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  والثالثنيالسادسة  اجللسةحمرض 

  ).2016ٔ��ريل  8( 1437 جامدى ا#ٓخر 29امجلعة : التارخي

رئHس محمد أ#نصاري، اخلليفة أ#ول لاملس�شار الس?يد : الرئاسة
  املس�شار�ن.جملس

ساOة وTسعة عرشة دقJقة، ابتداء من الساOة اخلامسة واNقJقة  :التوقJت
  .احلادي وامخلسني مساء

  :اNراسة والتصويت Oىل مشاريع القوانني التالية :لWدول أ#عام
املتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا  59.14مرشوع قانون رمق  )1

  وjرمميها، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من الظهري  46.12مرشوع قانون رمق  )2

مارس  31، موافق 1337جامدى ا#ٓخرة  من 28الرشيف الصادر يف 
، مبثابة مدونة التxارة البحرية، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من 1919

  جملس النواب؛
املتعلق cلرت|ال الرعوي وهتيئة وتدبري  133.13مرشوع القانون رمق  )3

ا�االت الرعوية واملراعي الغابوية، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من 
  ؛جملس النواب

املتعلق cلعالمات املمزية ملنتوWات الصناOة  133.12مرشوع قانون رمق  )4
  التقليدية، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

املتعلق �سالمة السدود، احملال Oىل جملس  30.15مرشوع قانون رمق  )5
  املس�شار�ن من جملس النواب؛

أ#سايس �لصحفJني املهنيني،  املتعلق cلنظام 89.13مرشوع قانون رمق  )6
  قراءة �نية؛ احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب، يف ٕاطار

املتعلق  016.89القايض بتغيري القانون رمق  87.14مرشوع قانون رمق  )7
مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، 

  ن من جملس النواب؛احملال Oىل جملس املس�شار�
 016.89القايض بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.14مرشوع قانون رمق  )8

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 
  الوطنية؛

املتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف  97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق  )9
ل Oىل جملس املس�شار�ن من جملس وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا، احملا

  النواب، يف ٕاطار قراءة �نية؛
املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معلية  94.12مرشوع قانون رمق  )10

  التxديد احلرضي، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
 18.00القايض بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12مرشوع قانون رمق  )11

تعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، احملال Oىل جملس امل 
  املس�شار�ن من جملس النواب؛

املتعلق cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية،  70.13مرشوع قانون رمق  )12
  احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب ؛

ين محمد القايض Ocٕادة تنظمي املرسح الوط 51.15مرشوع قانون رمق  )13
  .اخلامس، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

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

  :املس�شار الس?يد محمد أ#نصاري رئHس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،الس?يدات و 

امسحوا يل، وقaل الرشوع يف تناول Wدول أ#عامل، ٔ�عامل هذه 
اجللسة، ٔ�ن ٔ�عطي اللكمة �لس?يد ٔ�مني ا�لس ليطلعنا Oىل املراسالت اليت 

  .توصل هبا ا�لس، تفضل الس?يد أ#مني

  :املس�شار الس?يد محمد Oدال، ٔ�مني ا�لس
  .شكرا الس?يد الرئHس

 2015املس�شار�ن ´الل الفرتة الفاص� بني دورة ٔ�كتو�ر  توصل جملس
بعدد من القرارات الصادرة عن ا�لس اNس?توري  2016ودورة ٔ��ريل 

وOدد من مشاريع ومقرت|ات القوانني الواردة Oليه من جملس النواب ومن 
  .رئHس احلكومة

 فaال�س?بة �لقرارات الواردة من جملس اNس?توري، فbتعلق cلقرار�ن رمق
ا�¸�ن بت مبوجهبام Oىل التوايل يف دس?تورية ٔ�حاكم  992/16و 991/16

املتعلق �cلس أ#Oىل �لسلطة القضائية  100.13القانون التنظميي رمق 
املتعلق cلنظام أ#سايس �لقضاة وcلقرارات  106.13والقانون التنظميي رمق 

املس�شار�ن، الصادرة �ش¹ٔن املنازOات ¢نت�ابية اخلاصة ب¹ٔعضاء جملس 
واليت رصح مبوجهبا ا�لس اNس?توري �رفض طلب ٕالغاء انت�اب الس?يد 

، �رفض طلب ٕالغاء انت�اب 986/16ُمحة ٔ�هل �c ccلس يف قراره رمق 
، �رفض طلب ٕالغاء 987/16الس?يد عز�ز مك¾يف �cلس يف قراره رمق 

ض طلب ، �رف988/16انت�اب الس?يد محمد مك¾يف �cلس يف قراره رمق 
، �رفض 989/16ٕالغاء انت�اب الس?يد سعيد زهري �cلس يف قراره رمق 

  .990/16طلب ٕالغاء انت�اب الس?يد محمد الق¾دويس �cلس يف قراره 
وcل�س?بة �لنصوص ال�رشيعية، فقد توصل ا�لس من جملس النواب 

  :´الل الفرتة الفاص� بني اNورتني cلنصوص التالية
  :اننيمشاريع القو : ٔ�وال

يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من  46.12مرشوع قانون رمق ) 1 -
 31، املوافق 1337من جامدى ا#ٓخر  28الظهري الرشيف الصادر يف 

 ، مبثابة مدونة التxارة البحرية؛1919مارس 

يتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي  94.12مرشوع قانون رمق ) 2 -



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2016 ٔ��ريل 8( 1437 جامدى ا#ٓخر 29

 معليات التxديد احلرضي؛

 يتعلق مبدونة الطريان املدين؛ 40.13ع قانون رمق مرشو) 3 -

 يتعلق مبزاو� �ن ا�متريض؛ 43.13مرشوع قانون رمق ) 4 -

 يتعلق مبزاو� �نة القaا�؛ 44.13مرشوع قانون رمق ) 5 -

يتعلق مبزاو� �ن الرتويض والت¹ٔهيل  45.13مرشوع قانون رمق ) 6 -
 وٕاOادة الت¹ٔهيل الوظيفي؛

يتعلق cلنظام أ#سايس �لصÀافJني  89.13مرشوع قانون رمق ) 7 -
 املهنيني يف ٕاطار قراءة �نية؛

يتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف  97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق ) 8 -
 وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا يف ٕاطار قراءة �نية؛

يتعلق cلرت|ال الرعوي وهتيئة وتدبري  113.13مرشوع قانون رمق ) 9 -
 عي الغابوية؛ا�االت الرعوية واملرا

يتعلق مبزاو� �ن حمرضي وم¾اويل  25.14مرشوع قانون رمق ) 10 -
 املنتوWات الصحية؛

يتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة  59.14مرشوع قانون رمق ) 11 -
 بناهئا وjرمميها؛

يوافق مبوجaه Oىل اتفاقJة Tسلمي  69.14مرشوع قانون رمق ) 12 -
بني اململكة املغربية  2014ا�ر فرب  19ا�رمني، املوقعة cلرcط يف 

 والبوس?نة والهرسك؛

يوافق مبوجaه Oىل اتفاقJة املساOدة  75.14مرشوع قانون رمق ) 13 -
بني  2014فربا�ر  19القانونية يف امليدان اجلنايئ، املوقعة cلرcط يف 

 اململكة املغربية والبوس?نة والهرسك؛

 016.89نون رمق بتغيري وjمتمي القا 106.14مرشوع قانون رمق ) 14 -
املتعلق مبزاو� الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 

 الوطنية؛

يقيض بتغيري وjمتمي القانون رمق  116.14مرشوع قانون رمق ) 15 -
املتعلق مبدونة السري Oىل الطرق، الصادرة ب�¾فJذ الظهري  52.05

 11افق ، املو 1431من صفر  26، بتارخي 1.10.07الرشيف رمق 
 ؛2016فربا�ر 

يوافق مبوجaه Oىل اتفاقJة حول  16.15مرشوع قانون رمق ) 16 -
ينا�ر  20التعاون القضايئ يف امليدان اجلنايئ، املوقعة مبراÆش يف 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛ 2015

نقل  يوافق مبوجaه Oىل االتفاقJة �ش¹ٔن 20.15مرشوع قانون رمق ) 17 -
بني  2015ينا�ر  20أ#ش�اص احملكوم Oلهيم، املوقعة مبراÆش يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار؛

يوافق مبوجaه Oىل مذÊرة تفامه يف  39.15مرشوع قانون رمق ) 18 -
بني  2016فربا�ر  12جمال املال|ة التxارية، املوقعة cلرcط يف 

 ة وحكومة مجهورية ÌاË؛حكومة اململكة املغربي

يوافق مبوجaه Oىل االتفاق املوقع  52.15مرشوع قانون رمق ) 19 -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2015ماي  28ببHساو يف 

 مجهورية غي�Jا بHساو، �ش¹ٔن Tشجيع وامحلاية املتباد� يف ¢س�Íرات؛

ش¹ٔن يوافق مبوجaه Oىل االتفاق �  54.15مرشوع قانون رمق ) 20 -
ماي  28التعاون يف جمال أ#من واحلاكمة احمللية املوقع ببHساو يف 

بني وزارة اNا´لية �لمملكة املغربية ووزارة اNا´لية مجلهورية  2015
 غي�Jا بHساو؛

يوافق مبوجaه Oىل االتفاق حول  55.15مرشوع قانون رمق ) 21 -
ماي  21ااكر يف املساOدة إالدارية املتباد� يف ا�ال امجلريك املوقع بد

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الس?نغال؛ 2015

يوافق مبوجaه Oىل اتفاق التعاون يف  57.15مرشوع قانون رمق ) 22 -
ماي  25جمال الصيد البحري وjربية أ#حJاء البحرية، املوقع بدااكر يف 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الس?نغال؛ 2015

يتعلق هبيئة التوظيف امجلاعي  70.14مرشوع قانون رمق  )23 -
 العقاري؛

يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين  51.15مرشوع قانون رمق ) 24 -
  .محمد اخلامس

  :�نيا، مقرت|ات القوانني

، الصادر يف 1.63.071مقرتح قانون �متم الظهري الرشيف رمق ) 1 -
التعلمي �ش¹ٔن ) 1963نومفرب  13( 1383جامدى ا#ٓخر  25

 أ#سايس؛

 مقرتح قانون يتعلق cلف¾ان واملهن الف¾ية؛) 2 -

املتعلق  80.12مقرتح قانون يقيض بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق ) 3 -
  .cلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي

كام توصل من رئHس احلكومة مبرشوعي قانونني يوافق مبوجهبام Oىل 
  :وليتني، هاماتفاقJتني د

يوافق مبوجaه Oىل االتفاقJة رمق  01.16مرشوع قانون رمق ) 1 -
�ش¹ٔن الهجرة يف ٔ�وضاع ا�OسافJة وتعز�ز jاكفؤ الفرص  143

ٔ�حاكم (واملعام� �لعامل املهاجر�ن، املسامة اتفاقJة العامل املهاجر�ن 
، املعمتدة من قaل املؤمتر العام ملنظمة العمل j( ،1975مكيلية
 ؛1975يونيو  24يف دورته الس?تني، املنعقدة جبنيف يف  اNولية

يوافق مبوجaه Oىل اتفاقJة الضامن  85.15مرشوع قانون رمق ) 2 -
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ٔ�كتو�ر  19، موافق ل 1437حمرم  5¢جÚعي املوقعة بتوÙس يف 
  .، بني اململكة املغربية وامجلهورية التوÙس?ية2015

الوز�ر امللكف  ويف أ#´ري، حنيط ا�لس املوقر �كbاب الس?يد
cلعالقات مع الربملان، اÞي يفJد من ´الÝ ٔ�ن الس?يدة الوز�رة املنتدبة 
Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء، امللكفة cملاء، س�bوىل النيابة عن وز�ر 
السكىن وس?ياسة املدينة ووز�ر الصÀة، يف تقدمي م¾اقشة مشاريع القوانني 

 8يف اجللسة ال�رشيعية ليومه امجلعة اليت ختص هذ�ن القطاOني املربجمني 
  .2016ٔ��ريل 

  .شكرا الس?يد الرئHس

  :الس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس?يد أ#مني

ٕاذن، ا#ٓن، Ùس?ت¹ٔذçمك وخنصص هذه اجللسة �äراسة والتصويت Oىل 
  :مشاريع القوانني التالية

املتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا  59.14مرشوع القانون رمق ) 1-
  وjرمميها، واحملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

اÞي يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من  46.12مرشوع قانون رمق ) 2-
 31، موافق 1337من جامدى ا#ٓخر  28الظهري الرشيف الصادر يف 

، مبثابة مدونة التxارة البحرية، احملال كذO éىل جملس 1919مارس 
  النواب؛ املس�شار�ن من جملس

املتعلق cلرت|ال الرعوي وهتيئة وتدبري  133.13مرشوع القانون رمق ) 3-
ا�االت الرعوية واملراعي الغابوية، احملال كذO éىل جملس املس�شار�ن من 

  جملس النواب؛
املتعلق cلعالمات املمزية ملنتوWات  133.12مرشوع قانون رمق ) 4-

  املس�شار�ن من جملس النواب؛ الصناOة التقليدية، احملال Oىل جملس
املتعلق �سالمة السدود، احملال Oىل جملس  30.15مرشوع قانون رمق ) 5-

  املس�شار�ن كذé من جملس النواب؛
املتعلق cلنظام أ#سايس �لصحفJني  89.13مرشوع قانون رمق ) 6-

املهنيني، احملال بدوره Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب، يف ٕاطار 
  �نية؛ قراءة

 016.89اÞي يقيض بتغيري القانون رمق  87.14مرشوع قانون رمق ) 7-
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 

  الوطنية، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
 016.89القايض بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.14مرشوع القانون رمق ) 8-

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 
  الوطنية؛

املتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف  97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق ) 9-
وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس 

  النواب، يف ٕاطار قراءة �نية كذé؛
املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي  94.12انون رمق مرشوع ق) 10-

معليات التxديد احلرضي، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس 
  النواب؛

 18.00القايض بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12مرشوع قانون رمق ) 11-
س املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، واحملال بدوره Oىل جمل

  املس�شار�ن من جملس النواب؛
املتعلق cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية،  70.13مرشوع قانون رمق ) 12-

  احملال كذO éىل جملس املس�شار�ن؛
اÞي يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح  51.15ؤ�´ريا، مرشوع القانون رمق  -

 .الوطين محمد اخلامس، احملال Oىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب
ٕاذا مسحمت، ا#ٓن، وبعد ٕاذçمك، ويف ٕاطار و|دة ٔ�و تقارب املواضيع و 

ومرشوع  46.12ومرشوع القانون  59.14الثالثة املتعلقة مبرشوع رمق 
، ٔ�عطي اللكمة �لس?يد وز�ر الفال|ة لتقدمي مشاريع 113.13القانون 

  .القوانني الثالثة دفعة وا|دة، تفضل

  :البحري الس?يد عز�ز ٔ�خ¾وش، وز�ر الفال|ة والصيد
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :املشاريع دíل القوانني 3ٕاذن، ìسعدين ٔ�ن ٔ�قدم �سمك 

يتعلق cلرت|ال الرعوي وهتيئة تدبري وتدبري ا�االت  113.13أ#ول رمق 
ر الرعوية واملراعي الغابوية واÞي ي¹ٔيت �ميïٔ الفراغ ال�رشيعي ووضع إالطا

القانوين الشامل واملالمئ �لمنظومة العامة �لرعي وأ#Ùشطة وا�االت املرتبطة 
  .هبا

مليون هكbار، مهنا  53فكام تعملون، تغطي أ#رايض الرعوية حوايل 
مليون هكbار توWد cملó الغابوي  9مليون هكbار قاب� �لهتيئة و 21

N´ل ساكنة هذه وتعترب هذه أ#رايض من املوارد الرئHس?ية . واحللفاء
  . املناطق اليت يعمتد Ùشاطها أ#سايس Oىل jربية املاش?ية

ويُمثل الرت|ال الرعوي وحرÊية القطيع دا´ل هذه ا�االت ظاهرة 
قدمية، يعمتد Oلهيا مربو املاش?ية �لبحث عن املوارد الرعوية والرضورية، 

ورو� والس?ö ´الل س?نوات اجلفاف، كام تعترب هذه الظاهرة منط HOش وم
ثقافJا هاما، cٕالضافة ٕاىل مسامههتا يف احلفاظ Oىل التنوع البيولو÷ cملراعي 
واملسامهة يف تدبريها املس?تدام، وتتعرض هذه أ#رايض، ٕاضافة ٕاىل ú�ٔر 
التغيريات املناخJة لش?ىت ٔ�نواع ¢س?تغالل اجلاýر والتدهور، مما ي�bج عنه 

  .�روز Oدة ٕاÊراهات
هات والتÀدíت و¢نتظارات الكaرية �لساكنة ؤ�مام توافق هذه إالÊرا

والقطاع الرعوي، هيدف هذا املرشوع ٕاىل التعريف cل�شاط الرعوي 
  : وا�االت املرتبطة به، ٕاىل
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وضع القواOد املتعلقة cٕ|داث وهتيئة وتدبري ا�االت الرعوية واملراعي  -
  الغابوية؛

الغابوية �لرعي و�لرت|ال وضع القواOد والرشوط املتعلقة بفbح ا�االت  -
اصة Ìابة أ#راكن؛   الرعوي، ́و

وضع ا#ٓليات املؤسساتية من جلنة وطنية وجلان �وية لتنظمي ال�شاط  -
الرعوي وتدبري الزناOات املرتبطة هبا وال�شجيع Oىل ٕا|داث التنظöت 
البميهنية ووضع قواOد ورشوط الرت|ال الرعوي وتنظميه وحتديد العقوبة 

  .املتعلقة �cالفات ملقbضيات القانون والغرامات
يتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا  59.14املرشوع الثاين رمق 

jرمميها، واÞي يندرج مضن س?ياسة إالصالح التدرجيي لقطاع الصيد 
، وال س?ö فö (Halieutis)البحري من W�ٔل مواÊبة اسرتاتيجية ٔ�ليوتHس 

صايد وا|رتام رشوط سالمة املال|ة البحرية يتعلق cلعمل يف خمططات امل
  . ورWال البحر وكذا مbطلبات السالمة الصحية ملنتxات لصيد البحري

�ش¹ٔن  1962ٔ�كتو�ر  24فقد تبني ٔ�ن مقbضيات الظهري الرشيف دíل 
رشوط م¾ح اجل�س?ية املغربية لبعض السفن ٔ�و ¢حbفاظ هبا ٔ�صبحت 

�مة من سفن الصيد اليت تقل مxbاوزة وÌري مالمئة، ال Tشمل مجموOة 
طن، كام ال Tسمح  100ٔ�طنان ٔ�و اليت تتعدى محو�هتا  5محو�هتا عن 

  .لٕالدارة بضبط جمهود الصيد واحلد من ¢س?تغالل املفرط �لمصايد
ؤ#Wل مالءمة القانون املؤطر لبناء واقbناء الصيد مع ٔ�هداف 

احملاور، تتعلق cقbناء  احملافظة Oىل ا�زون، ي�¾اول هاذ املرشوع ثالثة دíل
السفن وبناؤها وٕاOادة بناهئا وٕاد´ال تغيريات Oلهيا وcلبيع اللكي ٔ�و اجلزيئ 
لها، كام حيدد ويوحض دور والزتامات املتد´لني يف بناء سفن الصيد، سواء 

 .تعلق أ#مر cملس?تفJد�ن من الرخص ٔ�و ٔ�وراش البناء ٔ�و إالدارة
فJغري و�متم مبوجaه الظهري  46.12ٔ�ما املرشوع الثالث، حتت رمق 

جامدى الثانية، مبثابة مدونة التxارة البحرية، و�ريم ٕاىل  28الرشيف، بتارخي 
مواص� مالءمة ٔ�حاكم مدونة التxارة البحرية، اليت تعترب املرجع القانوين 
املؤطر �ل�شاط الفال� مبختلف فروOه �لتطورات اليت يعرفها القطاع 

  .فة فعا� وم�سجمةوالعمل Oىل تطبيقها بص
  .وشكرا

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر Oىل هاذ التقدمي

ا#ٓن س¹ٔعطي اللكمة cلتتابع ملقرر ا�لجنة من W�ٔل عرض التقار�ر 
  .وزع.. اخلاصة مبشاريع القوانني املذÊورة

ٕاذن، مبا ٔ�ن التقار�ر ُوزعت Oىل السادة والس?يدات املس�شار�ن، فٕانين 
cلتتابع �لسادة رؤساء الفرق وا�موOات، ٕاذا اكن من هناك  ٔ�عطي اللكمة

من �رغب يف التد´ل يف ٕاطار م¾اقشة مشاريع القوانني اليت مت تقدميها من 
  . طرف الس?يد الوز�ر

وبداية ٔ�عطي اللكمة �لس?يد رئHس الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة 
  . والتعادلية، اك�ن يش تد´ل اليس ا�لبار؟ تفضل، مرحaا

  .شكرا لمك Oىل التفهم شكرا،
  . ومن بعده الس?يد رئHس فريق أ#صا� واملعارصة

  . ما اكي�ش: الس?يد رئHس فريق العدا� والتمنية
  . ما اكي�ش: الس?يد رئHس الفريق احلريك

  .الس?يد رئHس فريق التجمع الوطين لïٔحرار، cالك
  .جJب ٔ� اليس رضا: الس?يد رئHس فريق ¢حتاد العام ملقوالت املغرب

  .الس?يد رئHس الفريق ¢شرتايك، íاله
  .الس?يدة رئHسة فريق إالحتاد املغريب �لشغل، أ#س?تاذة ٔ�مال

  .ما اكي�ش: الس?يد رئHس الفريق اNس?توري اNميقراطي ¢جÚعي
  .الس?يدة رئHسة ا�موOة الكونفدرالية اNميقراطية �لشغل

  .الس?يد رئHس مجموOة العمل التقديم
Ë مجيع التد´الت والتوصل هبا كتابة، س?منر ٕاىل ٕاذن، بعدما اس�¾فذ

معلية التصويت، وcلتايل س¹ٔعرض Oليمك املادة أ#وىل من مرشوع القانون 
 :املتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا وjرمميها 59.14رمق 

  :اكينة املادة أ#وىل
  .إالجامع: املوافقون
  : املادة الثانية
  .إالجامع
  : 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3املادة الثالثة 
  .إالجامع

  : ٕاذن س¹ٔعرض املرشوع �رمbه Oليمك
  .إالجامع

املتعلق  59.14وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع القانون رمق ٕاذن 
  .cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا وjرمميها

 اÞي يقيض يغري 46.12ن�bقل ا#ٓن ٕاىل مرشوع القانون املوايل وهو 
من جامدى  28و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من الظهري الرشيف الصادر يف 

  .، مبثابة مدونة التxارة البحرية1919مارس  31، املوافق 1337ا#ٓخر 
ومبا ٔ�ن إالخوان قد Oربوا سابقا عن مد الرئاسة cلتد´الت كتابة، 

  :فس?منر ٕاىل معلية التصويت
  : املادة أ#وىل
  .إالجامع
  : ثةالثانية، الثال 
  .إالجامع

  : املرشوع �رمbه
  .إالجامع
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اÞي يغري  46.12وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع القانون ٕاذن 
من جامدى  28و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من الظهري الرشيف، الصادر يف 

  .، مبثابة مدونة التxارة البحرية1919مارس  31، موافق 1337ا#ٓخر 

املتعلق  113.13لقانون املوايل رمق ون�bقل ٕاىل التصويت Oىل مرشوع ا
cلرت|ال الرعوي وهتيئة وتدبري ا�االت الرعوية واملراعي الغابوية، لHس 
هناك ٔ�ي تقر�ر ٔ�و تد´ل ٕاضايف، ٕاذن cل�س?بة �لسادة رؤساء الفرق 

  . وا�موOات
  : س¹ٔعرض Oىل التصويت املادة أ#وىل

  .إالجامع
  : املادة الثانية

  .إالجامع
، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3املواد 

17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 :  

  .إالجامع
  .إالجامع: ا#ٓن املرشوع �رمbه

ن رمق وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع القانو: ٕاذن Ùسxل
املتعلق cلرت|ال الرعوي وهتي#bه وتدبري ا�االت الرعوية واملراعي  113.13
  .الغابوية

  .شكرا لمك، شكرا �لس?يد وز�ر الفال|ة والصيد البحري

املتعلق cلعالمات  133.12ا#ٓن ن�bقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل وهو 
�رة الصناOة املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية، واللكمة �لس?يدة وز

  . التقليدية و¢قbصاد ¢جÚعي والتضامين احملرتمة، تفضيل الس?يدة الوز�رة

الصناOة التقليدية و¢قbصاد ¢جÚعي  الس?يدة فاطمة مروان، وز�رة
  :والتضامين

  .شكرا الس?يد الرئHس احملرتم
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املتعلق  133.12انون رمق ìرشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�ماممك مرشوع الق
  .cلعالمات املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية

 2015لقد تضمنت ٕاسرتاتيجية jمنية الصناOة التقليدية مضن رؤية 
مجموOة من إالجراءات والتدابري، من بHهنا تó اليت هتم Wانب احملافظة Oىل 

ية املنتوج الوطين وتطو�ره من ´الل وضع وت&ين �ٓليات حامئية عرص 
و|ديثة، Tس?تجيب �لتغريات ¢قbصادية العاملية، املب�Jة Oىل ¢نفbاح 
. ¢قbصادي والتنافس?ية، اليت ت&¾اهام املغرب مضن س?ياس?ته ¢قbصادية

وتعد العالمات املمزية �لم�ش¹ٔ واجلودة ٕا|دى ٔ�مه مJاكنزيمات هذه ا#ٓلية 
  .امحلائية

قbصادية العاملية، اليت وانطالقا من هذا الواقع ومن حمتية الظرفJة ¢
تفرض Oىل املغرب ت¹ٔهيل Ùس?يxه ¢قbصادي �لك مكوËته، وتفعيال 
ملضامني هذه إالسرتاتيجية، جعلت الوزارة من عنرص حامية م¾توWات 
الصناOة التقليدية ٔ�|د ٔ�ولوíت �رامج معلها التمنوية، انطالقا لHس فقط من 

وحتسني جودة م¾توWات  اقbناعها ب¹ٔمهيهتا من حJث jمثني معل الصناع
الصناOة التقليدية والرفع من تنافسHهتا، وٕامنا كذé محلاية املنتوج الوطين 
واحلفاظ Oىل ممزياته احمللية، اليت ينفرد هبا دون Ìريه من املنتxات املنافسة 

فbنوع صناعته التقليدية هو ن�xJة لتفاOالت جممتعية Oاشها املغرب . أ#خرى
عه إالسرتاتيجي املمتزي Oىل ضفيت البحر البيض Oرب العصور بفضل موق

املتوسط واحمليط أ#طليس، اÞي جعل م¾ه حمطة �لعديد من احلضارات 
اليت انصهرت مع احلضارة املغربية، ؤ�عطت cلتايل هذا الرصيد الرتايث، من 
مضنه م¾توWات صناعتنا التقليدية، اÞي مزي احلضارة املغربية وم¾حها Êياهنا 

Þىل ثقافات ٔ�خرى اخلاص اO احbي ميزيها |اليا، واملمتثل ٔ�ساسا يف ¢نف
  .والتعاìش معها، مع احلفاظ Oىل الهوية املغريب أ#صي�

ومحلاية م¾توWاتنا احلرفJة مبمزياهتا الثقافJة والرتاثية واجلغرافJة، مت ٕاOداد 
 مرشوع قانون يتعلق cلعالمات املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية، �ريم

  : cٔ#ساس ٕاىل
احلفاظ Oىل تنوع م¾توWات حرف الصناOة التقليدية وحامية  )1

إالرث الثقايف املرتبط هبا، وذc éالOرتاف مب�ش?هئا ومواصفاهتا 
 وطريقة ٕانتا�ا وتقJميها؛

Tشجيع jمنية حرف الصناOة التقليدية من ´الل jمثني املواصفات ) 2
ت العوامل الطبيعية وكذا املرتبطة حبرف الصناOة التقليدية ٔ�و ممزيا
 طرق إالنتاج واملهارات ال&رشية املتعلقة هبا؛

الرفع من جودة م¾توWات حرف الصناOة التقليدية واملسامهة يف ) 3
حتسني مس?توى املداخJل املرتتبة عن jمثيهنا لصاحل خمتلف الفاOلني 

  .احملليني املتد´لني يف هتيئة املنتوWات املذÊورة
ة لتطو�ر مقاوالت الصناOة التقليدية املغربية فالعالمة وس?ي� �م

  : وحتسني تنافسHهتا، حبيث تقوم بوظائف مbعددة من بHهنا

 وظيفة ا�متيزي بني املنتxات واخلدمات؛ -

 وظيفة ضامن امل�ش¹ٔ واملصدر؛  -

 وظيفة ضامن اجلودة؛  -

 وظيفة إالشهار �لمنتوج واملقاو�؛  -

  .ة Ìري املرشوOةوظيفة توفري امحلاية والوقاية من املنافس  -
  :ٔ�ما عن مضامني هذا املرشوع فbمتحور حول ما ييل

حتديد مفهوم العالمة والبيان اجلغرايف ملنتوWات الصناOة  -
 التقليدية؛
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رشوط ¢Oرتاف cلعالمة والبيان اجلغرايف ملنتوWات الصناOة  -
 التقليدية وÊيفJة م¾حها واس?تعاملها وحام�هتا؛

وضة Oىل ا�Þن �ريدون ¢س?تفادة ¢لزتامات واملسؤوليات املفر  -
  املمزية؛من هذه العالمات 

  .ؤ�´ريا، مقbضيات زجرية يف |ا� خمالفة ٔ�حاكم هذا القانون -
  .وشكرا

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا جزيال الس?يدة الوز�رة

هل هناك من رئHسة ٔ�و رئHس فريق ٔ�و مجموOة �رغب يف : ٕاذن T�ٔساءل
  وع؟التد´ل يف ٕاطار م¾اقشة هذا املرش 

. ٕاذا اكنت هناك بعض املدا´الت املكbوبة، فالرWاء موافاة الرئاسة هبا
بعدا، ٔ�وال، هل �ريد مقرر ا�لجنة ٔ�ن يقول لكمة ٔ�و يقدم التقر�ر؟ ٕاذن 

  .وزع
ٕاذن ا#ٓن ن�bقل ٕاىل املدا´الت تتوصل هبا الرئاسة مكbوبة، ون�bقل Oىل 

  .التو ٕاىل التصويت Oىل مرشوع القانون املذÊور
  .إالجامع: Oىل التصويت املادة أ#وىل ٔ�عرض

، 12، 11، 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4و 3املادة الثانية وcلتتابع املادة 
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،
  .إالجامع: 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27

املتعلق  133.12ا#ٓن ٔ�عرض املرشوع �رمbه، ٔ�ي مرشوع القانون رمق 
  .إالجامع: cلعالمات املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية Oىل التصويت

. ٕاذن هكذا �كون ا�لس قد صادق Oىل املرشوع املذÊور cٕالجامع
  .فشكرا �لس?يدة الوز�رة

 30.15ن�bقل ا#ٓن ٕاىل املرشوع املوايل وهو مرشوع القانون رمق 
ة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر املتعلق �سالمة السدود، ؤ�عطي اللكمة �لس?يد

  .الطاقة واملعادن واملاء والبH.ة امللكفة cملاء، فbفضيل الس?يدة الوز�رة

الس?يدة رشفات اليدري ٔ�فJالل، الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن 
  :واملاء والبH.ة، امللكفة cملاء

  .شكرا الس?يد الرئHس
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ìسعدين اليوم ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ٔ�نظارمك من ´الل هذه اجللسة ال�رشيعية 
واملتعلق �سالمة امل�ش¹ٓت املائية، وcخلصوص  30.15مرشوع قانون رمق 

  .سالمة السدود
كام تعلمون، السادة املس�شارون، اخنرط املغرب م¾ذ جفر ¢س?تقالل 

ئة املوارد املائية يف س?ياسة مائية متزيت cالس�aاقJة والتحمك عن طريق تعب 
بفضل س?ياسة السدود الكربى، اليت ٔ�طلقها الرا|ل احلسن الثاين، 

ويواصلها صاحب اجلال� املó محمد السادس نرصه هللا، حJث شهدت 
سد Êبري م¾ذ  13وترية ٕاجناز هذه امل�ش¹ٓت ارتفاع مضطردا، ٕاذ انتقل من 

سد Êبري يف  13 سد |اليا، cٕالضافة ٕاىل 140بداية الس?تH¾ات ٕاىل تقريبا 
ومن املنتظر ٔ�ن تعرف هذه امل�ش¹ٓت ٔ�يضا ارتفاOا يف ٕاطار . طور ¢جناز

