﻼدارة اﻟﱰابيﺔ
وا اﻟس اﳉهويﺔ لحسا ت و ﲆ دم ق ام اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﲆ سويﺔ
اﻟوضﻌيﺔ اﻟﻘانونيﺔ ٔمﻼ ها ،ﳑا ﳚﻌل ﻫذه ا ٔ ﲑة عرضﺔ لﲋا ات مع اﻟغﲑ،
وﻫو ا ٔمر ا ي ينﻌكس ﺳلبا ﲆ تدبﲑﻫا و ﳥيﳯا ﻟطريﻘﺔ ا ٔم ل.
كﲈ تضمن اﳌﴩوع مﻘ ضيات سمح بﺘفويت قطع ٔرضيﺔ ﰲ م
ا و اﳋاص ﻟفاﺋدة اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ان ،وﲤنح اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
إعفاءات من ﰻ ﴐيبﺔ ٔو رﰟ ٔو ٔي اق طاع ﴐيﱯ ٓخر ،كون طابع
ﳏﲇ ف ﳜﺺ ﲨيع تﴫفاﲥا ٔو ٔعﲈﻟها واﻟﻌمليات اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ
واﳌداخ ل اﳌرتبطﺔ ﲠا ،ﲆ غرار اﳌ اﳋاص و وا ٔوقاف اﻟﻌامﺔ.
ٔما ف يﺘﻌلق ﻟﴬاﺋب واﻟرﺳوم و ق طا ات اﻟﴬي ﺔ ذات اﻟطابع
اﻟوطﲏ ،و ﻼوة عن اﻻٕعفاءات اﳌنصوص لﳱا ﳌادة  129من اﳌدونﺔ
اﻟﻌامﺔ لﴬاﺋب ،فإن وزارة ا ا ليﺔ قد راﺳلت وزارة ق صاد واﳌاﻟيﺔ
وٕاصﻼح اﻻٕدارة ،قصد تضمﲔ مﴩوع قانون اﳌاﻟيﺔ اﳌﻘ ل ﳌﻘ ضيات ﲥدف
إﱃ إعفاء نﻘل ملك ﺔ اﻟﻌﻘارات اﻟﺘابﻌﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ اﻟسابﻘﺔ إﱃ اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ اﶈدثﺔ ٕا ر تﻘسﲓ ٔو ﰥ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ من ﰻ اﳊﻘوق واﻟرﺳوم
وا ٔ وى واﳌساﻫﲈت اﶈص ﻟفاﺋدة ا و  ،و ٔيضا إعفاء اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
من ٔداء ﰻ ﴐيبﺔ ٔو رﰟ ٔو اق طاع ﴐيﱯ ٓخر كون طابع وطﲏ
ف ﳜﺺ ﲨيع تﴫفاﲥا و ٔعﲈﻟها واﻟﻌمليات اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ
واﳌداخ ل اﳌرتبطﺔ ﲠا ،وذ ﲠدف ﲤكﲔ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من نفس
اﻻٕم يازات اﳌمنو ﺔ و  ،اﳌ اﳋاص وﻟ ٔوقاف اﻟﻌامﺔ.
وﰲ نفس اﻟسياق ،اء ﻫذا اﳌﴩوع ﲟﻘ ضيات ديدة ﲥدف إﱃ
شجيع اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﲆ سويﺔ اﻟوضﻌيﺔ اﻟﻘانونيﺔ ٔمﻼ ها ،واﻟﱵ ﳣثل
من ﺔ ﰲ اﻟسﲈح بنﻘل ملك ﺔ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ اﻟﻘاﲚﺔ إﱃ
اﶺا ﺔ ٔو اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﻟﱵ ﲢل ﳏلها ﰲ ا ﰥ ٔو ﲡميع و دات ٔو

ا ٔمد ﻟﺘدبﲑ ﻫذه ا ٔمﻼك.
ومن ﺔ ٔخرى ،ﲻل اﳌﴩوع ﲆ م ح ضﲈ ت لمسﺘف د ن من
رخﺺ ح ﻼل اﳌؤقت ﰲ ا ﲮﳢا ٔﺳباب اﳌنفﻌﺔ اﻟﻌامﺔ ،وذ
ٕﻟزام تﻌليل قرار اﻟسحب وﲤكﲔ ﻫؤﻻء اﳌسﺘف د ن من مطاﻟبﺔ اﶺا ﺔ
اﻟﱰابيﺔ لﺘﻌويض عن اﻟﴬر ا ي قد يلحﻘهم جراء ﻫذا اﻻٕجراء.
ويﺘﱭ من ﻼل ما ﺳبقٔ ،ن ﻫذه اﳌﻘ ضيات رﱊ ﰲ ﶍلها إﱃ
تدعﲓ ا ور ق صادي لم اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ وتنظﲓ اﺳﺘغﻼ
وﲢسﲔ مداخ ﰪ اﳌوارد ا اتيﺔ ﻟهذه اﶺا ات.
2ـ ا ٔحﲀم اﳌﺘﻌلﻘﺔ ٔمﻼك اﳋاصﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ:
ﻟﻘد ﲻل مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  57.19ﲆ ﲢديد مفهوم اﳌ اﳋاص
ﳣيﲒه عن اﳌ اﻟﻌام وٕاقرار مسطرة مو دة ﻟ سبﺔ لمزايدة اﻟﻌموم ﺔ،
ﺳواء ﻟ سبﺔ ﻟﻌمليات اﻟﺘفويت ٔو اﻟكراء ،تﺘﻼءم وطبيﻌﺔ ﻫذه ا ٔمﻼك،
مع اﳊرص ﲆ ﴐورة اﳌوافﻘﺔ اﻟﻘ ليﺔ لس اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﳌﻌنيﺔ ﲆ
دفﱰ اﻟﺘحمﻼت وا ٔﲦنﺔ ف ﺘاح ﺔ اﳌﻘﱰ ﺔ من طرف الجنﺔ اﻻٕداريﺔ لﺘﻘ ﲓ
ق ل إجراء اﳌزايدة اﻟﻌموم ﺔ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،يوﰣ ﻫذا اﳌﴩوع مسطرة اﻟﺘفويت واﻟكراء
ﻟﱰاﴈ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ٔمﻼك اﳋاصﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،من ﻼل ﲢديد
اﳊاﻻت ﺳﺘ اﺋيﺔ ا ي ﳝكن فﳱا لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ الجوء إﱃ اﻟﺘﻌاقد
ﻟﱰاﴈ ،عندما تﻘ ﴤ اﳌنفﻌﺔ اﻟﻌامﺔ ذ .
وٕاﱃ انب ت سيط مساطر اﺳﺘغﻼل ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ
ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،يﺘو اﳌﴩوع ٔيضا من ﻼل تﻘويﺔ وتدعﲓ اﳌنافسﺔ
عند تفويت ﻫذه ا ٔمﻼك ٔو راﲛا إﱃ اﳊصول ﲆ ٔحسن اﻟﻌروض
ﲠدف ﲢسﲔ مردود ﳤا وتﻌزز مداخ لها لمساﳘﺔ ك ف ﺔ فﻌا ﰲ دﰪ
وضﲈن ﺳﺘﻘﻼل اﳌاﱄ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
وقصد ﳥﲔ م ﺘوج تفويت ا ٔمﻼك اﳋاصﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،نﺺ
مﴩوع اﻟﻘانون ﲆ وجوب رصد ﻫذا اﳌنﺘوج ﻻٕﳒاز مشاريع اﺳ ريﺔ،
ﻻٕضافﺔ إﱃ كون اح ياطات عﻘاريﺔ ،اصﺔ إذا لمنا ب ٔن إغناء اﻟرصيد
اﻟﻌﻘاري ﺳ ﳰكن اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من ا ٕﻻضطﻼع بدورﻫا كفا ل رﺋ ﴘ ﲆ
مسﺘوى اﻟﻌمل اﻟﻌموﱊ وتوفﲑ وﲢسﲔ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ لمواطنات
واﳌواطنﲔ.
3ـ ٔحﲀم مشﱰكﺔ تﺘﻌلق ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ واﳋاصﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ:
اﺳﺘكﲈﻻ ﻟبﻌض اﳌﻘ ضيات اﳌرتبطﺔ ﲟ ال تدبﲑ اﳌمﺘلﲀت اﶺاعيﺔ،
ﺳواء اﻟﻌامﺔ واﳋاصﺔ ،اء اﳌﴩوع ﲟجمو ﺔ من ا ٔحﲀم اﳌشﱰكﺔ اﻟهامﺔ،
وﻫكذا وﻟﺘﻘويﺔ مسﺘوى مراق ﺔ ﳎلس اﶺا ﺔ اﻟﱰابيﺔ ﲆ تدبﲑ ٔمﻼك ﻫذه
ا ٔ ﲑة ،فﻘد ٔ اد اﳌﴩوع اﻟنظر ﰲ مﻘ ضيات اﻟﱵ تؤطر مسك وﲢيﲔ
ﲭل اﶈﺘو ت ،ح ﺚ ﰎ إﻟزام اﻟرﺋ س ﻟﻘ ام ﻼل ا ورة اﻟﻌاديﺔ من ﰻ
ﺳنﺔٕ ،خ ار ا لس ﻟﺘغيﲑات اﻟﱵ ﺳﺘطر ٔ ﲆ ﻫذا اﻟس ل ،ا ي يﻌﺘﱪ
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و خ يار ،اﳊريﺔ بطبيﻌﺔ اﳊال إما ﰲ اﻟﺘد ل ٔو تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت
مك وبﺔٔ ،عﺘﻘد ﳝشيو اﻻٕخوان ﰷملﲔ ﰲ تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ.
وﳕر إﱃ اﻟﻌمليﺔ د ل اﻟﺘصويت ﲆ مواد اﳌﴩوع.

ذف ﻫذه اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ان وبدون إجراءات شﳫيﺔ ،ومن ﺔ
نيﺔ ﰲ إعفاء نﻘل ملك ﺔ ﻫذا اﻟﻌﻘارات من واج ات اﻟﺘﻘ يد ﰲ اﻟرﺳوم
اﻟﻌﻘاريﺔ.
فاﻻٕعفاء من ٔداء رﺳوم اﻟﺘحف ظ عند نﻘل ﻫذه ا ٔمﻼك من اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ ا ٔم إﱃ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ اﶈدثﺔ ،ﺳ ﳰكن من ﲡاوز اﻻٕشﲀﻻت اﻟﱵ
ﺳبق و ٔن طرحﳤا ﲻليات اﻟﺘﻘسﲓ اﻻٕداري ،اصﺔ ﲆ مسﺘوى اﶺا ات
اﳊﴬيﺔ اﻟكﱪى ﺳابﻘا ،واﻟﱵ عرفت اﻟرجوع إﱃ نظام و دة اﳌدينﺔ ،ﳑا
ٔ اق سويﺔ اﻟوضﻌيﺔ اﻟﻘانونيﺔ لﻌﻘارات اﻟﱵ ﻟت ملك ﳤا ﻟهذه اﶺا ات،
وكذا عرق اﻟﻌديد من اﳌشاريع اﳌﱪﳎﺔ لﳱا.
ووفق نفس اﳌنظور ،اقﱰح مﴩوع اﻟﻘانون مﻘ ضيات اصﺔ ﲥم إعفاء
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من ٔداء واج ات اﶈافظﺔ ﲆ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﳌسﺘحﻘﺔ
عن إدراج ﰻ مطاﻟب اﻟﺘحف ظ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب ٔمﻼ ها اﻟﻌامﺔ واﳋاصﺔ وعن ﰻ
ﲻليات اﻻٕيداع ٔو اﻟﺘﻘ يد اﳌرتبطﺔ ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ﻫذا
ﻻٕضافﺔ إﱃ ﲻليات إيداع ٔو تﻘ يد عﻘود ق ناء بﻌوض ٔو بدون عوض
ﻟفاﺋدة اﳌ اﳋاص لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ واﳌﱪمﺔ ق ل  31دج ﱪ ٔ ،2015ي
ق ل دخول اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﲒ اﻟﺘنف ذ.
وﻫذه اﳌﻘ ضيات ﺳ شجع  -ﻻ ﳏا  -اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،و اصﺔ
اﶺا ات ،ﲆ سويﺔ اﻟوضﻌيﺔ اﻟﻘانونيﺔ ٔمﻼ ها ،وذ من ﻼل ﲢف ظ
عﻘاراﲥا وﲢيﲔ رﺳو ا اﻟﻌﻘاريﺔ ان ،ﳑا ﺳيﻌفﳱا من ٔداء م اﻟغ ماﻟيﺔ
ﻫظﺔ يﺘطلﳢا إﳒاز ﻫذه اﻟﻌمليات.
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إن من ش ٔن اﳌﻘ ضيات اﻟﱵ اء ﲠا مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ ٔ 57.19ن
ﲤكن اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من م ظومﺔ قانونيﺔ ديدة ،ﻟﺘدبﲑ ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ،
شﲁ قطيﻌﺔ مع اﻻٕطار اﻟﻘانوﱐ اﳊاﱄ ،ا ي تﻌود نصوصه اﳌﺘﻌددة إﱃ
فﱰة اﶵايﺔ ،وﻫو ما ﺳيجﻌل ﻫذه اﶺا ات ساﱒ شﲁ فﻌال ﰲ تﲋيل
ا ﳮوذج اﻟﺘﳮوي اﳉديد وﲢﻘ ق مغرب اﳉهات ا ي نطمح إﻟيه ﲨيﻌا.
تلﲂٔ ،ﳞا اﻟسيدات واﻟسادة ،ﱔ ٔﱒ ا ت ومضامﲔ مﴩوع اﻟﻘانون
اﳌﻌروض ٔمامﲂ ،وا ي ﺳيصﲑ بﻌد اﳌصادقﺔ ليه ﻟبنﺔ ٔخرى ﻟﺘدعﲓ
ﴏح اﻻٕصﻼ ات اﻟ ﴩيﻌيﺔ ببﻼد  ،ﰲ ظل اﻟﻘ ادة اﻟنﲑة واﻟﺘوجﳱات
اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس نﴫه ﷲ و ٔيده.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
اﻟﳫمﺔ ا ٓن ﳌﻘرر ﳉنﺔ ا ا ليﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ واﻟب ات ا ٔﺳاﺳيﺔ،
ﻟﺘﻘدﱘ تﻘرر الجنﺔ حول اﳌﴩوع.
اﻟﺘﻘرر وزع ورق ا وٕاﻟكﱰونيا ﲆ ﰷفﺔ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن.
ﻟ سبﺔ لمناقشﺔ بطبيﻌﺔ اﳊال ،فكﲈ قلت فللفرق وا مو ﺔ اﻟصﻼح ﺔ

اﳌادة :1
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  2كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  3كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  4كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  5كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  9كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :12
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :13
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة  14كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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اﳌادة :31

اﳌادة :15

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :32

اﳌادة :16

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :33

اﳌادة :17

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :34

اﳌادة :18

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :35

اﳌادة :19
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  20كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  36كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :37
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  21كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :38

اﳌادة  22كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :39

اﳌادة  23كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
اﳌادة :40
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :24
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  41كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :42

اﳌادة :25

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  26كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة  43كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :27
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :44
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :28