تزنيل مضامني ا�طط الوطين �لامء، ٕاذ من املرتقب ٔ�ن يصل Oدد السدود 
سد Êبري، كام ٔ�ن هذا العدد ٔ�يضا مرحش لالرتفاع  170ٕاىل  2030يف ٔ�فق 

ل اخلاص يف ٕاطار نظام cلنظر ٕاىل ما س?ي�ÀJه فbح ا�ال ٔ�مام الرٔ�سام
¢مbياز ٔ�و يف ٕاطار الرشاكة ما بني القطاع العام واخلاص، cخلصوص 

  .  السدود املو�ة ٕالنتاج الطاقة الكهرومائية
وٕاذا اكن اجناز السدود يمت دامئا طبقا �لقواOد التق¾ية الصارمة واملعايري 

ية اليت jزخر هبا املعمول هبا دوليا وcالعÚد Oىل اخلربات والكفاءات العال 
بالدË، سواء يف مرا|ل اNراسات ٔ�و عند إالجناز ٔ�و ´الل ¢س?تغالل ٔ�و 
´الل الصيانة، اليشء اÞي مكن من ت¹ٔمني هذه السدود ضد خمتلف 
ا�اطر، فٕان مج� من التÀدíت ٔ�صبحت ا#ٓن تفرض نفسها وحمتت Oلينا 

. للك أ#طراف¢رتقاء هبذه املامرسة ٕاىل مس?توى ٕاطار Tرشيعي ملزم 
فارتفاع وتنايم رصيد املغرب من السدود وتقاد�ا ٔ�يضا واعÚد الس?ياسات 
الالمركزية يف ٕاجناز هذه السدود جعلت ب�رسيع ٕاخراج هذا إالطار 
ال�رشيعي من W�ٔل ٔ�ن يؤطر لك املرا|ل اليت متر مهنا هذه امل�ش¹ٔة، بدءا 

ة، حJث هيدف ل والصيانمن اNراسة مث إالجناز وبعد ذé ¢س?تغال
مرشوع هذا القانون ٕاىل حتديد الرشوط التق¾ية املتعلقة �سالمة السدود 

 .وحام�هتا من لك ا�اطر، وcلتايل ضامن سالمة الساكن واملمتلاكت
  الس?يد الرئHس،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
مس¹ٔ� سالمة السدود من ´الل حماور  30.15ي�¾اول مرشوع القانون 

س?ية، موزOة Oىل حنو ìشمل لك حJاة هذه امل�ش¹ٔة، بدءا من تصنيفها ٔ�سا
وبدراسة التصاممي املتعلقة هبا ؤ�شغال ٕاجنازها وٕاد´ال تغيريات Oلهيا 
وصياçهتا واس?تغاللها، واçهتاء هبد�ا ٕان اقbىض احلال، مع حتديد مسؤوليات 

8 ´الل والزتامات لك أ#طراف املتد´�، مبا يف ذé ماé السد ٔ�و مس?تغ
  . لك مر|�

وcلنظر ٔ#مهية ومس?توى اخلطر اÞي ميكن ٔ�ن Tشلكه هذه السدود 
cل�س?بة لïٔش�اص واملمتلاكت، فقد نص مرشوع القانون ٔ�يضا Oىل ٕالزامJة 
تصنيفها حسب ضوابط حتدد بنص تنظميي، وهو ما سHسمح cٕخضاعها 

  . ف معنيملعايري وضوابط حمددة ودقJقة، تتعلق cٔ#ساس مبراقaة لك صن
وقد ٔ�وىل املرشوع ٔ�يضا ٔ�مهية cلغة cل�س?بة �لسدود املتعلقة ب&¾اء 
السدود وٕاد´ال التعديالت Oلهيا ٔ�و هد�ا، حJث ربط ٕاجناز هذه 
العمليات cحلصول Oىل املوافقة القaلية، Tسمل ٕاما عن طريق واك� أ#حواض 

  . ٔ�و من طرف إالدارة املائية، cعتبارها املرشفة Oىل تدبري املó العام املايئ
ويف هذا الس?ياق واعتبارا لكون امحلوالت والزالزل Tشلك ٔ�كرب خطر 
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هيدد هذه امل�ش¹ٓت املائية، فقد ٔ�لزم مرشوع القانون مس?تغل السد Ocٕداد 
خمطط لتدبري مJاه احلقJنة يؤمن سالمة هذه امل�ش¹ٔة وOcٕداد ٔ�يضا خمطط 

  . ات احمللية والوقاية املدنية�لتدابري ¢س?تعxالية بت�س?يق اكمل مع السلط
هذا، ومل يغفل املرشوع ٔ�يضا التنصيص Oىل عقوcت هتدف ٕاىل تعز�ز 
  .روح املسؤولية وٕاىل حتقJق الردع يف لك من خيالف مقbضيات هذا القانون

تلمك يه ٔ�مه مضامني هذا مرشوع القانون املطروح ٔ�ماممك قصد 
  .املصادقة Oليه

  .وشكرا

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . كرا جزيال، الس?يدة الوز�رة، Oىل هذا التقدميش

  .وزع.. ا#ٓن ٔ�عطي الفرصة ملقرر ا�لجنة ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن يقدم التقر�ر
  : ٕاذن، ن�bقل ا#ٓن ؤ�طرح السؤال دامئا

هل هناك من �رغب يف التد´ل من الس?يدات والسادة رؤساء الفرق 
  وا�موOات يف م¾اقشة هذا القانون؟ 

  . أ�را اليس ا�لبار، شكر 
 .ٕاذن، ن�bقل ا#ٓن ٕاىل معلية التصويت Oىل مواد املرشوع

  : املادة أ#وىل
  .إالجامع

، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2املادة : املواد cلتتابع
14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،
  : 29و 28

  .إالجامع
تعلق �سالمة السدود امل  30.15ٔ�عرض ا#ٓن مرشوع القانون رمق 

  : �لتصويت
  . إالجامع

  . ٕاذن هكذا �كون جملس املس�شار�ن قد صادق Oىل املرشوع املذÊور
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

 89.13ا#ٓن ن�bقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل وهو مرشوع القانون رمق 
املتعلق cلنظام أ#سايس �لصحفJني املهنيني، ؤ�عطي اللكمة �لس?يد وز�ر 

  .صالاالت

  :الس?يد مصطفى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي cمس احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

املرشوع يتعلق مبادة فريدة، نتجت عن قراءة من طرف جملس 
  .النواب، واكن من الالزم ٔ�ن نعود ٕاىل جملس املس�شار�ن

محلاية أ#مر يتعلق بتعز�ز اس?تقاللية املامرسة الصحفJة وٕارساء ضامËت 
  .قضائية فعلية حلرية الصÀافة

  .وشكرا

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  ٕاذن، ا#ٓن هل نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع؟ 
  .نعم

ٕاذن، ا#ٓن، هل هناك من �ريد ٔ�ن يديل بوثيقة ٔ�و ٔ�ن يتد´ل يف هاذ 
  املوضوع؟ 
  .اك�ن يش |د؟ ما اكي�ش، ٕاذن، لHس هناك ٔ�ي مbد´ل.. تفضل

تفضل ٔ� س?يدي، تفضل، .. bقل ٕاىل التصويت Oىل املادةٕاذن، ن� 
  .ال، ٕاىل اك�ن يش |د، مااك�ن حىت مشلك الس?يد الرئHس.. تفضل

لو ٔ�بدى رغبته ٔ#عطيت Ý أ#ولوية، ولكن مبا ٔ�نه مل يعرب عن رغبته، 
  .فاللكمة لمك

  :املس�شار الس?يد عبد العز�ز بنعزوز
  الس?يد الرئHس،

  السادة الوزراء، 
  الوز�رات احملرتمات واحملرتمني،الس?يدات 

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمني،
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

  .تó املادة اليت حنن بصدد القراءة الثانية
امسحوا يل يف البداية، ٔ�ن ٔ�ذÊر مبا س?بق لفريق¾ا ٔ�ن ٔ�شار ٕاليه يف ٕاطار 

راءة أ#وىل لهذا املرشوع، حJث ٔ�كدO Ëىل أ#مهية البالغة واحليوية الق
لتنظمي �نة الصÀافة وٕا|داث النظام أ#سايس �لصحفJني املهنيني، واÞي 
كنا ن¹ٔمل ٔ�ن يمت وفق قوانني مbقدمة وم¾فÀbة ومbوافق حولها، تضمن |دا 

  .2011ٔ�دىن من الوفاء Nس?تور 
اÞي اس?هتلكbه احلكومة،  سوف لن نتوقف عند الزمن املهدور

اÞي ضاعت معه الك@ري من  -ٔ�قول العقمي  -لïٔسف، يف اجلدال العقمي 
الفرص، ٔ#ننا ال ميكن ٔ�ن نتÀدث عن دميقراطية حقJقJة Ìري م¾قوصة دون 
توفري بH.ة Tرشيعية ضام¾ة حلرية التعبري والصÀافة وضام¾ة ملامرسة �نية 

وفق مقاربة TشارÊية حقJقJة للك ٕاOالمJة وفق ٔ�دبياهتا ؤ�´القJاهتا و 
  .املتد´لني واملعنيني املبارش�ن cحلقل إالOاليم

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
ٕاذا كنا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، Ùسxل ب¹ٔسف شديد التعرث اÞي 
الزم هذا الورش وOدم مواÊبته cلوترية املطلوبة �لتحوالت امل�شودة يف جمال 

بالدË، فٕاننا يف الوقت ذاته نتوقف عند حمدودية حرية الرٔ�ي والتعبري ب 
اس?تxابة هذا القانون النتظارات املهنيني وفعاليات ا�متع املدين واحلقويق يف 
توفري jرسانة Tرشيعية، متنح القدر الاكيف من احلرية يف ٕاطار من املسؤولية 
طبعا، مس?تحرض�ن يف هذا الس?ياق الرتاكامت اليت حتققت يف هذا ا�ال 
بفضل تضحيات وjراكامت الفاOلني أ#ساس?يني يف القطاع وبتظافر �ود 
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الفرقاء الس?ياس?يني واملنظامت والهيئات املدنية والنقابية واحلقوقJة وخمتلف 
  .التعبريات احلداثية، طي� عقود من الزمان، ولHست وليدة اليوم

  الس?يد الرئHس،
مع العديد من لقد Wاءت بعض مقbضيات هذا املرشوع قانون مbعارضة 

أ#هداف املنتظرة من هاذ النص، واملتعلقة ٔ�ساسا بتكرìس مaدٔ� اس?تقاللية 
الصحفي وتوفري الرشوط القانونية اخلاصة cمحلاية ¢جÚعية �لصحفJني 
وتعز�ز اس?تقاللية الصحفJني من W�ٔل ٔ�داء �مهتم دا´ل ٕاطار يضمن Êرامهتم 

 - فريق أ#صا� واملعارصة يف تقد�رË يف -فٕان مرد ذé . ويصون حقوقهم
ٕاىل املهنجية املعمتدة، اليت طبع Oلهيا م¾طق ¢س?Úع واس?تقaال املذÊرات، 
دون مواÊبهتا بنقاش معويم وطين واسع وWاد بني خمتلف املتد´لني 

كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون مل . والفاOلني يف احلقل إالOاليم واحلقويق
ها احلقل إالOاليم الوطين مبختلف ìس?توعب التحوالت العميقة اليت شهد

  .ٔ�صنافه املريئ والسمعي واملكbوب و¢لكرتوين
كذé، الحظنا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، ٔ�ن هذا املرشوع مل 
يؤسس لعالقة Wدلية �لت¹ٔثري والتúٔ¹ر مع مرشوع �ٓخر ال يقل ٔ�مهية، وهو 

 .قانون احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة
  الس?يد الرئHس،

Oىل لك ذé، واÙسxاما مع موقف¾ا املعرب عنه دا´ل ا�لجنة، ت¹ٔسHسا 
  . فٕاننا يف فريق أ#صا� واملعارصة نصوت cالمbناع عن مرشوع القانون

  .وشكرا Oىل حسن ٕاصغاýمك

  :الس?يد رئHس اجللسة
  .شكرا الس?يد الرئHس، شكرا

؟ ..اك�ن.. ٕاذن س¹ٔعرض �لتصويت املادة الفريدة املتعلقة هبذا املرشوع
  .اك�ن تد´ل؟ تفضل، تفضل الس?يد الرئHس. ل ٔ� س?يديتفض

  :املس�شار الس?يد عبد العيل |ايم ا�Nن
  .شكرا الس?يد الرئHس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي وبه ٔ�س?تعني
  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن

يف الواقع حنن اليوم نتوج وا|د النقاش معيق ا�يل عرفو ا�متع املغريب 
فقط مرشوع قانون النظام أ#سايس  حول مدونة الصÀافة، ولHس

  . �لصحفJني املهنيني
حنن çمثن، الس?يد الرئHس، الس?يد الوز�ر، çمثن املقاربة ال�شارÊية اليت 
مت اعÚدها يف معاجلة هاذ املواضيع من W�ٔل الوصول ٕاىل مدونة حصافة 
|ديثة ومbطورة، وçمثن، ٔ�وال، قaل ٔ�كرث من س?ن�ني مت TشكJل جلنة Oلمية 

املرحوم العريب املساري، كام Tشلكت جلنة قانونية مضنت ٔ��رز  �رئاسة
القضاة املتخصصني يف هذا املوضوع، çمثن ٔ�يضا ¢رتياح اÞي Oرب عنه 
اصة النقابة الوطنية �لصÀافة، وçمثن  املهنيون يف تعاطهم مع هذا القانون، ́و

 10بصفة ´اصة وحنن نناقش هذا املوضوع إالجراءات، حنن جسلنا 
بيات فö يتعلق بتعز�ز اس?تقاللية الصÀايف واملؤسسة الصÀافJة جسلناها ٕاجيا

  :�لك موضوعية
جعل حسب بطاقة الصÀافة من اخbصاص ا�لس الوطين �لصÀافة  - 1

ٔ�و القضاء ولHس إالدارة، وهذا تطور �م يف املسار اNميقراطي يف 
  بالدË؛

 جعل حسب بطاقة الصÀافة املعمتدة بيد القضاء؛ - 2
 وط القانونية اخلاصة cمحلاية ¢جÚعية �لصÀافJني؛تقوية الرش  - 3
تق¾ني الولوج �لمهنة Oرب اشرتاط التكو�ن ٔ�و التوفر Oىل مؤهل  - 4

Wامعي، ويف هذا إالطار مت ٕاقرار شهادة إالWازة �لحصول Oىل 
بطاقة الصÀافة ٔ�و احلصول Oىل شهادة مbخصصة يف جمال الصÀافة، 

يل العام ٔ�و اخلاص، وهذا مسلمة من طرف مؤسسات التعلمي العا
سHسامه يف رفع مس?توى النقاش العمويم اÞي Tسامه فJه الصÀافة 

هنا اليوم عندË مالحظات ٔ�ساس?ية Oىل املس?توى . �شلك واحض
 اÞي وصلت ٕاليه بعض الصحف ٔ�و بعض املواقع؛

ٕالزام ٕارشاك املهنيني يف تطو�ر ال�رشيعات الصÀافJة، هاذ املرشوع  - 5
�ٓليات ا�لس الوطين �لصÀافة ومن ٕابداء الرٔ�ي  ميكن املهنيني Oرب

 يف مشاريع القوانني واملراس?مي املتعلقة مبهنة الصÀافة؛
جعل م¾ح بطاقة الصÀافة من اخbصاص املهنيني Oرب هيئة مس?تق�  - 6

وم¾تخبة �لتنظمي اÞايت، هذا تطور Ìري مس?بوق يف Fرخي احلياة 
 ون �نهتم ب¹ٔيدهيم؛الصÀافJة يف املغرب، ٔ#ول مرة املهنيني ينظم

Oدم اشرتاط وضع ملفات الصحف الرمقية Nى لك من الهيئة العليا  - 7
لالتصال السمعي البرصي والواك� الوطنية لتق¾ني املواصالت، وهذا 

 من ش¹ٔنه ٔ�ن يعزز اس?تقاللية املهنيني؛
جعل مسؤولية املوزع ٔ�و الطابع ٔ�و احملتضن �لموقع ¢لكرتوين  - 8

ٕاال يف |ا� غياب مسؤولية النارش  ختضع �لرتات&Jة وال تقع
والصحفي، عوض الوضعية احلالية القامئة Oىل املسؤولية املشرتكة، 
واليت ٔ�نتجت وضعية رقابة قaلية ميارسها الطابع ٔ�و املوزع، هنا 
مشbHوا لتÀديد املسؤوليات بدقة، وما بقاش ال�سHب ا�يل اكن من 

جوج دíل قaل، وË�ٔ تنظن ٔ�ن من ش¹ٔن هاذ اليش ٔ�نه يعزز 
 :احلاWات

 املسؤولية؛: ٔ�وال -
احلرية وتنظن هاذو هام الشعارات اليت çريد ٔ�ن ترتمج يف قانون : �نيا -

  .الصÀافة وال�رش اÞي ن�bظره
  . لهذه ¢عتبارات ولغريها، حنن س?نصوت cٕالجياب Oىل هاذ املرشوع

  .شكرا لمك
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  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس?يد الرئHس

  ك من مbد´ل �ٓخر ٔ�و مbد´� بطبيعة احلال؟فٕاذن هل هنا
  .ٕاذن، ن�bقل ا#ٓن ٕاىل عرض املادة الفريدة Oىل التصويت

اكينة مادة فريدة، املادة .. املوافقون Oىل املادة، íاله احسب اليس
التاسعة احملا� اليت متت دراس?هتا �cلجنة واليت Wاءت يف التقر�ر، مادة 

  . دة التاسعة كام Wاءت يف تقر�ر ا�لجنةفريدة، ؤ�عرضها Oىل التصويت املا
  حشال ٔ� س?يدي؟

  ؛33= املوافقون
  ال ٔ�|د؛: املعارضون
  .11= املمتنعون

  . ٕاذن، صادق ا�لس Oىل املادة
  .ا#ٓن ٔ�عرض املرشوع حسب املادة املعد�، ٕاذن نفس العدد

 89.13ا�لس قد صادق Oىل مرشوع القانون رمق وهكذا �كون 
  .سايس �لصÀافJني املهنينياملتعلق cلنظام ا#ٔ 

اÞي يقيض بتغيري القانون رمق  87.14ن�bقل ٕاىل املرشوع املوايل وهو 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني  016.89

  . املعامريني الوطنية
  .اللكمة لوز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين احملرتم، تفضل

ٕاىل اكن ممكن نعطيو اللكمة �لس?يد الوز�ر لتقدمي بعد اس�.ذان ا�لس، 
 016.89مرشوع القانون املوايل كذé ٕاىل ما اك�ن مانع الس?يد الوز�ر؟ 

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 
ت�رشفوا Oىل نفس القطاع، ٕاذن التقدمي هلام .. الوطنية، ٔ#هنام عندك يف نفس

  .امع

  :الس?يد ادرìس مرون، وز�ر التعمري وٕاOداد الرتاب الوطين
  .شكرا الس?يد الرئHس

  الس?يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
دíل الهيئة دíل املهندسني املعامريني،  89.16اك�ن عندË وا|د القانون 

يف ¢جOÚات دíهلم وا|د ٔ#هنام اكن حشال هاذي عندمه البد حيرض معهم 
ما ìسمى cملس�شار القانوين، هاذ املس�شار القانوين اكن Êيجي يعني من 
 Ëس?توري، ولت عندNا�لس ا Ëس?توري، ا#ٓن ما بقاش عندNا�لس ا
احملمكة اNس?تورية، والقانون دíلها Êمينع ٔ�ن أ#عضاء دíلها يد�روا ٔ�ي �ام 

اتبعنا ما تقوم به الهيئات أ#خرى املامث�، ٔ�خرى، وcلتايل وقع فراغ، ف
ؤ�صبح ا#ٓن ممكن ٔ�ن يعني يف ٕاطار اقرتاح قانون من طرف وز�ر التعمري 
وٕاOداد الرتاب الوطين مبرسوم يقدم ٕاىل احلكومة، وcلتايل هذا فقط 

لتعويض الفراغ اÞي هو |اصل، واملهندسون املعامريون ا#ٓن الهيئة دíهلم 
Ì ش تصوتوا كتجمتع يف ٕاطارc ناهaري قانوين، هذا هو ا�يل مطلوب وا�يل ج

  .Oليه
النقطة الثانية يف نفس إالطار تتعلق بنفس الهيئة، مه حمرمون من ٔ�ن 

ويف ٕاطار الرغبة دíل  jكون هلم رشاكت، وا#ٓن يف ٕاطار ¢نفbاح اNول
الوزارة يف ٔ�ن �كون هناك ماكتب دراسات قوية، ٔ#ن لكام Ëدينا يف ٕاطار 

لصفقات وٕاال تنxربو ريوس?نا ٕاما ٔ�مام ماكتب صغرية Wدا وطنية وال ا
أ#Wانب، فاكن Oلينا ٔ�ن نفكر يف ٔ�ن Ùسمح لهؤالء املهندسني ٔ�ن �كون هلم 

  . رشاكت حباهلم حبال البäان أ#خرى
وcلتايل هذا مقرتح ٔ�يضا ج.نا به يف ٕاطار ٕاصالح هذا القانون من 

  .W�ٔل املصادقة Oليه
  .والسالم

  :يد رئHس اجللسةالس? 
  . شكرا الس?يد الوز�ر

  .ٔ�يضا التقر�ر نعتربه قد وزع
هل هناك من مدا´� مكbوبة ٔ�و شفوية؟ íاله ٔ�س?يدي cل�س?بة 

  .87.14ملرشوع القانون 
 –شكرا ٔ� اليس ا�لبار  –ٕاذن ا#ٓن ن�bقل �لتصويت Oىل املادة الفريدة 

  .87.14الواردة يف مرشوع القانون رمق 
  .ريدة ٔ�عرضها Oىل التصويتٕاذن املادة الف
  .إالجامع: املوافقون

 87.14ا�لس قد صادق Oىل مرشوع القانون رمق ٕاذن، هكذا �كون 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة  016.89اÞي يقيض بتغيري القانون رمق 

  .املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية

اÞي يقيض  106.14وهو  ن�bقل ا#ٓن ٕاىل مرشوع القانون املوايل
املتعلق مبزاو� الهندسة املعامرية وٕا|داث  016.89بتغيري وjمتمي القانون رمق 

  . هيئة املهندسني املعامريني الوطنية
  .التقر�ر وزع

  .املدا´الت، هل هناك من مدا´�؟ ما اكي�ش
  .ٕاذن ن�bقل ٕاىل التصويت

  : ٔ�عرض Oىل التصويت املادة أ#وىل
  .إالجامع

  : املوالية، املادة الثانية وأ#´رية املادة
  .إالجامع

اÞي يقيض بتغيري وjمتمي القانون  106.14ٔ�عرض املرشوع �رمbه رمق 
املتعلق مبزاو� الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني  016.89رمق 

  : املعامريني الوطنية Oىل التصويت
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  .إالجامع
  . ع املذÊورا�لس قد صادق Oىل املرشوٕاذن هكذا �كون 

  .شكرا الس?يد الوز�ر

 97.13ن�bقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل وهو مرشوع قانون ٕاطار رمق 
املتعلق حبامية أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا، ؤ�عطي اللكمة 
�لس?يدة وز�رة املرٔ�ة وأ#رسة والتضامن والتمنية ¢جÚعية، تفضيل الس?يدة 

  .الوز�رة

  :التمنية ¢جÚعيةاملرٔ�ة وأ#رسة و و التضامن وي، وز�رة الس?يدة �س?مية احلقا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل س?يد املرسلني

  الس?يد الرئHس،
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن،

  .السالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
 املتعلق حبامية حقوق 97.13ٔ�قدم بني ٔ�يد�مك مرشوع  قانون ٕاطار رمق 

أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا، وهو القانون اÞي صادق Oليه 
جملسمك املوقر cٕالجامع، بعد ٔ�ن ٔ�د´لت ا�لجنة Oىل مرشوع القانون املعين 
تعديالت �مة Wدا، ٔ�حJل بعد ذO éىل جملس النواب اÞي درس 
املرشوع املعدل احملال من جملس املس�شار�ن، ومل ميس تعديالت غرفbمك 

ي تعديل ؤ�د´ل تعديالت Wديدة وصادق Oىل مرشوع القانون ب¹ٔ 
بعد ذé ٔ�رجع ٕاىل جملس املس�شار�ن يف قراءة �نية، واعترب . cٕالجامع

الت اليت ٔ�د´لهتا الغرفة أ#وىل الس?يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�ن التعدي
ميكن اعÚدها دون ٔ�ن يد´لوا تعديالت Wديدة، وصادقوا cٕالجامع Oىل 

املتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف وضعية  97.13رشوع القانون هذا امل 
  .ٕاOاقة وا�هنوض هبا

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا الس?يدة الوز�رة Oىل هذا التقدمي

  .ٕاذن التقر�ر وزع
  .املدا´الت، لHست هناك ٔ�ية مدا´�

واد، ؤ�بدٔ� cملادة أ#وىل من ٕاذن ن�bقل ا#ٓن ٕاىل التصويت Oىل امل
  .مرشوع القانون املذÊور

  .إالجامع: املوافقون
 20و 19و 18واملادة  17و 16واملادة  7و 6و 3املادة املوالية، املادة 

  .26و 25و 22و
  .إالجامع: املوافقون

  : ٔ�عرض ا#ٓن مرشوع القانون �رمbه Oىل التصويت
  .إالجامع

املتعلق حبامية  97.13 إالطار رمق صادق ا�لس Oىلٕاذن، هكذا �كون قد 

  .حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا
  .شكرا الس?يدة الوز�رة

املتعلق cملباين ا#ٓي�  94.12ن�bقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل، وهو 
  . �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي

الس?يدة  اللكمة �لس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة ا�يل غتنوب Oليه
، ميكن ..راه اك�ن جوج دíل القوانني ٕاىل تفضلت وبغييت. الوز�رة، تفضيل

é، الس?يد الوز�رة، تقدميهم دفعة وا|دة ٕاىل بغييت، ما اك�ن حىت مشلك، 
اÞي يقيض بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12وهو مرشوع القانون رمق 

  .ب�Jةاملتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات امل  18.00

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبH.ة، امللكفة 
  : cملاء، نيابة عن الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة املدينة

  .شكرا الس?يد الرئHس
ìسعدين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام ٔ�نظارمك، cمس الس?يد وز�ر السكىن، اÞي 

ملتعلق cملباين وا 94.12يتواWد ´ارج ٔ�رض الوطن، مرشوع قانون رمق 
ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي، وهو مرشوع انتظرËه 
لعقود بغرض املعاجلة املنظمة وإالس�aاقJة لظاهرة املباين املهددة cالهنيار، 
�شلك  يرتافق وتنظمي معليات التxديد احلرضي وصيانة احلظرية املب�Jة Oىل 

خطار النامجة عن jرامك املباين مس?توى اكمل الرتاب الوطين وتفادي ا#ٔ 
  .املهددة cالهنيار

ؤ�غتمن هذه املناس?بة، ٔ#Oرب عن معيق اOزتازي ببلوغ هذه الن�xJة اليت 
لكلت اجلهود املبذو� يف س&Jل ٕاOداد واملصادقة Oىل هذا املرشوع، لHس 
فقط ٔ#ن هذه ا�لحظة متثل عنواË �لوفاء cاللزتام اÞي تعهدت به الوزارة 

ء وضع ا�طط ال�رشيعي �لحكومة، بل ؤ�كرث من ذé ٔ#ن التصويت ٔ�ثنا
cٕالجامع Oىل املقbىض دا´ل هذه املؤسسة، يؤرش Oىل وجود اÙسxام 
وتطابق يف و�ات النظر بني السلطتني ال�رشيعية والتنفJذية خبصوص 

  . موضوع �لك هذا القدر من أ#مهية
، رئHس ؤ�عضاء جلنة وٕاهنا لفرصة كذé �لتعبري �لسادة املس�شار�ن

اNا´لية وامجلاOات الرتابية واجلهات والب�Jات أ#ساس?ية، Oىل معيق 
¢مbنان والتقد�ر Oىل الروح الوطنية العالية اليت طبعت النقاش وOىل 

  .ٔ�جواء النقاش اليت سادت ٔ�شغال هذه ا�لجنة
  حرضات الس?يدات والسادة،

رمك مج� من لقد ٔ�رىس مرشوع هذا القانون املعروض Oىل ٔ�نظا
املس?تxدات Ìري املس?بوقة Tرشيعيا  يف بالدË، يف تنامغ مع أ#هداف اليت 
Ùسعى ٕاىل الوصول ٕا�هيا مجيعا، Oىل مس?توى ٕانقاذ أ#رواح املهددة cهنيار 
املباين ا#ٓي� �لسقوط وحتسني ظروف سكن أ#رس املعنية واحلد من 

رضي و¢رتقاء مظاهر الهشاشة والفقر وا�هتمHش وحتسني املشهد احل
بظروف HOش الساكنة، cلنظر ٕاىل ٔ�ن احلزي ال ìسمح cس?تعراض لك هذه 
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  :املس?تxدات، فس?نقbرص Oىل ٔ��رزها ممتث� يف ما ييل

ٕا|داث واك� وطنية مbخصصة يف جمال التxديد احلرضي وت¹ٔهيل  -
 املباين ا#ٓي� �لسقوط؛ 

يم املباين حتديد وتدقJق املفاهمي أ#ساس?ية املتعلقة خصوصا مبفهو -
 ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي؛

حتديد وضبط ٔ�دوار مجيع املتد´لني ومسؤولياهتم، مبا فهيا مسؤولية  -
ماليك املباين ا#ٓي� �لسقوط ٔ�و مس?تغلهيا، سواء اكنوا خواصا ٔ�و 

 معومJني، فضال عن تدقJق إالجراءات الواجب اختاذها؛

 ا#ٓي� �لسقوط والتxديد احلرضي؛ ت¹ٔطري معلية التد´ل يف املباين -

-  éت يف جمال التد´ل يف البناء ا#ٓيل �لسقوط، وذËتعز�ز الضام
 من ´الل تعليل القرارات و¢س�¾اد ٕاىل اخلربة التق¾ية القaلية؛ 

ضامن ٕايواء وٕاOادة ٕاساكن شاغري �لمباين ا#ٓي� �لسقوط عند  -
 ¢قbضاء؛

ش�اص املؤهلني �لقJام سن مقbضيات تتعلق cملراقaة وحتديد ا#ٔ  -
 مبعاينة ا�الفات؛

و�ٓخر نقطة، ٔ�يضا حتديد العقوcت الزجرية املتعلقة مب�الفة ٔ�حاكم  -
 .هذا املرشوع

تلمك ٔ�مه مضامني ومقbضيات هذا القانون املطروح ٔ�ماممك �لتصويت، 
  .94.12هذا فö يتعلق cلقانون 

jمتمي القانون اÞي يقيض بتغيري و  106.12ٔ�ما فö يتعلق cلقانون 

املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، كام هو واحض من  18.00
عنوانه فٕان هذا املرشوع هيدف ٕاىل مراجعة وحتيني نظام امللكJة املشرتكة 
ملواÊبة التحوالت السوس?يو ثقافJة ببالدË وجتاوز السلبيات والنواقص اليت 

ا العمل، كام �روم ٔ�يضا الت¹ٔطري القانوين تعرتي املنظومة القانونية اجلاري هب
لٕالقaال املزتايد Oىل السكن امجلاعي لتمثني أ#وعية العقارية وTشجيع البناء 
العمودي يف ٕاطار امللكJة املشرتكة، مع Tس?يري الولوج ٕاىل امللكJة يف ٕاطار 
السكن ¢جÚعي وتوس?يع نطاق تطبيق امللكJة املشرتكة ل�شمل ٔ�يضا 

  . قي، الفJالت والبناء املنجز Oىل مرا|لالبناء أ#ف
وهيمين يف هذه املناس?بة ٔ�ن ٔ�ذÊر الس?يدات والسادة املس�شار�ن 

 :احملرتمني ب¹ٔمهية مس?تxدات مرشوع هذا القانون، فö ييل
تدقJق ا�متيزي بني أ#جزاء املشرتكة وأ#جزاء املفرزة ونظام احلقوق التابعة  -

  للك مهنام؛
ملؤقت �لنصHب الشائع لïٔجزاء املشرتكة يف ٕاطار العقار ٕاماكنية التÀديد ا -

  املنجز Oىل مرا|ل؛
  م¾ع القسمة ٔ�و احلجز ٔ�و التفويت ٔ�و البيع اجلربي لïٔجزاء املشرتكة؛ -
تدقJق قواOد Tس?يري احتاد املالك وانعقاد امجلع وصالحJاته ومسطرته،  -

 Tسمية مسطرة اس?تدOائه وسري ٔ�شغاÝ، ٕاىل Wانب ضبط قواOد ومعايري
  ؛"وÊيل احتاد"
  حتديد التاكليف املتعلقة cحملافظة Oىل امللكJة املشرتكة؛ -
  تدقJق نظام ومسطرة ٕايداع وTسجيل ٕاشهار نظام امللكJة املشرتكة؛ -
تعز�ز ضامËت حتر�ر وتوقJع عقود التفويت اخلاضعة لنظام امللكJة  -

  املشرتكة؛
  ملالية وإالدارية؛تدقJق عقود والزتامات املالك املشرتكني ا -
رسام عقارO íىل الوWه  20حرص ٕاماكنية ممارسة حق أ#فضلية يف |دود  -

  أ#قىص؛
إالقbصار يف حضور اجOÚات امجلع العام Oىل املالك املشرتكني ا�Þن  -

  يوWدون يف وضعية سلمية؛
تدقJق حق التصويت يف امجلع العام الحتاد املالك املشرتكني ورشوط  -

  تفويضه؛
  توضيح jكو�ن ٔ��زة ٕادارة وTس?يري امللكJة املشرتكة؛ -
  س?نوات عوض س?ن�ني؛ 5متديد W�ٔل تقادم ديون ¢حتاد ٕاىل  -

ؤ�´ريا، فbح ٕاماكنية ٕا|داث حساب احbياطي ملوا�ة املصاريف Ìري 
  .املرتقaة

هذه يه ٔ�مه مضامني هذا القانون، موضوع التصويت هذه اجللسة 
  .العامة

  .ئHس، الس?يدات والسادة املس�شار�نشكرا لمك، الس?يد الر 

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا جزيال، الس?يدة الوز�رة، Oىل هذا التقدمي

  ٕاذن، هل نعترب ٔ�ن التقر�ر�ن قد وزOا؟ 
  .ما اك�ن مشلك

ٕاذن، ن�bقل ا#ٓن ٕاىل التصويت Oىل مواد مرشوع القانون أ#ول 
اكنت هناك ٕاذا . تفضل ٔ� س?يدي.. ، ؤ�عرض املادة أ#وىل Oىل94.12

  .بعض املدا´الت املكbوبة، تفضل الس?يد الرئHس
ٕاذن، بعد التوصل ا#ٓن ببعض التد´الت اخلاصة ببعض السادة رؤساء 

 :الفرق، ن�bقل ٕاىل التصويت ؤ�عرض Oليمك املادة أ#وىل
  .إالجامع: املوافقون

، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2: وcلتايل ٔ�نتقل ٕاىل املادة
13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،
27 ،28 ،29 ،30 ،31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،
  .52، ؤ�´ريا 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41

  .إالجامع: املوافقون Oىل هذه املواد
  : ٔ�عرض مرشوع القانون �رمbه Oىل التصويت

  .إالجامع
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 94.12لس قد وافق Oىل مرشوع القانون رمق ا�ٕاذن Ùسxل ٔ�ن 
  . املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي

اÞي يقيض بتغيري وjمتمي  106.12ون�bقل ٕاىل مرشوع القانون املوايل 
  . املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة 18.00القانون رمق 

  . التقر�ر قد وزع
ا´الت، تنظن راها قد مت ال�سلمي، من ٔ�راد ٔ�ن ìسمل لقد سمل املد

  .املدا´� مكbوبة
  .ن�bقل ٕاىل التصويت

  :ؤ�عرض املادة أ#وىل Oىل التصويت
  .ٕاجامع: املوافقون

  : 4ؤ�´ريا  3، 2املادة 
  .إالجامع

  .ٔ�عرض املرشوع �رمbه Oىل ا�لس املوقر
  .إالجامع: املوافقون

 106.12افق Oىل مرشوع القانون رمق ا�لس قد و ٕاذن Ùسxل ٔ�ن 
املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة  18.00اÞي يقيض بتغيري وjمتمي القانون رمق 

  . �لعقارات املب�Jة
  .وشكرا الس?يدة الوز�رة Oىل املسامهة دíلمك

ن�bقل ٕاىل مرشوع القانون ما قaل أ#´ري، وهو مرشوع القانون رمق 
  .شفائية اجلامعيةاملتعلق cملراكز ¢س�  70.13

  .اللكمة �لس?يد وز�ر الصÀة، تفضيل الس?يدة الوز�رة، حصليت اليوم

الس?يدة الوز�رة املنتدبة Nى وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والبH.ة، امللكفة 
  : cملاء، نيابة عن الس?يد وز�ر الصÀة

  .شكرا الس?يد الرئHس
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك، cمس الس?يد وز�ر الصÀة، اÞي ìرشفين اليوم 
تعذر Oليه احلضور اليوم، مرشوع قانون يعترب ٔ�مه املشاريع املهيلكة بقطاع 

املتعلق cملراكز  70.13الصÀة، ويتعلق أ#مر مبرشوع القانون رمق 
¢س�شفائية اجلامعية، اÞي يندرج مضن املشاريع الواردة يف ا�طط 

  .2016و 2012رشيعي �لفرتة ما بني احلكويم ال� 
و�ريم مرشوع هذا القانون ٕاىل ٕاOادة تنظمي املراكز ¢س�شفائية 
اجلامعية وحتديد املهام املنوطة هبا وٕاOادة هيلكة ٔ��زهتا التداولية وإالدارية 

  .طبقا ملا هو معمول به Oىل صعيد cيق املؤسسات العمومJة
لسمك املوقر �لمصادقة يف تقوية وتتxىل ٔ�مهية املرشوع املعروض Oىل جم 

دور املراكز ¢س�شفائية احلالية وكذا تó اليت سوف يمت ٕا|داUا مس?تقaال 
يف جمال تقدمي العالWات العامة واملتخصصة يف جمال التكو�ن الطيب والش?به 

  .الطيب والبحث العلمي والصÀة العمومJة

  :ولهذا الغرض، هيدف املرشوع ٕاىل

اس�شفايئ Wامعي بوجود لكية طب معومJة ربط ٕا|داث لك مركز  -
�لطب والصيد� وعند ¢قbضاء لكية لطب أ#س?نان، نظرا 
لالرتباط الوثيق بني هذه اللكيات واملراكز ¢س�شفائية اجلامعية، 
خصوصا فö يتعلق cلت¹ٔطري الطيب �لطلبة أ#طباء والصياد� أ#طباء 

 ؤ�طباء أ#س?نان وكذé أ#طر الش?به طبية؛

حماور  4صيل �ام املراكز ¢س�شفائية اجلامعية وحتديدها يف تف  -
 والبحث العلمي واخلربة و¢بتاكرالعالج والتكو�ن : ٔ�ساس?ية ويه

 والصÀة العمومJة؛

حتسني حاكمة املراكز ¢س�شفائية اجلامعية، Ocٕادة النظر يف jرÊيبة  -
 جمالسها إالدارية وجلان Tس?يريها، مع احلرص Oىل اNميقراطية

ال�شارÊية، من ´الل ٕادراج رؤساء جمالس اجلهات وامجلاOات 
الرتابية املعنية ورئHس ا�لس الوطين �لهيئة الوطنية لïٔطباء 
والطبaHات ومد�ر الواك� الوطنية �لت¹ٔمني الصحي وممثيل أ#ساتذة 
الباح@ني يف الصيد� والطب وطب أ#س?نان، Oالوة Oىل ممثيل cيق 

 � هبذه املراكز؛الف.ات أ#خرى العام

تفصيل اخbصاصات جمالس ٕادارة املراكز وتدقJقها، Oىل غرار ما Wاء  -
يف مجيع القوانني احلديثة املتعلقة cملؤسسات العمومJة جلعل هذا 
القانون م¾ارا ٔ#عضاء جمالسها إالدارية ومرجعا واحضا �لمراقaة 

 واحملاس?بة؛

 ة اجلامعية؛تفصيل �ام واخbصاصات مدراء املراكز ¢س�شفائي -

هيئات اس�شارية Nى هؤالء املدراء ملساOدهتم Oىل  4ٕا|داث  -
حسن تدبري هذه املراكز، ويتعلق أ#مر مبxلس أ#طباء ؤ�طباء 
أ#س?نان والصياد� وجملس املمرضات واملمرضني وا�لجنة 

 ¢س�شفائية اجلامعية وجملس اليقظة الصحية؛

اكز ¢س�شفائية، من حJث ؤ�´ريا، حتديد ٔ�حاكم تتعلق مبزيانية املر  -
املوارد والنفقات وكذا فö يتعلق cلف.ات أ#خرى العام� هبذه 

  .املراكز
ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�غتمن هذه املناس?بة ٔ#تقدم cلشكر اخلالص 
�لس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون 

جمهود ؤ�يضا Oىل جتاوهبم مع ٔ�هداف الثقافJة و¢جÚعية، Oىل ما بذلوه من 
ومرايم هذا املرشوع املطروح ٔ�ماممك من W�ٔل ٕاغناء هذه املراكز والرفع من 

  .مردودية معلها
  .تلمك يه ٔ�مه مضامني هذا القانون املعروض ٔ�ماممك �لتصويت

  :الس?يد رئHس اجللسة
  . شكرا مرة ٔ�خرى الس?يدة الوز�رة
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يم، مقررة ا�لجنة يف تقدمي ٕاذن ا#ٓن هل jرغب الس?يدة ´دجية الزو
  التقر�ر ٔ�و نعترب ٔ�نه وزع؟ 

  .شكرا
  ٕاذن هل هناك من مدا´�؟ 

  هل هناك من مدا´� ٔ�خرى؟ .. تفضل الس?يد الرئHس
  .ٕاذن ن�bقل ٕاىل التصويت Oىل مواد املرشوع

  :املادة أ#وىل
  .إالجامع: املوافقون

، 11، 10 ،9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2املادة : ن�bقل �لمواد املوالية
12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 

  .26ؤ�´ريا 
  .إالجامع Oىل مجيع املواد: املوافقون

  : املرشوع �رمbه، ٔ�عرضه Oىل التصويت
  .ٕاذن إالجامع
املتعلق  70.13ا�لس قد وافق Oىل مرشوع قانون رمق ٕاذن نعترب ٔ�ن 

  .ا é، الس?يدة الوز�رة، Oىل املسامهة، فشكر cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية

ن�bقل ٕاىل �ٓخر مرشوع قانون معروض Oىل Wلس�¾ا اليوم، وهو 
اÞي يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد  51.15مرشوع القانون رمق 

  .اخلامس، واللكمة �لس?يد وز�ر الثقافة، فليتفضل مشكورا

  :الس?يد محمد أ#مني الصبيحي، وز�ر الثقافة
  .الثقافةؤ�´ريا 

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني
T�ٔرشف بتقدمي مرشوع قانون يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد 
اخلامس، ؤ�ريد هنا ٔ�ن W�ٔدد الشكر �لجنة التعلمي والشؤون الثقافJة 

نون و¢جÚعية جبميع ٔ�عضاهئا Oىل تفاOلها وجتاوهبا مع هذا مرشوع القا
املتعلق ب�¾ظمي املرسح الوطين محمد اخلامس اÞي تقدم¾ا به، وقد مكن معل 
ا�لجنة من ´الل تعديالهتا واقرتا|اهتا من جتويد هذا املرشوع، حىت �كون 
يف مس?توى تطلعات املرسح الوطين محمد اخلامس وتطلعات احلقل الثقايف 

  .وكذا مس?تxدات احلقل الثقايف
|دث س?نة ؤ�ريد هنا ٔ�ن ٔ�ذÊر ب¹ٔن ا X� ملرسح الوطين محمد اخلامس قد

، ؤ�صبح مؤسسة معومJة jمتتع cلشخصية املعنوية و¢س?تقالل 1962
  . 1973فربا�ر  22املادي، مبقbىض ظهري رشيف مبثابة قانون بتارخي 

ؤ�´ذا بعني ¢عتبار، املس?تxدات واملتغريات اليت يعرفها احلقل الثقايف 
ٕاىل املرسح الوطين محمد اخلامس، وكذا  والفين وتطور املهام املعهودة

لك . التحوالت اليت يعرفها Tس?يري وٕادارة املؤسسات العمومJة وتدبريها املايل
  .هذا، فرض Oلينا مالءمة القانون املؤسس �لمرسح الوطين محمد اخلامس

  :ومن بني هذه املس?تxدات، ميكن الوقوف Oىل

ملرسحJة تضم ما يناهز توفر املغرب اليوم Oىل ش?بكة �لفضاءات ا: ٔ�وال -
ٔ�ي املرسح الوطين محمد (قاOة �لعرض، مما جعل هاذ املؤسسة  125

 قاطرة لهاذ الش?بكة، ومؤسسة مرجعية �لمصاحل يف املغرب؛) اخلامس

حتوالت املشهد الثقايف والفين، وخصوصا ما وصلت ٕاليه : �نيا -
ٔ�ي (الصناOات الثقافJة وإالبداعية الوطنية، اÞي جعل املؤسسة 

 تنفbح Oىل خمتلف ف¾ون العرض، ولHس فقط املرسح؛) املرسح

حتول املؤسسة من قاOة اس?تقaال العروض ٕاىل دور املنتج : �لثا -
 واملروج لïٔعامل الف¾ية واملسامه يف التكو�ن التقين والفين؛

رضورة توس?يع صالحJات ا�لس إالداري من حتديد التو�ات : رابعا -
احلساcت الس?نوية ووضع خمطط  العامة، وحرص املزيانية وحرص

  .تنظميي والنظام أ#سايس ٕاىل �ٓخره
وهكذا، فان هذا املرشوع اÞي هو بني ٔ�يد�مك ìس?تجيب لهذه 
التحوالت، وìشلك مالءمة دقJقة �لمهام املنوطة اليوم مبؤسسة املرسح 

  .الوطين محمد اخلامس
  .وشكرا لمك

  :الس?يد رئHس اجللسة
O ،ىل هذا التقدميشكرا جزيال، الس?يد الوز�ر.  

ٕاذن، نعترب ٔ�ن التقر�ر .. ٕاذن، الس?يدة ´دجية، ٕاذن، نعترب يه اكع ما
  .قد وزع

  ا#ٓن، هل هناك من مدا´�؟ 
  .ما اكي�ش

  .ن�bقل �لتصويت
  : املادة أ#وىل، ٔ�عرضها Oىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
  .9ؤ�´ريا،  8، 7، 6، 5، 4، 3، 2املادة : املواد املوالية

  .إالجامع Oىل مجيع املواد: قوناملواف
  : املرشوع �رمbه، ٔ�عرضه Oىل التصويت

  .إالجامع
اÞي  51.15وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع القانون رمق ٕاذن، 

  .يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس
  . وهكذا، çكون فقد ٔ�هنينا ٔ�شغالنا، وشكرا é الس?يد الوز�ر

  .ورفعت اجللسة

**************************  
  .املدا´الت املكbوبة املسلمة لرئاسة اجللسة: امللحق

I . ارشة بناهئا  59.14مرشوع قانون رمقaناء سفن الصيد ومbقc املتعلق
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  .وjرمميها
  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية. 1

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

 ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، الس?يد
ٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل çمثن املقbضيات اليت Wاء هبا املرشوع اÞي 
هيدف ٕاىل ضبط جمهود الصيد البحري بغرض هنج س?ياسة فعا� �هتيئة 

  .املصايد واحلد من الصيد اجلاýر اÞي هيدد اس?تدامة ا�زون السميك
رج خمصصة ملامرسة الصيد التxاري فaناء لك سفJنة cملغرب ٔ�و cخلا

حتت العمل املغريب ٔ�و اقbناؤها cخلارج ٔ�و اس�aدالها ٔ�و من ´الل بناء سفJنة 
صيد Wديدة ٔ�و اقbناهئا ٔ�و jرمميها جيب ٔ�ن �كون موضوع رخصة مس?بقة 
Tسلمها إالدارة ا�تصة، وكذé الش¹ٔن عندما ي�bج عن هذا الرتممي تغيري يف 

بH¾ة يف وثيقة �Wس?ية السفJنة املذÊورة ٔ�و جواز خصائصها أ#ساس?ية امل 
  .ٔ�ماهنا، ´اصة ٔ�و تغيري ميس محولتهيا ٔ�و حمرÆها ٔ�و نوع الصيد اÞي متارسه

مفن ش¹ٔن املصادقة Oىل هذا املرشوع ٔ�ن ìسمح �لسلطات ا�تصة 
مبصادرة سفن الصيد املش?يدة لالش?تغال حتت العمل املغريب Ìري املرخص 

دارة أ#مالك ا�زنية ب&Jع لك سفJنة �لصيد مت بناؤها لها، ويعطي احلق الٕ 
دون احلصول Oىل الرتخJص من Nن اجلهة ا�تصة اليت لها احلق يف تدمري 

  .السفن املصادرة، يف |ا� Oدم وجود من ìشرتهيا
ٔ�ملنا ٔ�ن Tسامه املصادقة Oىل هذا املرشوع يف احلد من العشوائية يف 

رخصة املس?بقة، واليت اصبحت تعد مبثابة بناء السفن دون احلصول Oىل ال
رشوط "�ش¹ٔن ) 1962ٔ�كتو�ر(خمالفات لتدارك غياب العقوcت يف ظهري 

  ".م¾ح اجل�س?ية املغربية لبعض مراÊب الصيد ٔ�و ¢حbفاظ هبا
  .للك ما س?بق، فٕاننا نصوت cٕالجياب Oىل هذا املرشوع

 :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل. 2
  رتم، الس?يد الرئHس احمل

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

T�ٔرشف اليوم ب¹ٔن ٔ�تناول اللكمة cمس ¢حتاد املغريب �لشغل من W�ٔل 
يتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا  59.14م¾اقشة مرشوع قانون رمق 

  .وjرمميها
من ا�االت احليوية لالقbصاد  Ê�ٔيد ٔ�ن جمال الصيد البحري يعترب

الوطين، نظرا الرتباطه cلسوق العاملية من �ة والسوق الوطنية من �ة 
ٔ�خرى، وكذا ل�شغي8 ليد Oام� �مة ؤ�ن مس¹ٔ� ت¹ٔطريه وتنظميه تد´ل يف 
ٕاطار ٕاسرتاتيجية إالقالع ¢قbصادي اÞي ت�شده بالدË من ´الل تطو�ر 

 .الوطين وحتسني �ٓليات وظروف إالنتاج
  الس?يد الرئHس، 

هيدف هذا القانون، وكام Wاء يف تقدميه، ٕاىل ت¹ٔطري جمهود الصيد من 

W�ٔل اس?تغالل عقالين �لرثوة البحرية واس?تدامة ا�زون السميك Oرب تق¾ني 
رشوط بناء سفن الصيد وjرمميها، وكذا الوقاية وحماربة الصيد Ìري القانوين 

ريا تعممي الرتخJص املس?بق لHشمل مجيع وÌري املرصح به وÌري املنظم، ؤ�´
  .ٔ�نواع سفن الصيد cل�س?بة لبناهئا ٔ�و اقbناهئا ٔ�و jرمميها

ومن ´الل ما س?بقت إالشارة ٕاليه، نالحظ ٔ�ن هذا القانون Wاء 
ليؤطر جمال الصيد البحري من ´الل ضبط سفن الصيد �لك ٔ�نواعها، 

سفJنة يف |ا� وضبط املساطر الواجب اتباعها من طرف الرcن قائد ال 
وقوع حوادث حبري وضبط |دود واخbصاصات إالدارة خبصوص التحقJق 
يف ٔ�س?باب لك احلوادث وٕاOداد احملارض واملدة الواجب من ´اللها توجJه 
تó احملارض ٕاىل السلطة القضائية، كام Ùسxل cٕالجياب وضع ٕاطار قانوين 

بحري الوطين من �لسفن وتنظمي النقل البحري وحامية البÀارة واملنتوج ال 
لك اس?تغالل عشوايئ، وكذا من W�ٔل احلد من الفوىض وحتديد جحم لك 
سفJنة وجحم املسموح صيده حبسب املرخص به من ´الل التق¾ني، بدء من 
صاحب ا�ال وحتر�ره من الفوىض، وكذا ضبط السفن اليت يه حمط بناء 

ضعيات وحتديد تó اليت يه حمط ٕاصالح وjرممي، لتاليف اس?تغالل الو 
  .والتالعب Oىل القانون

وحJث ٔ�ن القانون ذو طابع تقين وهيدف ٕاىل تنظمي هذا ا�ال، فٕاننا يف 
  .فريق ¢حتاد املغريب �لشغل س?نصوت cٕالجياب Oىل هذا املرشوع

 . والسالم

II . ه امللحق أ#ول من  46.12مرشوع قانون رمقaي يغري و�متم مبوجÞا
 31، موافق 1337ن جامدى ا#ٓخر م 28الظهري الرشيف الصادر يف 

 .، مبثابة مدونة التxارة البحرية1919مارس 
  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 

اÞي يغيري و�متم مبوجaه الظهري  46.12خبصوص مرشوع قانون رمق 
مبثابة ، 1919مارس  31، املوافق ل 1337ية جامدى الثان  28الرشيف 

ة، واÞي تقدمت به وزارة الفال|ة والصيد البحري، مدونة التxارة البحري
فٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل çمثن مقbضيات هذا املرشوع، حJث مل يعد 
مقaوال، يف رٔ�ينا، اس?تعامل بعد العبارات واملصطلÀات يف نص املدونة 

Tسا�ر النظام القانوين اجلاري به العمل، cٕالضافة ٕاىل احلالية واليت مل تعد 
تنصيصها احلايل cٕعفاء مراÊب الصيد التقليدي من ٕاجaارية التوفر Oىل جسل 
�لطامق ال ìسمح حبسن ت�aع Ùشاط البÀارة العاملني Oىل مbهنا، وحيول دون 
¢س?تفادة من تعويضات الصندوق الوطين �لضامن ¢جÚعي والت�aع 

وcلتايل فٕان هذا املرشوع Wاء لتحيني املصطلÀات املس?تعم� يف  الطيب،
مدونة التxارة البحرية وكذé مaالغ الغرامات املنصوص Oلهيا ومتديد ٕالزامJة 
التوفر Oىل جسل �لطامق العامل Oىل سفن الصيد الصغرية ومراجعة 
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املقbضيات املتعلقة cلتحقJق البحري عند وقوع احلوادث البحرية وكذا 
تدقJق املساطر القضائية عند بيع السفن، خصوصا من W�ٔل متكني ¢دارة 

  .من التدبري الشفاف �لتقJيدات واNيون املسO �xىل السفن
للك إالجيابيات السالفة اÊÞر، فٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل نصوت 

  .cٕالجياب Oىل مضامني هذا املرشوع
  .والسالم Oليمك ورمحته تعاىل و�راكته

 : فريق ¢حتاد املغريب �لشغلمدا´� .2
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٕان م¾اقشة مرشوع القانون املذÊور تندرج يف ٕاطار تغيري وjمتمي الظهري 
مبثابة ) 1919مارس 31( 1337جامدى ا#ٓخرة  28الرشيف الصادر يف 

نة التxارة البحرية يف ٕاطار مواÊبة التطورات اليت عرفها القطاع البحري مدو 
  .الوطين معوما وقطاع الصيد بصفة ´اصة

ٕان املرشوع �رت¹ٔي مواص� العمل Oىل حتسني مقbضيات مدونة التxارة 
البحرية اليت تعترب املرجع القانوين املؤطر �ل�شاط البحري مبختلف فروOه 

مقaوال ¢س?مترار يف اس?تعامل بعض العبارات وجماالته، حJث مل يعد 
واملصطلÀات يف نص هذه املدونة، واليت مل تعد تتالءم مع الس?ياق الوطين 

زد Oىل ذé ٔ�ن . احلايل وال ت�سجم مع النظام القانوين اجلاري به العمل
ٕاعفاء مراÊب الصيد التقليدي من ٕالزامJة التوفر Oىل جسل �لطامق كام اكن 

ìسمح ٕاطالقا حبسن تبع Ùشاط البÀارة العاملني Oىل مbهنا، معموال به ال 
وهذا ما حيول دون اس?تفادهتم املنتظمة من تعويضات الصندوق الوطين 
�لضامن ¢جÚعي وجتميع ساOات العمل لالس?تفادة من التقاOد يف هذا 

  . ا�ال
وحنن يف ٕاطار ¢حتاد املغريب �لشغل Ùسهر و�لك حزم Oىل ٔ�ن حترتم 

الطبقات العام� والشغي� البحرية، سواء Oىل مس?توى التغطية حقوق 
كام ٔ�ن القانون Wاء من �ة . ¢جÚعية والتغطية احلية هذا من �ة

ٔ�خرى، وهذا يد´ل يف ا�ال التقين والتنظميي من W�ٔل وضع مجموOة من 
ا#ٓليات القانونية لتحسني املصطلÀات املس?تعم� يف مدونة التxارة البحرية 

كذا مaالغ الغرامات املنصوص Oلهيا كام س?بقت إالشارة ٕاىل ذé، ؤ�خص و 
  :ÊÞcر

متديد الزامJة التوفر Oىل جسل الطامق العامل Oىل منت سفن الصيد 
 الصغرية؛

مراجعة املقbضيات املتعلقة cلتحقJق البحري عند وقوع احلوادث 
 البحرية؛

W�ٔ من ö?ق املساطر القضائية لبيع السفن السJل متكني إالدارة تدق
ا�تصة من التدبري الشفاف واملوضوعي �لتقJيدات واNيون املسO �xىل 

 .السفن

كام ٔ�ن TشكJل ا�لجن إالدارية �لتحقJق البحري س?ميكن من مجع 
املعلومات املفJدة وحتليلها وحتديد الظروف وأ#س?باب الفعلية واملمك¾ة 

بات لك ٕا´الل بقواOد �لÀادث دون إال´الل cلتحقJق القضايئ، هبدف ٕاث 
  .املال|ة والسالمة Oىل منث السفن

  الس?يد الرئHس، 
ٕان ما Wاء يف مواد القانون هيدف ٕاىل توضيح املساطر الواجب اتباعها 
من طرف الرcن امللكف بقJادة السفJنة ومن طرف إالدارة، وهذا ما 
الشك فJه سHسامه يف وضع ٔ�سس قانونية ومساطر متكن من توضيح 

الواجaات ووضع |د �لتxاوزات اليت ميكن ٔ�ن ت�bج عن طامق احلقوق و 
التق¾ية ٔ�و العاملني هبا، وهذا س?يكون قمية مضافة لتكرìس دور القانون يف 

  .املعامالت والعالقات بني مكوËت طامق السفJنة
وٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل س?نعمل Oىل تHسري التصويت 

لقانون Wاء مبقbضيات Tسري يف اجتاه Oىل املرشوع، س?ö ؤ�ن مرشوع ا
ٕاجيايب لتطو�ر القطاع، اكلرفع من محو� املراÊب وكذا حتديد مفاهمي 
املصطلÀات اجلاري هبا العمل، كام ٔ�ننا Ùسxل cٕالجياب ٕا|داث جسل 
املواÊبة cل�س?بة �لعاملني يف الصيد التقليدي اÞي يعرف مجموOة من 

 jكرìس ٕاجaارية التغطية الصحية، ا�اطر، كام سHسامه هذا القانون يف
  .ويه من ٔ�مه مطالبنا يف جمال حتسني ٔ�وضاع الشغي� �شلك Oام

  . éÞ فٕاننا س?نصوت cٕالجياب Oىل نص املرشوع
  .والسالم

III . لرت| 113.13رمق مرشوع قانونc ال الرعوي وهتيئة وتدبري املتعلق
  .ا�االت الرعوية واملراعي الغابوية

 :ٔ#صا� واملعارصةمدا´� فريق ا .1
 الس?يد الرئHس، 
 السادة الوزراء، 

 ٕاخواين املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�سامه cمس فريق أ#صا� واملعارصة يف م¾اقشة مرشوع 

يتعلق cلرت|ال الرعوي وهتيئة وتدبري ا�االت الرعوية  113.13قانون رمق 
ة ل&سط و�ة واملراعي الغابوية، ويه فرصة لنا يف فريق أ#صا� واملعارص 

س?يجيب Oىل العديد من  -ال حما�  -نظرË حول هذا املرشوع الهام واÞي 
إالشاكالت الواقعية، اليت يعاين مهنا قطاع الرعي ببالدË وجتاوز 
¢نعاكسات السلبية �لرعي اجلاýر Oىل النظم الغابوية من �ة وOىل 

 .ممتلاكت املواطنني من �ة ٔ�خرى
 الس?يد الرئHس، 

ن التÊٔ¹يد Oىل أ#مهية ¢قbصادية و¢جÚعية الكربى اليت حتظى بد مال
 53هبا املراعي cلنظر المbدادها اجلغرايف الشاسع، حJث تبلغ مساحهتا 

ماليني هكbار مكروج  3.5مليون قاب� لٕالOداد و 21مليون هكbار، مهنا 
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وي يعد مليون هكbار مضن ا�ال الغابوي، كام ٔ�ن ا�ال الرع 5.5احللفاء و
 ٔcمصدرا �ام �ل. 

ٕاىل Wانب ذé فٕان ا�ال الرعوي ببالدË هيم ف.ة اجÚعية واسعة 
اخbارت منط الرت|ال لرتبية املوايش، مع ما يعنيه ذé من صعوcت 
وحتدíت مرتبطة cلظروف املناخJة، اليت ت�سم بندرة ال�ساقطات املطرية 

املرتبطة cلرت|ال  وOدم انتظا�ا، ٕاىل Wانب صعوcت ظروف العHش
 .وقساوهتا

لقد كنا çمتىن يف فريق أ#صا� واملعارصة ٔ�ن يمت ¢هÚم من طرف 
كنا . احلكومة هبذا ا�ال احليوي cلقدر اÞي اهمتت فJه بقطاOات ٔ�خرى

çمتىن ٔ�ن يوازي ا�هود اجلبار اÞي مت اختاذه Oىل مس?توى خمطط املغرب 

ري وا�هتيئة الفالحJة، جمهود بنفس أ#خرض، ´اصة يف ٕاطار �رËمج ال
املس?توى لت¹ٔهيل وjمنية املراعي من ´الل ´لق محميات رعوية وغرس 
الشxريات العلفJة وت¹ٔهيل وjكو�ن الكسابة وتطو�ر ظروف معHش?هتم 

 .وتطو�ر وjمثني خمتلف سالسل إالنتاج املرتبطة cملراعي
بل ٕان الوترية  لقد بدا واحضا الت¹ٔخر الكaري يف فbح هذا الورش الهام،

اليت يعرفها هذا ا�ال تبقى بطيئة Wدا وال Tسا�ر جحم ¢نتظارات اليت 
يضعها الكسابة Oىل تطو�ر ا�االت الرعوية، ´اصة ؤ�ن خمطط املغرب 
أ#خرض يقرتب من هنايته، وهو ا�طط اÞي مت ¢لزتام ´الÝ بوضع ٕاطار 

أ#Ùشطة وا�االت املرتبطة قانوين شامل ومالمئ �لمنظومة العامة �لرعي و 
 . هبا

 الس?يد الرئHس، 
cلرجوع ملقbضيات املرشوع اÞي بني ٔ�يدينا، يت&ني ٔ�نه Wاء من W�ٔل 
وضع ٕاطار قانوين ينظم ا�ال الرعوي من W�ٔل ملء الفراغ القانوين املرتبط 
هبذا ا�ال، واÞي ìشلك Oامال ٔ�ساس?يا لطغيان خمتلف مظاهر التدهور 

اجلاýر يف ظل إالÊراهات املناخJة وjراجع املسا|ات العلفJة و¢س?تغالل 
والضغط املامرس Oىل ا�االت الرعوية، مما ينعكس �شلك سليب Oىل 
املنظومة البي#Jة وìسامه يف ظهور م¾ازOات بني الر|ل ؤ�حصاب أ#رايض 

 .الزراعية
ها، ٕاننا يف فريق أ#صا� واملعارصة، وcلرمغ من املالحظات اليت ٔ�بدينا

Oىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون سHسامه �شلك Êبري يف إالWابة Oىل 
خمتلف أ#س?ئ� املرتبطة بتطو�ر هذا ا�ال احليوي، واÞي حيظى ب¹ٔمهية 
اقbصادية واجÚعية كربى، ´اصة ؤ�نه Wاء مبقbضيات Oىل درWة Êبرية من 

ا�االت  أ#مهية من قaيل وضع القواOد املتعلقة cٕ|داث وهتيئة وتدبري
الرعوية واملراعي الغابوية ووضع الرشوط والقواOد املتعلقة بفbح هذه 
ا�االت ووضع أ#�زة وا#ٓليات املؤسساتية لتنظمي ال�شاط الرعوي وتدبري 

 . الزناOات املرتبطة به
فضال عن ذé، فٕان هذا املرشوع Wاء مبقbضيات Tس?هتدف Tشجيع 

 .Oد ورشوط الرت|ال الرعوي وتنظميهٕا|داث التنظöت الرعوية، ووضع قوا

 الس?يد الرئHس، 
لقد س?بق لنا يف فريق أ#صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدO Ëىل ٔ�مهية هذا 
املرشوع قانون واNور املنتظر م¾ه يف ت¹ٔهيل املراعي وتطو�رها من W�ٔل 

ومن . ¢س?تxابة �لÀاجJات املزتايدة �لكسابة ومس?تغيل املسا|ات الرعوية
كد Oىل املوقف اÞي OربË عنه Oىل مس?توى ا�لجنة هذا املنطلق نؤ

cلتعاطي إالجيايب مع هذا املرشوع قانون والتصويت Oليه cٕالجياب مع 
 : رضورة Tسجيل املالحظات التالية

رضورة Tرسيع وترية هتييء املراعي املوجودة وٕا|داث مراعي Wديدة  -
 من W�ٔل تدارك العجز احلاصل يف هذا ا�ال؛

يع ¢س�Íر يف هذا ا�ال من ´الل توفري الرشوط دمع وTشج  -
املالمئة �لمس�مثر�ن وتوفري اNمع املادي وا�لوHWس�Jيك Oىل غرار ما هو 

 معمول به يف خمتلف القطاOات أ#خرى؛
-  éرب هتيئة املساO بتطو�ر القطاع الرعوي �Jتوفري الرشوط الكف

وjمثني خمتلف سالسل إالنتاج الرعوية وٕاÙشاء وجتهزي نقط املاء وكذا تطو�ر 
 املرتبطة cملراعي؛

 :مدا´� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب .2
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

تتعرض العديد من املراعي ´اصة يف املناطق القا|� والش?به قا|� ٕاىل 
كام تواWه بالدË . تغالل العشوايئ وÌري املعقلن، مما ìسامه يف تدهورها¢س? 