اﳌادة :45

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :29

اﳌادة :46

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌادة :30

اﳌادة :47

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
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ويضع ﻫذا اﻻتفاق م ادئ اﻟﺘﻌاون ف ﳜﺺ اﶈافظﺔ ﲆ اﻟﱶوات
اﻟسمك ﺔ ﰲ اﳌنطﻘﺔ ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ لمغرب واﺳﺘغﻼﻟها ،كﲈ ﳛدد
ﴍوط ق ام اﻟبواخر اﳊام لﻌاﱂ اﻟروﳼ ﻟصيد ﰲ ا اﻻت اﻟبحريﺔ
لوا ﺔ ا ٔطلسيﺔ ،واﻟﱵ ﲤارس فﳱا اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ حﻘوقها اﻟسياديﺔ
واﳋاضﻌﺔ ﻟوﻻ ﳤا ﲟا فﳱا اﳌياه اﳌﺘاﲬﺔ ﻟ ٔ قاﻟﲓ اﳉنوبيﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ،
واﶵد ﻫذا ٔيضا من اﻟن ا ات ا بلوماﺳيﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ.
ﻫذا ،وسﻌى اﻟطرفان ﲟوجب ﻫذا اﻻتفاق ،وطبﻘا ل ﴩيﻌات وا ٔنظمﺔ
اﳋاضﻌﺔ ﻟﲁ دو ﲆ دة ،إﱃ شجيع اﻟﺘواصل واﳌساﳘﺔ ﰲ دﰪ
اﻟﺘﻌاون بﲔ اﻟفا لﲔ ق صاديﲔ ﻟ اﻟب ن ﰲ ﳎاﻻت ﳮيﺔ اﻟصنا ﺔ
اﳌرتبطﺔ ﻟصيد اﻟبحري ،و اصﺔ بناء وٕاصﻼح اﻟسفن وصنا ﺔ مﻌدات
ﻻت اﻟصيد و ﳮيﺔ اﳌبادﻻت ﰲ ﳎاﻻت اﳌﻌارف اﳌهنيﺔ وكون ا ٔطر
ﻟفاﺋدة قطاع اﻟصيد اﻟبحري وﲡارة م ﺘ ات اﻟصيد اﳌصنﻌﺔ واﻟ سويق و ربيﺔ
ا ٔح اء اﳌاﺋيﺔ ،ﰲ ﰻ ما يﺘﻌلق ﳋﱪة ﰲ إطار ﻫذا اﻟﺘﻌاون اﻻٕتفاﰶ.
و ﻟ سبﺔ ٔو رانيا ،فإن اﻻتفاق ات اﻟثﻼث اﳌﱪمﺔ ﰲ اﳌيدان اﻟﻘضاﰄ
ﲆ ﻫامش ٔشغال اﳌؤﲤر ا وﱄ اﻟثاﱐ لﻌدا  ،اﳌنﻌﻘد ﲟرا ش ﰲ 21
ٔكﺘور  ،2019روم إﱃ تﻌزز اﻻٕطار اﻟﻘانوﱐ اﳌنظم ﻟﻌﻼقات اﻟﺘﻌاون بﲔ
اﻟب ن ﰲ ﳎاﻻت اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ ونﻘل
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم ،وكذا اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ.
وﲥدف ﻫذه اﻻتفاق ات شﲁ ام إﱃ إرﺳاء تﻌاون ٔكﱶ فﻌاﻟيﺔ بﲔ
اﻟب ن ﰲ ﳎال مﲀﲿﺔ اﳉرﳝﺔ ،ﱪ وضع ٔﺳس سلﲓ وتنظﲓ ﴍوطه
وا ٔفﻌال اﳌوجب واﳌساطر اﻟﱵ ﳝر ﲠا وكذا ﲢديد م ادئ وﴍوط نﻘل
اﶈكوم لﳱم ﲠدف ﲤك ﳯم من ﴍوط اﶈاﳈﺔ اﻟﻌاد  ،و ٔيضا ﺳواء دا ل
ب ﱒ و سهيل ٕا ادة إدما م ج عي.
من بﲔ اﳌشاريع ،اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون ،مشاريع
اﻟﻘوانﲔ اﳌﻌروضﺔ ﲆ ٔنظارﰼ ،ﻫناك مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﻟﱵ تنﺺ ﲆ وضع ٔﺳس وﴍوط اﶵايﺔ اﻟﻘانونيﺔ
اﳌﻘررة ﳌواطﲏ اﻟب ن ف ﳜﺺ حﻘوقهم اﻟشخصيﺔ واﳌاﻟيﺔ ،وكذا
ﺳﺘفادة من اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ٔو اﻻٕعفاء ٔو اﻟﺘخف ض من اﻟرﺳوم
اﻟﻘضاﺋيﺔ واﳌسا دة ﻼل ﰻ مرا ل ا عوة ﲟا فﳱا اﳌرتبطﺔ ﻟﺘنف ذ
واﻻٕعفاء من اﳌصادقﺔ ﲆ اﻟو ﺋق اﳌرﺳ ﰲ إطار ﻫذه اﻻتفاق ﺔ.
كﲈ تنﺺ ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ﲆ تبادل اﳌﻌلومات واﻟو ﺋق اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟ ﴩيع
اﳌدﱐ واﻟﺘ اري لب ن ،كﲈ ينﺺ ﲆ ﳎاﻻت اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ اﻟﱵ شمل
سلﲓ وتبليغ ا ٔوراق اﻟﻘضاﺋيﺔ و ﲑ اﻟﻘضاﺋيﺔ وتنف ذ ا ٕﻻ ت اﻟﻘضاﺋيﺔ
و ٔشﲀل ٔخرى من اﻻٕجراءات ،كﲈ تﺘطرق اﻻتفاق ﺔ إﱃ ٔﺳباب رفض
اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ وا ٔشﲀل اﻟﱵ يﺘ ذﻫا ﻫذا اﻟﺘﻌاون و ﻟﱱامات اﳌاﻟيﺔ
اﳌﱰتبﺔ عنه ،و ٔيضا الغﺔ اﻟﱵ ﳚب ٔن ﲢرر ﲠا طلبات اﻟﺘﻌاون.
تلﲂ ،ﶍل ما تنﺺ ليه ﻫذه اﻻتفاق ﺔ كﲈ ﻫو مدرج ﰲ فصول بنوده،

اﳌادة  48كﲈ د ﳤا الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
ٔعرض مﴩوع اﻟﻘانون رم ه لﺘصويت كﲈ دﻟﺘه الجنﺔ:
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق
بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
وﳕر ا ٓن إﱃ ا راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟرام ﺔ إﱃ
اﳌوافﻘﺔ ﲆ ﲬس ) (5اتفاق ات دوﻟيﺔ ،اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ ﻟﺘﻘدﱘ مشاريع
اﻟﻘوانﲔ دفﻌﺔ وا دة.
تفضﲇ اﻟسيدة اﻟوز رة اﳌنﺘدبﺔ.
اﻟسيدة زﻫﺔ اﻟوﰲ ،اﻟوز رة اﳌنﺘدبﺔ ى وز ر اﻟشؤون اﳋارج ﺔ واﻟﺘﻌاون
اﻻٕفريﻘي واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج ،اﳌﳫفﺔ ﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﰲ إطار تنف ذ اﻟﺘوجﳱات اﻻٕﺳﱰاﲡيﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ اﻟرام ﺔ إﱃ تﻌز ز
وتوﺳيع ﴍاﰷﲥا ﰲ ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ا بلوماﺳيﺔ واﻟبي ﺔ و ق صاديﺔ
و ج عيﺔ ﲆ اﳌسﺘوى ا وﱄ ،وفﻘا لﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ
ﻟصاحب اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس نﴫه ﷲ ٔ ،ﴩف اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمﲔٔ ،ن ٔقدم ٔمام ﳎلسﲂ اﳌوقر،
عرضا حول ﶍو ﺔ من مشاريع اﻻتفاق ات ،ﲟوجﳢا يوافق ﲆ اتفاق ات
دوﻟيﺔ ،واﻟﱵ يبلغ ددﻫا كﲈ تﲆ اﻟسيد اﻟرﺋ س ،ﲬسﺔ ) (5اتفاق اتٔ ،ربع
) (4اتفاق ات مﳯا ثناﺋيﺔ ووا دة م ﻌددة ا ٔطراف.
ﻫناك ٔربع ) (4مشاريع قوانﲔ ،وﲥم ٔربع ) (4اتفاق ات ثناﺋيﺔ ،ﲥم
مشاريع اﻟﻘوانﲔ ا ٔربﻌﺔ اﳌﻌروضﺔ ﲆ ٔنظارﰼ ،واﻟﱵ توصلﱲ ﲟشاريع اﻟﻘوانﲔ
ذات اﻟص .
وﻫذه اﻻتفاق ات اﻟثناﺋيﺔ روم تﻌزز اﻟﴩاكﺔ وتﻘويﺔ اﻟﺘﻌاون ق صادي
واﻟﻘضاﰄ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وﴍﰷﲛا ب ٔورو اﻟﴩق ﺔ ،ح ﺚ ﲥم ٕا داﻫا
ﳮيﺔ اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وروﺳيا ﲢاديﺔ،
ف انص ت اﻻتفاق ات اﻟثﻼث ا ٔخرى ﲆ تﻌزز اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ بﲔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،وﻫذا واﶵد ﰲ إطار توﺳيع ﴍاﰷت اﳌغرب
وتنويﻌها.
فهناك مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق اﻟﺘﻌاون ﰲ
ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ،
اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14ﺳ ﳣﱪ  ،2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور  ،2020وقد
ﰎ ٕا رام ﻫذا اﻻتفاق ﰲ إطار ﲡديد اﻻتفاق ا ي ا ﳤت صﻼح ﺘه ﰲ
مارس  ،2020كﲈ وا بﱲ ذ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون.
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مﴩوع قانون يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ م ﻌددة ا ٔطراف ﲥم موضوع م
دا ذو راﻫنيﺔ ،واﶵد  ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ شهد ﻟها ﲟصداق ﺔ بوثوق ﺔ
و ٔيضا ﴩاكﺔ مرغوب فﳱا ﰲ ﻫذا ا ال اﳊساس ،ويﺘﻌلق ا ٔمر ﲟﴩوع
قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ،ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ ا ٕﻻرﻫاب واﻟﺘدريب
ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ،اﳌوقع ﻟر ط،
بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور .2020
وﲠذا اﳋصوص ،وكﲈ تﻌلمون اﻟسيد اﻟرﺋ س واﻟسيدات واﻟسادة
اﳌس شارون اﶈﱰمون ،ب ٔن ٕا رام ﻫذا اﻻتفاق ﳚسد اﳔراط اﳌملكﺔ ﰲ ﻫذا
اﻟورش ﲷن إﺳﱰاتيجيﺔ ا ٔﱈ اﳌﺘ دة اﻟشام ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ،اﻟﱵ
اعﳣدﲥا اﶺﻌيﺔ اﻟﻌامﺔ ﻟ ٔ ﱈ اﳌﺘ دة ﻻٕجﲈع ﺳنﺔ  ،2006واﻟﱵ ركز ﲆ
ٔربع ﳏاور ،ﳣثل ﰲ تدابﲑ ﳌﻌاﳉﺔ اﻟظروف اﳌؤديﺔ إﱃ ان شار ﻫذه اﻟظاﻫرة
اﳋطﲑة وﱔ ظاﻫرة اﻻٕرﻫاب ،وتدابﲑ ﳌنع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب وتدابﲑ ﻟبناء
قدرات ا ول ﲆ م ع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب وتﻌزز دور نظام ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﰲ
ﻫذا اﻟصدد ،وكذا تدابﲑ ﻟضﲈن ا ﱰام حﻘوق ا ٕﻻ سان لجميع وﺳيادة
اﻟﻘانون ٔﺳاس رﺋ ﴘ ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب.
و ﳣثل مﺔ اﳌك ب اﶈدث ﲟوجب ﻫذا اﻻتفاق بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﰲ دﰪ رامج مك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة من ٔ ل تﻌزز قدرة ا ول
ا ٔعضاء ﱪ تطور رامج تدريب وطنيﺔ وم اﱑ تدري ﺔ ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب،
اصﺔ ﰲ ﳎال ا ٔﲝاث و ٔمن وٕادارة اﳊدود وٕادارة اﻟسجون وٕا ادة اﻟﺘ ٔﻫيل
واﻻٕدماج وتطور اﳌﲈرﺳات اﳉيدة.
تلﲂ ،اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ،ﱔ ٔﱒ مضامﲔ ومﻘ ضيات
مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﳌﻌروضﺔ ليﲂ.
وشكرا ﲆ حسن إصغا ﲂ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيدة اﻟوز رة اﶈﱰمﺔ.
اﻟﳫمﺔ ﳌﻘرر ﳉنﺔ اﳋارج ﺔ وا فاع اﻟوطﲏ واﳌغاربﺔ اﳌﻘﳰﲔ ﳋارج
ﻟﺘﻘدﱘ تﻘارر الجنﺔ حول اﳌشاريع اﶆس ) (5دفﻌﺔ وا دة ،اﻟﺘﻘارر
وزعت ورق ا وٕاﻟكﱰونيا.
ﻟ سبﺔ لمناقشﺔ ،فاﻟفرق ٔعﺘﻘد تفضل تﻘدﱘ اﳌدا ﻼت مك وبﺔ،
قصد إدرا ا ﰲ اﶈﴬ.
وﳕر إﱃ اﻟﺘصويت ﲆ ﰻ اتفاق ﺔ ﲆ دة بطبيﻌﺔ اﳊال كﲈ ينﺺ
ﲆ ذ اﻟنظام ا ا ﲇ.
ٔوﻻ ،نبد ٔ ﲟﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول
اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور .2019
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

ﲟﴩوع قانون رﰴ  18.20ا ي ﻫو بﲔ ٔيد ﲂ.
ﲞصوص مﴩوع قانون رﰴ  17.20ا ي يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ
ش ٔن نﻘل ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،فإن ﻫذه
اﻻتفاق ﺔ ﲥدف إﱃ تﻌزز اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ بﲔ اﻟب ن وٕاﱃ ﲤكﲔ
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم من قضاء ما تبﻘى من عﻘوبﺔ ﺳاﻟبﺔ لحريﺔ دا ل
ب ﱒ ،بغيﺔ سهيل ٕا ادة إدما م ج عي.
كﲈ تنظم ﻫذه اﻻتفاق ﺔ م ادئ وﴍوط نﻘل اﶈكوم لﳱم و ٔﺳباب
رفض طلب اﻟنﻘل واﳌسطرة اﻟﱵ ﲤر ﲠا طلبات اﻟنﻘل ويف ﺔ تﻘدﳝها
واﻟو ﺋق اﳌﻌززة ﻟها واﳌﻌلومات اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب ف ذ اﻻٕدانﺔ.
وﲟوجب ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ﳝكن و اﻻٕدانﺔ ٔن تضع دا ﻟﺘنف ذ اﻟﻌﻘوبﺔ
اﳌذ ورة ،وفق مسطرة ﳏددة ،كﲈ ﳛق ﻟﲁ طرف م ح اﻟﻌفو واﻟﻌفو
اﻟشامل ٔو ﲢويل اﻟﻌﻘوبﺔ طبﻘا ﺳﺘوره ٔو ٔنظمﺘه اﻟﻘانونيﺔ ا ٔخرى ،كﲈ
ﳛق و اﻻٕدانﺔ و دﻫا ٔن ت ت ﰲ ٔي طلب مراجﻌﺔ مﻘدم ﰲ موا ﺔ
اﳊﲂ ،وﻫذا ﶍل ما تنﺺ ليه اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم
اﳌوقع بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا.
ﰒ بﲔ ٔيد ﲂ ،اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون ،مﴩوع
قانون رﰴ  16.20ا ي يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ
ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،فإن ﻫذه
ا ٔ ﲑة ﲥدف إﱃ وضع ٔﺳس تبادل اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ بﲔ اﻟطرفﲔ ﰲ
اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ ،وٕاقرار اﻟﺘﻌاون ب ﳯﲈ ﰲ ﳎال ﳏاربﺔ ﲨيع
ٔشﲀل اﳉرﳝﺔ ،وكذا من ٔ ل تﻌزز فﻌاﻟيﺔ اﻟسلطات ا ﺘصﺔ ﻟﳫي اﻟطرفﲔ
ﰲ ﳎال اﻟﻘانون ش ٔن اﻟوقايﺔ من اﳉرﳝﺔ واﻟﻘ ام ٔيضا ﻟﺘحﻘ ﻘات واﳌﺘابﻌات
اﻟﻘضاﺋيﺔ ومصادرة اﳌمﺘلﲀت وم حصﻼت اﳉرﳝﺔ.
وتنظم ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ٔيضا ،شﲁ ومضمون طلبات اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ
وكذا يف ﺔ تنظﲓ طلبات اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ واﳌصاريﻒ اﳌﱰتبﺔ عﳯا
وﴐورة ا ﱰام طابﻌها اﻟﴪي ومضموﳖا واﻟو ﺋق اﳌس د لﳱا ،إضافﺔ
إﱃ طلب اﻟشهادة وم ول اﻟشهود واﻟﱰح ل اﳌؤقت ﻟ ٔش اص اﳌﻌﺘﻘلﲔ
وتبادل اﻟس ﻼت اﻟﻌدﻟيﺔ.
كﲈ شمل مﻘ ضيات ﻫذه اﻻتفاق ﺔ إجراءات سلﲓ اﻟو ﺋق اﻟﻘضاﺋيﺔ
وﲻليات تف ش ٔو ﲡميد ٔو ﲩز ٔو مصادرة اﳌمﺘلﲀت اﳌرتبطﺔ ﳉرﳝﺔ ٔو
اﳌﺘحصﻼت اﻟناﲡﺔ عﳯا ومساطر إخ ار اﻟطرفﲔ ﻟبﻌضهﲈ اﻟبﻌض بذ ،
وكذا اﻻت إﻟزام ﺔ سلﲓ ا رمﲔ واﳉراﰂ اﳌوجب  ،إضافﺔ إﱃ
ٔﺳباب رفض اﻟ سلﲓ وعﻘوبﺔ ا ٕﻻ دام ومساطر اﻟ سلﲓ واﻟو ﺋق اﳌكونﺔ
ﳌلﻒ طلب اﻟ سلﲓ واﳌصاريﻒ اﻟناﲡﺔ عنه.
ﻫذا ف ﳜﺺ مﴩوع اﻟﻘانون ا ي ﲟوج ه يﻌرض ليﲂ اﻻتفاق ﺔ حول
اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا.
ﰒ ﻻٕضافﺔ إﱃ ﻫاته اﻻتفاق ات ا ٔ ربع اﻟثناﺋيﺔ ،ﻫناك ٔيضا بﲔ ٔيد ﲂ
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اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ ،اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14ﺳ ﳣﱪ 2020
وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور .2020
شكرا لجميع.

إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ
ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور .2019

ورفﻌت اﳉلسﺔ.

نيا ،ن ﻘل لﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه
ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور :2019
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.

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

اﳌلحـــــق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبﺔ اﳌسلمﺔ ﻟرﺋاﺳﺔ اﳉلسﺔ.

إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﻻٕجﲈع ﲆ مﴩوع قانون رﰴ 17.20
يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور.2019

 -Iفريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﻟوزراء،
إخواﱐ اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﰲ اﻟبدايﺔ ﻻبد من اﻟﺘ ٔ يد ﲆ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون ا ي نود
اﻟﺘصويت ليه اﻟيوم ،ي ٔﰐ تفﻌيﻼ ﺳﺘور اﳌملكﺔ وخصوصا اﻟفصل 157
م ه ا ي نﺺ ﲆ ٕا داد م ثاق لمرافق اﻟﻌموم ﺔ ﳛدد قوا د اﳊﲀمﺔ
اﳉيدة اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ ،واﳉهات ،واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
ا ٔخرى ،وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ .كﲈ ي ٔﰐ كذ تﲋيﻼ ﻟﺘوجﳱات صاحب
اﳉﻼ حفظه ﷲ ،ا ي ٔكد ﰲ م اﺳبات ديدة ﲆ راﻫنيﺔ واﺳﺘﻌ اﻟيﺔ
تطور ٔداء اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ لﳯوض ب ٔدوارﻫا ق صاديﺔ و ج عيﺔ،
واﳌساﳘﺔ ﰲ بلورة ﳕوذج ﳮوي وطﲏ كف ل بﺘحﻘ ق ﳮيﺔ م وازنﺔ وم صفﺔ،
وﲟنح نفس ديد لحﲀمﺔ اﻟﱰابيﺔ ﳌﻌاﳉﺔ اﳌشاﰻ اﶈليﺔ.
وﳞدف ﻫذا اﳌﴩوع إﱃ اﺳ ﳣرارا اﳉهود اﻟرام ﺔ إﱃ رتﻘاء ب ٔداء
وﳒا ﺔ اﳌرفق اﻟﻌموﱊ ،من ﻼل اع د م ادئ ومساطر اﳊﲀمﺔ اﳉيدة
ﳣكﲔ اﳌرتفق من ﺳﺘفادة من دمات ﲻوم ﺔ س ﺘجيب ﳊاج اته
وتطلﻌاته اﳌﺘنام ﺔ .كﲈ ﳞدف ﻫذا اﳌﴩوع ٔيضا ،إﱃ ت ٔﻫيل ﲻل وتدبﲑ
اﳌرفق اﻟﻌموﱊ وجﻌل ﳐﺘلﻒ اﻟﻌاملﲔ ملﱱمﲔ ﲠذه اﳌبادئ واﳌساطر،
ﺳواء ٔثناء ٔداء ا م اﻻٕداريﺔ ٔو ﰲ ﻼقﳤم ﳌرتفﻘﲔ.
ومن ﲨ ٔﻫداف ﻫذا اﳌﴩوع ،ﲢﻘ ق ا ٔﻫداف ﺳﱰاتيجيﺔ اﳌﳣث
ﰲ ﲢسﲔ م ظومﺔ تدبﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،ودﰪ جودة اﳋدمات اﻟﻌموم ﺔ
و سهيل اﻟوﻟوج ٕا ﳱا ،ورﺳيخ ا ٔ داء اﻟفﻌال لمرفق اﻟﻌموﱊ ﰲ تدبﲑ
اﳌوارد ،وانف اح اﳌرفق اﻟﻌموﱊ ﲆ اﳌسﺘوى اﶈﲇ واﳋار  ،وٕاﴍاك
ﳐﺘلﻒ اﻟفا لﲔ ﰲ ﲢسﲔ اﳋدمات وﲡويدﻫا ورﺳيخ قﲓ ا ٔ ﻼق.
ومن ﺔ ٔخرى ،سطر ﻫذا اﳌﴩوع ،م ادئ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،ﲟﻌﲎ

ﻟثا ،اﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ
اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور .2019
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ
اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقع ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور .2019
ن ﻘل ا ٓن لﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ
اتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب
ر مج مﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة
ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور .2020
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء
مك ب ر مج مﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ
اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور
.2020
و ٔ ﲑا ،ن ﻘل لﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه
ﲆ ٔتفاق اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ ،اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14ﺳ ﳣﱪ 2020وﲟوﺳكو
ﰲ ٔ 14كﺘور .2020
اﳌوافﻘون :ﻻٕجﲈع.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اتفاق اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ
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ا ﱰام اﳊﻘوق اﳌساواة ،اﺳ ﳣراريﺔ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ ،اﻟﺘﻼؤم ،اﳉودة،
اﻟﺘغطيﺔ اﻟﻌاد ﲆ اﳌسﺘوى اﻟوطﲏ ،اﻟشفاف ﺔ ،اﶈاﺳبﺔ ،اﻟﲋاﻫﺔ
و نف اح .كﲈ يضع ٔيضا مساطر تفﻌيل ﻫذه اﳌبادئ اﻟﱵ ﲥم ا ٔداء اﻟفﻌال
لﻌﻼقات مع اﳌرتفﻘﲔ وﲣليق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
وف ﳜﺺ ا ٔداء ،رﱊ اﳌﴩوع إﱃ ٕا داد خطط ﲻل ﲆ مدى دة
ﺳنوات.
و راعى ﰲ تﲋيل ﻫذه اﳋطط اح يا ات اﳌرتفﻘﲔ واﳋصاﺋﺺ اﻟﱰابيﺔ
وﴐور ت اﻟﺘﳮيﺔ اﳌسﺘدامﺔ ،وكذا مدى تﻼؤم ام ﻫذه اﳌرافق مع
ا ٔﻫداف اﻟﻌامﺔ اﻟﱵ تﻌد قا دة ا ٕﻻ داد اﻟب ات اﻟﴬوريﺔ ،مع اع د م ادئ
اﻟﺘفويض واﻟﻼﲤركز اﻻٕداري ،تﻼؤم اﻟﱪامج ،ارتباط اﳌوارد وتوفﲑ اﳋدمات
اﳌدﳎﺔ.
وف يﺘﻌلق بﺘ ليق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،يضع اﳌﴩوع مﻘ ضيات ﲥم
مساطر اﻟسلوك اﻟﱵ ﳚب ﲆ اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ مراق ﳤا ،كﲈ يﻌد ويﻌﳣد
رامج ﻟﱰﺳيخ قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ وم ع ومﲀﲿﺔ ﲨيع ٔشﲀل اﻟفساد.
وﻟهذه عﺘبارات ،فإننا ﰲ فريق ا ٔصا و اﳌﻌاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون مدا فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع قانون رﰴ  54.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.

واﻟبي ﺔ ،و ﻟﺘاﱄ ﺳﺘ ابﺔ ﳊاج ات اﻟساكنﺔ ٕضافﺔ إﱃ ون اﻟو اء
اﻟﻌﻘاري يﻌد د امﺔ ٔﺳاﺳيﺔ ﻟﻼﺳ ر ﰲ ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ،و إنﺘاج اﻟﱶوة.
إن تﻌاطينا اﻻٕﳚاﰊ مع ﻫذا اﳌﴩوع قانون بع من ق اعﺘنا اﻟراﲯﺔ ب ٔنه
ﺳ ساﱒ ﰲ ﲢديد نظام قانوﱐ مو د ٔمﻼك اﳉهات واﻟﻌﲈﻻت وا ٔ قاﻟﲓ
واﶺا ات ،من ﻼل تﻌديل وتوح د اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ اﳌنظمﺔ ﻟهذه
ا ٔمﻼك ،اﻟﱵ ﳣﲒ بﺘﻌددﻫا ووﳖا م اوزة ،إذ رجع ﰲ ﶍلها إﱃ عهد
اﶵايﺔ ،كﲈ ٔﳖا ﲑ مكﳣ بفﻌل غياب مﻘ ضيات اصﺔ بﺘدبﲑ اﳌ اﻟﻌام
اﶺاعي ،إضافﺔ إﱃ تﻌﻘ د اﳌساطر و دم مﻼءمﺔ ٔﺳاﻟيب تدبﲑ اﳌ
اﶺاعي ،ﳑا يؤدي إﱃ ضﻌﻒ اﳌساﳘﺔ ﰲ موارد ا ٔمﻼك اﶺاعيﺔ ﰲ ﳮيﺔ
ﻫذه اﶺا ات.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إذا ﰷن ﻫدف ﳮيﺔ ا ٔمﻼك اﶺاعيﺔ وﲢسﲔ مداخ لها وﲢديﺚ
ٔﺳاﻟيب ومساطر تدبﲑﻫا وتﻌزز اﶈافظﺔ لﳱأ ،صبح ﴐورة مل ﺔ ،فإنه
من اﻟﻼزم تطبيق قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﰲ تدبﲑ ﻫذا ا ال ،ﰷٕﻟزام ﺔ الجوء
إﱃ اﳌنافسﺔ ﳈبد ٔ ام ﻟﺘفويت ٔو راء اﳌ اﳋاص واﻟﱰخ ﺺ ﻻح ﻼل
اﳌؤقت لم اﻟﻌام ،مع تﻘ ﲔ وضبط اﻻت اﻻتفاق ﻟﱰاﴈ ،مع وضع
ضوابط ﳌسك وﲢيﲔ ومراق ﺔ ﲭل ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ ،وجﻌ وثيﻘﺔ إﻟزام ﺔ
و ٔﺳاﺳيﺔ ﻟﺘدبﲑ ﻫذه ا ٔمﻼك وحﲈ ﳤا.
كﲈ يﺘﻌﲔ تﻌزز ﻟيات موا ﺔ اﻟﱰاﱊ ﲆ ﲆ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ
و ﺳﺘحواذ لﳱا ،من ﻼل اﻟ ﴪيع ﰲ ﲢف ظ ا ٔمﻼك ﲑ اﶈفظﺔ
وﲢيﲔ اﻟرﺳوم اﻟﻌﻘاريﺔ ﻟ ٔ مﻼك اﶈفظﺔ ك ف ﺔ تدرﳚيﺔ ،ﶵايﺔ اﳌلك ﺔ
اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ وتطهﲑﻫا من اﳊﻘوق واﻟﺘحمﻼت واﻟﲋا ات وت ٔﺳ س
رﺳوم عﻘاريﺔ تﻌكس اﻟوضﻌيﺔ اﻟﻘانونيﺔ واﳌاديﺔ ﻟهذه اﻟﻌﻘارات ،وتﻌزز
اﻟﴩاكﺔ مع اﻟوﰷ اﻟوطنيﺔ لم افظﺔ اﻟﻌﻘاريﺔ واﳌسح اﻟﻌﻘاري واﳋراﺋطيﺔ،
ﰲ ٔفق اﻟﺘدبﲑ ا ٔم ل ﻟ ٔ مﻼك اﶺاعيﺔ.
انطﻼقا من ﰻ ذ  ،ف ٕاننا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌﻌاﴏة نصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قانون.

 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﻟوزراء،
إخواﱐ اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ا ٔصا و اﳌﻌاﴏة ﰲ إطار
ا راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك
اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،و ا ي اء ﻟﺘنظﲓ انب م من اﻻٕمﲀنيات
اﳌاديﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وﱔ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ ،اﻟﱵ ك ﴘ ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﰲ
ح اة ﻫذه اﶺا ات ،ﻟكوﳖا شﲁ موردا ذاتيا ﳝكن لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ من
ﻼ ﲢﻘ ق اﻟﺘﳮيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﺳ ادا إﱃ خ صاصات اﳌمنو ﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ واﳌنصوص لﳱا
ﰲ ا ﺳﺘور واﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔٔ ،صبح اﻟرﻫان مﻌﻘودا ﲆ ﻫذه اﶺا ات
ٔﱒ فا ل ﳮوي ،ﲑ ٔنه ﻻ ﳝكن ﻟهذه ا ٔ ﲑة اﻟﻘ ام ب ٔدوارﻫا اﻟﺘﳮويﺔ إﻻ
من ﻼل ﳥﲔ ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ وحﲈ ﳤا ،اصﺔ و ٔن ﲢﻘ ق اﻟﺘﳮيﺔ اﻟشام
واﳌسﺘدامﺔ تﺘطلب توفر ﶍو ﺔ من اﻟﻌناﴏٔ ،ﳘها اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ ﰒ
اﻻٕمﲀنيات اﳌاديﺔ و ﲆ ر ٔﺳها اﳌمﺘلﲀت اﻟﻌﻘاريﺔ ،اﻟﱵ شﲁ اﻟو اء اﻻٕﳒاز
اﳌشاريع اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱵ ﲥم ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟثﻘاف ﺔ

 -IIاﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ،ﰟ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔٔ ،ن ٔتد ل ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
إن اﻟنﺺ ا ي ﳓن بصدد دراﺳﺘه اﻟيوم روم إصﻼح م ظومﺔ اﻟﻘوانﲔ
اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ ،بغيﺔ ضﲈن ﳒا ﺔ اﳌرافق وﲡويد دماﲥا ،وﳏاو
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اﻟ ﴩيﻌيﺔ ا ٔوﱃ لﱪﳌان ،اء شخيصا ﻟهذه اﳌشاﰻ اﻟﱵ تﺘخبط فﳱا
اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ ،وﲢليﻼ دق ﻘا ٔعطاﲠا اﻟﱵ تؤر شﲁ ﺳلﱯ ﲆ ﲺ
اﻟﺘﳮيﺔ واﻟﺘﻘدم ق صادي ،وم ضمنا ﳌنطلﻘات اﻻٕصﻼح اﻟﴬوري ﻟ ٕﻼدارة.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إننا ﰲ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ نؤكد ٔن اﻟنﺺ ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه
اﻟيوم ،يﻌد م ادرة إﳚابيﺔ ي غي إصﻼح ﻫذا اﻟوضع اﳌﱰدي ﻟ ٕﻼدارة ،فهو
تﲋيل ﳌﻘ ضيات دﺳﺘوريﺔ اﻟفصل  157من دﺳﺘور ) :2011ﳛدد م ثاق

اﺳﱰ اع اﻟثﻘﺔ بﲔ اﻻٕدارة واﳌرتفق عن طريق وضع مﻌايﲑ واﲵﺔ ﲥم
اﻟﴩوط واﻟشﳫيات وا ٓ ال اﻟواجب ا ﱰا ا و ﻟﱱام ﲠا من
اﻟطرفﲔ )إدارة ومرتفق( ،ومن ﻼل مساطر ﳣﲒ ﻟوضوح واﻟشفاف ﺔ،
و ذب ثﻘﺔ اﳌس ﳥر اﻟوطﲏ وا ٔج ﱯ ﲆ اﻟسواء.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
بﻌد اﺳﺘﻘراء مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع قانون موضوع م اقش ا ،س شﻒ
ٔنه يﺘضمن ﶍو ﺔ من ا ٔبواب اﻟﱵ فﴪت ﻟﺘفاصيل ا ق ﻘﺔ يف ﺔ ﺳﲑ
اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،وﳞدف ٔﺳاﺳا إﱃ رﺳيخ واع د م ادئ وقوا د اﳊﲀمﺔ
اﳉيدة ﳣكﲔ اﳌرتفق من ﺳﺘفادة من دمات ﲻوم ﺔ س ﺘجيب
ﳊاج اته وتطلﻌاته اﳌﺘنام ﺔ ،كﲈ ٔنه ﳞدف إﱃ ت ٔﻫيل م ظومﺔ ﺳﲑ وتدبﲑ
اﳌرفق اﻟﻌموﱊ وجﻌل ﳐﺘلﻒ مكو ته من مسؤوﻟﲔ و ٔطر و ٔعوان ملﱱمﲔ
ﲠذه اﳌبادئ واﻟﻘوا د ،ﺳواء ٔثناء ٔداء ا م اﻻٕداريﺔٔ ،و ﰲ ﻼقﳤم
ﳌرتفﻘﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
يﻌرف اﳌرفق اﻟﻌموﱊ شﲁ ام دة إشﲀﻻت ،تﺘجسد ﰲ ضﻌﻒ
اﳌهنيﺔ وتفاوت مسﺘوى اﳉودة ﰲ تﻘدﱘ اﳋدمات لمرتفﻘﲔ ،وقصور
اﳌنظومﺔ اﳊاﻟيﺔ ،إضافﺔ إﱃ تﻌدد ٔصناف اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ؛ وكذا وجود
نصوص قانونيﺔ وتنظﳰيﺔ تف ﻘد ﻟ سق م سجم و راﰊ ،و ٔيضا اخ ﻼف
اﳌنظومﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ واﻟﺘنظﳰيﺔ اﳌؤطرة ﻟﲁ صنﻒ من ﻫذه اﳌرافق.
ﻟفﻌل ،و ﻟرجوع إﱃ واقﻌنا اﳌﻌ ش مع اﳌرافق واﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ
نﻘﻒ ﲆ دة ٔعطاب ،تﺘجسد ٔﺳاﺳا ﰲ تدﱐ م سوب ا ٔداء ،و ردي
مسﺘوى اﳋدمات اﻟﱵ تﻘد ا لمواطنﲔ ،وتﻌﻘد اﻻٕجراءات واﻟبطء
اﻟشديد لمساطر ،واﻟ طل واﻟشطط ﰲ اﺳﺘﻌﲈل اﻟسلطﺔ ،ﻫيك عن
ظروف اﺳﺘﻘ ال اﳌرتفﻘﲔ واﻟﱵ ﻻ رﰵ ﰲ بﻌض ا ٔح ان لمسﺘوى
اﳌطلوب ،وﻟﻌل ﻫذا ﳚد تفسﲑه ﰲ ضﻌﻒ اﻟكفاءات ،وجودة اﻟﺘكون
ى اﻟﻌديد من اﳌوظفﲔ وغياب روح اﳌسؤوﻟيﺔ ى دد مﳯم.
كﲈ س ل ٔن انﻌدام اﻟشفاف ﺔ ،وتﻌﻘ د اﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ واﻟﻌﻼقات
ا ٔ اديﺔ ظلت ﺳاﺋدة ،ﻟرﰬ من اع د "ﳐطط اﳌغرب اﻟرﳃي" م ذ ام
 ،2009فإن ذ ﱂ يؤر شﲁ جوﻫري ﲆ ﻼقﺔ اﳌواطن ﻻٕدارة،
ﺳواء تﻌلق ا ٔمر ﳊصول اﳌباﴍ ﲆ اﻟو ﺋق اﻻٕداريﺔٔ ،و ﲆ مسﺘوى
اﻟربط اﻻٕﻟكﱰوﱐ اﻟب ﲏ ﻟ ٕﻼدارات اﻟﻌموم ﺔ ،إذ تبد ٔ ر ذاب اﳌرتفﻘﲔ
من ﺳﺘﻘ ال ،وصوﻻ إﱃ ر اﻟبحﺚ عن اﳌسؤوﻟﲔ ﰲ بﻌض اﳌﲀتب
اﳌغلﻘﺔ ،وتﻌﻘد اﻻٕجراءات واﻟﺘجوال من مك ب إﱃ ٓخر وانﺘظار تﻌل ت
اﻟرﺋ س ..ﳑا يﱪز ٔن تﻘد س "اﻻٕدارة اﻟورق ﺔ" ضدا ﲆ "اﻻٕدارة اﻟرﳃيﺔ"
فهو تﻌبﲑ عن كرس اﻟغموض واﻟرشوة واﻟﺘﻼعب ،ﻟرﰬ من ﰻ
اﶈاوﻻت اﻟسابﻘﺔ ﻻٕصﻼح اﻻٕدارة ،إﻻ ٔﳖا ءت ﻟفشل.
إن اﳋطاب اﳌلﲄ اﳌؤرخ ﰲ ٔ 14كﺘور  2016ﲟناﺳبﺔ اف ﺘاح ا ورة

لمرافق اﻟﻌموم ﺔ قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ
واﳉهات واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ(.