حتدÊ íبريا يتxىل يف ¢خنفاض املس?متر �لمسا|ات الرعوية ونقص التنوع 
البيولو÷، مما يؤúر �شلك سليب Oىل املنظومة البي#Jة، بفعل ارتفاع |دة 

  .الرت|ال الرعوي
Þمثن مضامني هذا املرشوع، اç ا ف¾حنÞ ي هيدف ٕاىل عقلنة وتنظمي

  . الرعي املتنقل وت¹ٔهيل ا�ال الرعوي
كام نطالب ب�شجيع البحث العلمي يف جمال تطو�ر م¾ظومة الرعي 
الوطنية وjمنية قطيع املاش?ية وحتسني مردود�هتا و´لق اخbصاصات ٔ�اكدميية 
يف هذا ا�ال، جتد لها امbدادا مع تنظöت الرOاة الر|ل، فضال عن 

Íس ¢س�Hرب التكو�ن والتحسO ر يف دمع وتطو�ر قدرات الر|ل
  . والتواصل

  :مدا´� الفريق ¢شرتايك .3
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس الفريق ¢شرتايك يف ٕاطار املناقشة العامة 

عوي وهتيئة وتدبري املتعلق cلرت|ال الر  113.13ملرشوع القانون رمق 
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ا�االت الرعوية واملراعي الغابوية، حJث �ك�يس هذا املوضوع ٔ�مهية cلغة 
ونعرف ٔ�ن بالدc . Ëلنظر الرتباطه cٔ#رايض امجلاعية التابعة ملó اNو�

تويل ٔ�مهية ´اصة لتداعيات ظاهرة ¢س?تغالل العشوايئ لهذه أ#رايض، 
واحض �لمسا|ات الرعوية واخنفاض  واليت ٔ�دت بعض جتلياهتا ٕاىل اخنفاض

يف الطاقة إالنتاجJة لهذه أ#رايض، كام ٔ�ن تداعيات هذه العشوائية سامهت 
يف Ùشوب العديد من اخلالفات بني الر|ل والساكنة احمللية، سواء مبناطق 
العبور ٔ�و املناطق املقصودة �لرعي، �شلك ٔ�صبح هيدد ٔ�سس السمل 

  . ¢جÚعي
ق ¢شرتايك ب¹ٔمهية وملÀاحJة تصحيح هذه ووعيا م¾ا يف الفري

الوضعية، ونظرا لضيق احلزي الزمين ا�صص لفريق¾ا اÞي ال ìسعف¾ا لعرض 
لك املشالك والقضاí املرتبطة هبذا املوضوع، واعتبارا كذé ٔ#مهية تنظمي 
هذا القطاع وتق¾ني لك اجلوانب املرتبطة cلرت|ال الرعوي، س?نصوت 

 .القانون اÞي بني ٔ�يديناcٕالجياب Oىل مرشوع 
  :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .4

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ٕان العديد من املناطق املغربية الزالت تعرف نظام الرت|ال الرعوي وما 

óمن تنقل واس?تغالل �لم éالغابوي الوطين من طرف هذه  يتطلب ذ
الف.ة من املواطنني املغاربة، ا�Þن ال يتوفرون Oىل مصدر �ٓخر �لعHش، 
ٕاضافة ٕاىل الف.ات اليت متهتن الرعي Oرب احلدود، ´اصة ما بني املغرب 
وموريتانيا، ولكن هذا ا�منط من الرعي والرت|ال جيب ٔ�ن �كون يف ٕاطار 

م �äو�، ٔ#نه يف Ìالب أ#حJان إالشاكل ا|رتام امللكJة اخلاصة واملó العا
يقع من ´الل اس?تغالل املó العام بدون وWه حق، مما س?يجعل من 
املرشوع �ٓلية قانونية لوضع تدابري متكن من حتديد ٔ�رايض �لمراعي الغابوية 

  .وفق القانون
ورمغ ٔ�ن مواد القانون محلت حتديدات ´اصة �لك |ا� Oىل |دة، فٕان 

دوده املاكنية والزمانية يبقى ٔ�مه يشء Oىل Oاتق اNو�، تنظمي ا�ال حب
خصوصا ؤ�ن املندوبية السامJة �لمياه والغاcت لها اكمل الصالحJات ملنع ٔ�و 

  .ٕاc|ة الرعي يف الغاcت التابعة لنفوذها
  الس?يد الرئHس، 

ٕان مرشوع القانون اÞي بني ٔ�يدينا يوجب حامية امللكJة اخلاصة، 
Jة اخلاصة �لمxال الرعوي، Oىل ٔ�ساس ٔ�ن يمت وفق ويفbح جمال امللك 

رشوط وcتفاق وقaول صاحب امللكJة، وهذا ما س?يقلص من الزناOات 
اليت حتدث بني ٔ�حصاب قطعان املاش?ية ومالك أ#رايض وما ي�bج عهنا من 

  .قضاí ٔ�مام احملامك
ويف |ا� اجلفاف، هناك ٕاجراءات اس?تf¾ائية متكن من فbح الغابة ٔ�مام 

طعان، تفادí �موOة من املشالك وإالÊراهات الظرفJة اليت تصادف الق

ٔ�حصاب هذه القطعان، ويف ٕاطار املساOدة اليت متكن تقد�ا اNو�، وال 
ن�ىس مس¹ٔ� ٕا|داث نقط مائية رعوية لتدبري املاء يف الفصول اجلافة، 

  .ومتكني ٔ�حصاب القطعان من ¢س?تفادة من هذه املياه يف ٕاطار القانون
وهنا، البد من التذكري ٔ�ن |ل ٕاشاكلية تدبري ا�االت الرعوية واملراعي 
الغابوية يتطلب توظيف إالماكنيات ال&رشية والطبيعية �شلك مالمئ حىت 
çمتكن من �ة من حامية ا�ال الطبيعي الوطين واس?تغالÝ دون اس?تزنافه 

جمال وتنظمي هذا ا�ال س?ميكن كذé من حتسني د´ل املش?تغلني يف 
الرعي وحام�هتم من التقلبات اجلوية واملوامس اجلافة، كام ٔ�ن الزتام القطعان 
cخلضوع �لمراقaة البيطرية قaل انتقال القطع ٕاىل املراعي املرخص c Ýلرعي 
فهيا س?ميكن من تاليف انتقال العدوى يف |ا� Êون القطيع |امل ٔ#مراض 

لها �ٓ�ر حصية خطرية Oىل  معدية قد تؤúر Oىل cيق القطعان ٔ�و قد jكون
  .إالÙسان

كام ٔ�ننا çمثن ما Wاء به القانون من رضورة ٔ�´ذ إالذن cالنتقال والرت|ال 
ٕاىل م¾طقة معينة، حفاظا Oىل سالمة القطيع املر|ل والقطيع املوجود 
cملناطق الرعوية اليت سHمت الرحJل ٕا�هيا، ٔ#هنا تدابري وٕاجراءات حامئية 

jكون مساطر وٕاجراءات إالذن �س?يطة وÌري  �مة، ولكن رشيطة ٔ�ن
  .معقدة، وال ختضع ٔ#هواء بعض املسؤولني إالداريني

Oىل العموم، فٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل، çمثن معوما ما Wاء 
يف القانون، ونؤكد Oىل ٔ�ن التنظمي يف ٔ�ي جمال اكن هو رس النxاح ؤ�ن 

إالÙساين والظروف القاهرة اليت  هذا التنظمي جيب ٔ�ن �راعي ٔ�حJاË اجلانب
  .قد حتيط هبذا النوع من أ#Ùشطة الفالحJة

  .éÞ فٕاننا نصوت cٕالجياب Oىل مرشوع القانون
  . والسالم

IV . ات  133.12مرشوع قانون رمقWلعالمات املمزية ملنتوc املتعلق
  .الصناOة التقليدية

  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1
  الرئHس احملرتم، الس?يد 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية 
يتعلق cلعالمات  133.12مبxلس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 

   .املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية
ولعل هذا املرشوع �روم مواÊبة التحوالت العميقة اليت شهدهتا الظرفJة 
الس?ياس?ية التxارية اNا´لية واخلارجJة لبالدË، ارتباطا cاللزتامات اجلديدة 
�رمس اتفاقJات املنظمة العاملية �لتxارة ون�xJة مصادقة املغرب Oىل العديد 

xل Oىل مس?توى تبادل من اتفاقJات التبادل احلر، يف ظل التطور املس
 .املعلومات إاللكرتونية ل�سويق املنتوWات الصناعية �شلك Oام
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  الس?يد الرئHس احملرتم، 
ففضال عن Êوهنا صناOة وجتارة و�نة، فالصناOة التقليدية يه فن و�ارة 

ومن W�ٔل احلفاظ Oىل . وٕاتقان ووWه من وجوه حضارتنا وjراثنا أ#صيل
جيب توثيق احلرف وٕاحصاهئا �شلك دقJق  هذا املوروث التارخيي، فٕانه

وٕاصدار قوانني تنظميية من ش¹ٔهنا احلد من ظاهرة التطفل Oىل القطاع 
  .وٕاOادة ¢عتبار �لحرفJني احلقJقJني

ولعل املرشوع اÞي حنن بصدد م¾اقش?ته يد´ل يف هذا إالطار، حJث 
ية هيدف ٕاىل تعز�ز احلقل ال�رشيعي عن طريق تفعيل إالسرتاتيجية الوطن 

لعالمات اجلودة هبذا القطاع، يف اجتاه jمثني م¾توWات الصناOة التقليدية 
واملهارات احلرفJة، كام �روم احلفاظ Oىل خصائص م¾توWات الصناOة 

  .التقليدية من حJث جمالها اجلغرايف
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ننا يف الفريق ¢س?تقاليل ال بد ٔ�ن Ùسxل ٕاجيابية 

ذا النص، واليت تتجسد ٔ�ساسا يف Êون ٔ�ن املس?تxدات اليت تضمهنا ه
العالمات املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية، يه �ٓلية Tسويق فعا� 
�لوصول ٕاىل ٔ�سواق Wديدة، كام ٔ�هنا وس?ي� مساOدة �متيزي املنتوWات عند 
الرشاء، بيد ٔ�ن ٔ�مه مس?تxد يبقى ممتثال يف ضامن ٔ�صل ونوعية املنتxات 

  . ومصلÀة املس?هتóاحلرفJة حفاظا Oىل ذوق 
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

ٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل ن�هتز هذه املناس?بة لطرح ٕاشاكلية لها ارتباط 
وثيق cلنص موضوع م¾اقش�¾ا اليوم، واملمتث� ٔ�ساسا يف س?ياسة املعارض، 
فٕان واقع احلال ìس?تدعي ٕاOادة النظر يف ÊيفJة تنظمي هذه التظاهرة وضبط 

املعارض ب¹ٔساليب Oلمية بعيدة عن التدابري العتيقة وإالكثار من معلية ت¹ٔطري 
املعارض والصالوËت املوضوOاتية Oىل املس?توى اجلهوي والوطين والرفع من 
وترية إالشهار التلفزي Oرب طرق ا|رتافJة، ٔ#ن بعض الوصالت إالشهارية 

ليت اليت تعرض ٔ�حJاË لHست يف املس?توى املطلوب من الناحJة الف¾ية، وا
  .Oرب هذه الق¾وات سHمت تفعيل مضمون هذا املرشوع قانون

كام نود من الوزارة الوصية Oىل القطاع Oىل ٔ�ن تعمل Oىل ٕاصالح 
م¾ظومة التكو�ن املهين، اÞي ٔ�صبح يعاين من بعض ¢خbالالت، بدليل 
ٔ�نه مbوقف متاما يف بعض املناطق، لضامن جودة املنتوWات ليك تواÊب 

ìشهدها هذا ا�ال Oىل املس?توى الوطين والعاملي، بغية التطورات اليت 
حتقJق أ#هداف املتو´اة من وضع العالمات املمزية ملنتوWات الصناOة 

  .التقليدية
  ، الس?يد الرئHس احملرتم

ال شك ٔ�ن قطاع الصناOة التقليدية ìشلك ٕا|دى الراكýز أ#ساس?ية 
@ل الفال|ة والصيد لتقوية ¢قbصاد املغريب ٕاضافة ٕاىل قطاOات ٔ�خرى م 

البحري وقطاع الس?يا|ة، نظرا �لمؤهالت الوطنية والطبيعية اليت تتوفر 
Oلهيا بالدË، ٕاال ٔ�ن تدبري احلكومة cل�س?بة لقطاع الصناOة التقليدية ي�سم 
نوOا ما cلبطء Oىل الرمغ من حJويته وÊونه قطاOا cٕماكنه ٔ�ن �كون قاطرة 

Wات الصناOة التقليدية الوطنية من بني لتمنية البالد Oىل اعتبار ٔ�ن م¾تو 
  .املصادر الهامة جللب العم� الصعبة

ونظرا لالعتبارات السالف ذÊرها، فٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل 
 .س?نصوت cٕالجياب Oىل هذا املرشوع قانون

 :مدا´� فريق أ#صا� واملعارصة .2
 الس?يد الرئHس،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق أ#صا� واملعارصة ل&سط و�ة ìرشفين �ٔ 

يتعلق cلعالمات املمزية  133.12نظر فريق¾ا حول مرشوع قانون رمق 
 .ملنتوWات الصناOة التقليدية

ويه م¾اس?بة �لتÊٔ¹يد Oىل أ#مهية القصوى اليت حيظى هبا قطاع الصناOة 
ذا القطاع احليوي وتوفري التقليدية ؤ�مهية توفري الرشوط املالمئة �لهنوض هب

لك املقومات الرضورية، اليت من ش¹ٔهنا دمع الصناOة التقليدية الوطنية يف 
موا�ة حتدíت املنافسة وٕاÊراهات ال�سويق وضامن جودة املنتوج 
والتصدي للك ٔ�شاكل الزتييف والزتو�ر، اليت تطال م¾توWات الصناOة 

 .التقليدية الوطنية
املعارصة، وOىل الرمغ من Tسجيلنا ٔ#مهية هذا ٕاننا يف فريق أ#صا� و 

املرشوع قانون واملقbضيات الهامة اليت Wاء هبا، ٕاال ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن تعاطي 
احلكومة مع إالشاكالت اليت تواWه هذا القطاع الزالت دون مس?توى 
¢نتظارات والتطلعات اليت �راهن Oلهيا ¢قbصاد الوطين من �ة، 

 .واملهنيني من �ة ٔ�خرى
لقد جسلنا يف هذا إالطار الت¹ٔخر الكaري يف عرض هذا املرشوع قانون 

 O2015ىل الربملان، Oىل الرمغ من ٔ�نه ي¹ٔيت يف ٕاطار تزنيل مقbضيات رؤية 
يف Wاçهبا املرتبط بضامن اجلودة cل�س?بة لقطاع الصناOة التقليدية، ويه 

دة مبثابة الرؤية اليت مت ¢لزتام ´اللها cٕ|داث Oالمات وشارات �لجو 
مرجعية �لتحقق من جودة املنتوWات ووس?ي� �لحفاظ Oىل م¾توWات 
الصناOة التقليدية من الزتييف والقرصنة، والسؤال اÞي يطرح نفسه اليوم 
cٕحلاح ملاذا هذا الت¹ٔ´ري؟ وملاذا انتظرت احلكومة هناية الفرتة احملددة لتزنيل 

 يعية؟لعرض هذا املرشوع Oىل املؤسسة ال�رش  2015رؤية 
  الس?يد الرئHس، 

ال خيفى Oليمك ما تعانيه الصناOة التقليدية ´اصة يف جمال الزتو�ر من 
´الل اس?تغالل السمعة العاملية �لمنتوج املغريب من طرف بعض اNول 
لتقليد املنتوWات الوطنية وبيعها يف أ#سواق اNولية، بل مهنا ما غزا حىت 

كويم، ٕاذ بدت احلكومة Oاجزة السوق الوطنية يف ظل غياب رد الفعل احل
ومرتددة يف حامية وحتصني م¾توWاتنا من الصناOة التقليدية من الزتييف 

 .والقرصنة
 الس?يد الرئHس،
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لقد س?بق لنا يف فريق أ#صا� واملعارصة ويف العديد من املناس?بات ٔ�ن 
çهبنا ٕاىل رضورة ¢هÚم بقطاع الصناOة التقليدية، وعيا م¾ا cٔ#مهية 

bق¢ íدíا يلعب دورا رOعتباره قطاc عية اليت حيظى هباÚصادية و¢ج
Oىل املس?توى ¢قbصادي و¢جÚعي وحىت الثقايف، من ´الل مسامهته 
الكaرية يف الناجت اNا´يل اخلام وتوفري فرص الشغل واحلد من الهجرة 

يل القروية، فضال عن ٔ�نه ìشلك تعبريا عن احلضارة والرتاث املغريب أ#ص 
املمتدة Wذوره Oرب التارخي، لكن لïٔسف الزال تعاطي احلكومة مع هذا 
القطاع دون املس?توى وال يوازي طمو|ات وانتظارات املغاربة، فالزالت 
املنتوWات الوطنية تعاين من العديد من الصعوcت والتÀدíت وحىت 
الصناع التقليديني الزالوا يعانون من Oدة مشالك، ٔ��رزها املنافسة 

صعوcت ال�سويق وÌالء املواد أ#ولية، فضال عن غياب التغطية و 
¢جÚعية Oىل اعتبار ٔ�ن ف.ة عريضة من الصناع التقليديني ال ìس?تفJدون 

 .من التغطية الصحية و¢جÚعية يف ظل jزايد ا�اطر وأ#مراض
 الس?يد الرئHس، 

د دراس?ته ٕان القراءة املت¹ٔنية ملقbضيات املرشوع قانون اÞي حنن بصد
اليوم، Oىل الرمغ من املالحظات اليت ٔ�بديناها، تؤكد Oىل ٔ�مهية املقbضيات 
املتضمنة يف هذا املرشوع، ´اصة ؤ�هنا هتم jمثني م¾توWات الصناOة 
التقليدية واملهارات احلرفJة، كام ٔ�ن من ش¹ٔهنا املسامهة يف احلفاظ Oىل 

عتبارها ٔ�داة خصائص هذه املنتوWات وم�ش?هئا اجلغرايف، فضال عن ا
Tسويق قادرة Oىل الوصول ٕاىل ٔ�سواق Wديدة، ٕاىل Wانب ذé، فٕان 
العالمات املمزية س�سامه يف مساOدة املس?هتلكني Oىل اخbيار املنتوج عند 

 .الرشاء، كام ٔ�هنا تعترب ضامË ٔ#صل ونوعية املنتxات احلرفJة املس?هتلكة
املمزية تعترب �ٓلية ٕاننا يف فريق أ#صا� واملعارصة نؤكد ٔ�ن العالمات 

cٕماكهنا حامية وضامن اس?مترارية وتطو�ر Ù�ٔشطة قطاع الصناOة التقليدية يف 
ٕاطار ìشجع ¢بتاكر وإالبداع، كام ٔ�هنا س�سامه يف حامية املنتوج وjمثينه 
والتعريف به والرتوجي Ý لتقدمي صورة ممزية عن الصناOة التقليدية الوطنية 

املنتوWات الوطنية مضن الش?باكت احلديثة يف يف أ#سواق اNولية وٕادراج 
التوزيع، فضال عن م¾ح م¾توج الصناOة التقليدية ماكنة حقJقJة يف السوق 

 .الوطنية واNولية وتعز�ز الصادرات الوطنية
  الس?يد الرئHس، 

اÙسxاما مع املوقف اÞي OربË عنه Oىل مس?توى ا�لجنة، وحرصا م¾ا 
املبادرات ال�رشيعية اليت من ش¹ٔهنا دمع مكعارضة بناءة Oىل دمع م@ل هذه 

  .وت¹ٔهيل القطاع، فٕاننا نصوت cٕالجياب Oىل هذا املرشوع قانون
الس?يد محمد البكوري cمس فريق التجمع الوطين املس�شار مدا´�  .3

  .لïٔحرار
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ، ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق التجمع الوطين لïٔحرار، مbد´ال 
املتعلق cلعالمات املمزية ملنتوWات  133.12ملناقشة مرشوع قانون رمق 

الصناOة التقليدية، بعد ٕا|الته Oىل جملس?نا املوقر من طرف جملس النواب، 
جامع وبدون ٔ�ي واÞي صادقت Oليه جلنة الفال|ة والقطاOات إالنتاجJة cالٕ 

  .تعديل
 الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 

ٕان هذا املرشوع القانون اÞي حنن بصدد م¾اقش?ته ي¹ٔيت، بال شك، 
اس?تxابة ملطالب املهنيني، وكذا �اهبة لك ٔ�شاكل املنافسة اخلارجJة 

 ٔ�نواع القرصنة اليت يتعرض لها املنتوج الوطين، Oرب والتصدي حبزم للك
تعز�ز ا#ٓليات امحلائية ملنتوWات الصناOة التقليدية املمتث� خصوصا يف 

مواصفة، متاش?يا مع روح  203املواصفات اليت يبلغ Oددها |اليا 
Oالمة  17¢سرتاتيجية الوطنية لشارات اجلودة اليت توجت بوضع وت&ين 

  .جتارية
xل cرتياح Êبري تضمن هذا املرشوع ملقbىض Wديد، يتxىل يف كام Ùس

البياËت اجلغرافJة واليت س?تحمي مجيع ال�سميات واخلصوصيات احمللية 
ملنتوج¾ا الوطين من الصناOة التقليدية، وهو القانون اÞي س?ميكن اNو� 

�لجوء من التوفر Oىل �ٓلية قانونية مالمئة لتدو�ن وحامية jراثنا احلريف، ميكن ا
éٕاليه لكام دعت الرضورة ٕاىل ذ.  

 الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ، ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لïٔحرار çمثن Oاليا ارjاكز اسرتاتيجية 
ضامين Oىل و�رامج معل وزارة الصناOة التقليدية و¢قbصاد ¢جÚعي والت

مواÊبة خمتلف التنظöت والهيئات احلرفJة، من ´الل الت¹ٔطري واNمع التقين 
واملادي قصد ت¹ٔهيلها ٔ#داء دورها كفاOل يف التمنية وجعلها رش�اك يف تنفJذ 
خمتلف الربامج املسطرة، من ´الل بلورة وصياÌة دفاjر التحمالت، يف 

Oة التقليدية Oىل مواÊبة ظل Oدم قدرة التنظöت احلرفJة بقطاع الصنا
نظرياهتا ببعض اNول اليت Tسهر بنفسها Oىل تدبري �رËمج العالمات املمزية 
مبختلف ٔ�نواعها وكذا البيان اجلغرايف وÌريها من ٔ�دوات امحلاية اخلاصة 

  .مبنتوWاهتا احمللية
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ، ملس�شار�ن احملرتمنئ�خوايت ٕاخواين ا

البد وحنن نناقش هذا املرشوع ٔ�ن نبدي ببعض املالحظات اليت çراها 
ٔ�ساس?ية لتحسني وجتويد ظروف اش?تغال الصناع التقليديني، ومهنا رضورة 
العمل Oىل اس?تفادة هذه الف.ة من التغطية الصحية أ#ساس?ية عن املرض، 
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هشاشة مما ìس?توجب  ´اصة ؤ�ن هذه الرشحية يف ÌالبHهتا تعرف وضعية
التفكري يف إالرساع هبذه اخلطوة ¢جÚعية الهامة، كام نطالب برضورة رفع 
احلرج والعبء عن الصناع التقليديني وTشجيعهم وختفJف الو�ئق 

يتÀدث عن ما  7و¢لزتامات، ´اصة ؤ�ن دفرت التحمالت الوارد يف املادة 
ة يف اجلريدة الرمسية جيب ٔ�ن الزتاما، كام ٔ�ن Ùرش العالمة املمزي  12يناهز 

، وندعو 27تتحمل اNو� jلكفbه ولHس الصانع التقليدي كام Wاء يف املادة 
ٕاىل السعي ٕالجياد |ل ٕالشاكلية Tسويق م¾توWات الصناOة التقليدية، اليت 
تعترب Oائقا Êبريا cل�س?بة �لصناع التقليدية، وcلبحث عن طرق Wديدة 

¢قbداء يف هذا إالطار ببعض التxارب ومbطورة ل�سويق املنتوWات و
  .اNولية الرائدة يف جمال Tسويق م¾توWات الصناOة التقليدية

ومن م¾طلق انÚئنا لÌïٔلبية احلكومJة، وحJث ٕان هذا املرشوع القانون 
س?يعطي دفعة قوية لبعض احلرف التقليدية لتعز�ز تواWدها وحام�هتا من 

رتبطة يف Wانب مهنا ندرة وÌالء املواد ¢ند�ر، ´اصة ٔ�مام إالÊراهات امل
أ#ولية، فضال عن املنافسة Ìري الرشيفة، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين 

  .لïٔحرار س?نصوت Oليه cٕالجياب
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا´� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب .4
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  لوزراء احملرتمني، الس?يدات والسادة ا
  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

لقد طالبنا Ìري ما مرة بوضع ٕاسرتاتيجية بقطاع الصناOة التقليدية 
من W�ٔل jمتيهنا  2015مbوسطة املدى، تنطلق من نقاط القوة يف رؤية 

هذه . و¢س?تفادة مهنا وحتصيهنا، وjرصد نقاط الضعف من W�ٔل جتاوزها
ة البد ؤ�ن تنطلق من هدف Oام ؤ�سايس، ٔ�ال وهو ت¹ٔهيل ¢سرتاتيجي

القطاع وتطو�ره وٕاعطائه اNينامJة الالزمة، cعتباره قاطرة �لتمنية 
البد لهذه ¢سرتاتيجية من ٔ�ن تضع ٔ�ما�ا هدف . ¢قbصادية و¢جÚعية

تطو�ر Ùس?يج ٕانتا÷ قوي و�يلك، وجع8 يوفر مجيع الوسائل الرضورية 
ز فاOلني مرجعيني Êبار، قادر�ن Oىل إالنتاج cلمكية واجلودة من W�ٔل �رو

  . الاكفJة لالس?تxابة �لطلب Oىل م¾توWات الصناOة التقليدية
فالطلب املزتايد Oىل م¾توWات الصناOة التقليدية املغربية، ´اصة 
الصناOة ذات امحلو� الثقافJة، يتطلب jك@يف إالنتاج ومالءمة املنتوج 

وهذا يقbيض احملافظة Oىل الرتاث . املس?هتدفة من الزبناء لïٔسواق والف.ات
احلريف املغريب وjمثني غناه وتنوOه واحلفاظ Oىل تنوع م¾توWات الصناOة 
التقليدية وحام�هتا، وكذا ٕانعاش جودة هذه املنتوWات ودمع �ارات الصناع 

  .التقليديني
¹ٔن ويف هذا الصدد، çمثن مضامني مرشوع هذا القانون، ٔ#ن من ش

ٕاÙشاء العالمات املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية س?يكون Ý وقع ٕاجيايب 
سواء Oىل الصانع التقليدي ٔ�و Oىل املس?هتó، حبيث س?متكن هذه 

العالمات املمزية الصانع التقليدي من jمثني م¾توWاته والرفع من �اراته 
  .احلرفJة واليت س?متك¾ه من �ٓلية �مة ل�سويق م¾توWاته

عنا يف أ#´ري ٕاال اNعوة ٕاىل ¢نفbاح Oىل جماالت البحث العلمي وال ìس 
  .والتمنية من W�ٔل الرفع من جودة املنتوWات

  .والسالم Oليمك
  :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .5

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  .الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق ¢حتاد املغريب �لشغل مبxلس  ìرشفين

يتعلق cلعالمات  133.12املس�شار�ن مبناس?بة م¾اقشة مرشوع القانون رمق 
املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر 

مام انظار اجلزيل �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت تقدميه �ٔ 
  .جلنة الفال|ة والقطاOات ¢نتاجJة مبxلس?نا املوقر

  ، الس?يد الرئHس
Wاء هذا املرشوع قانون لتعز�ز جودة م¾تxات الصناOة التقليدية يف 
أ#سواق املغربية واحملافظة Oىل الرتاث املغريب من ´الل ´لق مجموOة من 

ن ¢سرتاتيجية الشارات والعالمات موحضة ٔ�مهية �رËمج العمل املدرج مض
الوطنية لشارات اجلودة مس?تحرضة ٔ�هداف املرشوع ؤ�صناف العالمات 
املمزية ملنتوWات الصناOة التقليدية ومدلولها وجمال تطبيق هذا املرشوع 

  .ومسطرة ¢Oرتاف cلعالمات والتعريف cٔ#�زة املعنية مبنح العالمات
  الس?يد الرئHس، 

ٔ�صنافها Tشلك قوة اقbصادية �مة، ٕان موضوع الصناOة التقليدية �لك 
يف الناجت اNا´يل اخلام، ومتثل مصدر HOش ثلث  %19حJث Tسامه ب 

الساكنة املغربية كام ٔ�هنا �ين ٔ�كرب قطاع مشغل �ليد العام� بعد الفال|ة، 
ؤ�ن احلرف cملغرب اكنت قaل امحلاية Tسامه يف ضامن دينامJة اقbصادية 

ٕاال ٔ�ن السلطات ¢س?تعامرية ٕاcن امحلاية  ونوع من التاكفل ¢جÚعي،
م¾حت قطاع الصناOة التقليدية صبغة ثقافJة، و|الت cلتايل دون �روزه 

  .ÆصناOة قامئة اÞات
من �ة ٔ�خرى، فٕان أ#مر يتعلق cخلصوص، cحلفاظ Oىل نقل حرفة 

، ومن مث احلاWة ٕاىل فbح مراكز �لتكو�ن Tسمح بنقل "يف طريقها لالند�ر"
احلرفة Oرب أ#جJال وcلتايل تفادي اند�رها، حJث ٔ�ن العديد من  هذه

ورشات الصناOة التقليدية ال Tس?تطيع ٔ�داء ٔ�جور الصناع ؤ�ن املر|� اليت 
�كرث فهيا إالنتاج jكون ما بني شهر ماي وش?ت�رب داعيا ٕاىل اختاذ مaادرات 

ر املغريب وصالت ٕاشهارية تظاهرات خمتلفة �لتعريف هبا، سواء Nى امجلهو 
ٔ�و Nى أ#Wانب ومد جسور التواصل بني املهنيني وت¹ٔهيل م¾توWات 

ٕاضافة .الصناOة التقليدية، حىت jمتكن من فرض نفسها يف أ#سواق العاملية
اىل ٔ�ن الطلب يفوق يف Ìالب أ#حJان القدرات إالنتاجJة �لورشات، 
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يري مشددا Oىل رضورة مساOدة الصناع التقليديني Oىل حتسني طرق Tس? 
الورشات وتطو�ر وسائل إالنتاج من W�ٔل تلبية الطلبات املزتايدة، 

  .خصوصا من قaل أ#Wانب وضامن جودة املنتوج واخلدمات
  الس?يد الرئHس، 

البد من التذكري ٔ�ن ¢هÚم بقطاع الصناOة التقليدية بصفbه قطاOا 
اقbصادí ت¹ٔخر لس?نوات Oديدة، ولعل الس&ب يف ذé هو ¢قbصار Oىل 
التعامل معه من و�ة نظر اجÚعية حمضة، جعلت م¾ه قطاOا ال يلزمه 
سوى بعض اNمع واملساOدة دون ¢رjاكز Oىل ٔ�ية س?ياسة انتعاش?ية ٔ�و 
jمنوية، مما ضيع Oليه طابعه ¢قbصادي، وفوت Oىل املقاو� احلرفJة فرص 

  .التطور واملسامهة الفعا� يف جمهود التمنية الشام�
طار، فٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل نؤكد Oىل ويف هذا االٕ 

رضورة قJام الوزارة �رصد واقع القطاع و¢شاكليات املرتبطة �منوه وتطوره، 
وذé من ´الل مقاربة تعمتد ٔ�ساسا Oىل احلوار وتبادل ا#ٓراء وحتليل 
املعطيات املتوفرة رمغ قلهتا وحمدود�هتا حبمك غياب دراسات Oلمية حقJقJة 

وقد ملس?نا ٔ�ن مرشوع هذا القانون Wاء Nرء ¢فbقار ٕاىل . ؤرشات دقJقةوم
ٕاطار تنظميي حيدد مكوËت القطاع و|دوده ومؤهالته، اليشء اÞي 
َسHَْسهُل معه ٕاجياد اسرتاتيجية مbناسقة ومbاكم� أ#هداف واملرايم و|ل 

  .إالشاكالت املطرو|ة، éÞ س?نصوت cٕالجياب Oىل نص مرشوع القانون
  . والسالم

V . املتعلق �سالمة السدود 30.15مرشوع قانون رمق.  
  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
والتعادلية  ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة

يتعلق �سالمة  30.15مبxلس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون رمق 
السدود، ولعل هذا املرشوع �روم مواÊبة التحوالت العميقة اليت تعHشها 
بالدË ارتباطا cلفJضاËت اليت شهدهتا مدن اجلنوب واجلنوب الرشيق، بغية 

تبطة بوجودها قرب ت¹ٔمني امحلاية لïٔش�اص واملمتلاكت من أ#خطار املر 
  . امل�ش¹ٓت السدية

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
لقد اçهتجت بالدË س?ياسة لتدبري املوارد املائية، F�ٔحت تعبئة Ëجعة 
Ùس&Jا �لمصادر املائية التقليدية، السطحية مهنا واجلوفJة، من W�ٔل موا�ة 
ال�ساقطات املطرية Ìري الاكفJة Oامة وامل�سمة بعدم ¢نتظام جغرافJا، عن 

لبالد، ٕاذ شلكت طريق بناء السدود، اليت صارت م¾ذ مدة تو�ا رئHس?يا � 
عنرصا �يn يف تدبري املوارد املائية الوطنية، �ٓتت ٔ�لكها يف جمال ختز�ن 

  . املياه امل�ساقطة والسطحية

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
ارتباطا مبا س?بق، نالحظ ٔ�نه مل يعد جيدي ¢كتفاء مبا ت�Jح لنا الطبيعة 

Jام بدراسة تصنيفJه، فاكن ال بد من القb#تعب íة �لسدود حسب تقليد
ٔ�مهيهتا ومس?توى ا�اطر اÞي Tشلكه مبا ìسمح cٕخضاعها ملعايري وضوابط 
دقJقة، ؤ�يضا سن ممارسات جJدة وقواOد، ومعايري والزتامات ٔ#Wل توضيح 
دور خمتلف املتد´لني والهيئات املرشفة Oىل سالمة السدود من W�ٔل 

ٔ�عطاب ي�bج عهنا ضامن سالمة احمليطني هبا من خطر ¢هنيارات وخماطر 
  .تدين ٕانتاجJة السد

ال شك ٔ�ن هذا املرشوع قانون اÞي حنن بصدد م¾اقش?ته اليوم �روم 
يف مضامJنه ٕاىل تعز�ز الرتسانة القانونية ببالدË عن طريق سد الفراغ 
ال�رشيعي يف هذا ا�ال لتفادي هذا ا�اطر وضامن سالمة هذه امل�ش¹ٓت 

الصيانة والتدبري ٔ�حضت مزتايدة نظرا لتقادم  واس?مترار�هتا، Oلام ٔ�ن مbطلبات
  . بعض السدود وتواWد بعضها يف مواقع جJولوجJة صعبة

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
ال شك ٔ�ن مرشوع القانون اÞي حنن بصدد م¾اقش?ته هيدف ٕاىل 
حتديد ٔ�دوار خمتلف املتد´لني يف ا�ال، من حJث ٕاس?ناد املهام 

ح Oىل القطاع اخلاص يف ٕاجناز السدود واملسؤوليات، عن طريق ¢نفbا
ٔ#Wل اس�aاق ٔ�ي خطر من ش¹ٔنه تعريض حJاة الساكنة ا�اورة �لم�ش¹ٓت 
�لخطر، Þا فٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل نود التÊٔ¹يد يف هذا ا�ال Oىل 
رضورة احلرص Oىل تعز�ز ودمع روح املسؤولية واحلاكمة والشفافJة يف 

  .صفقات ٕاجناز السدود
د يف جمال الس?ياسة وأ#من املايئ Oىل رضورة اNفع بتعبئة املوارد كام نؤك

Ìري التقليدية ٕاىل احلد أ#قىص املمكن، اكالهÚم cٕماكËت حتلية مJاه البحر 
وٕاOادة اس?تعامل املياه العادمة املصفاة، مع العمل يف ا#ٓن نفسه Oىل عقلنة 

  .الطلب، أ#مر اÞي س?ي�Jح رحبا مزدوWا
ïٔسف، نالحظ يف الفريق ¢س?تقاليل، فö يتعلق بوضعية ٕاال Ë�ٔ، ول

تدبري املوارد املائية، اليوم، ت�سم بغياب الت�س?يق بني الوزارة امللكفة cملاء 
وا�لس أ#Oىل �لامء واملناخ، كام ٔ�ن واكالت أ#حواض املائية قلي� الفعالية 

رشية وا�صصات �س&ب نقص ¢س?تقاللية يف القرار وOدم كفاية املوارد ال& 
  .املالية

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
انطالقا من ق¾اعتنا ا#Êٔيدة ٔ�ن هذا النص ينحو م¾Àا اس�aاقJا لصد 
ا�اطر اليت قد تنجم عن السدود اليت Tشلك ٔ�مهية قصوى، Oىل اعتبار 
ٔ�ن ظواهر م¾اخJة Ìري Oادية قد تفيض ٕاىل Êوارث تذهب ب¹ٔوراح كثري من 

رب يف الس?نوات أ#´رية، فٕاننا س?نصوت cٕالجياب الساكن، يعرفها املغ
Oليه، ٕاال ٔ�ننا Ùسxل ٔ�ن احلكومة تبقى ملزمة بتوفري Oدد ٔ�كرب من وسائل 
تعبئة املوارد املائية مع تنويعها مع الرتكزي Oىل تعز�ز تدبري الطلب Oىل املاء 
يف ظل حمدودية املوارد وتوقع اخنفاضها بفعل التغريات املناخJة يف ٔ�فق 



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

22 

 )2016 ٔ��ريل 8( 1437 جامدى ا#ٓخر 29

والعمل Oىل مواص� اجلهود لت¹ٔهيل ؤ�جرٔ�ة اجلهاز ال�رشيعي  2016
  .والتنظميي لقطاع املاء

 :مدا´� فريق أ#صا� واملعارصة .2
 الس?يد الرئHس، 
 السادة الوزراء، 

 ٕاخواين املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق أ#صا� واملعارصة يف ٕاطار م¾اقشة 

لق �سالمة السدود، وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم يتع 30.15مرشوع قانون رمق 
cلشكر �لس?يدة الوز�رة Oىل العرض اÞي قدمbه وOىل ٔ�جواء النقاش اليت 
سادت دراسة املرشوع Oىل مس?توى ا�لجنة واليت توجت cملصادقة Oليه 

 .cٕالجامع
ال خيفى Oليمك، الس?يد الرئHس، اNور الكaري اÞي تضطلع به امل�ش¹ٓت 

فظة Oىل املوارد املائية وتعبئة موارد ٕاضافJة وامحلاية من املائية يف احملا
الفJضاËت وٕانتاج الطاقة وتدعمي الفرشات املائية وتوفري املياه الرضورية 
�لرشب والسقي و¢س?تxابة �äينامJة ¢قbصادية وأ#وراش الكربى اليت 

 . Tشهدها بالدË يف خمتلف ا�االت
عارصة، مقابل ذç éهبنا ٕاىل رضورة Ìري ٔ�ننا، يف فريق أ#صا� وامل

مسا�رة جحم الطلب املزتايد والتطور ¢قbصادي والوترية املتصاOدة Oىل 
الطلب Oىل املاء، ؤ�كدO Ëىل ٔ�مهية الرفع من وترية ٕاÙشاء السدود، ´اصة 
يف املناطق اليت تعرف خصاصا يف جمال امل�ش¹ٓت املائية واليت Tشهد هدرا 

 .حليويةمزتايدا لهذه املادة ا
çهبنا ٔ�يضا ٕاىل الوضعية اليت توWد Oلهيا Ì�ٔلب امل�ش¹ٓت املائية اليت 
تعرف العديد من التÀدíت يف مقدمهتا ظاهرة التو|ل اليت Tس?تزنف Ùس?بة 
�مة من حقJنهتا، وتؤúر Oىل جحم املياه املعب¹ٔة، مما يؤúر Oلهيا يف ¢ضطالع 

 .Ncور املنوط هبا يف جتميع وتعبئة املياه
ا ن�bظر من احلكومة ٔ�ن تتحرك cلرسOة املطلوبة من W�ٔل ٕاجياد كن

|لول لïٔوضاع اليت توWد Oلهيا السدود، ´اصة مهنا اليت بنHت م¾ذ فرتة 
طوي�، وذé من W�ٔل صياçهتا وحام�هتا من لك أ#خطار اليت jهتددها، 
لكن لïٔسف متزي التعامل مع هذه الوضعية cلرتدد ومل تمت مواÊبة هذه 

�ش¹ٓت مواÊبة تضمن اس?تغالل وصيانة السدود cلشلك اÞي تتطلبه امل 
احلاجJات الوطنية املزتايدة من املوارد املائية من �ة، وضامن سالمة هذه 

 .امل�ش¹ٓت وصياçهتا من �ة ٔ�خرى
 الس?يد الرئHس، 

من ´الل اNراسة املت¹ٔنية لهذا املرشوع قانون، يتضح ٔ�نه Wاء اس?تxابة 
صيانة والتدبري �لسدود مع ارتفاع رصيد بالدË من لتنايم مbطلبات ال 

السدود وتقاد�ا، مما فرض رضورة ¢رتقاء cملامرسات املعمتدة واملن&@قة عن 
املعايري اNولية ٕاىل مقbضيات قانونية ٕالزامJة، قادرة Oىل ضبط قواOد 

 .اNراسة وإالجناز والصيانة، مع حتديد ¢خbصاصات واملسؤوليات

é، فٕان من بني ٔ�هداف، هذا املرشوع قانون ضامن ٕاىل Wانب ذ
قواOد ومواصفات السالمة املتعلقة ب&¾اء السد ٔ�و تغيري هيلكه ٔ�و هدمه 
وحتديد املواصفات التق¾ية املتعلقة �سالمة السدود، الس?ö تó املرتبطة 

 .�متكني السدود من الصمود ٔ�مام الزالزل وامحلوالت
يت Wاء هبا هذا املرشوع تعز�ز مراقaة كذé من بني ٔ�مه املقbضيات ال

إالدارة لسالمة السد، Oرب تفHbش وافÀbاص السد ولك املعدات وأ#�زة 
املرتبطة به، والت¹ٔكد من مدى ا|رتام القواOد الف¾ية وحفص ؤ�´ذ القJاسات 
وٕاجراء التxارب، ٕاىل Ìري ذé من املقbضيات اليت هتم تعز�ز قواOد 

 .ومواصفات السالمة
 الرئHس، الس?يد 

لقد س?بق لنا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، ٔ�ن ٔ�كدO Ëىل أ#مهية 
الكربى اليت حيظى هبا هذا املرشوع قانون، Oىل اعتبار ٔ�نه ìشلك خطوة 
ٕاجيابية يف جمال ضامن حامية امل�ش¹ٓت املائية، سواء املرتبطة Ncراسة 

  . وإالنتاج والصيانة
Oىل مس?توى ا�لجنة، فٕاننا نصوت واÙسxاما مع املوقف اÞي OربË عنه 

 .cٕالجياب Oىل هذا املرشوع قانون
 :مدا´� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب .3

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
القرن  متثل س?ياسة بناء السدود اليت اçهتجها املغرب م¾ذ س?تH¾يات

املايض تو�ا هيلكيا من W�ٔل تعبئة املياه السطحية واحbواء �ٓ�ر التغريات 
  .املناخJة وحامية أ#ش�اص واملمتلاكت العامة من خماطر الفJضاËت

كام سامهت هذه الس?ياسة يف احلد من ضياع املاء واس?تغالل ٔ�فضل 
ٔ�مام �لموارد املائية وت¹ٔمني موارد الري والرشب يف م¾اخ ش?به قا|ل و 

كام سامهت يف تقوية ٕانتاج الطاقات . التÀدíت النامجة عن اجلفاف املتكرر
  .الكهرومائية

هذه ¢سرتاتيجية من تعبئة موارد مائية �مة يف ٔ�كرث من  وقد مك¾ت
سد، مما تنامت معه احلاWة ٕاىل تدبري معقلن لهذه السدود من حJث  278

´لل هيدد سالمهتا صياçهتا ومbابعة |ا�هتا �شلك م¾تظم ورصد ٔ�ي 
كام ìس?توجب أ#مر معاجلة مشلك تو|ل السدود اÞي ينقص . وٕاصال|ه

  .من ٕانتاجJهتا
لهذه أ#س?باب، çمثن يف فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب مضامني 
هذا القانون، اÞي يتوq اعÚد مواصفات ومعايري دولية من حJث قواOد 

هنيار احملمتل اÞي هيدد أ#ش�اص السالمة املعمول هبا، لتفادي خماطر ¢
  .واملمتلاكت وخماطر أ#عطاب اليت ي�bج عهنا تدين ٕانتاجJة السد

كام çمثن ¢نفbاح Oىل الرٔ�سامل اخلاص يف جمال ٕاجناز السدود وصياçهتا، 
ونعترب ٔ�ن الرشاكة بني القطاع العام واخلاص وس?ي� Ëجعة لتعز�ز دينامJة 
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ٔ�ساس?ية ل�رسيع وثرية ¢س�Íر العمويم، وحتسني التمنية املس?تدامة ورافعة 
جودة اخلدمات، ´اصة ٔ�مام حمدودية املوارد املالية �äو� ملوا�ة حتدíت 

  .التمنية الرتابية املس?تدامة، يف س?ياق Oاملي مطبوع cملنافسة الشديدة
éÞ ندعو احلكومة جلعل ¢نفbاح Oىل القطاع اخلاص وس?ي� معل 

تمنية، وTشجيع ا�لجوء ٕا�هيا يف خمتلف القطاOات وjكرìس ثقافة قوية لفائدة ال 
  .الرشاكة بني القطاOني العام واخلاص

  :مدا´� الفريق ¢شرتايك .4
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس الفريق ¢شرتايك يف م¾اقشة مرشوع قانون 

  .�سالمة السدود املتعلق 30.15رمق 
ونعترب يف فريق¾ا ٔ�ن هذا املرشوع ذو ٔ�مهية Êبرية، حJث Wاء لسد فراغ 

وقد Wاء هذا . Tرشيعي يف جمال سالمة السدود وامل�ش¹ٓت املائية cململكة
املرشوع مضن حماور ٔ�ساس?ية موزOة Oىل لك مرا|ل حJاة امل�ش¹ٔة مع 

تدبريها وربط ٕاجناز حتديد مسؤوليات والزتامات لك أ#طراف املتد´� يف 
ٔ�عامل الت�aع واملراقaة والصيانة برضورة احلصول Oىل الرتاخJص القانونية اليت 

  .ال Tسمل ٕاال بعد اس�Jفاء مجموOة من الرشوط
كام ال يفوتنا يف الفريق ¢شرتايك التÊٔ¹يد Oىل أ#مهية اليت ٔ�والها 
طط املرشوع �لتصدي لïٔخطار اليت هتدد سالمة السدود، Ocٕداد خم

لتدبري مJاه احلقJنة، مما س?يؤمن سالمة هذه امل�ش¹ٔة وٕاOداد خمطط �لتدابري 
¢س?تعxالية cلتقشف مع السلطة احلكومJة امللكفة cلوقاية املدنية مما 

  .يقيض يف نظرË تفعيل احلاكمة واملسؤولية يف هذا الصدد
تعلق وéÞ فٕاننا نعترب ٔ�ن املصادقة اليوم Oىل هذا املرشوع قانون امل 

�سالمة السدود لت¹ٔمني امحلاية الالزمة لïٔش�اص واملمتلاكت من ا�اطر 
هو خطورة رضورية اكن البد م¾ه السن قواOد ومعايري مالمئة يف هذا ا�ال 
س�سمح بتوضيح وضبط دور خمتلف املتد´لني والهيئات املرشفة Oىل 

  .سالمة هذه الرثوة الوطنية
  :شغلمدا´� فريق ¢حتاد املغريب �ل  .5

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق ¢حتاد املغريب �لشغل مبxلس 

يتعلق �سالمة  30.15املس�شار�ن، مبناس?بة م¾اقشة مرشوع القانون رمق 
ة دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يدة الوز�رة السدود، كام ال تفوتين الفرص

احملرتمة Oىل العرض القمي اÞي مت تقدميه ٔ�مام ٔ�نظار جلنة الفال|ة والقطاOات 
  .إالنتاجJة

  الس?يد الرئHس، 

Wاء هذا املرشوع قانون لتÀديد القواOد املتعلقة �سالمة السدود 
د هذه لت¹ٔمني حامية أ#ش�اص واملمتلاكت من أ#خطار املرتبطة بوجو 

امل�ش¹ٓت، كام هيدف ٕاىل سن ممارسات جJدة ومعايري والزتامات ٔ#Wل 
  .توضيح دور خمتلف املتد´لني والهيئات املرشفة Oىل سالمة السدود

كام Wاء هذا املرشوع قانون يف ٕاطار وضع تصنيف �لسدود حسب 
ٔ�مهيهتا ومس?توى ا�اطر اÞي Tشلكه، مبا ìسمح cٕخضاعها ملعايري وضوابط 

، ٕاضافة ٕاىل بعض إالجراءات أ#خرى املرتبطة cلسالمة من W�ٔل دقJقة
  .احbواء ا�اطر وكذا معلية رصد ومراقaة سالمة السدود

  الس?يد الرئHس، 
ٕان موضوع سالمة السدود يعد موضوOا حJوí ؤ�ساس?يا، Oىل اعتبار 
ٔ�ن السدود ٔ�جنزت هبدف ¢س?تxابة حلاجJات الساكنة من املاء الصاحل 

Jت �لرشب ومËضاJاة الناس وممتلاكهتم من خطر الفJاه السقي وحامية ح
Tشلك خطرا Êبريا، يتعني التصدي �لصعوcت املزتايدة ملواقع هذه امل�ش¹ٓت 
احليوية، cٕالضافة ٕاىل ضبط املامرسات يف هذا امليدان وتوضيح دور 
املؤسسات املتد´� فJه وحتديد ¢خbصاصات واملسؤوليات من W�ٔل 

ر اليت من ش¹ٔهنا ٔ�ن تؤúر سلبا Oىل حJاة أ#ش�اص تفادي أ#خطا
واملمتلاكت وكذا Oىل اس?مترارية امل�ش¹ٓت املائية اليت تضطلع بدور 

  .اسرتاتيجي يف ضامن أ#من املايئ �لمملكة
  الس?يد الرئHس، 

ٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل ننوه cٕجيابيات مرشوع القانون رمق 
، لكن ما ميكن Tسجي8 هبذا الصدد هو ٔ�ن يتعلق �سالمة السدود 30.15

املغرب يعمتد Oىل س?ياسة يؤكد املسؤولون ٔ�هنا تقوم Oىل التحمك يف الطلب 
Oىل املياه ووضع �رامج تتكJف مع التغريات املناخJة، لكن هذه الس?ياسة ال 
تفي cلغرض يف ظل ¢س?تغالل املفرط ملياه الري وOدم jرش?يد اس?تعامل 

ب، وcلتايل فٕان اعÚد الطرق التقليدية يف السقي املاء الصاحل �لرش 
ٕاىل  -ìساهامن �شلك Êبري يف هدر مكيات Êبرية من املياه، وهو ما يدفع 

ٕاىل جهرة الساكن من أ#رíف اىل  -Wانب اجلفاف اÞي ٔ�صاب الوا|ات 
  .املدن، وOليه رضورة العمل Oىل وضع |لول بدي� لتعز�ز املوارد املائية

  .نصوت cٕالجياب Oىل مرشوع القانونéÞ فٕاننا 
 .والسsالم

VI . ني  89.13مرشوع قانون رمقJلنظام أ#سايس �لصحفc املتعلق
  .املهنيني
  :مدا´� فريق أ#صا� واملعارصة .1

  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
ون ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قان
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  .يف ٕاطار قراءة �نية 89.13يتعلق cلنظام أ#سايس �لصحفJني املهنيني رمق 
وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�ذÊر مبا س?بق لفريق¾ا ٔ�ن ٔ�شار ٕاليه يف ٕاطار 
القراءة أ#وىل لهذا املرشوع، حJث ٔ�كدO Ëىل أ#مهية البالغة واحليوية 

Jني املهنيني، واÞي لتنظمي �نة الصÀافة وٕا|داث النظام أ#سايس �لصحف 
كنا ن¹ٔمل ٔ�ن يمت وفق قوانني مbقدمة وم¾فÀbة ومbوافق حولها تضمن |دا 

  .2011ٔ�دىن من الوفاء Nس?تور 
سوف لن نتوقف عند الزمن املهدور اÞي اس?هتلكbه احلكومة، 
لïٔسف، يف اجلدل العقمي اÞي ضاعت معه الك@ري من الفرص، ٔ#ننا ال 

حقJقJة Ìري م¾قوصة، دون توفري بH.ة  ميكن ٔ�ن نتÀدث عن دميقراطية
Tرشيعية ضام¾ة حلرية التعبري والصÀافة وضام¾ة ملامرسة �نية ٕاOالمJة وفق 
ٔ�دبياهتا ؤ�´القJاهتا ووفق مقاربة TشارÊية حقJقJة للك املتد´لني واملعنيني 

  .املبارش�ن cحلقل إالOاليم
  ، الس?يد الرئHس

xل، ب¹ٔسف شديد، التعرث اÞي ٕاذا كنا يف فريق أ#صا� واملعارصة، Ùس
الزم هذا الورش، وOدم مواÊبته cلوترية املطلوبة �لتحوالت امل�شودة يف 
جمال حرية الرٔ�ي والتعبري ببالدË، فٕاننا يف الوقت ذاته نتوقف عند حمدودية 
اس?تxابة هذا القانون النتظارات املهنيني وفعاليات ا�متع املدين واحلقويق يف 

 T رسانةj رشيعية متنح القدر الاكيف من احلرية يف ٕاطار املسؤولية توفري
طبعا، مس?تحرض�ن يف هذا الس?ياق الرتاكامت اليت حتققت يف هذا ا�ال 
بفضل تضحيات وjراكامت الفاOلني أ#ساس?يني يف القطاع، وبتضافر �ود 
الفرقاء الس?ياس?يني واملنظامت والهيئات املدنية والنقابية واحلقوقJة وخمتلف 

  .عبريات احلداثية طي� عقود من الزمن ولHست وليدة اليومالت 
  ، الس?يد الرئHس

لقد Wاءت بعض مقbضيات هذا املرشوع قانون مbعارضة مع العديد من 
أ#هداف املنتظرة من هذا النص واملتعلقة ٔ�ساسا بتكرìس مaدٔ� اس?تقاللية 

لصÀافJني، الصÀايف وتوفري الرشوط القانونية اخلاصة cمحلاية ¢جÚعية �
وتعز�ز اس?تقاللية الصÀافJني من W�ٔل ٔ�داء �مهتم دا´ل ٕاطار يضمن 
Êرامهتم ويصون حقوقهم، فٕان مرد ذé، يف تقد�رË، يف فريق أ#صا� 
واملعارصة، ٕاىل املهنجية املعمتدة اليت طبع Oلهيا م¾طق ¢س?Úع واس?تقaال 

لف املتد´لني املذÊرات دون مواÊبهتا بنقاش معويم وطين واسع بني خمت
  .والفاOلني يف احلقل إالOاليم واحلقويق

كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون مل ìس?توعب التحوالت العميقة اليت شهدها 
احلقل إالOاليم الوطين مبختلف ٔ�صنافه املريئ والسمعي واملكbوب 
وإاللكرتوين، هذا أ#´ري اÞي ٔ�صبح اليوم يفرض نفسه كق¾اة ٔ�ساس?ية يف 

  .التواصل وإالOالم
كذé الحظنا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، ٔ�ن هذا املرشوع مل 
يؤسس لعالقة Wدلية �لت¹ٔثري والتúٔ¹ر مع مرشوع �ٓخر ال يقل ٔ�مهية وهو 

  . قانون احلق يف الوصول ٕاىل املعلومة

  الس?يد الرئHس، 
ت¹ٔسHسا Oىل لك ذé، واÙسxاما مع موقف¾ا املعرب عنه دا´ل ا�لجنة، 

  .� واملعارصة، نصوت cالمbناع Oىل هذا املرشوع قانونفٕاننا يف فريق أ#صا

VII . ي يقيض بتغيري القانون رمق  87.14مرشوع قانون رمقÞ016.89ا 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 

  .الوطنية
  :أ#Ìلبية فرقمدا´� الفريق احلريك cمس  .1

  ، الس?يد الرئHس احملرتم
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فرق أ#Ìلبية ملناقشة مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة  016.89يقيض بتغيري القانون رمق  87.14
  .املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية

ويف البداية فٕاننا Ùسxل cٕجياب مقbضيات هذا املرشوع الهام والرامJة 
ٕاىل مالءمة املقbضيات القانونية املنظمة ملهنة املس�شار القانوين لهيئة 
املهندسني املعامريني مع مضامني وروح اNس?تور اجلديد، وكذا معاجلة |ا� 

�c لهيا يف القانون التنظميي املتعلقO س?توري التنايف املنصوصNلس ا
، فضال عن توفري الظروف املالمئة لتحسني )احملمكة اNس?تورية |اليا(

رشوط ممارسة املهنة والرفع من اجلودة املعامرية ورد ¢عتبار لها Êرافد من 
  .روافد الهوية احلضارية املغربية

كام çمثن ٔ�يضا اعتبار املس�شار القانوين �لهيئة خشصية تعني مبوجب 
الل التنصيص رصا|ة Oىل ذé يف هذا املرشوع وذé مرسوم، من ´

  . Oىل غرار cيق الهيئات املهنية
ومن بني املزاí اليت Wاء هبا هذا املرشوع ٔ�يضا يه تدارك الصعوcت 
و¢خbالالت اليت يطرuا غياب املس�شار القانوين �لهيئة املذÊورة وما 

امك ¢دارية ضد هذه ي�bج عهنا من حJث تاليف أ#حاكم اليت تصدرها احمل
الهيئة يف القضاí الت¹ٔدي&Jة �لعيوب الشلكية املرتبطة بغياب املس�شار 
القانوين، اÞي يعترب حضوره ٕالزامJا يف القضاí الت¹ٔدي&Jة، ومتكني هذه الهيئة 
من القJام بدورها يف احلفاظ Oىل ٔ�´القJات املهنة والتصدي لظاهرة 

  .املامرسات Ìري القانونية
  لرئHس، الس?يد ا

انطالقا من ٔ�مهية هذا املرشوع وٕاجيابياته الرامJة ٕاىل حتسني ظروف 
  .هذه املهنة وا�هنوض هبا فٕاننا نصوت Oليه cٕالجياب

  .شكرا
  :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .2

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم، 
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  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ادة املس�شارون احملرتمون، الس?يدات والس

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف اجللسة العامة cمس فريق ¢حتاد املغريب 
 �87.14لشغل مبxلس املس�شار�ن، مبناس?بة م¾اقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية  016.89يقيض بتغيري القانون رمق 
 الوطنية املتعلق مبزاو� �نة الهندسة وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني

املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، كام ال تفوتين الفرصة 
دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت 

  .�سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة مبxلس?نا املوقر
  ، الس?يد الرئHس

 016.89يقيض بتغيري القانون رمق  87.14دف مرشوع قانون رمق هي
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 
الوطنية املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني 

هنة املس�شار املعامريني الوطنية ٕاىل مالءمة املقbضيات القانونية املنظمة مل 
القانوين لهيئة املهندسني املعامريني مع مضامني الوثيقة اNس?تورية لفاحت 

، ٕاضافة ٕاىل معاجلة |ا� التنايف املنصوص Oلهيا يف القانون 2011يوليوز 
املتعلق �cلس اNس?توري، Oالوة Oىل ٔ�ن هذا  29.93التنظميي رمق 

املرتبطة هبذا ا�ال، الس?ö املرشوع قانون Wاء لتxاوز الثغرات والنقائص 
تó املتعلقة بغياب مؤسسة املس�شار القانوين لهيئة املهندسني املعامريني، 
اÞي يعترب حضوره ٕالزامJا يف القضاí الت¹ٔدي&Jة املعروضة Oىل ٔ�نظار الهيئة، 
ؤ�يضا هبدف احلفاظ Oىل ٔ�´القJات املهنة �لتصدي �لتxاوزات احملمت� 

Ì ري القانونية يف جمال الهندسة املعامريةوحماربة املامرسات .  
  الس?يد الرئHس، 

يقيض بتغيري القانون رمق  87.14رمغ ٕاجيابيات مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني  016.89

املعامريني الوطنية املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة 
هندسني املعامريني الوطنية الرامJة ٕاىل مواÊبة خمتلف التحوالت اليت تعرفها امل 

بالدË يف الس?نوات أ#´رية، خصوصا يف الشق املتعلق بدينامJة التعمري يف 
ظل تنايم وترية الطلب ¢جÚعي يف مJدان العقار �س&ب jزايد ا�منو 

ئة املهندسني اNميغرايف، فٕان ´لق مؤسسة املس�شار القانوين دا´ل هي 
سaHقى ٔ�سري املامرسة العملية اليت س?تكشف مس?تقaال عن مدى |دود 

  .مسامهة هذه املؤسسة القانونية يف جتاوز إالÊراهات واملشالك املثارة
واÙسxاما مع موقف¾ا دا´ل ا�لجنة الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء م¾اقشة القانون 

علق مبزاو� �نة الهندسة املت 016.89بتغيري وjمتمي القانون رمق  87.14رمق 
املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، فٕاننا نصوت Oىل 

  .مرشوع هذا القانون cٕالجياب
  . والسالم

VIII.  متمي القانون رمق  106.14مرشوع قانون رمقjالقايض بتغيري و
سني املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهند 016.89

  .املعامريني الوطنية
  :مدا´� الفريق احلريك cمس فرق أ#Ìلبية .1

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فرق أ#Ìلبية ملناقشة مرشوع القانون رمق 

ة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املتعلق مبزاو� �نة الهندس 106.14
  .املعامريني الوطنية

ويف البداية فٕاننا Ùش?يد هبذا املرشوع اÞي Wاء يف س?ياق تزنيل 
مضامني اNس?تور اجلديد ومضامني الرسا� امللكJة املو�ة ٕاىل املشاركني يف 
ٔ�شغال اليوم الوطين �لمهندس املعامري ٕاىل رضورة مالءمة ممارسة املهنة مع 

هو معمول به يف مجموOة من اNول أ#خرى، ٕاضافة ٕاىل هنج مقاربة  ما
TشارÊية مع أ#طراف املعنية يف خمتلف مرا|ل ٕاOداد هذا املرشوع املتاكمل 
وتقومي النقائص وجتاوز إالÊراهات اليت تعرفها ممارسة املهنة بغية ت¹ٔهيلها 

Jف العبء Oىل ملواÊبة أ#وراش التمنوية الكربى اليت تعرفها بالدË وختف 
  .إالدارة واملواطنني فö يتعلق بتقدمي ¢س�شارة املعامرية