كﲈ يﻌد تطبيﻘا ﻟ ٕﻼطار ا ي دده ﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس نﴫه ﷲ
ﰲ رﺳاﻟﺘه اﻟسام ﺔ إﱃ اﳌشاركﲔ ﰲ اﳌنﺘدى اﻟوطﲏ لوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ
اﻟﻌليا ،بﺘارﱗ  27فﱪا ر  2018ﻟص ﲑات:
"ندعو إﱃ اﻟ ﴪيع ٕخراج م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،ا ي ينﺺ ليه
ا ﺳﺘور ،وٕاعطاﺋه صبغﺔ إﻟزام ﺔ ،ﲡﻌل م ه مرجﻌا رﺋ سيا لحﲀمﺔ ﰲ
سيﲑ وتدبﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ ،واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ .كﲈ
ريده ٔن ﳚسد ،ك ف ﺔ ﴏﳛﺔ وقويﺔ ،مفهوم ا اﳉديد لسلطﺔ ا ي شمل
ﳐﺘلﻒ ف ات ودر ات اﻻٕدارات واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،دون اﺳﺘ اء ،و ﲆ
ر ٔﺳها م ظومﺔ اﻟوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ اﻟﻌليا".
كﲈ ٔكد ﻼﻟﺘه ﲆ ٔن" :إشﲀﻟيﺔ اﻟﺘدبﲑ اﻟفﻌال لموارد ومسﺘلزمات
ا ﳯوض ﻟﺘﳮيﺔ اﻟشام يطرح ﲝدة مس ٔ ﳒا ﺔ اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ ومؤﺳسات
ا و  ،مع ما يﻘ ضيه ا ٔمر من مراجﻌﺔ ٔﺳاﻟيب ﲻلها ،وطرق تدبﲑ اﳌوارد
اﻟﻌموم ﺔ ،ﰲ اﲡاه اﻟﺘوظيﻒ ا ٔم ل ﻟ ٕﻼمﲀ ت اﳌﺘا ﺔ" .ا ﳤ ى م ﻼ
اﳌ .
بﻌد اﺳﺘﻘراؤ لنﺺ موضوع م اقش ا اﻟيوم ،وقف ا ﲆ ﻫذه اﳌضامﲔ
اﻟﱵ ﺳ شﲁ ﲆ مسﺘوى اﻟﺘطبيق قفزة نوعيﺔ ﰲ ﳎال إصﻼح م ظومﺔ
اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ ،ﻟك نا نود ﰲ إطار ﻫذا اﻟورش اﻻٕصﻼ وضع تصور
ديد لوﻟوج إﱃ اﻟوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ عن طريق تطور ﻟيات ووﺳاﺋل موا بﺔ
اﻟﺘطورات ا ﳣﻌيﺔ ،كﲈ ﻻ ن ﴗ اﻟﺘحوﻻت اﻟﱵ عرفها اﻟﻌاﱂ ومن ﲷﳯا
بﻼد ﲆ ٕا ر اج ياح و ء " وف د "19-وما نﺘج عﳯا من تداعيات ﲆ
مسﺘوى اﻟﺘبا د ج عي وروز نوع من شﺘغال عن بﻌد وما اﺳﺘلزم
من اع د ﻟﲁ وﺳاﺋل اﻟﺘواصل اﻟﺘك وﻟوج ﺔ اﳊديثﺔ.
وﰲ نفس اﻟسياق ،نؤكد ﲆ ﴐورة ٔ ذ بﻌﲔ عﺘبار ٔن ﲻليﺔ
تفﻌيل ﻫذه اﳌضامﲔ اﻻٕصﻼح ﺔ سﺘلزم إجراءات مصاح ﺔ رتبط
ﻻشﺘغال ﲆ توعيﺔ اﳌواطن /اﳌرتفق ومسﺘوى إدراكه لحق واﻟواجب
دﻟيﺔ قاﲚﺔ شﲁ داﰂ ﲢيل ﲆ دة مفاﻫﲓ ﰷﳊﲀمﺔ ،ثﻘافﺔ اﳌرفق اﻟﻌام
واﻟﺘﻘوﱘ ،وشﲁ ربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
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إن ﻫذا اﳌﴩوع ي ٔﰐ ﻻﺳﺘكﲈل اﻟﱰﺳانﺔ اﻟﻘانونيﺔ اﳌؤطرة ﻟﻌمل
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وا ي من ش ٔنه ٔن يﻌمل ﲆ ﲢسﲔ مردود ﳤا
)اﶺا ات( وتوﺳيع دا رة مداخ لها ،واﻟﱵ ﻻشك ﺳﺘﻌمل ﲆ تطور ب اﲥا
اﻟﺘحﺘيﺔ فضﻼ عن ٔنه )اﳌﴩوع( ﺳ ﳰكن اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من اﻟو اء
اﻟﻌﻘاري اﻟﲀﰲ ﳉﻌلها قادرة من ضطﻼع ٔدوار اﳌنوطﺔ ﲠا ﲆ ٔحسن
و ه.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إن من ش ٔن ﻫذه اﳌﻘ ضيات اﳌﺘضمنﺔ ﰲ ﻫذا اﳌﴩوع قانون رﰴ
ٔ ،57.19ن سا د وﳝكن اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من م ظومﺔ قانونيﺔ ديدة
ﻟﺘدبﲑ ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ ،شﲁ قطيﻌﺔ مع اﻟﻘوانﲔ اﻟسابﻘﺔ اﻟﱵ يﻌود رﳜها
إﱃ عهد اﶵايﺔ ،وﻫو ما ﺳيجﻌل ﻫذه اﶺا ات تﻌرف طفرة نوعيﺔ ﰲ ﳎال
ﲢسﲔ وضﻌيﳤا و لب اﺳ رات ديدة ﳃينﺔ بﺘطور اﳊركﺔ ق صاديﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع ﺳيضع من ﻼل ما يﺘضمنه من قوانﲔ ،دا
لﲋا ات اﻟﱵ ﰷنت تﻘع مع اﶺا ات واﻟغﲑ.
ﻟهذه ا ٔﺳباب فإن اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ يﺘﻌاطى ٕﳚاب مﻌه.
واﻟسﻼم.

إن مضمون ﻫذا اﳌﴩوع قانون ﳞدف إﱃ اﺳﱰ اع ثﻘﺔ اﳌواطن
ﻻٕدارة وتوفﲑ اﻟظروف اﳌﻼﲚﺔ لمس ﳥر اﻟوطﲏ ٔو ا ٔج ﱯ ﲆ اﳌسﺘوى
اﻟﻘانوﱐ واﻻٕداري ،إﻻ ٔننا نود من اﳊكومﺔ ٔن تﻌمل ﲆ توفﲑ اﻟﴩوط
اﻟﴬوريﺔ وﲥﲖء اﻟظروف اﻟﻼزمﺔ لﺘﲋيل اﻟسلﲓ ﻟهذا اﻟنﺺ حﱴ ﳛﻘق
ا ٔﻫداف اﳌرجوة م ه ،اﳌﳣث ٔﺳاﺳا ﰲ إصﻼح قطاع اﻻٕدارة ،مع اﻟﺘ ٔ يد
ﲆ بذل اﳌزيد من اﳉهود ﳉﻌل اﻻٕدارة اﻻٕﻟكﱰونيﺔ ﱔ م طلق ا ٕﻻصﻼ ات
اﳉذريﺔ حﱴ ﳣكن مسﺘﻘ ﻼ من رﳃنﺔ ﰻ اﳌﻌامﻼت اﻻٕداريﺔ ﰲ ظل ﲡهﲒ
اﳌرتفق لﺘﻌامل ﻻٕجراءات اﻻٕﻟكﱰونيﺔ بدل اﻟورق ﺔ ،وﰲ ظل اﻟﺘحوﻻت
اﻟﱵ تﻌرفها بﻼد ﲆ ﲨيع اﳌسﺘو ت ،وﳓن ﰲ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ
لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ ﳥن ﻫذه اﳌبادرة اﻟ ﴩيﻌيﺔ اﻟهامﺔ وﺳنصوت لﳱا
ﻻٕﳚاب.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴪﱐ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ ،ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ك ﴘ ﰲ نظر ٔﳘيﺔ اصﺔٔ ،نه اء ﻟ سد
فرا ا طاﳌا انت م ه اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ف ﳜﺺ ﲢديد نظام ا ٔمﻼك
اﻟﻌﻘاريﺔ اﻟﺘابﻌﺔ ﻟها وا ا ﰲ نفوذ راﲠا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع قانون ا ي ﳓن بصدد م اقشﺘه يندرج ﰲ إطار
مواص إصﻼ ات نظام اﻟﻼمركزيﺔ ببﻼد  ،اﻟهادفﺔ إﱃ تﻘويﺔ وتﻌزز دور
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وﻻﺳ بﻌد صدور اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ اﻟﱵ ٔعطت
وم حت ﻟها اخ صاصات ﻫامﺔ ،ووﺳﻌت من ﳎال تد لها ،ﻟ شمل
قطا ات ح ويﺔ ﰷﻟﺘجهﲒات ا ٔﺳاﺳيﺔ واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع قانون يﺘو ورﱊ إﱃ وضع نظام قانوﱐ مو د
ﻟ ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ يﺘﻼءم مع مﻘ ضيات ا ﺳﺘور واﻟﻘوانﲔ
اﻟﺘنظﳰيﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ويﺘو ﲢسﲔ وﲡويد ٔﺳاﻟيب تدبﲑ ﻫذه
ا ٔمﻼك مع تﻌزز مراق ﳤا واﶈافظﺔ لﳱا ،و ﳮيﺔ م ﺘو ا ومردود ﳤا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،

 (3مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دةاﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا،
اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘلا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔاﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
رﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020؛
 مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎالاﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ،
14
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اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14شﺘ ﱪ 2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور .2020

ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﰲ ﻫذا اﻟصدد؛
 .4تدابﲑ ﻟضﲈن ا ﱰام حﻘوق ا ٕﻻ سان لجميع وﺳيادة اﻟﻘانون ٔﺳاس
رﺋ ﴘ ﶈاربﺔ اﻻٕرﻫاب.

﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق ﺳﺘﻘﻼﱄ لو دة واﻟﺘﻌادﻟيﺔ ،ﳌناقشﺔ
مشاريع اﻟﻘوانﲔ ،يوافق ﲟوجﳢا ﲆ ﶍو ﺔ من اﻻتفاق ات:
 ٔربع مﳯا يوافق ﲟوجﳢا ﲆ ٔربع اتفاق ات ثناﺋيﺔ ﲥم: .1مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال
اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا
ﲢاديﺔ ،اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14ﺳ ﳣﱪ  2020وﲟوﺳكو ﰲ 14
ٔكﺘور 2020؛
 .2مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ
اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 .3مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دة
اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ
و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 .4مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا.

وفﻘ ا ﷲ ﲨيﻌا ﳌا ف ه ﲑ ﳌصل ﺔ اﻟوطن ﲢت اﻟﻘ ادة اﻟرشيدة اﳉﻼ
اﳌ ﷴ اﻟسادس نﴫه ﷲ و ٔيده.
 -IIIفريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﰲ إطار م اقشﺔ
مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،وﱔ م اﺳبﺔ
ﻟنﳥن ا هودات اﳌبذو من طرف اﳊكومﺔ ف يﺘﻌلق ٕصﻼح اﻻٕدارة ،من
ﻼل اﻟسهر ﲆ ٕا داد ﶍو ﺔ من اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ اﳌؤطرة ،ﰷﻟﻘانون
اﳌﺘﻌلق بﺘ سيط اﳌساطر اﻻٕداريﺔ واﻟﻘانون ا ي ﳓن بصدد دراﺳﺘه اﻟيوم
واﳌﺘﻌلق ﲟيثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،ﰲ انﺘظار ٕا ا مﴩوع اﻟﻘانون اﳌﺘﻌلق
ﻻٕدارة اﻻٕﻟكﱰونيﺔ.
نﻌﺘﱪ ٔن إصﻼح اﻻٕدارة مد ل من اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻻٕﳒاح
اﻻٕصﻼ ات اﻟكﱪى ا ٔخرى اﻟﱵ ٔطلﻘﳤا بﻼد  ،واﻟﱵ تندرج ﰲ إطار
اﻟسﻌي إﱃ نﺘﻘال إﱃ ﳕوذج ﳮوي ديد.
ونؤكد ٔنه ،بﻌد اع د دﺳﺘور  2011ا ي رﰞ ﶍو ﺔ من اﳊﻘوق
واﳊر ت ،فإن دمﺔ اﳌواطن ﻟ ست ﳎرد اخ يار ،بل ﱔ حﳣيﺔ ،ومن
اﳌفروض ٔن كون ﰲ صلب ا ٔوﻟو تٔ ،ﳖا ﺳ ب وجود اﳌرفق اﻟﻌموﱊ
ٔصﻼ ،ﳑا يﻘ ﴤ ت ﲏ ﻫذه اﳌرافق ﳮوذج مﳣﲒ ﻻ ينحﴫ ﰲ ﳎرد ا ﳮطيﺔ
وتﻌاﻟﲓ مدﲜﺔ ﰲ دور ت وم اشﲑ.
وسﺘحﴬ ﲠذا اﻟش ٔن ما ﱪ عنه ﻼﻟﺘه ﰲ اﳋطاب ا ي ٔﻟﻘاه ﰲ
اف ﺘاح ا ورة ا ٔوﱃ من اﻟسنﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ ا ٔوﱃ من اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ
اﻟﻌاﴍة ،ح ﺚ ٔكد ﲆ ٔن "اﻟن ا ﺔ اﻻٕداريﺔ مﻌيار ﻟﺘﻘدم ا ٔﱈ ،وما دامت
ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌواطن ﱂ تﺘحسن ،فإن تصنيﻒ اﳌغرب ﰲ ﻫذا اﳌيدان،
ﺳ ﻘى ﲷن دول اﻟﻌاﱂ اﻟثاﻟﺚ ،إن ﱂ ٔقل اﻟرابع ٔو اﳋامس".
وف يﺘﻌلق ب شخيﺺ واقع اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ فهو مﻌروف ،و ٔعﺘﻘد ٔن ﰻ
وا د م ا قد و د نفسه يوما ما ٔمام ٔ د ا ٔعطاب اﻟﱵ تﻌﱰي تدبﲑ
اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ وﱔ كثﲑة مﳯا:
 اﻟضﻌﻒ ﰲ ا ٔداء وﰲ جودة اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ لمرتفﻘﲔ؛

روم ﻫذه اﻻتفاق ات اﻟثناﺋيﺔ ،إﱃ تﻌزز اﻟﴩاكﺔ وتﻘويﺔ اﻟﺘﻌاون
ق صادي واﻟﻘضاﰄ بﲔ اﳌغرب وﴍﰷﺋه ب ٔورو اﻟﴩق ﺔ ،ح ﺚ ﲥم
ٕا داﻫا اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وروﺳيا
ﲢاديﺔ ،وتنصب ﻫذه اﻻتفاق ات اﻟثﻼث إﱃ تﻌزز اﻟﺘﻌاون بﲔ اﳌغرب
و ٔو رانيا ،وذ ﰲ إطار تنف ذ اﻟﺘو ات اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ لمملكﺔ اﳌغربيﺔ
اﻟرام ﺔ إﱃ تنويع وتوﺳيع ﴍاﰷته ﰲ ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ا بلوماﺳيﺔ
واﻟسياﺳيﺔ و ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟب ﺔ ،ﲆ اﳌسﺘوى ا وﱄ؛
واتفاق ﺔ م ﻌددة ا ٔطراف ،تﺘﻌلق ﲟﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق
ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص
ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب
ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور  ،2020ﰲ إطار
ﲡسيد اﳔراط اﳌغرب ﲷن اﺳﱰاتيجيﺔ ا ٔﱈ اﳌﺘ دة اﻟشام ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب اﻟﱵ اعﳣدﲥا اﶺﻌيﺔ اﻟﻌامﺔ ﻟ ٔﱈ اﳌﺘ دة ﻻٕجﲈع ﺳنﺔ ،2006
واﻟﱵ ركز ﲆ ٔربع ﳏاور ٔﺳاﺳيﺔ ﳣثل ﰲ:
 .1تدابﲑ ﳌﻌاﳉﺔ اﻟظروف اﳌؤديﺔ إﱃ ان شار اﻻٕرﻫاب؛
 .2تدابﲑ ﳌنع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب؛
 .3تدابﲑ ﻟبناء قدرة ا ول ﲆ م ع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب وتﻌزز دور نظام
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 اخ ﻼﻻت ﰲ دمات ﺳﺘﻘ ال وضﻌﻒ ﰲ اﻟﺘواصل؛
 صﻌو ت تﻌﱰي تدبﲑ ومﻌاﳉﺔ اﳌلفات واﻟو ﺋق؛
 غياب اﶈاﺳبﺔ ﲆ اﳌردوديﺔ اﻟﱵ يﻘد ا اﳌوظﻒ؛
 دم ا ٕﻻ ابﺔ ﲆ شﲀ ت اﳌرتفق؛
 اﻟشطط ﰲ اﺳﺘﻌﲈل اﻟسلطﺔ واﻟنفوذ.
و ﲑﻫا من خ ﻼﻻت ا ٔخرى ،وشﲑ إﱃ ٔن دد مﳯا وقفت لﳱا
اﻟﺘﻘارر اﻟصادرة عن مؤﺳسﺔ اﻟوﺳيط ،اصﺔ ،ف يﺘﻌلق ﻟﲋا ات اﻟﻘاﲚﺔ
بﲔ اﳌرتفق واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،من ﲷﳯا ون ﲻل اﻻٕدارة بدون مﻌايﲑ
وﴍوط مو دة بﲔ ﳐﺘلﻒ قطا اﲥا ،وحسب ٔﻫواء اﻟﻘاﲚﲔ لﳱا دون
اﻟﺘﻘ د ﻟضوابط اﳌفروضﺔ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،ندعو إﱃ اﺳ ر اﻟﺘﻘارر اﻟصادرة عن ﻫذه
اﳌؤﺳسﺔ ،ﰲ م اﴍة اﻻٕصﻼ ات اﻟهادفﺔ إﱃ رتﻘاء ب ٔداء اﳌرافق وا ٔ زة
اﻟﻌموم ﺔ وﲡويد دماﲥا ،وذ بﺘدارك خ ﻼﻻت اﳌس ﰲ ﺳ ل
ﲤكﲔ اﳌرتفﻘﲔ من حﻘوقهم اﳌﴩو ﺔ ﰲ ٔفق رفع صب ب اﻟثﻘﺔ مع اﻟفا ل
اﻻٕداري.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إننا نﻌﺘﻘد ،ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔٔ ،ن مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون يؤﺳس،
ﲝق ﻟبناء ﳕوذج قاﰂ ﲆ اﻟﻘﲓ اﻟﱵ ﲡﻌل من دمﺔ اﳌواطنﲔ ﻫدفا رﺋ سيا
ومن اﻻٕصﻼح مسارا م واصﻼ ،وذ من ﻼل اﻟﺘ ٔ يد ﲆ:
 ﺳيادة اﻟﻘانون؛
 رﺳيخ م ادئ اﻟن ا ﺔ واﻟفﻌاﻟيﺔ واﻻٕنصاف واﳌساواة و ﺳ ﳣراريﺔ،
وقﲓ اﻟﺘ ليق واﻟشفاف ﺔ ﰲ تدبﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،وﱔ م ادئ
ت ﳽ مع اﻟﺘو ه اﳉديد ا ي اعﳣدته بﻼد بﻌد إقرار دﺳﺘور
 ،2011اصﺔ ف يﺘﻌلق ﳯوض ﲝﻘوق ا ٕﻻ سان و كرسها
دﺳﺘور واع د اﻟضﲈ ن اﻟكف ﱰا ا.
ومن ش ٔن ذ ٔن ساﱒ ﰲ ﲢﻘ ق ا ٔﻫداف ا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ روم
ورش إصﻼح اﻻٕدارة ﲢﻘ ﻘها واﳌﳣث ٔﺳاﺳا ﰲ:
 ﲣليق اﳊياة اﻟﻌامﺔ وﳏاربﺔ اﻟفساد؛
 تﻌزز ثﻘﺔ اﳌﻘاول ﰲ اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ وشجيع ﺳ رات اﳋاصﺔ؛
 ﲢسﲔ صورة اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ ى اﳌواطن واﺳﱰ اع ثﻘ ه فﳱا.
ونؤكد ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ٔن بلوغ ﻫذه ا ٔﻫداف ﺳ ﱲ من ﻼل
ﺳﺘ ابﺔ ﻟﺘطلﻌات اﳌرتفق اﻟﱵ تصبح يوما بﻌد يوم ٔكﱶ إﳊا ا ،ح ﺚ
يطمح إﱃ ﺳﺘفادة من دمات تﺘوفر فﳱا ﳑﲒات من ق يل:
 اﻟﻘرب؛ -ﺳهو اﻟوﻟوج و ﲆ ٔﺳاس اﳌساواة؛

 اﻟﴪ ﺔ؛ اﳉودة اﻟﻌاﻟيﺔ؛ اﻟﺘواصل اﳉيد بﺘحسﲔ ظروف ﺳﺘﻘ ال واﳊرص ﲆ صيانﺔرام ه واﻟﺘﻌامل اﳉدي مع اﻟشﲀ ت واﻟﻌمل ﲆ لها.
ومن ش ٔن ذ ٔن يﻘلل من اﻟﲋا ات بﲔ اﳌرتفﻘﲔ واﻻٕدارة اﻟﱵ تصل
إﱃ اﻟﻘضاء ،ح ﺚ كون ﻟ ٔ حﲀم اﻟصادرة ﰲ موضوعها ﳫفﺔ ماﻟيﺔ ﻫظﺔ
ﲞصوص ما طابع ماﱄ ،ﻻٕضافﺔ ٕاﱃ ما يﱰاﰼ من اﻟغرامات س ب
اﻟﺘ ٔخر ﰲ اﻟﺘنف ذ .ونثﲑ ﲠذه اﳌناﺳبﺔ ما يﻌرفه ملﻒ تنف ذ ا ٔحﲀم اﻟﻘضاﺋيﺔ
ا ﳯاﺋيﺔ من إشﲀﻻت حﻘ ﻘ ﺔ شﲁ مساﺳا ﲠيبﺔ اﻟﻘضاء.
ومن اﻟنﻘط اﻟﱵ ﳥﳯا ﰲ مﴩوع ٔﳖا شمل اﳌؤﺳسات اﻟﻌموم ﺔ واﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ واﻟهيئات اﻟﱵ ﲤارس صﻼح ات اﻟسلطﺔ اﻟﻌموم ﺔ.
ﻟﲁ ﻫذه ا واعي ،ﺳنصوت ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﻻٕﳚاب ﲆ
مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ،ﰟ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﲟ لس
اﳌس شارن وﲷنه مس شاري ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ،ﰲ إطار
ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟﻌامﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ ا صصﺔ راﺳﺔ واﻟﺘصويت ﲆ مﴩوع
اﻟﻘانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ا ي
ٔح ل ﲆ ﳎلسنا اﳌوقر ٔﺳبﻘ ﺔ طبﻘا ٔحﲀم اﻟفصل  78من ا ﺳﺘور.
وﻫو مﴩوع ﲆ قدر بﲑ من ا ٔﳘيﺔ ،ح ﺚ ﺳ ساﱒ ﰲ ﲢديﺚ
تدبﲑ م ظومﺔ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ واﻟﻌامﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﰲ
ضوء دﺳﺘور  2011واﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ اﳌرتبطﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وسخ
ﶍو ﺔ من اﻟنصوص اﻟﻘانونيﺔ اﳌرتبطﺔ ﲠذا ا ال واﻟﱵ تﻌود إﱃ فﱰة اﶵايﺔ.
كﲈ ﳞدف ٔيضا إﱃ جﻌل اﻟﻌﻘار رافﻌﺔ ٔﺳاﺳيﺔ لﺘﳮيﺔ اﻟﱰابيﺔ و ﻟيﺔ
ﻻﺳﺘﻘطاب ﺳ ر ،وٕاﱃ إضفاء قوا د اﳊﲀمﺔ واﻟشفاف ﺔ ﰲ تدبﲑ
عﻘارات اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وﻫو ما ﺳبق ﻟفريﻘ ا ٔن د ا إﻟيه ﰲ ٔكﱶ من
م اﺳبﺔ ،عﺘبار ٔن ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ شﲁ مصدرا ﲈ ﳋَلق
موارد ذاتيﺔ وداﲚﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
إن ﻫذا اﻟنﺺ اﻟﻘانوﱐ ا ي بﲔ ٔيدينا ﳞدف إﱃ توح د وت سيط
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وتوضيح ﳐﺘلَﻒ اﳌساطر اﻻٕداريﺔ واﻻٕجراﺋيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ اﻟﻌامﺔ مﳯا واﳋاصﺔ ،كﲈ يﺘو إعفاء اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من
ٔداء اﻟرﺳوم واﻟﴬاﺋب واﳌسﺘحﻘات اﳋاصﺔ بﻌملياﲥا اﻟﻌﻘاريﺔ ا ﺘلفﺔ ،وﻫو
ما من ش ٔنه شجيع اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﲆ اﻟﻘ ام ﲠذه اﻟﻌمليات.
كﲈ يﻘدم ٕا ا ت ﲆ دد من اﻻٕشﲀﻻت اﳌرتبطﺔ بنظام ا ٔمﻼك
اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ومﳯا:
 قصور اﻟﻘوانﲔ اﻟسابﻘﺔ ﰲ ﲢديد ٔمﻼك اﶺا ات ،خصوصا
اﳌ اﻟﻌام؛
 تﻌدد وش ت اﻟنصوص اﻟﻘانونيﺔ اﳌنظمﺔ ﳌ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ؛
 اﻟﻘصور ﰲ تدبﲑ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ٔمﻼ ها اﻟﻌﻘاريﺔ.
ونظرا ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟﻘانون ،فﻘد اﳔرط فريﻘ ا ﰲ ا راﺳﺔ واﻟﺘصويت
ليه ﰲ الجنﺔ اﳌﻌنيﺔ ،مﻘﱰ ﲔ بﻌض اﻟﺘﻌديﻼت اﻟﱵ روم ٔﺳاس
ضﲈن اﺳﺘغﻼل ﻫذه اﻟﻌﻘارات ﰲ ٔ شطﺔ ثﻘاف ﺔ و رفﳱيﺔ ور ضيﺔ وبي ﺔ،
واﻟﺘنصيﺺ ﲆ تﻌليل اﻟﻘرارات اﻻٕداريﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﲟﻼحظات وتﻌرضات
اﳌﺘﴬر ن من قرار اﻟﺘ ديد ،ا س اما مع اﻟ ﴩيﻌات اﳉاري ﲠا اﻟﻌمل،
وﻟﺘفادي اﻟشطط ﰲ اﺳﺘﻌﲈل اﻟسلطﺔ ،ومن ٔ ل ﲤكﲔ اﳌﺘﴬر ن من
حﻘهم ﰲ اﻟطﻌن ٔمام اﶈاﰼ ا ﺘصﺔ.
كﲈ اقﱰح فريﻘ ا ٔيضا تﻌديﻼ ﲈ ﳞدف إﱃ حﴫ مﺔ حق اﻟوﻟوج إﱃ
اﻟﻌﻘار موضوع ح ﻼل اﳌؤقت لﺘ ٔكد من مدى ا ﱰام قرار اﻟﱰخ ﺺ ﰲ
ضباط اﻟﴩطﺔ اﻻٕداريﺔ دون ﲑﱒ من موظفي اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من ٔ ل
رت ب اﳌسؤوﻟيﺔ اﳉناﺋيﺔ ﰲ حﻘهم.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،فإننا ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﲟ لس اﳌس شارن وﲷنه
مس شاري ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ،ﳥن تفا ل اﳊكومﺔ ﰲ ﴯﺺ
وزارة ا ا ليﺔ مع تﻌديﻼتنا؛ كﲈ ﳥن حرصها ﲆ إخراج ﻫذا اﻟﻘانون اﳌهم
ق ل ﳖايﺔ ﻫذه اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ؛ و نؤكد ٔننا ﺳنصوت ليه ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.

 مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔاﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
رﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020؛
 مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎالاﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ،
اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14شﺘ ﱪ 2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور .2020
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﰲ إطار اﳌناقشﺔ
اﻟﻌامﺔ ﳌشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﱵ يوافق ﲟوجﳢا ﲆ ﲬس اتفاق ات دوﻟيﺔ ،وﱔ
م اﺳبﺔ ﳥن ﻼﻟها ا هودات اﻟﱵ تﻘوم ﲠا اﳊكومﺔ ﻟﺘﻌزز مﲀنﺔ اﳌغرب
ﲆ اﳌسﺘويﲔ ا ٕﻻقلﳰي وا وﱄ ،كﲈ نﻌﱱ ﳌواقﻒ اﻟصارمﺔ اﻟﱵ اﲣذﲥا
بﻼد ٔمام اﻟسلوﰷت ﲑ ا بلوماﺳيﺔ اﻟصادرة عن دد من ا ول اﻟﱵ كنا
ﳓسﳢا من ا ول اﻟصديﻘﺔ ،ﻟنظر إﱃ ما ربطنا مﻌها من مصاﱀ مشﱰكﺔ
واﺳﱰاتيجيﺔ ،ﲆ ر ٔﺳها اﳌملكﺔ اﻻٕﺳبانيﺔ.
ونﻌﺘﱪ ٔن تنويع ﻼقات اﻟﺘﻌاون مع ا ول من ﻼل ٕا رام اتفاق ات
ثناﺋيﺔ وم ﻌددة ا ٔطراف ﺳيﻌزز ﻫذه اﳌﲀنﺔ اﳌﳣﲒة.
ف يﺘﻌلق ﻻتفاق ﺔ اﳌوقﻌﺔ بﲔ اﳌغرب وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء
مك ب ر مج مﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ
اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب ﻟر ط ،ف ﻌكس اﳌوقع ا ي ﲢﺘ بﻼد ﲆ
اﳌسﺘوى اﻟﻌاﳌي بصفﺔ امﺔ و ﲆ اﳌسﺘوى اﻻٕفريﻘي بصفﺔ اصﺔ ﰲ ﳏاربﺔ
ﻫذه اﻟظاﻫرة اﻟﻌا رة لﻘارات ،وﺳ ساﱒ ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ﲁ ت ٔ يد ﰲ تﻌزز
ر دة اﳌغرب ﰲ ﻫذا ا ال.
ٔما ف ﳜﺺ اﻻتفاق ات اﻟثﻼث اﳌوقﻌﺔ مع دو ٔو رانيا واﳌرتبطﺔ ال
اﻟﻘضاﰄ ،ﺳواء تﻌلق ا ٔمر ﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ ٔو نﻘل ا ٔش اص اﶈكومﲔ
ٔو اﻟﺘﻌاون ﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ ،ف ٔﰐ اس اما مع اﻟﺘو ه ا ي اﲣذته
ا بلوماﺳيﺔ اﳌغربيﺔ بﺘﻌزز اﻟﺘﻌاون ﰲ ﻫذا ا ال ﳋصوص ،وا ي ٔصبح
ﴐورة حﳣيﺔ ،ﺳواء ﲆ اﻟصﻌيد ا وﱄ ٔو ا ٕﻻقلﳰي؛ اصﺔ مع تناﱊ
ظواﻫر م نو ﺔ وخطﲑة ﲥدد ا ٔمن واﻟسﻼم اﻟﻌاﳌي وساﱒ ﰲ تفﴚ
اﻻٕرﻫاب واﳉرﳝﺔ اﳌنظمﺔ وﲥريب ا درات ﻻٕضافﺔ إﱃ ظهور اﳉراﰂ
ﻟكﱰونيﺔ.
كﲈ نﻌﺘﱪ ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ٔن ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ﺳ ساﱒ ﰲ ﳥﲔ
اﳉهود اﳌبذو ﰲ إطار اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ا وﱄ اﻟثناﰄ ﰲ انبه اﻟﺘﻘﲏ
واﻟﻌلمي ،ح ﺚ ﺳ ﳣكن من تبادل اﻟﺘ ارب واﳌﻌلومات واﳌﻌطيات
و جﳤادات اﻟﻘضاﺋيﺔ ،و سهيل اﻟﺘواصل اﻟﻘانوﱐ و ﴪيع تداول اﳌﻌلومات

 (3مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دةاﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا،
اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘلا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
17