  الس?يد الرئHس، 
ٕاننا يف فرق أ#Ìلبية Ùسxل cٕجياب وcرتياح Êبري�ن اجلهود اليت بذلت 

  :يف هذا املرشوع من حJث ما هيدف ٕاليه من
حتيني وعرصنة إالطار القانوين املنظم ملهنة الهندسة املعامرية، حىت 
�كون يف مس?توى التÀدíت اليت يفرضها تطور املشهد العمراين cملغرب 

 ويواÊب مbطلبات املنافسة و¢نفbاح وحرية ¢خbيار؛
توس?يع جمال ¢خbيار cل�س?بة �لمهندسني املعامريني ب¹ٔن �زاولوا �نهتم 
ٕاما يف ٕاطار رشاكت �لتضامن ٔ�و يف ٕاطار رشاكت مسامهة ورشاكت ذات 

 دودة حبسب ما يتالءم مع انتظاراهتم ومصاحلهم؛املسؤولية احمل
التنصيص Oىل ضامËت قانونية وحامية حقوق الرشاكء فö بHهنم من �ة 
وكذا �لوفاء cلزتاماهتم ٕازاء أ#غيار من �ة ٔ�خرى، طبقا ٔ#حاكم النصوص 
ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل املنظمة �لمxاالت املرتبطة هبذه 

 .املهنة
  الس?يد الرئHس، 

انطالقا من هذه أ#هداف وإالجيابيات اليت حيملها هذا املرشوع من 
W�ٔل جتاوز النقائص وإالÊراهات اليت تعرفها ممارسة هذه املهنة فٕاننا نصوت 

  .Oليه cٕالجياب
 .شكرا

 :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
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 الس?يد الرئHس احملرتم، 
  ت والسادة الوزراء احملرتمون، الس?يدا

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف اجللسة العامة cمس فريق ¢حتاد املغريب 

 �106.14لشغل مبxلس املس�شار�ن مبناس?بة م¾اقشة مرشوع قانون رمق 
سة املعامرية املتعلق مبزاو� �نة الهند 016.89بتغيري وjمتمي القانون رمق 

وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، كام ال تفوتين الفرصة دون 
تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت �سط 

  .خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة مبxلس?نا املوقر
  الس?يد الرئHس، 

 016.89متمي القانون رمق بتغيري وj  106.14وي¹ٔيت مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني 
الوطنية يف س?ياق Oام ìشهد ب�¾اسل العديد من إالشاكالت الناش?ئة عن 
ممارسة �نة الهندسة املعامرية لعدم مالءمة إالطار القانوين املنظم لرشاكت 

�لمهندسني املعامريني cلعمل يف ٕاطارها، مع  التضامن اليت ìسمح القانون
رضورات املنافسة وٕاÊراهات ¢نفbاح Oىل مس?توى م¾ح اخbيارات مbعددة 
ملزاو� املهندسني املعامريني ٔ#Ùشطهتم املهنية يف ٕاطار مشرتك ضامË لقوة م@ل 

  . هذه الهيئات
  ، الس?يد الرئHس

لقانوين املنظم ملهنة كام �ريم مرشوع هذا القانون ٕاىل حتيني إالطار ا
املهندسني املعامريني يف ٕاطار ضامن احلقوق والوفاء cاللزتامات ذات الص� 
cملهنة وحتديد املسؤولية عن طريق اعÚد توقJع املهندس املعامري بصفbه 

  .الشخصية وتوقJع الرشكة ٔ#ن لها مسؤولية مدنية يف هذا ا�ال
  الس?يد الرئHس، 

بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.14نون رمق رمغ ٕاجيابيات مرشوع قا
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني  016.89

املعامريني الوطنية الرايم ٕاىل جتاوز مجموOة من أ#عطاب وإالÊراهات اليت 
تصادف املواطنني يف تعامالهتم مع املهندسني املعامريني، هبدف جتاوز 

 تقف جحر Oرثة ٔ�مام اس?مترارية تقدمي إالدارة �ل�دمات يف جمال املعوقات اليت
الهندسة املعامرية، كام هو معمول به يف العديد من أ#نظمة القانونية املقارنة، 
ٕاال ٔ�ن ت¹ٔسHس هيئات قوية �لمهندسني املعامريني بغية حتسني أ#داء وتعز�ز 

و|دود املسؤولية  املنافسة يصطدم مبشالك Oدة ٔ��رزها مهنا تنظمي الرشكة
  . الشخصية �لمهندس املعامري

ويف أ#´ري، فٕاننا نؤكد Oىل رضورة ضبط رشوط ومعايري املشاركة يف 
  .طلبات العروض اليت Tشرتط التعامل مع رشكة �لهندسة املعامرية

واÙسxاما مع موقف¾ا دا´ل ا�لجنة الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء م¾اقشة القانون 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة  016.89متمي القانون رمق بتغيري وj  106.14رمق 

املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية، فٕاننا نصوت Oىل 

  .مرشوع هذا القانون cٕالجياب
  . والسالم

IX . املتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف  97.13مرشوع قانون ٕاطار رمق
  .وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا

  :أ#صا� واملعارصة فريق مدا´� .1
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

يتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض  97.13ٕاطار رمق 
  .هبا يف ٕاطار قراءة �نية

أ#وىل لهذا املرشوع ٔ�ن ٔ�كد Oىل واقع  لقد س?بق لفريق¾ا يف ٕاطار القراءة
ا�متيزي والصور ا�منطية السلبية وم¾طق إالحسان اليت ظلت Êسمة Ìالبة يف 
التعاطي مع قضاí إالOاقة ببالدË ´الل عقود من الزمن، ٕاال ٔ�ن احلراك 
واNينامJة اليت قادها ا�متع املدين، ممثال يف العديد من امجلعيات العام� يف 

Oاقة، ٔ�|دث حتوال يف التوWه واملنظور يف التعاطي مع قضاí جمال االٕ 
أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة، وقد تعزز هذا التحول من ´الل إالرادة 
امللكJة الواحضة يف التوجهيات السامJة �لرسائل امللكJة خبصوص هذا امللف 
¢جÚعي الكaري، تاله �روز ٕارادة س?ياس?ية �لميض يف رÊب التحول 

، اÞي Wاء م¾صفا لïٔش�اص ذوي 2011ا�سد يف دس?تور والتغيري 
إالOاقة cملغرب، سواء من حJث جترميه �لمتيزي Oىل ٔ�ساس إالOاقة الوارد يف 

اÞي يقر برصحي العبارة ٔ�ن Oىل  34ديباWة اNس?تور، ٔ�و من ´الل الفصل 
السلطات العمومJة ٔ�ن تقوم بوضع وتفعيل س?ياسات معومJة مو�ة ٕاىل 

  .وي إالOاقةأ#ش�اص ذ
وٕاذا كنا ال جنادل يف ٔ�مهية هذا املرشوع قانون ٕاطار اÞي Wاء لتÀديد 
التو�ات الكربى وأ#هداف أ#ساس?ية لهذه املبادرة ال�رشيعية، فٕاننا يف 
املقابل، ن¹ٔسف لعدم تضمينه ما كنا çرجو من تعديالت |اولنا Wاهد�ن ٔ�ن 

  . jكون حمل توافق وٕاجامع بني اكفة الفرقاء
  يد الرئHس، الس? 

حمطة |امسة يف مسار jكرìس مسو  2011شلك دس?تور فاحت يوليوز 
 Ëؤ�ن بالد ö?ىل ال�رشيعات الوطنية، السO وليةNاملعاهدات واملواثيق ا
cدرت �لمصادقة Oىل العديد من املواثيق اليت jروم ا�هنوض حبقوق 

لف.ات أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وتضع |دا للك ٔ�شاكل ا�متيزي ضد هذه ا
اليت Oانت والزالت تعاين لك ٔ�شاكل ا�متيزي وا�هتمHش، مما حيد ويؤúر �شلك 

   .Êبري Oىل تHسري اندما�م واخنراطهم يف احلياة اليومJة
  الس?يد الرئHس، 

Ìري معقول اليوم ¢س?مترار يف jكرìس احليف وا�هتمHش يف حق هذه 
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قصا بH¾ا يف الف.ة من ا�متع، وحنن بصدد سن Tرشيع يتضمن قصورا ون
ا�هنوض بوضعية أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة، وذé ما جتىل بوضوح وحنن 
بصدد م¾اقشة هذا املرشوع قانون ٕاطار دا´ل ا�لجنة ا�تصة اليت مل 
تتفاOل مع مجموOة من التعديالت اليت تقدمت هبا فرق املعارضة بدعوى 

  .التطرق ٕا�هيا مبقbىض نصوص تنظميية الحقة
احلكومة �لك تعهداهتا ؤ�ن تواÊب هذا املرشوع قانون ٔ�ملنا ٔ�ن تلزتم 

ٕاطار بنصوص تنظميية ويف ٕاطار قانون املالية املقaل من ´الل ٕا|داث 
صندوق ´اص cٔ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة، وهو ما سHشلك ال حما� 
جتاوc حقJقJا وتفعيال للك مطالب هذه الف.ة اليت Tس?تحق لك العناية 

  .والتقد�ر
ما مع املوقف اÞي ٔ�يدËه ٔ�ثناء القراءة أ#وىل لهذا خbاما، واÙسxا

املرشوع، وانطالقا من ٔ�مهية التعديالت املقدمة يف جملس النواب، جندد 
التÊٔ¹يد Oىل ٔ�مهية هذا املرشوع قانون ٕاطار اÞي من ش¹ٔنه ا�هنوض بوضعية 
أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة ويغري نظرة ا�متع السلبية لهذه الف.ة، ويHرس 

اندما�م الفعيل يف احلياة اليومJة، وميتعهم مبواطنهتم اكم� Ìري م¾قوصة  س?بل
  .�متكني هده الف.ة من املسامهة يف التمنية

  .واÙسxاما مع ما س?بق نصوت cٕالجياب Oىل هذا املرشوع قانون ٕاطار
  :فريق العدا� والتمنية مدا´� .2

  ، الس?يد الرئHس احملرتم
ا� والتمنية مبناس?بة م¾اقشة القانون ìرشفين ٔ�ن ٔ�تقدم cمس فريق العد

يتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة  97.13إالطار رمق 
وا�هنوض هبا، وذé يف ٕاطار القراءة الثانية، وهو قانون �روم حتديد 
أ#هداف أ#ساس?ية لعمل اNو� من W�ٔل حامية حقوق أ#ش�اص يف 

س?ياق مواص� مسلسل  كام ٔ�نه ي¹ٔيت يف. وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا
إالصال|ات وتوطني احلقوق ¢جÚعية و¢قbصادية اليت اخنرطت فهيا 
بالدË انطالقا من اNس?تور اÞي ٔ��رز مسؤولية اNو� معوما والسلطات 
العمومJة Oىل اخلصوص يف ضامن امحلاية احلقوقJة و¢جÚعية و¢قbصادية 

  .لïٔش�اص يف وضعية ٕاOاقة
لقانون إالطار ي¹ٔيت مضن حزمة من إالجراءات ٕان مرشوع هذا ا

  :واملبادرات اليت طبعت معل احلكومة من م@ل
ٕا|داث جلنة وزارية ملكفة بت�aع تنفJذ خمتلف ¢سرتاتيجيات والربامج 

 املتعلقة �cهنوض حبقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة؛
ٕاجناز البحث الوطين القاين حول إالOاقة هبدف حتيني املعطيات 

صائية المكية والنوعية حول وضعية أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة ببالدË إالح
 واليت س�شلك ٔ�رضية للك ختطيط مس?تقaيل �لهنوض حبقوق هذه الف.ة؛

اعÚد س?ياسة معومJة م¾دجمة يف جمال ا�هنوض حبقوق أ#ش�اص يف 
 وضعية ٕاOاقة مصحوبة بتدابري اس?تعxالية؛

يف وضعية ٕاOاقة Oىل  ٕا|داث و|دات لالس?تقaال وتوجJه أ#ش�اص

 الصعيد اجلهوي؛
تطور اNمع املقدم �لجمعيات املرشفة Oىل مؤسسات التكفل 

 cٔ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة؛
تطور مaلغ اNمع املقدم �لجمعيات املرشفة Oىل متدرس أ#طفال يف 

 ؛%47وضعية ٕاOاقة ب�س?بة 
 مواÊبة الرíضيني من أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة، من ´الل اتفاقJة

 ٕاطار �لتعاون مع اجلامعة امللكJة املغربية لرíضة أ#ش�اص املعاقني؛
  الس?يد الرئHس، 

ٕانه cلرمغ من اعÚد املغرب ´الل الثالث عقود أ#´رية نصوصا 
Tرشيعية وتنظميية ´اصة مبxال إالOاقة، فٕان بالدË مل Tس?تطع جتاوز مر|� 

c ري مفعلÌ ٔ�ن العديد مهنا ظل éلنظر ٕاىل قصور ٕاقرار احلقوق، ذ
الرتسانة القانونية الوطنية بصفة Oامة وضامن حقوق هذه الف.ة وحمدودية 
النصوص اخلاصة cلرOاية ¢جÚعية يف تلبية احلد أ#دىن من احbياWاهتا 

  .وتوفري رشوط إالدماج و¢ندماج ¢جÚعيني
  :ولتxاوز هذه الوضعية احلالية، واس?تحضارا �لمعطيات التالية

 Êصدار احلرcٕ اقة واليت توجتOولية اليت عرفها ملف إالNة اJية احلقوق
 éاقة، وما رافق ذOولية �ش¹ٔن حامية حقوق أ#ش�اص ذوي إالNة اJاالتفاق

 من ظهور مفاهمي وم¾اجه Wديدة ملعاجلة قضاí العجز وإالOاقة؛
ٕاىل  ¢خنراط الاكمل �لمملكة املغربية يف اجلهود اNولية وإالقلميية الرامJة

ا�هنوض حبقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة، واÞي جتسد من ´الل 
املبادرة ٕاىل ¢نضامم ٕاىل االتفاقJة اNولية حلقوق أ#ش�اص ذوي إالOاقة 
وٕادما�م يف احلياة ¢جÚعية واملدنية وتHسري متتعهم cحلقوق واحلرíت 

 املعرتف هبا �لجميع؛
صاحب اجلال� املó محمد السادس الرسا� امللكJة السامJة اليت و�ها 

ٕاىل املؤمتر اNبلومايس �لمنظمة العاملية �لملكJة الفكرية املنعقد مبراÆش يوم 
، واليت ٔ�´رب من ´اللها Wاللته املؤمتر�ن بقرب عرض 2013يونيو  18

مرشوع القانون املتعلق حبقوق أ#ش�اص ذوي إالOاقة Oىل ٔ�نظار الربملان، 
 ليت ما فbئت تت�ذها اململكة �لوفاء cلزتاماهتا اNولية؛ويف ٕاطار املبادرات ا

الربËمج احلكويم اÞي ٔ�كد عزم احلكومة Oىل وضع ٕاطار Tرشيعي 
شامل وم¾دمج هيدف ٕاىل تعز�ز إالدماج ¢جÚعي لهذه الف.ة، وهو التوWه 
اÞي Êرسه ا�طط ال�رشيعي �لحكومة واÞي جعل من حامية وتعز�ز 

 .وضعية ٕاOاقة من النصوص ذات أ#ولوية حقوق أ#ش�اص يف
  :ٕاننا اليوم ٔ�مام قانون ٕاطار

يؤطر تد´الت اNو� وامجلاOات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت 
العمومJة، وكذا ٔ�ش�اص القانون اخلاص يف تدبري قضاí إالOاقة وا�هنوض 

 هبا، أ#هداف املراد حتقJقها من وراء خمتلف تد´الت يف هذا ا�ال؛
دد الزتامات اNو� واجلامعات الرتابية واملؤسسات واملقاوالت حي

العمومJة والقطاع اخلاص ومجعيات ا�متع املدين واملواطنني يف جمال حامية 
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حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا من ´الل الوقاية من 
إالOاقات واحلد من �ٓ�رها وضامن jاكفؤ الفرص لفائدة أ#ش�اص يف وضعية 
ٕاOاقة وحام�هتم من لك ٔ�شاكل ا�متيزي و¢س?تغالل وال�رشد وإالهامل، وكذا 
تHسري متتعهم cحلقوق واحلرíت املعرتف هبا �لجميع، مع تعز�ز مشاركهتم 

 وٕادما�م يف احلياة ¢جÚعية واملدنية؛
حيدد مaادئ ٕاOداد وتنفJذ الربامج والس?ياسات و¢سرتاتيجيات 

امجلاOات الرتابية واملقاوالت واملؤسسات واخلطط من قaل اNو� و 
العمومJة، واملمتث� ٔ�ساسا يف ا|رتام Êرامة أ#ش�اص املت¹ٔص� واس?تقالهلم 
اÞايت و¢Oرتاف cٔ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة Æجزء من التنوع ال&رشي 
وOدم ا�متيزي وضامن املشاركة الاكم� وjاكفؤ الفرص وٕاماكنية الوصول 

املقاربة الرتابية ٕالعامل مقbضيات هذا القانون إالطار،  واملساواة مع اعÚد
ويه مجموع املبادئ الواردة يف االتفاقJة اNولية حلقوق أ#ش�اص ذوي 

 إالOاقة؛
 �Jاقة كفOديدة لفائدة أ#ش�اص يف وضعية ٕاW شاء ٔ�وضاع قانونيةÙٕا

 بتحقJق jاكفؤ الفرص وتHسري اندما�م؛
ص يف وضعية ٕاOاقة وا�هنوض هبا تنويع جماالت تعز�ز حقوق أ#ش�ا

ل�شمل ا�االت املدنية والس?ياس?ية و¢قbصادية و¢جÚعية والثقافJة 
 فضال عن احلق يف ممارسة الرíضة والرتفJه؛

ٕاقرار مج� من حقوق أ#ولوية وال�سهيالت لفائدة أ#ش�اص يف 
 وضعية ٕاOاقة بغاية ضامن رسOة اندما�م ¢جÚعي ومتتعهم حبقوقهم

 .إالÙسانية أ#ساس?ية
  .من W�ٔل هذا وÌريه س?نصوت بنعم Oىل مرشوع هذا القانون إالطار

 :مدا´� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب .3
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

عام ملقاوالت املغرب مبناس?بة ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق ¢حتاد ال
املتعلق حبامية حقوق أ#ش�اص  97.13مرشوع القانون إالطار رمق  م¾اقشة

وWد�ر ÊÞcر ٔ�ن بالدË قد وقعت Oىل ). قراءة �نية(يف وضعية ٕاOاقة 
كام ٔ�قر . إالتفاقJة اNولية لïٔش�اص ذوي إالOاقة والربوتوÊول ¢خbياري

ٕاOاقة يف اNس?تور اجلديد، حJث  املغرب حقوق أ#ش�اص يف وضعية
من اNس?تور  34ٔ�صبح مبوجaه ا�متيزي ضد إالOاقة حمظورا، كام ٔ�ن الفصل 

يلزم السلطات العمومJة cختاذ تدابري رضورية من W�ٔل ضامن ٕادماج 
أ#ش�اص ا�Þن يعانون من إالOاقة يف ا�متع وٕاOادة ت¹ٔهيل أ#ش�اص ا�Þن 

حرÊية ٔ�و عقلية وٕادما�م يف احلياة  يعانون من ٕاOاقة جسدية ٔ�و حس?ية
  .¢جÚعية واملدنية وتHسري متتعهم cحلقوق واحلرíت املعرتف هبا �لجميع

وcلتايل jكون بالدË قد وضعت Oىل Oاتقها ٕالزتامات Êبرية، مbص� 
بت¹ٔهيل الشخص يف وضعية ٕاOاقة لالندماج يف احلياة العامة، وفق مقاربة 

  .ري احلكمي واملعقلن �ال إالOاقة يف املغربحقوقJة تن&ين Oىل التدب
وcلرمغ من التقدم اÞي عرفه املغرب يف جمال حقوق إالÙسان، ال jزال 
إالOاقة Tشلك |اجزا �لفرد يف س&Jل ان&@اق خشصيتة وتطو�ر ٕاماكنياته 

كام يالحظ ٔ�ن مسامهة اNو� . واملشاركة يف حتقJق التمنية املس?تدامة
يف توفري الب�Jة التحتية املالمئة لتطو�ر قدرات الشخص يف وامجلاOات احمللية 

وضعية ٕاOاقة وت¹ٔهي8، الزالت دون املس?توى املطلوب، ´اصة يف جمال 
الرضورية، ٕاذ jاكد تغيب تó  (Accessibilités)توفري الولوجJات 

الولوجJات يف معظم املرافق العمومJة يف جتاوز �لقانون اخلاص cلولوجJات 
وÌري ذé من املؤرشات اNا� Oىل Oدم . 2003ماي  12الصادر يف 

  .مطابقة الوضع القانوين �لشخص يف وضعية ٕاOاقة مع وضعه الواقعي
ويف هذا الس?ياق، طالب فريق¾ا، فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب،  

cٕدراج نقطة يف Wدول ٔ�عامل مكbب جملس?نا املوقر، من W�ٔل ٕاجناز 
  .س�شار�نولوجJات ´اصة مبxلس امل 

ٕاننا ننطلق من Êون املقاربة احلقوقJة تبقى واجaة التطبيق يف التعامل مع 
احbياWات أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة وامجلعيات املدنية، اليت تت&ىن مهومه 
اليومJة، ونعترب ٔ�ن حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة شËٔ¹ وطنيا، ي�aغي 

ولك مؤسسات اNو�  ٔ�ن تتضافر فJه جمهودات أ#فراد وأ#رس وا�متع
  .ٔ#Wل ٕايالء ملف إالOاقة املاكنة اليت ìس?تحقها

Þا cت من الرضوري سن اسرتاتيجية وطنية شام� وم¾دجمة من W�ٔل 
ضامن احلياة الكرمية وحماربة اكفة ٔ�شاكل ا�متيزي اÞي يعاين مهنا أ#ش�اص 

 Oىل اعتبار ٔ�ن حقوق أ#ش�اص يف وضعية ٕاOاقة شËٔ¹. يف وضعية ٕاOاقة
وطنيا، ي�aغي ٔ�ن تتضافر فJه جمهودات أ#فراد وأ#رس وا�متع ولك 

  .مؤسسات اNو� ٔ#Wل ٕايالء ملف إالOاقة املاكنة اليت ìس?تحقها

X . ملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معلية  94.12مرشوع قانون رمقc املتعلق
  .التxديد احلرضي

  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1
  .هللا الرمحن الرحمي �سم

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس الفريق ¢س?تقاليل ملناقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معلية التxديد احلرضي،  94.12
ا دOا الفريق ٕاىل ٔ�خراWه ٕاىل |زي التطبيق حJث س?بق Ý ٔ�ن اÞي طامل

  .وWه يف هذا إالطار Oددا Êبريا من أ#س?ئ�
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شارون، 
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ٕان ٔ�مهية هذا املرشوع قانون ت¹ٔيت يف س?ياق غياب ٕاطار قانوين واحض 
� �لسقوط، ٔ�حضت يؤطر هذا ا�ال، ذé ٔ�ن ظاهرة jزايد اNور ا#ٓي

Tسري يف شلك تصاOدي، ولكنا يعمل أ#رضار اليت تنجم عن هذه الظاهرة، 
من قbل لïٔرواح وٕاتالف �لممتلاكت، فضال عن تاليش الرتاث املعامري 

  .واند�ره، ٕاضافة ٕاىل ثقل العبء املايل لرتمميه وٕاOادة TشJHده
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، السادة املس�شارون
ٕاننا ال Ùشك يف أ#هداف الن&�J اليت |ذت cحلكومة ٕاىل ٕاخراج هذا 
املرشوع قانون ٕاىل |زي الوجود، Ìري ٔ�نه البد من إالدالء ببعض 
¢قرتا|ات اليت çرى يف الفريق ¢س?تقاليل ٔ�نه يتعني Oلهيا أ#´ذ هبا من 

  :W�ٔل جتويده، وتقويته، نذÊر مهنا
 لفائدة املترضر�ن؛ تHسري معلية الولوج �äمع العمويم

 فbح ق¾وات التواصل مع املواطنني؛
 متكJهنم من بقع سك¾ية بدي� يف ٕاطار �رامج ٕاندماجJة؛

 ٕا|داث واك� وطنية �لتxديد احلرضي؛
مراجعة تصاممي ا�هتيئة وOدم ¢س?مترار يف التوس?يع العمراين cملدن 

 بنفس املعايري القدمية؛
 كين هذه اNور؛الرفع من قمية املنÀة املمنو|ة لسا

 Ùرش ثقافة احلفاظ Oىل هذه املعامل وصياçهتا قaل الوقوع يف احملظور؛
 التعاطي مع هذه الظاهرة بنظرة مشولية دون السقوط يف ¢نتقائية؛

هذه بعض املالحظات اليت ٔ�ردË ٔ�ن Ùشارك هبا يف املناقشة �ٓملني ٔ�ن 
  .جتد طريقها ٕاىل التنفJذ

  :ةفريق أ#صا� واملعارص  مدا´� .2
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة مبناس?بة م¾اقشة 

املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات  94.12مرشوع قانون رمق 
  .التxديد احلرضي

واء هذا املرشوع اÞي طاملا حظي cنتظارات ف.ات جممتعية Oديدة، س
من قاطين أ#Ùسxة العتيقة ٔ�و احلرضية، الس?ö بعد توايل حوادث اهنيار 
املباين وú�ٔر ذO éىل أ#رواح واملمتلاكت، فضال عن تاليش وبداية اند�ر 
الرتاث املعامري التارخيي وافbقاده لقميته التارخيية واحلضارية و¢قbصادية وما 

ت العمومJة ´اصة يف ٔ�حJاء ميث8 ذé من ارتفاع العبء املايل �لتد´ال
أ#مر اÞي ìس?توجب، يف نظرË، وضع . السكن Ìري القانوين والعشوايئ

قواOد قانونية مالمئة، تؤطر �ود معاجلة املباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي 
معليات التxديد احلرضي cملغرب ومعاجلة ¢خbالالت اليت ٔ�فرزها تدهور 

ظاهرة البناء ا#ٓيل �لسقوط وذé وjراجع املشهد احلرضي بفعل تنايم 
. لتفادي |االت اهنيار بعض املباين وتفادي إالرضار cملمتلاكت وأ#رواح

مفن ش¹ٔن تنظمي معليات العناية Ù#ٔcسxة احلرضية العتيقة وأ#حJاء القدمية 
  . احملافظة Oىل الرتاث املعامري �لمدن وjمثني ا�االت احلرضية

Oىل تنظمي ٔ�دوار مجيع املتد´لني ووضع  ن¹ٔمل ٔ�ن يعمل هذا املرشوع 
|د لتدا´ل الصالحJات وحتديد املسؤوليات، مبا فهيا مسؤولية ماليك 
املباين ا#ٓي� �لسقوط وٕاقرار تدابري ملعاجلة املباين ا#ٓي� �لسقوط وتدقJق 
مسطرة ٕاخaار مالك املباين ا#ٓي� �لسقوط ٔ�و شاÌلهيا لالضطالع 

ءات يف |ال Oدم تنفJذ أ#شغال املقررة ٔ�و يف مبسؤولياهتم وحتديد إالجرا
|ا� تعذر معرفة أ#ش�اص املعنيني وتوضيح ÊيفJات التد´ل يف نطاق 

  .مدارات املباين ا#ٓي� �لسقوط والتxديد احلرضي
كام نتطلع ٕاىل ٔ�ن يعمل ٕا|داث الواك� الوطنية �لتxديد احلرضي 

ات واملعيقات املالية وت¹ٔهيل املباين ا#ٓي� �لسقوط ٕاىل جتاوز إالÊراه
وإالدارية اليت حتول دون jرممي ٔ�و هدم املباين ا#ٓي� �لسقوط ٔ�و ٕاOادة بناهئا 
Oىل ٔ�ن ختضع هذه املؤسسة لنفس القواOد اليت ختضع لها cيق املؤسسات 

  .املامث� من حJث الوصاية والرقابة وإالدارة وقواOد ال�س?يري
جياب Oىل مرشوع قانون وت¹ٔسHسا Oىل لك ما س?بق، فٕاننا نصوت cالٕ 

  . املتعلق cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي 94.12رمق 

  :مدا´� الفريق ¢شرتايك .3
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن، 
ìسعين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس الفريق ¢شرتايك يف م¾اقشة مرشوع القانون 

  .cملباين ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي يتعلق 94.12رمق 
وي¹ٔيت هذا املرشوع يف وقت jكشف فJه إالحصائيات الرمسية عن 

ٔ�لف مزنل ٔ�و سكن �ٓيل �لسقوط، معظمها Ncار  43وجود ٔ�زيد من 
  .البيضاء، فاس، الرcط، تطوان وطنxة

Nور ا#ٓي� ؤ�مام هذه املعطيات، فٕاننا مدعوون مجيعا ٕاىل جعل ملف ا
�لسقوط من أ#ولوíت اليت تتطلب تد´ال شامال وOاWال �لحيلو� دون 

وTسطري �رامج واسرتاتيجيات  –ال قدر هللا  –وقوع Êوارث وحضاW íدد 
بعيدة املدى تعاجل خطر ¢هنيارات املتتالية اليت شهدهتا بعض مدن اململكة 

وجع8 ورشا وطنيا  وٕاخراج هذا املوضوع من نطاق املناقشة ¢نت�ابوية
  .مبقارcت حتقق ٔ�هداف هذا املرشوع

éÞ فٕاننا نعترب يف الفريق ¢شرتايك ٔ�ن هذا املرشوع ميكن ٔ�ن ìشلك 
نقطة حتول لسد فراغ قانوين �رتبط بوضعية اجÚعية، فرضت نفسها حبمك 
ال�س?يج العمراين املغريب ولتفعيل مقاربة اس�aاقJة محلاية أ#رواح واملمتلاكت 

ار�ا وOرب حتديد و  معاجلة ظاهرة اهنيار املباين دا´ل أ#Ùسxة العتيقة ́و
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املسؤوليات وتوضيح الصالحJات وت&س?يط املساطر وضامن HOش Êرمي 
  .�لف.ات املس?هتدفة Oرب حتسني ظروف العHش

éÞ البد ٔ�ن Ùسxل يف الفريق ¢شرتايك ٔ�مهية وعي امجليع خبطورة 
هنيار واحلرص Oىل رضورة معاجلة مجيع ظاهرة اNور ا#ٓي� �لسقوط و¢

وهذه م¾اس?بة كذé لنؤكد يف . إالشاكالت و�شلك فوري وتعبئة امجليع
فريق¾ا Oىل ٔ�مهية ٕاOادة النظر يف أ#ولوíت املرتبطة cلسكن ٔ#ن أ#مر 
يتعلق بعرشات ا#ٓالف من أ#رس اليت تعHش يف ظروف جراء السكن 

  .ته خطر Êبري يواWه بالدËالعشوايئ ٔ�و الصفJحي وهو يف |د ذا
 : مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .4

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق ¢حتاد املغريب �لشغل مبxلس 

يتعلق cملباين  94.12قانون رمق املس�شار�ن مبناس?بة م¾اقشة مرشوع ال
ا#ٓي� �لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي، كام ال تفوتين الفرصة دون 
تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت تقدميه 
ٔ�مام ٔ�نظار جلنة اNا´لية وامجلاOات الرتابية والب�Jات أ#ساس?ية مبxلس?نا 

  .املوقر
  ، لرئHسالس?يد ا

ٕان ٕاشاكلية املباين املهددة cالهنيار يه ٕاشاكلية cلغة التعقJد مرتبط 
بعدة عوامل، ٔ�مهها �رتبط بغياب الصيانة ٔ�و ضعفها والعناية املتواص� 
cلبناíت، مما يؤدي �شلك طبيعي ٕاىل تدهور ٔ�وضاع املساÊن، والعامل 

xملدن الثاين يتعلق بطريقة اس?تعامل البناية والك@افة املتc دةWاوزة املتوا
العتيقة، ويف بعض أ#حJان الشعبية، ٔ�ما العامل ا#ٓخر فريتبط بعدم ا|رتام 
القواOد أ#ساس?ية يف البناء ٔ�و TشJHد البناíت يف ٔ�ماÊن Ìري صاحلة، وما 

  .يفامق من ت¹ٔثري هذا العامل هو ان�شار ظاهرة البناء Ìري القانوين
من طرف القطاOات ذات الص�  أ#مر اÞي يقbيض jاكثف ا�هودات

cملوضوع �لÀد من تواN البناء العشوايئ، اÞي ال حيرتم الضوابط القانونية 
  .�س&ب متاطل السلطات وتفيش الرشوة واحملسوبية

  الس?يد الرئHس، 
ي¹ٔيت مرشوع هذا القانون من W�ٔل تزني8 مبا ي�¾اسب مع خصوصيات 

ون Oىل ´لق صندوق خمصص إالشاكليات العالقة، كام ينص مرشوع القان
وOىل املس?توى املؤسسايت cدرت . �متويل التد´الت اخلاصة هبذا امللف

الوزارة يف اطار نفس مرشوع القانون cقرتاح ´لق مؤسسة مbخصصة يف 
  .معاجلة البناíت ا#ٓي� �لسقوط

ٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل ننوه مبا قامت به احلكومة من 
الصدد، ٕاال ٔ�نه يبقى الواقع هو أ#ساس، حJث ٔ�نه عند  جمهودات يف هذا

لك |ادث اهنيار بHت ٔ�و عامرة سك¾ية تتxه ٔ�صابع االهتام اىل السلطات 

امام  احمللية وا�الس املنتخبة cخلصوص cعتبارهام املسؤولني املبارش�ن
  .الساكنة عن احلد من هتديدات أ#من العام احمليل

  ، الس?يد الرئHس
يتعلق cملباين ا#ٓي�  94.12ن ٕاجيابيات مرشوع القانون رمق cلرمغ م

�لسقوط وتنظمي معليات التxديد احلرضي، ٕاال انه يبقى ¢شاكل املطروح 
وزارة السكىن والتعمري وس?ياسة (يف هذا الصدد هو تعدد املتد´لني 

 cٕالضافة اىل) املدينة، وزارة اNا´لية وامجلاOات احمللية والواكالت احلرضية
  .تعقJدات املساطر القانونية

ويف أ#´ري فٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل ما نود التÊٔ¹يد Oليه هو 
ٔ�ن إالشاكلية Êبرية واملقاربة احلالية Oاجزة عن التعامل معها، ٕاذ البد من 
مقاربة مشولية، والبد من اختاذ ٕاجراءات Wذرية من ´الل هنج س?ياسة 

اليك العقارات مسؤولية صياçهتا وتوفري ٕاطار م¾دجمة jرjكز Oىل حتميل م
�لتد´ل �لمعاجلة الشمولية لÙïٔسxة املتدهورة يف س?ياق املقاربة ¢س�aاقJة 
والوقائية والشمولية، مع مراOاة ٔ�ن املدن العتيقة تعترب jرا� Fرخييا، وبدون 
ذé فٕان ٕاشاكلية اNور ا#ٓي� �لسقوط س�bفامق، وهذا ما س?يجعلنا çمثن 

ا املرشوع اÞي س?يÀد من هذه الظاهرة اليت يذهب حضيهتا يف العديد هذ
من احلوادث ٔ��رíء، مل تتوفر Nهيم ٔ�دىن رشوط �لحصول Oىل سكن �ٓمن 

  .خصوص cٔ#حJاء واملدن العتيقة
  .ولهذا س?نصوت cٕالجياب Oىل نص املرشوع

  . والسالم

XI . متمي القانو 106.12مرشوع قانون رمقj18.00ن رمق القايض بتغيري و 
  .املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة

  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
س?تقاليل ملناقشة املرشوع املشار ìرسين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس الفريق ¢

  .ٕاليه O�ٔاله، ٔ#�سط ٔ�مه أ#فاكر اليت وردت يف املرشوع
بداية ٔ�جسل، cمس الفريق ¢س?تقاليل، ٔ�ننا مع هذا املرشوع، اÞي 
Wاء ليقوي وحيمي امللكJة املشرتكة، وال تفوتين الفرصة، يف هذه املناس?بة، 

ل مع حصول لك مغريب ٔ#شري ٔ�ن حزب ¢س?تقالل اكن وال �زال وس?يظ
  .Oىل سكن الئق حيقق Ê Ýرامbه وحيفظها

ٕان هذا املرشوع ي¹ٔيت يف ظل ارتفاع وتنايم إالقaال Oىل السكن يف 
ٕاطار ظروف منط HOش Wديد مل يعهده املغاربة من قaل، حJث ٕاهنم تعودوا 
Oىل العHش يف سكن م¾فرد، Ìري ٔ�ن الظروف اخلالية املتxلية يف ندرة 

عقارية ا�صصة �لسكن ٔ�ملت Oىل املواطنني، وخباصة الطبقات املسا|ات ال
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. املتوسطة وذات اN´ل احملدود، التكJف مع هذا ا�منط اجلديد من السكن
ولتق¾ينه اكن من الرضوري التفكري يف ´لق ٕاطار قانوين ينظمه ويؤطره، 
واÞي cٕماكنه ٔ�ن يعطي مضموË قوí �لملكJة املشرتكة، نظرا لتحول طبيعة 
السكن يف املغرب، كام س?بق ؤ�ن ٔ�رشت يف مس?هتل املدا´�، والبد من 
إالشارة ٕاىل Êون هذا املرشوع Wاء ليغطي فراÌا و�مني ثقافة املó املشرتك، 

  .حJث Ëدرا ما جند مالاك ال يعانون من ٕاشاكلية التدبري
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، السادة املس�شارون
Þي حنن بصدد دراس?ته ٔ�ىت cٕجيابيات Ùشري ٕاىل ٕان مرشوع القانون ا

  :البعض مهنا
 ضبط حقوق والزتام املالكني؛
 ت¹ٔسHس احلاكمة يف ال�س?يري؛

 لزوم ٕاطالع املشرتي Oىل نظام امللكJة؛
 تفويت حق التعلية �لغري؛

 .ٕا�راز حق أ#فضلية ومتزيه عن حق الشفعة
ن ليxد لها |لوال وٕاىل Wانب هذه إالجيابيات هناك ٕاشاكالت Wاء القانو

  :مهنا
  Oدم ٔ�داء املساهامت املتعلقة بصيانة أ#جزاء املشرتكة؛

 . |ل حق أ#فضلية اليت تمت بصفة تعسفJة
  : فريق أ#صا� واملعارصة والفريق ¢شرتايكمشرتكة لمدا´�  .2

  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، ٕاخواين املس�شار�ن
ة مبناس?بة اNراسة والتصويت Oىل ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فرق املعارض

املتعلق بنظام  18.00بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12مرشوع قانون رمق 
  .امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة

وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�ؤكد بداية، وقaل اخلوض يف مضامني مرشوع قانون 
ات املعروض Oىل ٔ�نظارË اليوم، ٔ�ننا وبقدر جتاوبنا مع مضامني ومس?تxد

هذا املرشوع قانون، بقدر ما نعيب Oىل احلكومة مهنجيهتا يف التعامل مع 
التعديالت اليت تقدم¾ا هبا حرصا م¾ا Oىل جتويد وحتيني املنظومة القانونية 

  . املؤطرة �لملكJة املشرتكة
نفس املؤا´ذات تنرصف Oىل مجموOة من النصوص القانونية اليت دٔ�بت 

ة ال�شارÊية ٔ�ثناء ٕا|ا�هتا لهذه النصوص Oىل احلكومة Oىل تغيHهبا �لمقارب
ا�لxان ا�تصة قصد اNراسة والتصويت، حىت ولو تعلق أ#مر مببادرات 

  .Tرشيعية تقbيض ال�شارك والتفاOل إالجيايب
مع أ#سف، المس?نا يف فرق املعارضة مرات Oديدة هذا أ#سلوب 

ال�شاور، ومل جند املنايف ملبدٔ� اNميقراطية ال�شارÊية وملنطق الت�س?يق و 

سوى إالمعان يف ¢حbاكم ٕاىل م¾طق أ#Ìلبية العددية، حىت لو تعلق 
أ#مر بتعديالت جوهرية من ش¹ٔهنا ٕاغناء النص القانوين وسن Tرشيعات يف 

  .مس?توى ا�لحظة الراهنة
ٕان احلكومة اليوم مدعوة ٕاىل ٔ�ن تعيد النظر يف �ٓليات اش?تغالها ويف 

ع املؤسسة ال�رشيعية cعتبارها فاOال رئHس?يا يف Oالقات التاكمل والتعاون م
  . ا�ال ال�رشيعي

  الس?يد الرئHس، 
حنن ٔ�مام مaادرة Tرشيعية jروم ¢رتقاء حباكمة نظام امللكJة املشرتكة 

ثقافJة، هذه التحوالت اليت  -�لعقارات املب�Jة، ومواÊبة التحوالت السوس?يو
وفرضت منطا Wديدا �متó ٔ�فرزت ٕاقaاال مزتايدا Oىل املó املشرتك، 

العقار، مما اس?توجب معه معاجلة لك النقائص و¢خbالالت اليت الزمت 
نظام امللكJة املشرتكة Oىل مس?توى التزنيل العميل لعدة اعتبارات مهنا 
cٔ#ساس قصور النصوص القانونية عن إالWابة Oىل لك إالشاكليات 

كني، املالية وإالدارية يف املطرو|ة لتدقJق حقوق والزتامات املالك املشرت 
احلاالت العادية ويف |االت التنازع، فضال عن غياب ثقافة املó املشرتك 
مما اكن لزاما ٕاصالح وحتيني املنظومة القانونية املؤطرة لنظام امللكJة 

  .املشرتكة
فواقع |ال Ì�ٔلب البناíت املعدة �لمó املشرتك يطرح ملÀاحJة 

ثقافJة وجييب  -مجموع التحوالت السوس?يوواس?تعxالية سن Tرشيع يواÊب 
  .Oىل ¢نتظارات ا�متعية يف هذا الش¹ٔن

واعتبارا ٔ#مهية هذا املرشوع يف إالWابة Oىل خمتلف إالشاكالت  
املطرو|ة Oىل مس?توى التطبيق وجتاوز خمتلف ¢خbالالت اليت الزمت 

cٕالجياب Oىل �لملكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، فٕاننا نصوت  18.00قانون 
Ëىل ٔ�نظارO مرشوع قانون املعروض.  

  :مدا´� فريق التجمع الوطين لïٔحرار .3
 الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق التجمع الوطين لïٔحرار ملناقشة هذا 
bظره م¾ذ مدة، ذé ٔ�ن نظام امللكJة املشرتكة ٔ�صبح املرشوع اÞي كنا ن� 

يطرح العديد من إالشاكليات الكربى املرتبطة ٔ�ساسا بعمليات الصيانة 
والنظافة وOالقة هذا النظام اÞي فرض نفسه، مهنا احلقوق العي�Jة أ#خرى 

  .املرتبطة حبق ¢س?تعامل و¢س?تغالل والهبة والصدقة وÌريها
 م، الس?يد الرئHس احملرت 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 

لقد مقنا دا´ل ا�لجنة ا�تصة بتقدمي مجموOة من التعديالت Oىل هذا 
املرشوع يف ٕاطار أ#Ìلبية، تعديالت اOرتفت احلكومة بوWاههتا خصوصا 
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بناء، éÞ البد ٔ�ن نؤكد تó املتعلقة بتغيري الوOاء العقاري املرتبط هبذا ال 
ٔ�ن املس?تقaل يفرض Oلينا اليوم ٕاOادة النظر يف هذا القانون، Oىل اعتبار ٔ�ن 
التجربة فرضت ٔ�ن امللكJة املشرتكة مل ìس?بق لها ٔ�ن بنHت Oىل عقار Ìري 
حمفظ، كام ٔ�ن احلقوق العي�Jة أ#خرى معزو� عن هذا املرشوع القانون، 

عمول هبا مالءمbه مع مدونة احلقوق حJث تفرض الضوابط القانونية امل
اليشء اÞي |اولنا . العي�Jة، ٕاذ اقbرصت يف هذا املرشوع Oىل البعض مهنا

معاجلته من ´الل التعديالت املقدمة يف املوضوع، واليت حسبناها اÙسxاما 
مع موقعنا دا´ل أ#Ìلبية وçزوال عند رغبة الس?يد وز�ر السكىن وس?ياسة 

  .راسة هذه املقرت|ات مس?تقaالاملدينة اÞي وOدË بد
 الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني، 

ومن م¾طلق انÚئنا لÌïٔلبية احلكومJة، وحJث ٕان هذا املرشوع القانون 
فريق س?يعاجل بعض ¢خbالالت اليت يعرفها نظام امللكJة املشرتكة، فٕاننا يف 

  .التجمع الوطين لïٔحرار س?نصوت Oليه cٕالجياب
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .4
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

تناول اللكمة يف اجللسة العامة cمس فريق ¢حتاد املغريب ìرشفين ٔ�ن �ٔ 
 �106.12لشغل مبxلس املس�شار�ن، مبناس?بة م¾اقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات  18.00بتغيري وjمتمي القانون رمق 
احملرتم املب�Jة، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يد الوز�ر 

Oىل العرض القمي اÞي مت �سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة 
  .مبxلس?نا املوقر

  الس?يد الرئHس، 
 18.00بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12ي¹ٔيت مرشوع قانون رمق 

املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة لتدقJق حقوق والزتامات 
كام  .ط مساطر املنازOات املتعلقة cمللكJة املشرتكةاملشرتكني وضب املالك

�ريم ٕاىل جتاوز ¢خbالالت القانونية والتدبريية واملالية اليت تعاين مهنا 
العقارات اخلاضعة لنظام امللكJة املشرتك، ٕاضافة ٕاىل معاجلة إالشاكالت 
املرتتبة عن ضعف �ٓليات تعهد وصيانة البناíت اخلاضعة لنظام امللكJة 

شرتكة وOدم جناOة الوسائل القانونية اجلاري هبا العمل يف محل املالك امل 
املشرتكني Oىل الوفاء cلزتاماهتم وقصور املفهوم التقليدي �لملكJة املشرتكة 

وÌريها من إالجراءات  عن اس�Jعاب أ#مناط اجلديدة �لسكن امجلاعي
 .والتدابري أ#خرى

  الس?يد الرئHس، 
بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12ون رمق رمغ ٕاجيابيات مرشوع قان

املتعلق بنظام امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، ٕاال ٔ�ن ٕا|داث  18.00
حساب احbياطي لتغطية املصاريف Ìري العادية ٔ�و الطارئة هيدف ٕاىل تعز�ز 
مسلسل ٕاثقال اكهل املالك املشرتكني يف ¢حتاد بتحمالت مالية ٕاضافJة 

ت¹ٔزمي أ#وضاع ¢جÚعية، الس?ö �لطبقات الفقرية  ومرهقة سزتيد من
واملتوسطة اليت الزالت jكbوي بنار القرارات احلكومJة الالشعبية، Oلام ٔ�ن 

 .موضوع التعديل مل جيد بعد طريقه ٕاىل التطبيق 18.00القانون 
ويف أ#´ري، واÙسxاما مع موقف¾ا دا´ل ا�لجنة الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء 

املتعلق بنظام  18.00بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.12وع رمق م¾اقشة مرش 
امللكJة املشرتكة �لعقارات املب�Jة، فٕاننا نصوت Oىل مرشوع هذا القانون 

  .cٕالجياب
  . والسالم

XII . ملراكز ¢س�شفائية اجلامعية 70.13مرشوع قانون رمقc املتعلق.  
  :مدا´� الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية .1

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية 
مبxلس املس�شار�ن ل&سط و�ة نظرË يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق 

  .)CHU(تعلق cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية امل  70.13
ٕان م¾اقشة هذا املرشوع ìس?تلزم بداية تقدمي بعض املالحظات املتعلقة 
cلصÀة يف بالدO Ëىل ضوء احلقوق العاملية واNس?تور املغريب، فكام نعمل 
مجيعا فٕان احلق يف الصÀة حق م¾صوص Oليه يف العديد من املواثيق 

من العهد اNويل  12¾ظمة الصÀة العاملية واملادة اNولية مهنا دس?تور م 
اخلاص cحلقوق ¢قbصادية و¢جÚعية والثقافJة، وOىل الصعيد الوطين 
فٕان الزتام املغرب cالنضامم ٕاىل ٕاOالن أ#لفJة لïٔمم املتÀدة جع8 يت&ىن 

ية اسرتاتيجيات متك¾ه من بلوغ أ#هداف الÍنية �لتمنية اىل Ìاية الس?نة املاض 
تقليل وفJات : 4الهدف (وثالثة من هذه احلقوق اكنت تتعلق cلصÀة 

ماكحفة فريوس : 6حتسني الصÀة النفس?ية، الهدف : 5أ#طفال، الهدف 
، كام ٔ�ن )أ#يدز واملالرí وÌريهام من أ#مراض/نقص املناOة املك�س?بة

نص رصا|ة Oىل الصÀة Æحق، فالوثيقة اNس?تورية تعرتف  2011دس?تور 
، احلق يف )20الفصل (حقوق jرتبط cلصÀة، يه احلق يف احلياة  �س?بعة

، احلق يف العالج ويف بH.ة سلمية )21الفصل (السالمة ويف حامية الصÀة 
، احلق يف الصÀة cل�س?بة لïٔش�اص ) 31الفصل (ويف التغطية الصحية 

واحلق يف الولوج ٕاىل ) 34الفصل (والف.ات من ذوي ¢حbياWات اخلاصة 
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  ). 154الفصل (ذات جودة ويف ¢س?مترارية يف ٔ�داء اخلدمات  OالWات
وOالقة هبذا احلق، تندرج املؤسسات ¢س�شفائية اجلامعية، اليت 
çريدها مسامهة يف جتاوز العوائق اليت تواWه اخلريطة الصحية cملغرب 
ومدى jكJيفها مع مقbضيات التزنيل اجلديد �لجهوية املوسعة وم¾خرطة يف 

وقادرة  2025اجتية العرش الس?نوات املق�a اليت متتد ٕاىل س?نة تزنيل اسرت 
Oىل جتاوز خمتلف العوائق اليت تعاçهيا هذه املؤسسات ´اصة املتعلقة 
cملوارد ال&رشية ومشلك الصيانة اليت ٔ�صبحت تزنف مزيانية املؤسسات مع 

  . طبيةغياب اخلربة الاكفJة ملعاجلة خمتلف أ#عطاب اليت تواWه املعدات البيو 
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٕاننا يف الفريق ¢س?تقاليل Ùسxل ٔ�ن املراكز ¢س�شفائية اجلامعية 
cملغرب، من ´الل اNور الهام اÞي م¾ح لها من ´الل اضطالعها مبهام 

 جمال العالWات ٔ�و يف جمال التكو�ن ٔ�و يف جسام، سواء تعلق أ#مر يف
جمال البحث العلمي واخلربة و¢بتاكر ٔ�و يف جمال الصÀة العمومJة، فٕاهنا 

ظاهرة : تواWه مجموOة من الظواهر اليت تؤúر Oىل ٔ�دوارها التمنوية من قaيل
¢كتظاظ اليويم، فaفعل غياب ´دمات املس�شفJات إالقلميية العمومJة يف 

ت، اليت ٔ�صبحت تعHش خصاصا �وال يف املوارد ال&رشية، بعض اجلها
حJث Ùسxل ٔ�ن هذه املؤسسات إالقلميية Ìالبا ما توWه خمتلف مرضاها ٕاىل 
املراكز ¢س�شفائية، cٕالضافة ٕاىل أ#عطاب املتالحقة �تلف املعدات 
البيوطبية، واليت Ìالبا ما يمت اس?تريادها من اخلارج يف غياب صناOة حملية، 

ع غياب تق¾يني مbخصصني يف صياçهتا وٕاصالuا، ٔ#ن خمتلف معاهد م
التكو�ن يف املهن الطبية وش?به الطبية cململكة مل Tس?تطع jكو�ن تق¾يني 
مbخصصني ملوا�ة ٔ�عطاب ٔ��زة املؤسسات ¢س�شفائية وÌريها، مما 
يدعوË ٕاىل التن&Jه ٕاىل رضورة ¢هÚم هبذا الصنف من التكو�ن خبلق 

ت مع معاهد التكو�ن املهين ٔ�و cٕلزام املراكز اخلاصة cٕ|داث هذه رشااك
  .الشعب

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ٕاننا وحنن نناقش هذا املرشوع يف اجللسة العامة Ùسxل �ك@ري من 

ملصادقة Oلهيا دا´ل ا�لجنة، خصوصا ما ¢رتياح التعديالت اليت متت ا
اليت سعت ٕاىل حتقJق نوع من التوازن بني خمتلف املتد´لني  5يتعلق cملادة 

يف تدبري املؤسسات ¢س�شفائية اجلامعية دا´ل جمالس ٕادارهتا وضامن 
كام ننوه cملقbضيات اليت . متثيل النقاcت املهنية ا#ٔكرث متثيلية واملمرضني

ال  - التدبري، سواء يف شقه إالداري ٔ�و املايل، مما سHسامه تضمن شفافJة 
يف جناOة هذه املؤسسات وجعلها ٔ�كرث عطاء خلدمة املواطنني  -حما� 

واملواطنات لتكرìس ممارسة احلق يف الصÀة كام Ùسعى مجيعا لضامنه، ويبقى 

ال�شديد Oىل مaدٔ� املناصفة يف TشكJل جلنة ال�س?يري من ٔ�مه ا�لمسات اليت 
W اءت هبا تعديالت جملس املس�شار�ن، اليت جيب ال�ش&ث هبا وتدعميها

  .´الل القراءة الثانية مبxلس النواب
وال يفوتنا، وحنن يف هذه ا�لحظة الفارقة لهذه املؤسسات، ٔ�ن ن�aه ٕاىل 

من هذا املرشوع،  12رضورة ا|رتام مaدٔ� jاكفؤ الفرص عند تنفJذ املادة 
ز، بعيدا عن م¾طق الوالءات ٔ�و ¢نÚءات كام واملتعلقة بتعيني مد�ر املرك

|دث يف تعيH¾ات سابقة يف �ام ٔ�خرى، بل جيب ٔ�ن حيمكها م¾طق الكفاءة 
  . والنxاOة واملردودية وربط املسؤولية cحملاس?بة

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
نا يف الفريق ¢س?تقاليل �لو|دة والتعادلية، وOىل Oادتنا، لكام تعلق ٕان 

أ#مر مبصلÀة الوطن واملواطنني، واقbناOا م¾ا Ncور اÞي س?يلعبه تنظمي 
املؤسسات ¢س�شفائية اجلامعية من جناOة يف ال�س?يري وحاكمة يف التدبري 

ادت ´الل وشفافJة مالية، ومتاش?يا مع روح التعاون والتاكمل اليت س
م¾اقشة مرشوع القانون دا´ل ا�لجنة، فٕاننا س?نصوت cٕالجياب Oىل 

  .املتعلق cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية 70.13مرشوع القانون 
  . والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا´� فريق أ#صا� واملعارصة .2
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، ٕاخواين املس�شار�ن
 ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون ìرشفين

املتعلق cملراكز ¢س�شفائية اجلامعية، هذا املرشوع اÞي ي¹ٔيت يف  70.13
ٕاطار التحوالت واNينامJات اليت عرفهتا جماالت Oديدة، ومن البدهي�ي ٔ�ن 

اليت ينخرط هذا القطاع يف مجمل هذه التو�ات، وOىل رٔ�سها املس?تxدات 
  .محلهتا الوثيقة اNس?تورية ونصها Oىل ضامن حقوق املواطنني يف الصÀة

ٕاننا وبقدر تفاOلنا إالجيايب مع لك املقbضيات املتضمنة يف مرشوع قانون 
املعروض Oىل ٔ�نظارË اليوم، سواء ما يتعلق cلعالWات،  70.13رمق 

ما نعيب Oىل  التكو�ن، البحث واخلربة و¢بتاكر مث الصÀة العمومJة، بقدر
احلكومة ت¹ٔخرها الغري مربر يف ٕاخراج مجموOة من النصوص ال�رشيعية ومن 

  .مضهنا هذا املرشوع اÞي حنن بصدد م¾اقش?ته
ٕاننا ن¹ٔمل من هذا املرشوع قانون ٔ�ن يعمل Oىل جتويد العرض الصحي 
والرفع من وثرية ٕاجناز املراكز ¢س�شفائية اجلامعية، اعتبارا Nورها املعترب 
يف تقدمي ´دمات طبية يف مس?توى تطلعات ف.ات ورشاحئ Oديدة من 

  .املواطنني
  ، الس?يد الرئHس
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مل يعد مقaوال اليوم ¢س?مترار يف هنج س?ياسات معومJة jكرس احليف 
وتعمق الهوة والتفاوFت ا�الية، الس?ö يف قطاع اجÚعي cمbياز ميس ف.ات 

ة الئقة، وهو ما ìسائل عريضة من املواطنني يصبون ٕاىل ´دمات طبي
احلكومة اليوم حول س?ياساهتا ¢جÚعية وتقد�رها ملفهوم الزمن وللك 

  .الفرص املهدورة
دور Êبري يف  -ال حما�  -حنن اليوم ٔ�مام مaادرة Tرشيعية س?يكون لها 

تقوية وتعز�ز الرتسانة القانونية �ال يف Ìاية أ#مهية، من ´الل التنصيص 
س�شفائية Wامعية Oىل امbداد �ات اململكة، أ#مر Oىل ٕا|داث مراكز ا

اÞي ìس?تدعي، من و�ة نظرË، توفري املوارد ال&رشية الالزمة واملؤه� 
ٕالجناح هذا الورش من W�ٔل حتقJق لك الغاíت واملقاصد املرجوة من وراء 

  .هذه املقbضيات ال�رشيعية
Oلنا مع لك وخbاما، نؤكد يف فريق أ#صا� واملعارصة جتاوبنا وتفا

  .املس?تxدات اليت محلها مرشوع القانون املعروض Oىل ٔ�نظارË اليوم
  :مدا´� فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغرب .3

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
احلق يف "Oىل  2011يوليوز  29نص دس?تور اململكة الصادر بتارخي 
، وÊرس مسؤولية )22الفصل " (السالمة اجلسدية واملعنوية لïٔش�اص

كام محل اNو� واملؤسسات العمومJة وامجلاOات . اNو� يف حامية هذا احلق
تعبئة لك الوسائل املتا|ة لتHسري ٔ�س?باب اس?تفادة "الرتابية، مسؤولية 

حلق يف العالج والعناية املواطنني واملواطنات، Oىل قدم املساواة، من ا
الصحية وامحلاية ¢جÚعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي ٔ�و 

  ). 31الفصل " (املنظم من Nن اNو�
كام ٔ�ن املغرب ملزتم ٔ�مام املنتظم اNويل بتحقJق ٔ�هداف أ#لفJة �لتمنية، 
اصة تó املتعلقة بتوفري اخلدمات الصحية �لجميع دون ٔ�ي متيزي وال  ́و

اس?تf¾اء cعتبارها حقا من حقوق إالÙسان وجتس?يدا لقمي التضامن ا�متعي 
كام ٔ�ن املغرب ملزتم يف نفس إالطار ب�رسيع وترية . والتاكفل إالÙساين

اخلفض من وفJات أ#�ات واملواليد اجلدد وأ#طفال دون سن اخلامسة 
صابني هبا cجلهات ذات أ#ولوية والوقاية من أ#مراض املعدية وOالج امل

وتقليص الفوارق ا�الية من W�ٔل الولوج العادل ٕاىل اخلدمات الصحية، 
اصة cملناطق  وذé بتوس?يع العرض الصحي دا´ل الوسط احلرضي، ́و
القروية اليت تعاين من نقص Êبري يف جودة العالWات ونقص مقلق يف 

  .املوارد ال&رشية
  :وcلتايل فاحلكومة مطالبة بـ

 توري يف الولوج ٕاىل العالWات والرOاية الصحية؛تفعيل احلق اNس? 
التفعيل أ#م@ل لنظام املساOدة الطبية وضامË لالس?تفادة الواسعة 

 �لف.ات املعوزة وضامن تغطية حصية شام�؛

وضع نظام حصي Ëجع ومbوازن يضمن العدا� وإالنصاف يف ا�ال 
 الصحي ويقلص jلكفة العالج؛

ٔ�ساليب متويل وTس?يري املؤسسات تنويع العرض الصحي وتطو�ر  
العالجJة وتوس?يع اخلريطة الصحية، هبدف تقريب املؤسسات واخلدمات 

 الصحية من املواطنني، من W�ٔل ضامن حق ولوج العالج واNواء �لجميع؛
حتسني نوعية اخلدمات الطبية اليت توفرها املس�شفJات، سواء  

 العمومJة ٔ�و اخلاصة؛
ز اس�شفائية Wامعية Wديدة نظرا �äور وأ#مه من ذé، ٕا|داث مراك

 . اÞي تؤديه هذه املراكز يف jكو�ن أ#طباء وتطو�ر العرض الطيب
كام ٔ�غتمن هذه املناس?بة ٕال�رة ٕاشاكلية ت¹ٔهيل املوارد ال&رشية، ٕاذ نالحظ 
تفامق ٔ�زمة اخلصاص يف املوارد ال&رشية ووجود نقص �ول يف أ#طر 

مليون Ùسمة ال يتxاوز Oدد  35اكنه الصحية، ففي بä يتxاوز Oدد س
ٔ�لف موظف، حJث ال يتxاوز Oدد  50الساهر�ن Oىل الصÀة العمومJة فJه 

ٔ�لف  10ممرضني للك  10ٔ�لف Ùسمة، و 100طبHب للك  46أ#طباء 
Ùسمة، وهو ما جعل م¾ظمة الصÀة العاملية تصنف املغرب من بني اNول 

فضال عن توزيع أ#طباء واملمرضني . اليت تعاين نقصا |ادا يف املوارد ال&رشية
والقابالت �شلك ال �راعي |اWة املواطنات واملواطنني، ومتركز املوارد 
ال&رشية يف املدن الرئHس?ية وضعف تغطية القرى، ؤ�يضا وجود تبا�ن بني 
Ùس?بة أ#طباء مقارنة مع الك@افة الساكنية سواء ا�Þن ميارسون يف القطاع 

  .اخلاص ٔ�و العام
س?بة �متويل النظام الصحي العمويم، فالبد من التÊٔ¹يد Oىل ٔ�ما cل� 

ضعف املزيانية الس?نوية ا�صصة لقطاع الصÀة، cعتبار احلاجJات 
و¢نتظارات وا�ططات الصحية، ٕاذ لن متكن املزيانية املرصودة من حتقJق 
خمطط الوزارة الرايم ٕاىل ٕاصالح م¾ظومة الصÀة، خصوصا يف ظل ارتفاع 

من % 5الج، ٕاذ ال يتxاوز ا�متويل العمويم لوزارة الصÀة jاكليف الع
 .مزيانية اNو�

Þا Oىل احلكومة ٔ�ن حترتم معايري بناء نظام حصي Oايل اجلودة ي�سم 
cلعمومJة والشمولية وإالنصاف والفعالية والقدرة Oىل ¢س?تxابة حلاجJات 

  ذ:طاليب العالج، مع
  ية الصحية؛ضامن سهو� الولوج ٕاىل اخلدمات والرOا
 معاجلة الفوارق يف توزيع املوارد الصحية؛

توفري التكو�ن املس?متر �لعاملني يف القطاع الصحي، ومواÊبة 
 املس?تxدات يف امليدان الطيب؛

 تقليص الهوة بني املراكز الكربى واملناطق املهمشة؛
 توفري املزيد من الفرص �لمواطنني يف احلصول Oىل العالWات املطلوبة؛

نة Oليا �لجودة لتقJمي ٔ�داء املس�شفJات واملراكز الصحية ووضع ´لق جل  
نظام ومعايري �لتقJمي Oىل ٔ�سس Oلمية للك مؤسسة حصية ونوعيهتا 

 وختصصها ومبا ي�¾اسب وسعهتا الرس�رية وجحم اخلدمات املقدمة مهنا؛
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مراقaة مؤسسات العالج وخمتربات التÀاليل وال�شخيص cلقطاOني 
 العام واخلاص؛

Jض جزء من التاكليف اليت تتحملها أ#رس يف متويل الصÀة، ختف 
cٕالضافة ٕاىل تطو�ر س?ياسة القرب يف جمال املس?تعxالت ¢س�شفائية وما 

 .قaل ¢س�شفائية
وçمتىن ٔ�ن ìسهم هذا القانون اÞي صوتنا Oليه cٕالجامع دا´ل ا�لجنة يف 

العالWات العامة  تقوية دور املراكز ¢س�شفائية اجلامعية يف جمال تقدمي
واملتخصصة ودمع جمال التكو�ن الطيب والش?به الطيب ومواÊبة التطورات يف 
هذا ا�ال وjكرìس البحث العلمي و¢بتاكر يف ٔ�عامل الصÀة العمومJة 

  .الصحية وت¹ٔطري معل هذه املراكز وتعز�ز ماكçهتا دا´ل املنظومة
  :مدا´� الفريق ¢شرتايك .4

  الس?يد الرئHس، 
  الوزراء، السادة 

  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن
ìرشفين التد´ل cمس الفريق ¢شرتايك يف م¾اقشة مرشوع قانون رمق 

هذا املرشوع اÞي . �ش¹ٔن ٕا|داث املراكز ¢س�شفائية اجلامعية 70.13
هيدف ٕاىل تقوية الرتسانة القانونية يف امليدان الصحي وملا Ý من تدعمي 