 04ذو اﻟﻘﻌدة  15) 1442يونيو (2021

مداوﻻت ﳎلس اﳌس شارن – دورة ٔ ريل 2021
ت ٔﺳ س قﲓ ديدة ﰲ تدبﲑ اﻟش ٔن اﻟﻌام ،وسج مفاﻫﲓ ديدة ﻟﻼنﺘﻘال
إﱃ إدارة مواطنﺔ تﻘدم دمات ﲻوم ﺔ ذات جودة اﻟيﺔ وﰲ مسﺘوى
تطلﻌات اﳌواطنﲔ ،وساﱒ ﰲ رفع اﻟﺘ د ت اﻟﱵ توا ها اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ،
إﱃ انب رﺳيخ م ادئ وقوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﳈبد ٔ ﻻ ﳏيد عنه ﰲ
تنظﲓ وتدبﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،اع دا ﲆ م ادئ ﺳﺘحﻘاق واﻟﲋاﻫﺔ
واﻟشفاف ﺔ و ﲀفؤ اﻟفرص ،فضﻼ عن تفﻌيل م د ٔ ربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ.
وٕاذ سﺘحﴬ ﻫنا اﻟظروف اﻟﱵ ﲤر مﳯا اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ من جراء
ان شار اﲘﺔ ورو  ،اﻟﱵ ﰷنت وﻻ زال ﻟها ت ٔثﲑات بﲑة ﲆ ﶍوع
م ا اﳊياة اﻟﻌامﺔ ،مست اﳉوانب ق صاديﺔ و ج عيﺔ ،وﰷنت ﻟها
ت ٔثﲑات ﲆ ﻼقﺔ اﻻٕدارة ﳌواطن ،و ﲆ اﻟﻌﻼقات بﲔ اﻟسلطات
اﻟﻌموم ﺔ ،وما يفرضه ذ من ﲢد ت اﻟﺘدبﲑ اﳌر من ﻼل اﲣاذ
اﻟﺘدابﲑ اﻟوقاﺋيﺔ ﱰازيﺔ من ﺔ ،وﴐورة اﺳ ﳣراريﺔ دمات اﳌرفق
اﻟﻌام من ﺔ نيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳊضور،
إننا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳥن ا هودات اﳉبارة اﻟﱵ تبذﻟها اﻟوزارة من
ﻼل م ابﻌﺔ ورش إصﻼح اﻻٕدارة ببﻼد ،وتﲋيل مﻘ ضيات ا ﺳﺘور ﰲ
دﰪ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،واﻟﱵ س ﳣد مرجﻌيﳤا من اﳋطب واﻟﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ
اﻟسام ﺔ ،ﻻﺳ مضامﲔ اﻟرﺳا اﳌلك ﺔ اﻟﱵ و ها صاحب اﳉﻼ نﴫه
ﷲ إﱃ اﳌنﺘدى اﻟوطﲏ لوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ اﻟﻌليا اﳌنﻌﻘد ﻟص ﲑات بﺘارﱗ
 27فﱪا ر  ،2018واﻟﱵ تﻌﺘﱪ ارطﺔ طريق مسﺘﻘ ليﺔ ﻻﺳﺘكﲈل مسلسل
إصﻼح اﻻٕدارة وت ٔﻫيل مواردﻫا اﻟ ﴩيﺔ ،ا ي نﻌﺘﱪه خ ارا اﺳﱰاتيجيا،
ﺳ ساﱒ ﻻ ﳏا ﰲ إرﺳاء اﻟرﰷ ز ا ٔﺳاﺳيﺔ لﳮوذج اﻟﺘﳮوي ا ي يطمح
إﻟيه اﶺيع ،وﰲ جﻌل اﻻٕدارة ٔداة فا ﰲ تطور اﻟسياﺳات اﻟﻌموم ﺔ ﰲ
ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ،إﱃ انب اﻟرفع من ٓداﲛا وجﻌلها ﰲ مسﺘوى تطلﻌات و
انﺘظارات اﳌواطنﲔ ،وذ ﰲ إطار مﳯجيﺔ اﳌﻘاربﺔ اﻟ شاريﺔ مع ﲨيع
اﻟﻘوى واﻟفا لﲔ ،كﲈ س ل ٕﳚابيﺔ اﳌرا ل اﻟﱵ مر مﳯا ٕا داد ﻫذا
اﳌﴩوع قانون ،من ﻼل ٕاﴍاك ﳐﺘلﻒ اﳌﻌنيﲔ ،وتوﺳيع دا رة اﻟ شاور
واﻟﻘ ام بﻌدة دراﺳات مﻘارنﺔ ﻟﻌدد من اﻟﺘ ارب ا وﻟيﺔ ذات اﻟص
ﻟﻼﺳﺘفادة من ﲡارﲠا ﰲ ٔفق إغناﺋه وﲡويده ،ﻻٕعطاﺋه دفﻌﺔ قويﺔ ﻟﺘ ٔﻫيل
اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
وﰲ ا ٔ ﲑٔ ،ملنا بﲑ ﰲ ٔن تﻌملوا ،اﻟسيد اﻟوز ر ،ﲟا ٔوﰐ ﻟﲂ من
إمﲀنيات رﰬ ﳏدود ﳤا وس ﲑ ﱪﲂ ﰲ ﳎال اﻟﺘدبﲑ لرفع من مسﺘوى
اﻻٕدارة اﻟﻌموم ﺔ وتطور ٔداﲛا دمﺔ لوطن واﳌوطنﲔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
وشكرا ﲆ حسن إصغا ﲂ.

اﻟﻘانونيﺔ و طﻼع ﲆ ا ﻟيات اﳊديثﺔ اﳌرصودة ﳋدمﺔ ﻫذا اﻟﺘﻌاون،
فضﻼ عن طﻼع ﲆ مسﺘ دات اﻟ ﴩيع وﺳن اﻟﻘوانﲔ وا ﻟيات
اﳌؤطرة  ،ﳑا ﺳ سا د اﻟب ن ﲆ تطور رﺳا ﳤا اﻟﻘانونيﺔ اﻟوطنيﺔ
واﺳ اق بﻌض اﻟﻘضا واﻟظواﻫر اﻟﱵ تﺘطلب وﲢﺘاج إﱃ مﻼءمﺔ قانونيﺔ
ﻟﺘ ٔطﲑﻫا ٔو موا ﳤا.
ٔما ف ﳜﺺ اﻻتفاق ﺔ اﳌوقﻌﺔ مع حكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ حول اﻟﺘﻌاون
ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري ،اﻟﱵ ت ٔﰐ ﰲ إطار اﻟﺘ ديد ﻟﻼتفاق ا ي ا ﳤت
صﻼح اته ﰲ مارس  ،2020ف ؤكد ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ﲆ ٔﳘيﳤا من
اﻟناح ﺔ ق صاديﺔ واﻟسياﺳيﺔ ﲆ د ﺳواء؛ من اﻟناح ﺔ ق صاديﺔ
ﻟنظر إﱃ اﻟﻌاﺋدات اﻟﱵ يﺘحصل لﳱا اﳌغرب من ﻫذا اﻟ شاط ،ومن
اﻟناح ﺔ اﻟسياﺳيﺔ من ﻼل توطيد اﻟﻌﻼقات وتنويﻌها مع روﺳيا ﲢاديﺔ
عﺘبارﻫا ٕا دى اﻟﻘوى اﻟﻌاﳌيﺔ اﻟﱵ ﻟها ت ٔثﲑ مﻌﺘﱪ ﰲ دد من اﻟﻘضا
ا وﻟيﺔ.
وﻟﲁ ما ﺳبق ،فإننا ﺳنصوت ،ﰲ فريق اﻟﻌدا واﻟﺘﳮيﺔ ،ﻻٕﳚاب
ﲆ مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﱵ يوافق ﲟوجﳢا ﲆ اﻻتفاق ات اﳌﻌروضﺔ ٔمام
ﳎلسنا.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
 -IVاﻟفريق اﳊرﰾ:
 (1مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إخواﱐ اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ م اقشﺔ
مﴩوع قانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،وا ي نﻌﺘﱪه ذي
ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﻻٕﳒاح ورش اﻻٕصﻼح اﻻٕداري ،من ﻼل تﻌزز اﳊﲀمﺔ
اﳉيدة ﰲ تدبﲑ اﳌرفق اﻟﻌموﱊ وﲢديثه ،ﲟا كرس حﻘوق اﳌرتفﻘﲔ ورﰞ
م ادئ اﻻٕنصاف واﳌساواة واﳌسؤوﻟيﺔ ﰲ تﻘدﱘ اﳋدمات وضﲈن جودﲥا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة اﳊضور،
ﻟﻘد تﻌددت اﳌبادرات اﻟﱵ ﲥدف إﱃ ا ﳯوض ﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ
وﲢسﲔ ٔداﲛا ،عﺘبارﻫا رافﻌﺔ ٔﺳاﺳيﺔ لﺘﳮيﺔ ﰲ ا اﻻت ق صاديﺔ
و ج عيﺔ واﻟثﻘاف ﺔ ،وحظيت ﻫ م ﰲ اﻟﱪامج واﻟس ياﺳات اﻟﻌامﺔ
لحكومات اﳌﺘﻌاق ﺔ ،كﲈ ﰎ إيﻼءﻫا مﲀنﺔ اصﺔ ﰲ اﻻٕصﻼح ا ﺳﺘوري
ﻟسنﺔ  2011من ﻼل اﻟﺘنصيﺺ ﲆ إصدار م ثاق لمرافق اﻟﻌموم ﺔ
ﳛدد قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ واﳉهات
واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،وﻟﻌل ما اء به مﴩوع ﻫذا اﻟﻘانون ﺳ ﳰكن من
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 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:

ومن ﻫذا اﳌنطلق ،فإننا ن ٔمل ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ توح د ﻫذه اﻟﻘوانﲔ
مسﺘﻘ ﻼ ﰲ مدونﺔ قانونيﺔ م ﲀم ٔ ،ن اﳌﺘ ع ﻟﺘدبﲑ ﻫذه ا ٔمﻼك يدرك
مدى تﻌدد اﻟنصوص اﻟﱵ تؤطرﻫا ،ح ﺚ يﺘدا ل ظهﲑ ٔ 19كﺘور 1921
اﳌﺘﻌلق ٔمﻼك اﳋاصﺔ ﻟب ت مع قانون اﳉبا ت اﶈليﺔ ﰲ شﻘه
اﳌﺘﻌلق ﻟرﺳوم وا ٔ وى اﳌسﺘحﻘﺔ عن شغل ٔو اﺳﺘغﻼل م ام
جﲈعي ،مع اﻟﻘانون اﳌﺘﻌلق بﲋع اﳌلك ﺔ و ح ﻼل اﳌؤقت ،وكذا قانون
اﻟﺘﻌمﲑ ف ﳜﺺ ﲢديد اﻟطرق واﳌسا واﻟسا ات اﻟﻌموم ﺔ و ﲑﻫا من
اﻟﻘوانﲔ ا ٔخرى ،خصوصا قانون اﻟﺘحف ظ اﻟﻌﻘاري واﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي
اﳌﺘﻌلق ﶺا ات.
كﲈ ن ٔمل ،ﰲ ﻫذا اﻻٕطار ٔيضا ،تﻌزز كون اﳌنﺘخبﲔ واﻻٕداريﲔ
اﻟﻌاملﲔ ﰲ قسم ا ٔمﻼك اﶺاعيﺔ قصد اك ساب اﻟﺘﻘ يات واﳌهارات
اﻟﻼزمﺔ ﳌسا رة مسﺘ دات ﻫذا اﳌﴩوع ،إضافﺔ إﱃ ت ٔﻫيل وعﴫنﺔ طرق
ووﺳاﺋل تدبﲑ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ﲟا يضمن اﺳﺘغﻼﻻ
عﻘﻼنيا ﻟهذه اﳌمﺘلﲀت شﲁ ﳚﻌلها ساﱒ بفﻌاﻟيﺔ ﰲ اﳌسﲑة اﻟﺘﳮويﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
كﲈ نﺘطلع إﱃ توظيﻒ مﻘاربﺔ ديدة روم اﻟﺘحس س ب ٔﳘيﺔ ﻫذه
ا ٔمﻼك ﰲ ح اة اﶺا ﺔ ،إﱃ انب اﻟﱰكﲒ ﲆ ﴐورة سويﺔ اﻟوضﻌيﺔ
اﻟﻘانونيﺔ ﻟها واﻟﱵ ﻻ زال ٔ لﳢا ﲑ ﳏفظ.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،وانطﻼقا من ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع و ٔﻫدافه اﻟباﻟغﺔ ا ٔﳘيﺔ،
فإننا نصوت ليه ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ ورﰷته.

﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ ﳌناقشﺔ مﴩوع قانون رﰴ
 57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻻ سﻌنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ إﻻ ٔن ﳥن ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام ا ي ﳓن
بصدد دراﺳﺘه اﻟيوم ،نظرا ﳌا سﻌى إﻟيه من ﲢديﺚ م ظومﺔ ا ٔمﻼك
اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ واﻟﻌامﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،اﻟﱵ ﻻزاﻟت ﲣضع ﻟﻘوانﲔ
تﻌود ﻟفﱰة اﶵايﺔ ،كﲈ س ل ٔيضا ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ا ي اء وفق
مﻘ ضيات دﺳﺘور  2011واﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﲆ
اعﺘبار ٔن ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ شﲁ مصدرا ﲈ ﳋلق وﲢسﲔ اﳌوارد
ا اتيﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وعنﴫا ٔﺳاﺳيا ﰲ تفﻌيل اﻟﱪامج اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱰابيﺔ
و ﻟيﺔ مﺔ ﻟ شجيع واﺳﺘﻘطاب ﺳ ر.
كﲈ نؤكد ﰲ ﻫذا اﻟسياق ٔيضا ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ا ي يﺘو
ﳋصوص توح د وت سيط ﳐﺘلﻒ اﳌساطر اﻻٕداريﺔ واﻻٕجراﺋيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ
ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،فضﻼ عن تو اﳌﴩوع إعفاء
اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من ٔداء اﻟرﺳوم واﻟﴬاﺋب واﳌسﺘحﻘات اﳋاصﺔ بﻌملياﲥا
اﻟﻌﻘاريﺔ ا ﺘلفﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
تﻌﺘﱪ اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﴍﲀ ٔﺳاﺳيا و من ٔ ل ﲢﻘ ق اﻟﺘﳮيﺔ
اﳌسﺘدامﺔ وا ٕﻻ ابﺔ ﲆ اج ات اﳌواطنﲔ ﰲ ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ق صاديﺔ
و ج عيﺔ واﻟﺘجهﲒات اﳋدماتيﺔ ،وﰲ ﰻ م ا ح اﲥم اﻟيوم ﺔ ،ﳌا
ﲢﺘ من مﲀنﺔ ﻫامﺔ ﰲ ﲢﻘ ق مسلسل اﻟﺘﳮيﺔ ،وتﻌﺘﱪ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ اﻟركﲒة ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻟهذه اﻟﺘﳮيﺔ.
وﲠذه اﳌناﺳبﺔ ،فإننا نؤكد ﲆ ٔن ٔ لب اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ﻻ تﺘوفر ﲆ
رصيد عﻘاري ﰷف ،ﻻﺳ اﻟﺘابع ﳌلكها اﳋاص ،وﻻ ﲆ اﻟﻘدرة اﳌاﻟيﺔ
ﻻق ناﺋه ﻟرﰬ من ونه شﲁ اﻟﻌنﴫ ا ٔﺳاس ﻻٕﳒاز اﳌشاريع اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱵ
ﲥم ﳐﺘلﻒ ا اﻻت ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟثﻘاف ﺔ واﻟبي ﺔ ،و ﻟﺘاﱄ
ﺳﺘ ابﺔ ﳊاج ات اﻟساكنﺔ.
كﲈ نؤكد ٔيضا ﲆ ٔنه ﻟرﰬ من ٔﳘيﺔ اﳌمﺘلﲀت اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ ،فإن اﻟﻘوانﲔ اﳌؤطرة ﻟها ﰲ وضﻌها اﳊاﱄ ﻻ توا ب اﳌسﺘ دات
واﻟﺘ د ت اﻟﱵ طاﻟت ﻫذا ا ال ،إضافﺔ إﱃ ش ت وتنا ر ﻫذه اﻟﻘوانﲔ
ﳑا شﲁ اﺋﻘا ﻟﺘفﻌيلها ﲆ اﻟو ه ا ٔم ل.

 (3مشاريع اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ حول اﳌسا دةاﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا،
اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ ش ٔن نﻘلا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄﰲ اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق ﺔ بﲔ حكومﺔاﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
رﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا ،اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020؛
 مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال19
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لحريﺔ دا ل ٔرض اﻟوطن.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﰲ ﻫذا اﻟسياق ٔيضا ،فإننا شيد ﲠذه اﻻتفاق ات اﻟﱵ روم وضع
ٔﺳس وﴍوط اﶵايﺔ اﻟﻘانونيﺔ اﳌﻘررة ﳌواطﲏ اﻟب ن ف ﳜﺺ حﻘوقهم
اﻟشخصيﺔ واﳌاﻟيﺔ و ﺳﺘفادة من اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔٔ ،و اﻻٕعفاء ٔو
اﻟﺘخف ض من اﻟرﺳوم اﻟﻘضاﺋيﺔ ،واﳌسا دة ﻼل ﰻ مرا ل ا عوى ،ﲟا
فﳱا اﳌرتبطﺔ ﻟﺘنف ذ واﻻٕعفاء من اﳌصادقﺔ ﲆ اﻟو ﺋق اﳌرﺳ ﰲ إطار
ﻫذه اﻻتفاق ﺔ.
ﻫذا ،إضافﺔ تبادل اﳌﻌلومات واﻟو ﺋق اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟ ﴩيع اﳌدﱐ واﻟﺘ اري
لب ن ،وكذا ﳎاﻻت اﻟﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ اﻟﱵ شمل سلﲓ وتبليغ ا ٔوراق
اﻟﻘضاﺋيﺔ و ﲑ اﻟﻘضاﺋيﺔ ،وتنف ذ ا ٕﻻ ت و ٔشﲀل ٔخرى من اﻻٕجراءات،
ﻼوة ﲆ وضع ٔﺳس تبادل اﳌسا دة اﻟﻘضاﺋيﺔ بﲔ اﻟطرفﲔ ﰲ اﳌادة
اﳉناﺋيﺔ ،وسلﲓ ا رمﲔ وٕاقرار اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال ﳏاربﺔ ﲨيع ٔشﲀل اﳉرﳝﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
ﲞصوص مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق اﻟﺘﻌاون
ﰲ ﳎال اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا
ﲢاديﺔ ،فإنه ﻻ سﻌنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ إﻻ ٔن شيد ﲠذه اﻻٕتفاق ﺔ اﻟﱵ
رﱊ إﱃ ﲡديد اﻻتفاق ا ي ا ﳤت صﻼح ﺘه ﰲ مارس  ،2020ووضع
م ادئ اﻟﺘﻌاون ف ﳜﺺ اﶈافظﺔ ﲆ اﻟﱶوات اﻟسمك ﺔ ﰲ اﳌنطﻘﺔ
ق صاديﺔ اﳋاﻟصﺔ لمغرب واﺳﺘغﻼﻟها ،إضافﺔ إﱃ ﲢديد ﴍوط ق ام
اﻟبواخر اﳊام لﻌﲅ اﻟروﳼ ﻟصيد ﰲ ا اﻻت اﻟبحريﺔ لوا ﺔ ا ٔطلسيﺔ
واﻟﱵ ﲤارس فﳱا اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ حﻘوقها اﻟسياديﺔ واﳋاضﻌﺔ ﻟوﻻ ﳤا ،ﲟا فﳱا
اﳌياه اﳌﺘاﲬﺔ ﻟ ٔ قاﻟﲓ اﳉنوبيﺔ لملكﺔ.
كﲈ نؤكد إشادتنا ﲠذه اﻻتفاق ﺔ وذ من ح ﺚ ما ﲥدف إﻟيه من
شجيع اﻟﺘواصل واﳌساﳘﺔ ﰲ دﰪ اﻟﺘﻌاون بﲔ اﻟفا لﲔ ق صاديﲔ ﻟ
اﻟب ن ﰲ م اد ن ﳮيﺔ اﻟصنا ات اﳌرتبطﺔ ﻟصيد اﻟبحري ،اصﺔ بناء
وٕاصﻼح اﻟسفن وصنا ﺔ مﻌدات و ﻻت اﻟصيد ،و ﳮيﺔ اﳌبادﻻت ﰲ ﳎال
اﳌﻌارف اﳌهنيﺔ وكون ا ٔطر ﻟفاﺋدة قطاع اﻟصيد اﻟبحري وﲡارة م ﺘ ات
اﻟصيد اﳌصنﻌﺔ واﻟ سويق و ربيﺔ ا ٔح اء اﳌاﺋيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
وﲞصوص مﴩوع قانون رﰴ  75.20ا ي يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻتفاق
بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج
مﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب ،فإننا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ نؤكد ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذه اﻻتفاق ﺔ اﻟﱵ ﲡسد
اﳔراط اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ﲷن اﺳﱰاتيجيﺔ ا ٔﱈ اﳌﺘ دة اﻟشام ﳌﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب اﻟﱵ اعﳣدﲥا اﶺﻌيﺔ اﻟﻌامﺔ ﻟ ٔ ﱈ اﳌﺘ دة ﻻٕجﲈع ﰲ ام ،2006
واﻟﱵ ركز ﲆ ٔربع ﳏاور ٔﺳاﺳيﺔ ﳣثل ﰲ تدابﲑ ﳌﻌاﳉﺔ اﻟظروف

اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ،
اﳌوقع ﻟر ط ﰲ  14شﺘ ﱪ 2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور .2020
﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ م اقشﺔ مشاريع
اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘاﻟيﺔ:
 -1مﴩوع قانون رﰴ  16.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻٕتفاق ﺔ حول اﳌسا دة
اﻟﻘضاﺋيﺔ ﰲ اﳌادة اﳉناﺋيﺔ وسلﲓ ا رمﲔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا،
اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ ٔ 21كﺘور 2019؛
 -2مﴩوع قانون رﰴ  17.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻٕتفاق ﺔ ش ٔن نﻘل
ا ٔش اص اﶈكوم لﳱم بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش
ﰲ ٔ 21كﺘور 2013؛
 -3مﴩوع قانون رﰴ  18.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق ﺔ لﺘﻌاون اﻟﻘضاﰄ ﰲ
اﳌادة اﳌدنيﺔ واﻟﺘ اريﺔ بﲔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ و ٔو رانيا ،اﳌوقﻌﺔ ﲟرا ش ﰲ
ٔ 21كﺘور 2019؛
 -4مﴩوع قانون رﰴ  75.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اﻻٕتفاق بﲔ حكومﺔ
اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﲞصوص ٕا شاء مك ب ر مج مﲀﲿﺔ
اﻻٕرﻫاب واﻟﺘدريب ﰲ إفريﻘ ا اﻟﺘابع ﳌك ب ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﳌﲀﲿﺔ اﻻٕرﻫاب
ﻟر ط ،اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ ،اﳌوقع بﺘارﱗ ٔ 6كﺘور 2020؛
 -5مﴩوع قانون رﰴ  77.20يوافق ﲟوج ه ﲆ اتفاق اﻟﺘﻌاون ﰲ ﳎال
اﻟصيد اﻟبحري بﲔ حكومﺔ اﳌملكﺔ اﳌغربيﺔ وحكومﺔ روﺳيا ﲢاديﺔ،
اﳌرقع ﻟر ط ﰲ  14ﺳ ﳣﱪ  2020وﲟوﺳكو ﰲ ٔ 14كﺘور .2020
م وﻫﲔ ﰲ ذات اﻟوقت ب ٔﳘيﳤا و ٔبﻌادﻫا ،اﳌﺘنو ﺔ اﻟرام ﺔ إﱃ تﻌزز
وتوﺳيع اﻟﴩاﰷت ﲆ اﳌسﺘوى ا وﱄ ،وفﻘا لﺘو ات اﻟسام ﺔ ﻟصاحب
اﳉﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس نﴫه ﷲ و ٔيده.
ﰲ اﻟبدايﺔ ،فإننا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ نؤكد ٔﳘيﺔ اﻻٕتفاق ات اﻟثﻼث،
ا ٔوﱃ اﻟﱵ روم ﰲ ﶍلها إﱃ اﳊفاظ ﲆ اﻟﺘواز ت اﳉيواﺳﱰاتيجيﺔ من
ﻼل تﻌزز بﻼد ﻟﻌﻼقاﲥا مع دو ٔو رانيا ،واﻟﱵ ﲤﺘاز ﲟوقع جغراﰲ
ح وي ،فضﻼ عن مؤﻫﻼت ٔخرى اق صاديﺔ وﲡاريﺔ ،ح ﺚ ٔﲵى من
اﳌهم ﲟﲀن تﻌزز ٔواﴏ اﻟﴩاكﺔ مﻌها حﱴ تطال ﳎاﻻت ٔخرى ﰷﻟﺘﻌاون
ا ٔمﲏ واﻟﻘضاﰄ ،قصد ﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل وكذا اﻟﻌﻼقات اﳌدنيﺔ
واﻟﺘ اريﺔ ،إﱃ انب ت سيط اﳌساطر واﻻٕجراءات اﻻٕداريﺔ ﲠدف دﰪ
اﳉاﻟيﺔ اﳌﻘﳰﺔ ﻫناك ،ﲟا فﳱا اﻟطلبﺔ واﻟﻌاﺋﻼت اﳌشﱰكﺔ ف ﳜﺺ ا ٔمن
اﻟﻘضاﰄ وﲻليات اﻟﱰح ل اﻟﱵ من ش ٔﳖا ضﲈن اﺳﺘكﲈل اﻟﻌﻘو ت اﻟساﻟبﺔ
20
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ٔداء ا م اﻻٕداريﺔ ٔو ﰲ ﻼقﳤم ﳌرتفﻘﲔ.
وﲥم ٔﻫداف ومساطر اﳊﲀمﺔ ﻟهذا اﳌﴩوع ﲢﻘ ق ا ٔﻫداف
اﻻٕﺳﱰاتيجيﺔ ،من ﻼل ﲢسﲔ م ظومﺔ تدبﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،ودﰪ
جودة اﳋدمات اﻟﻌموم ﺔ و سهيل اﻟوﻟوج ٕا ﳱا ،رﺳيخ ا ٔ داء اﻟفﻌال لمرفق
اﻟﻌموﱊ ﰲ تدبﲑ اﳌوارد ،انف اح اﳌرفق اﻟﻌموﱊ ﲆ اﳌسﺘوى اﶈﲇ
واﳋار ٕ ،اﴍاك ﳐﺘلﻒ اﻟفا لﲔ ﰲ ﲢسﲔ اﳋدمات وﲡويدﻫا ورﺳيخ
قﲓ ا ٔ ﻼق.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إننا ﰲ اﻟفريق شﱰاﰾ ننوه ﳌبادئ ا ﺳﺘوريﺔ اﻟﱵ ﺳطرﻫا اﳌﴩع،
و ﰲ مﻘدمﳤا م ادئ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،ﲟﻌﲎ ا ﱰام اﳊﻘوق ،اﳌساواة،
اﺳ ﳣراريﺔ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ ،اﻟﺘﻼؤم ،اﳉودة ،اﻟﺘغطيﺔ اﻟﻌاد ﲆ اﳌسﺘوى
اﻟوطﲏ ،اﻟشفاف ﺔ ،اﶈاﺳبﺔ ،اﻟﲋاﻫﺔ و نف اح.
كﲈ يضع ٔيضا مساطر تفﻌيل ﻫذه اﳌبادئ اﻟﱵ ﲥم ا ٔداء اﻟفﻌال،
اﻟﻌﻼقات مع اﳌرتفﻘﲔ وﲣليق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ.
ح ﺚ رس دﺳﺘور اﳌملكﺔ اصا ﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،تضمن ٔﺳس
وم ادئ تنظﲓ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ واﳌﻌايﲑ اﻟﱵ ﳚب ٔن ﲣضع ﻟها ﻫذه اﳌرافق
ﰲ سيﲑﻫا بغايﺔ اﻟرفع من ٔداﲛا وفﻌاﻟيﳤا ،وﲢسﲔ جودة اﳋدمات اﻟﱵ
تﻘد ا ،صو ﳊﻘوق اﳌرتفﻘﲔ و دمﺔ لمصل ﺔ اﻟﻌامﺔ ،إذ نﺺ اﻟفصل 157
من ا ﺳﺘور ﲆ ٕا داد م ثاق لمرافق اﻟﻌموم ﺔ ﳛدد قوا د اﳊﲀمﺔ اﳉيدة
اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ ،واﳉهات ،واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ا ٔخرى،
وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ.
وف ﳜﺺ ا ٔداء ،رﱊ اﳌﴩوع إﱃ ٕا داد خطط ﲻل ﲆ مدى دة
ﺳنوات ،و راعى ﰲ تﲋيل ﻫذه اﳋطط اح يا ات اﳌرتفﻘﲔ واﳋصاﺋﺺ
اﻟﱰابيﺔ وﴐور ت اﻟﺘﳮيﺔ اﳌسﺘدامﺔ ،وكذا مدى تﻼؤم ام ﻫذه اﳌرافق
مع ا ٔﻫداف اﻟﻌامﺔ اﻟﱵ تﻌد قا دة ٕﻻ داد اﻟب ات اﻟﴬوريﺔ ،مع اع د
م ادئ اﻟﺘفويض واﻟﻼﲤركز اﻻٕداري ،تﻼؤم اﻟﱪامج ،ارتباط اﳌوارد وتوفﲑ
اﳋدمات اﳌدﳎﺔ.
وف ﳜﺺ اﻟﻌﻼقﺔ بﲔ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ واﳌرتفﻘﲔ ،يضع اﳌﴩوع
اﳌساطر اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻻنف اح واﻟﺘواصل وﲢسﲔ ظروف ﺳﺘﻘ ال واﳊصول
ﲆ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ عن طريق ت سيط وٕازا اﻟطابع اﳌادي ﻟ ٕﻼجراءات
اﻻٕداريﺔ.
وينﺺ اﳌﴩوع ٔيضا ﲆ م ابﻌﺔ اﻟشﲀ ت والجوء إﱃ طرق اﻟﺘوافق
ﰲ ل اﳌناز ات وق اس مدى ارتياح اﳌرتفﻘﲔ ف ﳜﺺ اﳋدمات اﳌﻘدمﺔ.
وف يﺘﻌلق بﺘ ليق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،يضع اﳌﴩوع مﻘ ضيات ﲥم
مساطر اﻟسلوك اﻟﱵ ﳚب ﲆ اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ مراق ﳤا ،كﲈ يﻌد ويﻌﳣد
رامج ﻟﱰﺳيخ قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ وم ع ومﲀﲿﺔ ﲨيع ٔشﲀل اﻟفساد.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،

اﳌؤديﺔ إﱃ ان شار اﻻٕرﻫاب وتدابﲑ اﳌنع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب ،وبناء قدرة ا ول
ﲆ م ع وﳏاربﺔ اﻻٕرﻫاب وتﻌزز دور نظام ا ٔﱈ اﳌﺘ دة ﰲ ﻫذا اﻟصدد،
وكذا ضﲈن ا ﱰام حﻘوق ا ٕﻻ سان لجميع وﺳيادة اﻟﻘانون ٔﺳاس رﺋ ﴘ
ﳌﲀﲿﺔ ظاﻫرة اﻻٕرﻫاب.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،وانطﻼقا من ٔﳘيﺔ ﻫذه اﻻتفاق ات و ٔﻫدافها اﻟباﻟغﺔ ا ٔﳘيﺔ
فإننا ﺳنصوت لﳱا اﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تﻌاﱃ ورﰷته.
 -Vاﻟفريق شﱰاﰾ:
 (1مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات و اﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ اﳌﻌروض
ﲆ ٔنظار ﰲ ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيﻌيﺔ.
وي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ إطار تفﻌيل ما اء ﰲ اﻟرﺳا اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ
اﳌو ﺔ إﱃ اﳌشاركﲔ ﰲ اﳌنﺘدى اﻟوطﲏ لوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ اﻟﻌليا
ﻟص ﲑات ،اﻟﱵ حﺚ فﳱا ﻼ اﳌ ﲆ اﻟ ﴪيع ٕخراج م ثاق اﳌرافق
اﻟﻌموم ﺔ ،وٕاعطاﺋه صبغﺔ إﻟزام ﺔ ،ﲡﻌل م ه مرجﻌا رﺋ سيا لحﲀمﺔ اﳉيدة
ﰲ سيﲑ وتدبﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ واﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ،
ﳚسد ك ف ﺔ ﴏﳛﺔ وقويﺔ اﳌفهوم اﳉديد لسلطﺔ ،ا ي شمل ﳐﺘلﻒ
ف ات ودر ات اﻻٕدارات واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ دون اﺳﺘ اء ،و ﲆ ر ٔﺳها
م ظومﺔ اﻟوظيفﺔ اﻟﻌموم ﺔ اﻟﻌليا.
كﲈ ٔن اﻟﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ ٔكدت ﰲ دة م اﺳبات ﲆ اﻟطابع
ﺳﺘﻌ اﱄ ﻟورش تطور ٔداء اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ لﳯوض ب ٔدوارﻫا
ق صاديﺔ و ج عيﺔ ،واﳌساﳘﺔ ﰲ بلورة ﳕوذج ﳮوي وطﲏ كف ل
بﺘحﻘ ق ﳮيﺔ م وازنﺔ وم صفﺔ ،وﲟنح نفس ديد لحﲀمﺔ اﻟﱰابيﺔ ﳌﻌاﳉﺔ
اﳌشاﰻ اﶈليﺔ ،و ﺳﺘ ابﺔ ﳌطاﻟب اﳌواطنﲔ واﻻٕصغاء ٕا ﳱم ،وٕاﴍا هم
ﰲ اﲣاذ اﻟﻘرار.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟﻘد اء ﻫذا اﳌﴩوع اﺳ ﳣرارا لجهود اﻟرام ﺔ إﱃ رتﻘاء ب ٔداء وﳒا ﺔ
اﳌرفق اﻟﻌموﱊ من ﻼل اع د م ادئ ومساطر اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﳣكﲔ
اﳌرتفق من ﺳﺘفادة من دمات ﲻوم ﺔ س ﺘجيب ﳊاج اته وتطلﻌاته
اﳌﺘناﱊ.
كﲈ ﳞدف اﳌﴩوع إﱃ ت ٔﻫيل ﲻل وتدبﲑ اﳌرفق اﻟﻌموﱊ وجﻌل
ﳐﺘلﻒ اﻟﻌاملﲔ ﰲ ﻫذا اﳌرفق ملﱱمﲔ ﲠذه اﳌبادئ واﳌساطر ،ﺳواء ٔثناء
21

 04ذو اﻟﻘﻌدة  15) 1442يونيو (2021

مداوﻻت ﳎلس اﳌس شارن – دورة ٔ ريل 2021
اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،ﰷٕﻟزام ﺔ الجوء إﱃ اﳌنافسﺔ ﳈبد ٔ ام ﻟﺘفويت ٔو راء اﳌ
اﳋاص واﻟﱰخ ﺺ ﻻح ﻼل اﳌؤقت لم اﻟﻌام ،مع تﻘ ﲔ وضبط اﻻت
اﻻتفاق ﻟﱰاﴈ ،مع وضع ضوابط ﳌسك وﲢيﲔ ومراق ﺔ ﲭل اﶈﺘو ت
وعرضه ﲆ مداوﻻت ا لس ،وجﻌ وثيﻘﺔ إﻟزام ﺔ و ٔﺳاﺳيﺔ ﻟﺘدبﲑ ﻫذه
ا ٔمﻼك وحﲈ ﳤا.
كﲈ ينﺺ اﳌﴩوع ﲆ اع د ﲣصيﺺ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ ﻻﺳﺘﻌﲈل
اﻟﻌموم ٔو ﻟ سيﲑ مرفق ام ﳈﻌيار ﳣيﲒ ا ٔمﻼك اﻟﻌامﺔ عن ا ٔمﻼك
اﳋاصﺔ ،وٕاقرار مسطرة ﻟﺘ ديد اﳌ اﻟﻌام لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،ﲟا يﻌطي
ضﲈ ت إضاف ﺔ ﶵايﺔ اﳊﻘوق اﶈﳣ لغﲑ ،مع شجيع ﺳ ر ﰲ اﳌ
اﻟﻌام ﲟنح ضﲈ ت لمسﺘف د ن من رخﺺ ح ﻼل اﳌؤقت ،ﰲ ال
ﲮﳢا ٔﺳباب اﳌنفﻌﺔ اﻟﻌامﺔ ،وذ ٕﻟزام تﻌليل قرار اﻟسحب ،وشﱰط
اﻟﻘانون ﴐورة موافﻘﺔ ا لس اﶺاعي ﲆ ا ٔﲦنﺔ ف ﺘاح ﺔ لمزايدات
اﻟﻌموم ﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﻟﺘفويت ٔو اﻟكراء ٔو ح ﻼل اﳌؤقت لم اﻟﻌام ٕقامﺔ
بناء.
وﻟﲁ ﻫذه ا ٔﻫداف واﻻٕصﻼ ات و قﱰا ات اﳉوﻫريﺔ اﻟﱵ
ﺳي د ا ﻫذا اﳌﴩوع قانون ،فإننا ﺳنصوت ﻻٕﳚاب.

وﰲ ﺳ ل ﲡاوز خ ﻼﻻت اﻟﱵ تﻌاﱐ مﳯا اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ ،من
ﻼل إصﻼ ا و رتﻘاء ﲟنظوماﲥا اﻟ ﴩيﻌيﺔ واﻟﺘنظﳰيﺔ واﻟ ﴩيﺔ ﳌوا بﺔ
اﻟﺘحوﻻت ق صاديﺔ و ج عيﺔ واﻟثﻘاف ﺔ اﳊاص  ،وٕارﺳاء قﲓ وم ادئ
اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ﰲ تدبﲑﻫا و سيﲑﻫا ،ﲤاشيا مع ما اء به دﺳﺘور ،2011
خصوصا اﻟفصول من  154إﱃ  160اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﳌرافق اﻟﻌموم ﺔٔ ،صبح ﻟزاما
ﴪيع إخراج ﻫذا اﳌﴩوع ،عﺘباره مرجﻌا ٔﺳاﺳيا ﰲ ﲢديد قوا د
اﳊﲀمﺔ اﳉيدة اﳌﺘﻌلﻘﺔ ب سيﲑ اﻻٕدارات اﻟﻌموم ﺔ واﳉهات واﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ وا ٔ زة اﻟﻌموم ﺔ ،كﲈ اء ﰲ اﻟفصل  157من دﺳﺘور 2011.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19اﳌﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات و اﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات و اﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قانون رﰴ  57.19اﳌﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ ،وي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع من ٔ ل ﲢديﺚ تدبﲑ م ظومﺔ ا ٔمﻼك
اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ واﻟﻌامﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ واﻟﱵ ﻻزاﻟت ﲣضع ﻟﻘوانﲔ
تﻌود ﻟفﱰة اﶵايﺔ ،و ٔيضا وفق مﻘ ضيات دﺳﺘور  2011واﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ
اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ ،عﺘبار ٔن ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ شﲁ
مصدرا ﲈ ﳋ َلق موارد ذاتيﺔ وداﲚﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وعنﴫا ﳏور ﰲ
تفﻌيل اﻟﱪامج اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱰابيﺔ و ﻟيﺔ مﺔ ﻟ شجيع واﺳﺘﻘطاب ﺳ ر.
كﲈ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ﳞدف ﳋصوص إﱃ توح د وت سيط وتوضيح
ﳐﺘلَﻒ اﳌساطر اﻻٕداريﺔ واﻻٕجراﺋيﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ اﻟﻌامﺔ مﳯا واﳋاصﺔ ،كﲈ يﺘو إعفاء اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ من ٔ داء
اﻟرﺳوم واﻟﴬاﺋب واﳌسﺘحﻘات اﳋاصﺔ بﻌملياﲥا اﻟﻌﻘاريﺔ ا ﺘلفﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
نﻌﺘﱪ ﰲ اﻟفريق شﱰاﰾ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ﺳي د من تفﴚ ظاﻫرة
اﻟسطو ﲆ اﳌمﺘلﲀت اﻟﻌﻘاريﺔ اﳌملوكﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،كﲈ انه ﺳيو د
اﻟنصوص اﻟ ﴩيﻌيﺔ اﳌنظمﺔ ﻟهذه ا ٔمﻼك ،اﻟﱵ ﳣﲒ بﺘﻌددﻫا ،ووﳖا
م اوزة ،إذ رجع ﰲ ﶍلها إﱃ عهد اﶵايﺔ ،كﲈ ٔﳖا ﲑ مكﳣ بفﻌل غياب
مﻘ ضيات اصﺔ بﺘدبﲑ اﳌ اﻟﻌام اﶺاعي ،إضافﺔ إﱃ تﻌﻘ د اﳌساطر
و دم مﻼءمﺔ ٔﺳاﻟيب تدبﲑ اﳌ اﶺاعي ،ﳑا يؤدي إﱃ ضﻌﻒ اﳌساﳘﺔ
ﰲ موارد ا ٔمﻼك اﶺاعيﺔ ﰲ ﳮيﺔ ﻫذه اﶺا ات.
وﻟﺘ اوز ﻫذه اﻟوضﻌيﺔ ،فإننا ﲆ يﻘﲔ ٔن ﻫذا اﳌﴩوع اﻟﻘانون
ﺳيكون ﲟثابﺔ ﳏرك ﻟﺘﳮيﺔ ا ٔمﻼك اﶺاعيﺔ وﲢسﲔ مداخ لها وﲢديﺚ
ٔﺳاﻟيب ومساطر تدبﲑﻫا وتﻌزز اﶈافظﺔ لﳱا.
وﻟﺘحﻘ ق ﻫذه ا ٔﻫداف ،ينﺺ مﴩوع اﻟﻘانون ﲆ تطبيق قوا د

 -VIفريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
 (1مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتﻘدم ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ب اول اﻟﳫمﺔ
ﲞصوص م اقشﺔ مﴩوع اﻟﻘانون رﰴ  54.19ﲟثابﺔ م ثاق اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ
ﳉلسﺔ اﻟﻌامﺔ ،وكﲈ ٔغﺘﲌ اﻟفرصﺔ لﺘﻘدم ﻟشكر اﳉزيل إﱃ اﻟسيد اﻟوز ر
ﲆ اﻟﻌرض اﻟﻘﲓ اﱄ تﻘدم به ،ح ﺚ ٔ رز من ﻼ ٔن مﴩوع ﻫذا
اﻟﻘانون يندرج ﰲ إطار تﲋيل اﻟﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ا اعيﺔ إﱃ
رتﻘاء ب ٔداء وﲻل اﳌرافق اﻻٕداريﺔ ،وجﻌلها مو ﺔ ٔﺳاﺳا ﳋدمﺔ اﳌرتفﻘﲔ،
وتﻌزز قﲓ اﻟﲋاﻫﺔ واﻟﻌمل ﲆ إصﻼح اﻻٕدارة ،ورﺳيخ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة.
وﳞدف كذ ﻫذا اﳌﴩوع قانون إﱃ ﲤكﲔ اﳌرتفﻘﲔ من حﻘوقهم
ا ٔﺳاﺳيﺔ اﻟﱵ كفلها ا ﺳﺘور ،ﱪ سطﲑ ﶍو ﺔ من ا ٔﻫداف
اﳌس ﺘجيبﺔ ﻟهذه اﳊﻘوق ،مع اﻟﻌمل ﲆ اﳌﻼءمﺔ اﳌس ﳣرة ﻟﺘنظﲓ اﳌرافق
اﻟﻌموم ﺔ وت ٔﻫيل م ظومﺔ تدبﲑﻫا وﲡويد دماﲥا ،م ينا ا ٔﻫداف اﻟﱵ
سﻌى إﱃ ﲢﻘ ﻘها من ﻼل ت ٔطﲑ ﲻل ﻫذه اﳌرافق ،وكذا اﳌرا ل اﳌمﲒة
ﳌسار ٕا داد ﻫذا اﳌﴩوع ،واﶈطات اﻟﱵ مر مﳯا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
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ﳌلكها اﻟﻌام ،وكذا ملكها اﳋاص ،واﻟﱵ ﰎ تصنيفها ﰲ اﳌادة  2من نﺺ
اﳌﴩوع.
و د ر ر ،فإن ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ شﲁ مصدرا ﲈ ﳋلق
موارد ذاتيﺔ وداﲚﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وعنﴫا ﳏور ﰲ تفﻌيل اﻟﱪامج
اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱰابيﺔ و ﻟيﺔ مﺔ ﻟ شجيع واﺳﺘﻘطاب ﺳ ر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إننا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﰲ إطار إرﺳاء م ظومﺔ قانونيﺔ
قاضيﺔ بﺘدبﲑ ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ واﻟﻌامﺔ اﳌﺘﻌلﻘﺔ ﶺا ات اﻟﱰابيﺔ،
واﻟﱵ ﻻزاﻟت ﲣضع ﻟﻘوانﲔ تﻌود ﻟفﱰة اﶵايﺔ ،رى ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قانون
يﻌد اﻟو اء ا ٔﺳاﳼ ﻻٕنﺘاج اﳌشاريع وا ٔرضيﺔ ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻻنطﻼقها ﲆ
اﳌسﺘوى اﻟسياﳼ و ق صادي و ج عي ،و ٔﺳاس ﳒاح ﰻ ﺳياﺳﺔ
ﲻوم ﺔ.
واﻟواقع ٔن اﳌغرب يﻌ ش نظاما عﻘار مزدو ا ﰲ ﻫياﳇه وم نو ا ﰲ
طبيﻌﺘه ،و ﳣظهر ﲆ مسﺘوى ا ٔنظمﺔ اﻟﻌﻘاريﺔ اﳋاصﺔ واﳌوز ﺔ بﲔ ٔمﻼك
اﳋواص وا ٔمﻼك اﻟﻌموم ﺔ وا ٔمﻼك اﳊ سيﺔ و ٔراﴈ اﻟك ش و ٔمﻼك
اﶺا ات اﶈليﺔ اﳋاصﺔ واﻟﻌامﺔ.
و د ر ر ٔن ﲨيع اﳌﻼحظات اﳌثارة ش ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ،عﺘبار
ٔن ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ اﶺاعيﺔ شﲁ مصدرا ﲈ ﳋلق موارد ذاتيﺔ وداﲚﺔ
لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ ،وعنﴫا ﳏور ﰲ تفﻌيل اﻟﱪامج اﻟﺘﳮويﺔ اﻟﱰابيﺔ و ﻟيﺔ
مﺔ ﻟ شجيع واﺳﺘﻘطاب ﺳ ر.
واﳌﻼحظ كذ ٔ ،نه ﻟرﰬ من اﳌﲀنﺔ اﳌهمﺔ ٔمﻼك اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ
ﰲ دﰪ اﺳﺘﻘﻼﻟها اﻻٕداري واﳌاﱄ ،فإن تدبﲑﻫا تﻌﱰيه دة إشﲀﻻت مرتبطﺔ
ٔﺳاﺳا إما ﻟنصوص اﻟﻘانونيﺔ اﳌنظمﺔ ﻟها ٔو ﳌﻘاربﺔ اﻟﱵ تﻌﳣدﻫا اﶺا ات
اﻟﱰابيﺔ ﰲ تدبﲑﻫا واﶈافظﺔ لﳱا واﺳﺘ ﻼص مداخ لها ،ومن بﲔ ﻫذه
ا ٕﻻ راﻫات ﳒد كذ :
 تﻌدد اﻟنصوص اﻟﻘانونيﺔ اﳌؤطرة ﻟها وقد ا؛
 دم ﲤكن بﻌض اﶺا ات من دم م اﻻت ٔخرى بﴬورة
مراجﻌﺔ اﻟسومﺔ اﻟكراﺋيﺔ ﻟ ٔ مﻼك اﻟﺘابﻌﺔ ﻟها؛
 ﺳﺘغﻼل اﻟﻌشواﰄ ﲑ اﳌرخﺺ لم اﻟﻌام اﶺاعي؛
 دم اعﺘناء بﻌض اﶺا ات ٔمﻼك اﻟﱵ من ش ٔﳖا ٔن تدر لﳱا
عواﺋد ماﻟيﺔ.

اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إننا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،ﲟناﺳبﺔ م اقشﺔ مﴩوع ﻫذا
اﻟﻘانون ،ندﱄ ﲟجو ﺔ من اﳌﻼحظات ا ا ﰲ ﲻﻘها ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا
اﳌﴩوع قانون ا ي ي ٔﰐ اس اما مع ا ﺳﺘور وتنف ذا لﺘوجﳱات اﳌلك ﺔ،
ﳑا ﳞدف إﱃ رتﻘاء ب ٔداء وﳒا ﺔ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ من ﻼل رﺳيخ
م ادئ اﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،وﲢﻘ ق اﳌوازنﺔ بﲔ ﺳﲑ وتدبﲑ اﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ
و ﺳﺘ ابﺔ اﳌل ﺔ ﳊاج ات وتطلﻌات اﳌرتفﻘﲔ.
ﻟكن اﻟنﻘطﺔ اﳌثارة اﻟيوم لنﻘاش ،ﻫل ﻫناك ٕارادة ﺳياﺳ يﺔ حﻘ ﻘ ﺔ
و لوقوف ﲆ ﻫذه اﻻٕصﻼ ات وتﲋيلها؟
مﻌلوم ٔن اﻻٕشﲀل اﻟواقع اﻟيا ﰲ اﳌغرب ﻻ رتبط ﻟﻘوانﲔ ،بﻘدر ما
ﳞم تﲋيل ﻫذه اﻟﻘوانﲔ ﻟﺘﺘحول إﱃ ٔمر ﺳاري اﳌفﻌول ،ح ﺚ ٔن اﻟﺘﲋيل
واﻟﺘفﻌيل يفﱰض إجراءات مصاح ﺔ.
ﻟكﳯا مرتبطﺔ ٔﺳاﺳا ﻟفرد اﳌواطن ،زم ه إدراك اﳊق واﻟواجب دﻟيﺔ
قاﲚﺔ شﲁ داﰂ ﲢيل ﲆ ﶍو ﺔ من اﻻٕشﲀﻻت اﳌس ﳣرة دا ل اﻻٕدارة
اﻟﻌموم ﺔ واﳌرافق اﻟﻌموم ﺔ كذ  ،وﱔ إشﲀﻟيﺔ اﳊﲀمﺔٔ ،زمﺔ اﻟﺘدبﲑ،
وغياب اﻟرؤيﺔ وضﻌﻒ ثﻘافﺔ اﳌرفق اﻟﻌام واﻟﺘﻘوﱘ ،وكذا ﰻ اﳉوانب
اﳌرتبطﺔ ربط اﳌسؤوﻟيﺔ ﶈاﺳبﺔ.
مﻌلوم ٔن ﻫذا اﻻٕصﻼح ﺳيحول اﻻٕدارة اﳌغربيﺔ إﱃ إدارة ديثﺔ دا،
ﺳيطبق شﲁ ﳖاﰄ ﻼل اﻟسنوات اﳌﻘ  ،ﻟكن ﳌﻘابل ،ﳝكن ٔن
ن ساءل ﰲ فريﻘ ا ،ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ،حول اﺳﺘ ابﺔ اﻟﻘوانﲔ اﻟﺘنظﳰيﺔ
ﻟروح مﴩوع اﻟﻘانون ا ي ﳝر ٔوﻻ ﱪ ر ٔي ومﻼحظﺔ اﳌﴩوع ﳈمثل
ﻟ ٔ مﺔ وم ابع لش ٔن اﻟﻌام اﻟوطﲏ ورؤيﺔ ﺳياﺳيﺔ؟
واعﺘبارا ﳌا ﺳبق اﻻٕشارة إﻟيه ،فإننا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل
نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ نﺺ اﳌﴩوع.
 (2مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات
اﻟﱰابيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل من ٔ ل م اقشﺔ
مﴩوع قانون رﰴ  57.19يﺘﻌلق بنظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ،
وي ٔﰐ نﺺ ﻫذا اﳌﴩوع كﲈ نصت ﲆ ذ اﳌادة ا ٔوﱃ م ه ﲠدف ﲢديد
نظام ا ٔمﻼك اﻟﻌﻘاريﺔ لجﲈ ات اﻟﱰابيﺔ واﻟﻘوا د اﳌطبﻘﺔ لﳱا ،وذ تطبيﻘا
ٔحﲀم اﳌادة  222من اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي  111.14اﳌﺘﻌلق ﳉهات ،واﳌادة
 200من اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي  112.14اﳌﺘﻌلق ﻟﻌﲈﻻت وا ٔقاﻟﲓ ،واﳌادة 209
من اﻟﻘانون اﻟﺘنظﳰي  113.14اﳌﺘﻌلق ﶺا ات.
ح ﺚ قام بﺘ ديد ٔمﻼك اﶺا ات اﻟﱰابيﺔ وصنفها إﱃ ٔمﻼك بﻌﺔ

واعﺘبارا ﳌا ﺳبق اﻻٕشارة إﻟيه ﰲ مدا ل فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل
فإننا نصوت ﻻٕﳚاب ﲆ نﺺ اﳌﴩوع.
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