ي وجمال التكو�ن وcلنظر كذé ٕاىل املسامهة كذé مليدان البحث العلم
املبارشة يف تقريب اخلدمات الصحية من املواطنني يف ٕاطارها اجلهوي، وهو 
أ#مر اÞي ìسا�ر تزنيل ورش اجلهوية املوسعة وما يقbضيه من تعز�ز 
الب�Jات التحتية من مؤسسات ومرافق اس�شفائية ذات بعد Wامعي 

من ¢خbصاصات واملهام، سواء تعلق أ#مر  ؤ�اكدميي مع ختويلها مجموOة
بعرض العالWات وتقدمي اخلدمات الصحية لفائدة املواطنني ٔ�و التكو�ن 
لفائدة أ#طر الطبية وش?به الطبية ٔ�و تقوية جماالت البحث و¢بتاكر، 
فضال عن دورها يف ٕارساء دOامئ املنظومة الصحية الوطنية يف ٔ�فق الوصول 

صحية قامئة Oىل مaدٔ� التوازن والتاكفؤ بني مجيع ٕاىل تعممي اخلدمات ال 
  .اجلهات وأ#قالمي

éÞ فواقع أ#عطاب الب�Jوية اليت يتخبط فهيا القطاع الصحي cملغرب 
يتطلب م¾ا مجيعا لHس فقط ٕاOادة النظر يف الس?ياسات احلكومJة املرتبطة 
 cلقطاع ولكن ٔ�يضا يف بلورة رؤية وفلسفة �لس?ياسة الصحية يف ٕاطار

مقاربة مشولية تعمتد Oىل ٔ�رضية حمددة لالخbيارات ¢قbصادية و¢جÚعية 
  . والس?ياس?ية �äو� �كون هدفها أ#مسى هو حتقJق العدا� حصية

  الس?يد الرئHس، 
ٕان ٕاجناح هذا املرشوع رهني NcرWة أ#وىل حبسن تدبري م¾ظومة 

سني وضعيهتا املالية املوارد ال&رشية الصحية، وذO éرب حتفزيها وjكو�هنا وحت 
 Ý اة ظروف العمل، ٔ#ن ت¹ٔهيل هده الف.ات س?يكونOوإالدارية ومرا

  .انعاكس اجيايب Oىل تقدمي اخلدمات يف لشلك ٔ�فضل
ٕان �ٓليات الضبط واملراقaة وال�س?يري اليت Wاء هبا املرشوع واليت رمغ 

جتديد وحتيني ٔ�دوارها تبقى Ìري اكفJة يف نظرË لتطو�ر ٔ�داء هده 
ؤسسات، حJث ٕان هذه ا#ٓليات Ìري اكفJة وÌري ضام¾ة لرشوط امل

احلاكمة، فالهيلكة وال�شك�J املعمتدة يف ا�لس إالداري اقbرصت Oىل Oدد 
حمدود ملمثيل أ#ساتذة الباح@ني ا�Nن يعرف امجليع دورمه الفعال يف Tس?يري 

  .هده املؤسسات
ا يف Oدم ا|رتام وفö يتعلق مبxال العالWات فٕان املشلك �متثل ٔ�ساس

كام ٔ�نه cت . الرتات&Jة يف تقدميها ويف اخللط بني املزاو� والبحث والت¹ٔطري
من الرضوري توضيح العالقة بني هده املراكز وÌريها من املؤسسات 

  .الصحية وحتديد ٔ�وWه التقاطع مع القطاع اخلاص
وفö بتعلق مبxال التكو�ن فٕان هذا اجلانب يعرف Oدة مشالك مرتبطة 

طبHب، واÞي فرض Oىل  3300ٔ�ساسا cٕالÊراه اÞي وضعه �رËمج jكو�ن 
املس�شفJات اجلامعية Tسجيل Oدد من الطلبة ٔ�كرب من طاقهتا ¢س�Jعابية، 
éÞ من املفروض اعÚد مaدٔ� التاكفؤ بني العرض والطلب يف جمال 

  .التكو�ن Oىل ٔ�ال يفوق Oدد الطلبة الطاقة ¢س�Jعابية لهاته املراكز
و يف أ#´ري çريد ٔ�ن نثري ان�aاهمك، الس?يد الوز�ر، ٔ�نه بقدر ما حيتاج 
قطاع الصÀة ٕاىل املزيد من النصوص القانونية املؤطرة واملنظمة لهدا القطاع 
بقدر ما يتطلب رضورة تفعيلها Oىل ٔ�رض الواقع وcلرسOة املطلوبة ٔ#ن 

مواطنة، ´اصة  املواطن املغريب يف |اWة ٕاىل مراكز ومؤسسات اس�شفائية
ٕاذا Oلمنا ٔ�ن الك@ري من املس?تفJد�ن من نظام رامJد ال زالوا يعانون من Ìالء 

  . jلكفة العالج وطول مدة ¢نتظار من W�ٔل ٔ�´د موOد فقط
 :مدا´� فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .5

  الس?يد الرئHس احملرتم، 
  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  ، رون احملرتمونالس?يدات والسادة املس�شا
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق ¢حتاد املغريب �لشغل مبxلس 

يتعلق cملراكز  70.13رمق  املس�شار�ن مبناس?بة م¾اقشة مرشوع القانون
¢س�شفائية اجلامعية، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل 

دميه ٔ�مام ٔ�نظار جلنة �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت تق
  .اNا´لية وامجلاOات الرتابية والب�Jات أ#ساس?ية مبxلس?نا املوقر

  الس?يد الرئHس، 
هذا املرشوع هيدف ٕاىل مواÊبة التطورات واملس?تxدات العلمية 
والتدبريية املتعلقة مبxاالت تد´ل املراكز ¢س�شفائية اجلامعية، وذé يف 

وض بقطاع الصÀة cململكة وتعز�ز ٕاطار اجلهود املبذو� من W�ٔل ا�هن
 .اخلدمات الصحية لفائدة املواطنات واملواطنني

كام ؤ�ن ٔ�حاكم هذا املرشوع jمتحور حول مجموOة من املواضيع، تتعلق 
ٕال�راز " املراكز ¢س�شفائية اجلامعية"ٔ�ساسا ب�سمية تó املراكز ب 

ن ومتكJهنا من دورها الفعال يف التكو�ن الطيب والصيديل ويف طب أ#س?نا
التفاOل مع حميطها اجلامعي، وكذé مراجعة وتفصيل �ام هذه املراكز 
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ومراجعة jرÊيبة جمالسها إالدارية، حJث مت |ذف عضوية بعض القطاOات 
الوزارية اليت لHست لها Oالقة مaارشة بÙٔ¹شطة هذه املراكز، وٕاضافة ممثيل 

عاملني هبا، ٕاىل Wانب املس?ت�دمني إالداريني وش?به الطبيني والتق¾يني ال
ممثيل أ#ساتذة الباح@ني يف الطب والصيد� وطب أ#س?نان املمثلني وفقا 
�لقانون احلايل، وكذا حول مراجعة اخbصاصات ا�الس إالدارية لهذه 
املراكز وتوس?يعها ليك Tشمل بعض ا�االت Ìري املنصوص Oلهيا يف القانون 

  .اجلاري به العمل
ينص Oىل مراجعة Tسمية جملس ال�س?يري كام ؤ�ن هذا املرشوع 

وjرÊي&bه وجمال اخbصاصاته وÊيفJات اش?تغاÝ وتغيري رشوط تعيني 
املسؤولني عن املراكز ¢س�شفائية واملؤسسات ¢س�شفائية والعالجJة 
املكونة لها وفقا �ل�رشيع والتنظمي اجلديد�ن يف جمال التعيني يف املناصب 

  .ؤالء املسؤولنيالعليا، مع مراجعة اخbصاصات ه
  الس?يد الرئHس، 

ٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل ننوه مبا قامت به احلكومة من 
املغربية  جمهودات يف هذا الصدد، ٕاال ٔ�نه البد من التذكري ب¹ٔن املس�شفJات

 تعHش كثريا من الصعوcت jمتثل يف وجود خصاص �ول Oىل مس?توى
ية ا�تصة يف جماالت طبية معينة، املوارد ال&رشية، ´اصة املوارد ال&رش 

واملمرضني،  وغياب اسرتاتيجية واحضة يف جمال التكو�ن أ#سايس لïٔطباء
العلوم الطبية  مما حيول دون توفري املوارد ال&رشية الاكفJة، مشريا ٕاىل ٔ�ن
املواÊبة اNامئة  وا�متريضية من العلوم املتطورة واملتغرية cس?مترار Tس?تلزم

الفعا� يف جمال التكو�ن املس?متر، jراجع الس?ياسة الصحية  و¢سرتاتيجية
وتHسري الولوج ٕاىل العالWات cل�س?بة ٕاىل الف.ات  عن ٔ�ولوية الرOاية الصحية

القروي، ´اصة يف ما يتعلق بصÀة أ#م  ا#ٔكرث هشاشة وساكن العامل
اخلصاص الكaري يف أ#دوية وا�لوازم الطبية  والطفل والوقاية، Oالوة Oىل

ٔ#ساس?ية وضعف الطب ¢س?تعxايل، مع معاËة مس?مترة �لمواطنني ا
ا�Þن ال يتوفرون Oىل  املعوز�ن وذوي اN´ل احملدود لولوج العالج ´اصة

وcلتايل فٕان النقائص اليت تعاين مهنا املس�شفJات املغربية، . بطاقة الرامJد
ب أ#دوية ال�س?يري والتدبري وهدر املال العام وغيا jرجع cٔ#ساس اىل سوء

الرضورية حىت دا´ل مصاحل املس?تعxالت وOدم  واملس?تلزمات الطبية
الصحية أ#ساس?ية واملس�شفJات، مع س?يادة  الت�س?يق بني مراكز العالWات

  .التدبري التقليدي لïٔدوية
املؤسسات الصحية من مشالك ب�Jوية |ادة، jمتثل  وتعاين خمتلف هذه

Oدم جتديدها �س&ب اخنفاض املزيانيات ٔ��زهتا و  يف اهرتاء بناíهتا وتقادم
ووفق ٔ�رقام رمسية، ال يتوفر املغرب ٕاال Oىل . ا�صصة �ل�س?يري والتدبري

Ìالء أ#دوية حJث تبلغ  ، زد Oىل ذé ٕاشاكلية1000رس�ر وا|د للك 
 .درمه س?نوí 400حصة الفرد مهنا 
  الس?يد الرئHس، 

ز ¢س�شفائية يف ظل هذه إالشاكليات املطرو|ة Oىل مس?توى املراك

cملغرب، فٕاننا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل ما نود التÊٔ¹يد Oليه هو ٔ�ن 
إالشاكلية Êبرية واملقاربة احلالية Oاجزة عن التعامل معها، ٕاذ البد من مقاربة 
مشولية والبد من اختاذ ٕاجراءات Wذرية من ´الل هنج س?ياسة م¾دجمة 

ى العمويم ´اصة ولقطاع الصÀة jرjكز Oىل رضورة ٕاOادة الروح �لمس�شف
Oامة، يتطلب ٕارادة س?ياس?ية واجÚعية حقJقJة تعطي القطاع ماكنته 
¢سرتاتيجية، وjرصد Ý لك إالماكËت املادية والتق¾ية واملوارد ال&رشية 
وتؤهل املنظومة القانونية وفق املعايري احلديثة ليك �كون القطاع ويف 

�لحفاظ Oىل حصة املواطنني �لك ٔ�بعادها مقدمbه املس�شفى العمويم، رافعة 
  .اجلسدية والنفس?ية و¢جÚعية

ومتاش?يا مع موقف¾ا دا´ل ا�لجنة ا�تصة، فٕاننا نصوت cٕالجياب Oىل 
  .نص املرشوع
  . والسالم

XIII . ادة تنظمي املرسح الوطين محمد  51.15مرشوع قانون رمقOcٕ يقيض
  .اخلامس
  :مدا´� فريق أ#صا� واملعارصة .1

 الس?يد الرئHس، 
 السادة الوزراء، 

 ، ٕاخواين املس�شار�ن
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة يف م¾اقشة مرشوع 

اÞي يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس،  51.15قانون رمق 
وتعترب هذه املناس?بة فرصة لنا يف فريق أ#صا� واملعارصة لتوضيح و�ة 

ذا املرشوع الهام، واÞي ن�bظر م¾ه تقدمي ٔ�جوبة حول العديد نظرË حول ه
من إالشاكالت التنظميية اليت يعاين مهنا احلقل الثقايف والفين ببالدË، ملا 
حيظى هبا املرسح الوطين محمد اخلامس مكعلمة Fرخيية ومؤسسة وطنية 

دية رائدة لعبت ٔ�دوار ش?ىت يف ت�ش?يط الوقائع الثقافJة والف¾ية و¢قbصا
 .�لبالد

 الس?يد الرئHس، 
وٕاذا كنا يف فريق ¢صا� واملعارصة نؤكد Oىل أ#مهية الثقافJة 
و¢جÚعية و¢قbصادية الكربى اليت حتظى هبا هذه املعلمة ودورها الفعال 
يف ا�هنوض cملرسح املغريب cلرمغ ما عرفه املشهد الثقايف والفين من 

Oة وإالبداعية من تطورات حتمت حتوالت، فٕان ما وصلت ٕاليه الصناJة الثقاف
Oىل هذه املؤسسة ٔ�ن تنفbح ٔ�كرث وتنوع Ù�ٔشطهتا �متتد ٕاىل Wانب املرسح 

  .Oىل ف¾ون العرض من موس?يقى وف¾ون ÊوليغرافJة وف¾ون TشكJلية وبرصية
لقد كنا çمتىن يف فريق أ#صا� واملعارصة ٔ�ن يمت ¢هÚم ٔ�كرث من طرف 

حليوي م¾ذ بداية وال�هتا وcلقدر اÞي اهمتت فJه احلكومة هبذا ا�ال ا
 بقطاOات ٔ�خرى، 

وهذا ما يدعوË ٕاىل ٔ�ن نطالب احلكومة اليوم برضورة اس?ت�ساخ هذه 
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التجربة وتعمميها Oىل صعيد املدن املغربية، نظرا ملا تعرفه من خصاص يف 
هذا ا�ال و�لÀاWة املاسة حلاكمة ثقافJة جJدة، تعىن بتجويد وتطو�ر 
ٔ�ساليب التدبري إالداري والتقين وت¹ٔهيل موارده ال&رشية من ´الل ضبط 
مكوËت ا�لس إالداري وحتديد اخbصاصاته، وتوس?يع ش?بكة موارده املالية 
Oرب jك@يف أ#عامل املرسحJة وتنظمي عروض مرسحJة خضمة وبتاكليف 

لوطين مالية Êبرية ومبواصفات Oاملية وٕا�رام اتفاقJات رشاكة ما بني مرسح ا
محمد اخلامس وبعض املؤسسات والرشاكت الكربى Nمع العمل الثقايف 

  .وإالبداعي الوطين
لقد بدا واحضا الت¹ٔخر الكaري يف فbح هذا الورش الثقايف الهام، بل ٕان 
الوترية اليت يعرفها هذا ا�ال تبقى بطيئة Wدا وال Tسا�ر جحم ¢نتظارات 

ن واملواطنون Oىل السواء لتطو�رهذا اليت �راهن Oلهيا الف¾انون واملبدعو
  . ا�ال وأ#Ùشطة املرتبطة به

 الس?يد الرئHس، 
cلرجوع ملقbضيات مرشوع قانون اÞي بني ٔ�يدينا، يت&ني ٔ�نه Wاء من 
W�ٔل وضع ٕاطار قانوين ينظم املرسح الوطين محمد اخلامس من W�ٔل ملء 

ال ٔ�ساس?يا الفراغ القانوين احلاصل يف هذا ا�ال، واÞي ìشلك Oام
الرcط مدينة أ#نوار، Oامصة املغرب "لالخنراط يف التصور احلديث 

اÞي ٔ�طلقه صاحب اجلال� املó محمد السادس، نرصه هللا، يوم " الثقافJة
 .و¢س?تxابة لرغبة الفاOلني الثقافني والف¾ني والرشاكء 2014ماي  12

ات اليت ٔ�بديناها، ٕاننا، يف فريق أ#صا� واملعارصة، وcلرمغ من املالحظ
فٕاننا ن¹ٔمل ٔ�ن ìسامه هذا املرشوع قانون يف إالWابة Oىل خمتلف أ#س?ئ� 
املرتبطة بتطو�ر هذا ا�ال احليوي، واÞي حيظى ب¹ٔمهية ثقافJة اقbصادية 
واجÚعية كربى، ´اصة ؤ�نه Wاء مبقbضيات Oىل درWة Êبرية من أ#مهية من 

ية والصفة القانونية �لمرسح الوطين قaيل وضع املقbضيات املتعلقة cل�سم 
محمد اخلامس وحتديد �ام املوÊو� ٕاليه وÊيفJة TشكJل ا�لس إالداري 
وحتديد صالحJاته وÊيفJة عقد اجOÚاته وكذا السلط والصالحJات ا�و� 

 .ملد�ر املرسح
  :فضال عن ذé، فٕان هذا املرشوع Wاء مبقbضيات Tس?هتدف ما ييل

ين �لمرسح الوطين محمد اخلامس ليصبح مؤسسة jكرìس اNور الوط -
مرجعية Oىل الصعيد الوطين وتنظمي وتطو�ر ٕادارته وتعز�ز قدارهتا املالية 

  والتق¾ية والف¾ية وضبط مكوËت ا�لس إالداري وتوس?يع صالحJاته؛
حتويل املؤسسة من قاOة الس?تقaال العروض ٕاىل دور اNامع �لفعل  -

يف إالنتاج الفين والرتوجي والبحث والتكو�ن ودمع  الثقايف والفين ومسامههتا
  املبدOني والف¾انني؛

التÀديث املس?متر لفضاء املرسح ولïٓليات والتجهزيات التق¾ية  -
 .الس?تقaال ٔ�مه ؤ��رز العروض الف¾ية وطنيا وOامليا

 الس?يد الرئHس، 
لقد س?بق لنا يف فريق أ#صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدO Ëىل ٔ�مهية هذا 

وع قانون واNور املنتظر م¾ه يف س?ياق ٕاOادة تنظمي املرسح الوطين املرش 
  .محمد اخلامس وإالس?تxابة �لÀاجJات املزتايدة

ومن هذا املنطلق، واÙسxاما مع املوقف اÞي س?بق ٔ�ن OربË عنه Oىل 
مس?توى ا�لجنة، وذc éلتعاطي إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، ما Oلينا 

 .cلتصويت إالجيايب Oليهٕاال تÊٔ¹يد هذا املوقف 
  : فريق ¢حتاد املغريب �لشغل .2

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  الس?يدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  ، الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف اجللسة العامة cمس فريق ¢حتاد املغريب 
 51.15س�شار�ن، مبناس?بة م¾اقشة مرشوع قانون رمق �لشغل مبxلس امل 

، كام ال تفوتين الفرصة "املرسح الوطين محمد اخلامس"يقيض Ocٕادة تنظمي 
دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي اÞي مت 

  .�سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة مبxلس?نا املوقر
  ، الس?يد الرئHس

يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين  51.15هيدف مرشوع قانون رمق 
الرcط مدينة أ#نوار، "محمد اخلامس ٕاىل ¢خنراط يف التوWه احلديث 

وكذا اس?تxابة لرغبة الفاOلني الثقافJني والف¾يني " Oامصة املغرب الثقافJة
يف  -بال ٔ�دىن شك  -وهو أ#مر اÞي سHسامه . والرشاكء يف هذا ا�ال

jكرìس اNور الوطين ملرسح محمد اخلامس ليصبح مؤسسة مرجعية Oىل 
الصعيد الوطين وOىل مس?توى إالنتاج الفين والرتوجي والبحث والتكو�ن 
ودمع الف¾انني واملبدOني وانفbاح املؤسسة Oىل خمتلف الف¾ون قصد تطو�ر 

  .¢بداع الفكري معوما وف¾ون العرض املرس� خصوصا
ا يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل، Ùش?يد cلرتاكامت الف¾ية cملقابل فٕانن

�لمرسح الوطين محمد اخلامس مكعلمة Fرخيية ومؤسسة وطنية رائدة سامهت 
ب¹ٔدوارها، ٕاىل Wانب مؤسسات وهيئات ٔ�خرى يف ت�ش?يط الوقائع الثقافJة 
والف¾ية �لمغرب Oرب عقود من الزمن يف ا�هنوض cملرسح املغريب، وٕاىل 

لك إالشادات ال جيب ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن ا�ال الفين معوما وا�ال Wانب 
املرس� Oىل وWه اخلصوص من املنتظر ٔ�ن �كون يف مس?توى التÀدíت 
إالقلميية والعاملية، نظرا لالنفbاح الكaري Oىل الثقافات والف¾ون العاملية ونظرا 
ضت �لتطور التك¾ولو÷ يف هذا ا�ال اÞي ٔ�صبح من راكýز ؤ�سس ٔ�ي هن

  .ف¾ية ٔ�و ثقافJة يف العامل
éÞ فٕان ت¹ٔهيل الكفاءات واملغربية والعاملني يف هذا ا�ال ٔ�صبح من 
الرضورíت أ#ساس?ية، زد Oىل Êون ٔ�ن املعهد الوطين �لمرسح والت�ش?يط 
الثقايف مل يعد اكفJا و|ده لت¹ٔطري ا�ال الفين وإالبداعي، وOلينا ٔ�ن نفكر يف 

ولكن دون " ٔ�ب الف¾ون"ون فJه املرسح كام يقال م¾ظومة ف¾ية مbاكم� �ك
  .ٕاقصاء ٔ�و هتمHش cيق ٔ�وWه إالبداع أ#خرى
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وحنن كذé يف فريق ¢حتاد املغريب �لشغل نؤكد Oىل ٔ�مهية العنرص 
ال&رشي ٔ�مه راكýز هذا إالقالع وهذه التمنية ؤ�ن ¢هÚم به يد´ل يف 

قدم ٔ�و تطور م�شود يف ٕاطار صلب ¢سرتاتيجية احلقJقJة ٕالجناح ٔ�ي ت
  .هذا ا�ال

  الس?يد الرئHس، 
يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح  51.15رمغ ٕاجيابيات مرشوع قانون رمق 

الوطين محمد اخلامس، ٕاال ٔ�ن احلاWة ٔ�صبحت ماسة يف جتديد �ٓليات معل 
املرسح الوطين محمد اخلامس وتطو�ر ٔ�ساليب تدبريه إالداري والتقين 

املطالبة cلرفع من مزيانية وتنويع ش?بكة مواردها واس?تغالل الكفاءات مع 
يف تنظمي هذا ا�ال احليوي اÞي من  -الحما�  –وهذا ما سHسامه . املالية

املفروض ٔ�ن يواÊب التطور الشامل اÞي تعرفه العديد من القطاOات 
  .أ#خرى وجع8 يواÊب كذé التطورات العاملية يف ا�ال الفين واملرس�

يف ٕالطار م¾اقشة القانون دا´ل ا�لجنة ٔ�كدO Ëىل رضورة اعÚد كام ٔ�ننا 
مقاربة |ديثة يف التعامل مع العاملني يف املصاحل إالدارية التابعة �لمرسح 

  . ومعوم الف¾انني وامجلعيات املرسحJة والثقافJة الوطنية
  الس?يد الرئHس، 

اقشة القانون اÙسxاما مع موقف¾ا دا´ل ا�لجنة الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء م¾
يقيض Ocٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس، فٕاننا نصوت  51.15رمق 

  .Oىل مرشوع هذا القانون cٕالجياب
  . والسالم

  :هتم َمْرشوَعْي قانوَينْ فريق أ#صا� واملعارصة ل مدا´� �

 يتعلق cقbناء سفن الصيد وبناهئا وjرمميها؛ 59.14رمق  -

ه امللحق أ#ول من الظهري الرشيف يغري و�متم مبوجa 46.12رمق   -
مبثابة ) 1919مارس  31( 1337من جامدى ا#ٓخر  28الصادر يف 

  .مدونة التxارة البحرية
 الس?يد الرئHس، 
 السادة الوزراء، 

 ٕاخواين املس�شار�ن، 
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة cمس فريق أ#صا� واملعارصة يف ٕاطار م¾اقشة 

cقbناء سفن الصيد وبناهئا وjرمميها  يتعلق 59.14مرشوع قانون رمق 
يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من الظهري  46.12ومرشوع قانون رمق 
) 1919مارس  31(  1337من جامدى ا#ٓخرة  28الرشيف الصادر يف 

 .مبثابة مدونة التxارة البحرية
وال بد يف البداية من ٔ�ن ٔ�تقدم cمس الفريق cلشكر اجلزيل �لس?يد 

احملرتم Oىل العرض القمي اÞي قدمه و�لسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء الوز�ر 
ا�لجنة Oىل ا�هود اÞي بذلوه ٔ�ثناء دراسة النص Oىل مس?توى ا�لجنة 

 .واÞي تُوج cملصادقة cٕالجامع Oىل مرشوعي القانونني

 الس?يد الرئHس، 
يتعلق cقbناء سفن الصيد وبناهئا  c59.14ل�س?بة ملرشوع قانون رمق 

مميها، فٕاننا جندد التÊٔ¹يد يف فريق أ#صا� واملعارصة Oىل ٔ�نه مرشوع Oىل وjر 
درWة Êبرية من أ#مهية، cلنظر ٔ#نه يعترب |لقة Wديدة من سلس� 
إالصالح التدرجيي اÞي اçهتجته بالدË يف جمال تطو�ر املنظومة القانونية 

المئة املؤطرة لقطاع الصيد البحري، وذé من W�ٔل توفري الرشوط امل
ٕالجناح ومواÊبة اسرتاتيجية ٔ�ليوتHس، ´اصة ما يتعلق مهنا cلعمل 
مبخططات املصايد وا|رتام رشوط سالمة املال|ة البحرية ورWال البحر، 
فضال عن توفري املتطلبات الرضورية املرتبطة cلسالمة الصحية ملنتxات 

 .الصيد البحري الواجب توفرها Oىل منت السفJنة
 - ، Wاء هذا املرشوع قانون مبقbضيات Wديدة س�سامه ويف هذا إالطار

يف توفري الرشوط الرضورية �لت¹ٔطري احملمك لصيد السفن، ´اصة  -ال حما� 
ما يتعلق مهنا cمحلو� وذé من W�ٔل ¢س?تغالل العقالين �لمخزون 
السميك واحملافظة Oىل الرثوة السمكJة، وحماربة البناء العشوايئ �لسفن، 

 .يف الصيد Ìري القانوين وÌري املنظم اÞي ìسامه
كام تضمن املرشوع ٔ�يضا العديد من املقbضيات اليت Ùسxل ٕاجيابياهتا 
كتعممي الرتخJص املس?بق Oىل مجيع ٔ�نواع سفن الصيد وحتديد وتدقJق 
الزتامات املتد´لني يف جمال بناء سفن الصيد، تعيني أ#ش�اص امللكفني 

ر عقوcت مالمئة للك ا�الفات املرتبطة هبذا cلبحث ومعاينة ا�الفات وٕاقرا
 .ا�ال

 الس?يد الرئHس، 
يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من  c46.12ل�س?بة ملرشوع القانون رمق 

مارس  31( 1337من جامدى ا#ٓخرة  28الظهري الرشيف الصادر يف 
مبثابة مدونة التxارة البحرية، فقد س?بق لنا يف فريق أ#صا� ) 1919

املعارصة ٔ�ن جسلنا ٔ�مهية هذا املرشوع وتعاطينا معه ٕاجيابيا cلنظر ٔ#نه Wاء و 
مبقbضيات �مة من W�ٔل حتيني النصوص القانونية املنظمة لقطاع التxارة 

مما جعلها  1961البحرية، اليت مل تعرف بعض ٔ�حاك�ا ٔ�ي حتيني م¾ذ س?نة 
وضع احلايل، وال تتضمن مصطلÀات تعود ٕاىل عهد امحلاية وال تتالءم مع ال

تواÊب cلتايل التطورات اليت تعرفها بالدË بصفة Oامة وقطاع التxارة 
 .البحرية Oىل وWه اخلصوص

ٕان هذا املرشوع قانون يعترب يف نظرË خطوة يف ¢جتاه الصحيح 
ٕالعطاء مضمون Wديد لقطاع التxارة البحري ìسا�ر التطور اÞي يعرفه 

اجلديدة لبالدË، ´اصة يف جمال املراقaة هذا القطاع وìس?تجيب �لتو�ات 
والت�aع من W�ٔل حامية ا�زون السميك وحماربة الصيد Ìري العقالين، Oرب 
 Ëب الصيد الصغرى ضامÊىل جسل الطامق ٕاىل مراO ة التوفرJمتديد ٕالزام
�لت�aع املنتظم ٕالحبار البÀارة العاملني يف املراÊب، وcلتايل اس?تفادهتم من 

دمات الصندوق الوطين �لضامن ¢جÚعي، فضال عن الت�aع الطيب  ́و
 .اس?تفادهتم من التكو�ن املس?متر
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cٕالضافة ٕاىل ذé تضمن هذا املرشوع مقbضيات هتم مراجعة أ#حاكم 
املتعلقة cلتحقJقات يف |ا� وقوع |ادثة حبرية وتدقJق رشوط توقJف 

 .حركة السفن ومساطر بيعها قضائيا
 الس?يد الرئHس، 

يف فريق أ#صا� واملعارصة، ومن م¾طلق حرصنا مكعارضة بناءة ٕاننا 
ومسؤو� Oىل دمع مشاريع القوانني اليت هتدف ٕاىل حتيني وتطو�ر املقbضيات 
القانونية املؤطرة �لعديد من القطاOات، فٕاننا نصوت لصاحل هذ�ن 

 .املرشوOني
 .وشكرا

  :وَعْي قانوَينْ هتم َمْرش  فريق ¢حتاد العام ملقاوالت املغربل �مدا´ �

  املتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا وjرمميها؛ 59.14رمق  -

اÞي يغري و�متم مبوجaه امللحق أ#ول من الظهري الرشيف  46.12رمق  -
، مبثابة )1919مارس  31( 1337من جامدى ا#ٓخر  28الصادر يف 

  .مدونة التxارة البحرية
  الس?يد الرئHس احملرتم، 

  ة الوزراء احملرتمني، الس?يدات والساد
  ، الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

يتعلق cقbناء سفن الصيد ومaارشة بناهئا  59.14رمق مرشوع  -1
  :وjرمميها

تتعرض الرثوة السمكJة لبالدË، يف كثري من أ#حJان، الس?تغالل Ìري 
معقلن، jكون Ý انعاكسات سلبية Oىل اخbالل التوازن ما بني المكيات 

صطادة يومJا وٕاOادة جتديد خمزون الرثوة السمكJة، كام هيدد cنقراض امل
 حامية خمزون املوارد البحريةبعض ٔ�نواع هذه املوارد البحرية، مما ìس?توجب 

س?مترار عطائه سواء لضامن التمنية املس?تدامة واحملافظة Oىل النظام البHيئ ال

 .من أ#سامك السطحية ؤ�سامك املياه العميقة ٔ�و أ#سامك املهاجرة
رشوع القانون اÞي هيدف ٕاىل ضبط الصيد وهنج ç éÞمثن هذا امل 

س?ياسة فعا� �هتيئة املصايد واحلد من الصيد العشوايئ، اÞي هيدد 
Ìري  الرثوات البحرية من الصيداس?تدامة ا�زون السميك، وحيمي 

ٔ�كتو�ر (العقالين، وذé من ´الل تدارك غياب العقوcت يف ظهري 
رشوط م¾ح اجل�س?ية املغربية لبعض مراÊب الصيد ٔ�و "�ش¹ٔن ) 1962

، وذé �لتصدي �لصيد اجلاýر وÌري العقالين اÞي هيدد "¢حbفاظ هبا
جيسد ملكJة اNو� لقرارات س?يادية  وهو مااس?تدامة ا�زون السميك، 

ايدها البحرية وتضمن احملافظة Oىل قوت ورزق البحر لïٔجJال Oىل مص
القادمة وتقطع مع س?ياسة ¢غتناء Ìري املرشوع Oىل حساب الرثوة 

  .السمكJة وOىل حساب التمنية ¢قbصادية و¢جÚعية احمللية والوطنية
  

  :يغري و�متم مدونة التxارة البحرية 46.12مرشوع قانون رمق  -2
مدونة التxارة البحرية، واÞي ينص Oىل ٔ�نه جيب ٔ�ما مرشوع قانون 

Oىل إالدارة ا�تصة بعد لك |ادثة حبرية تعرضت لها سفJنة مغربية ٔ�ن 
Tشلك جلنة تدعى ا�لجنة إالدارية �لتحقJق البحري jلكف جبمع لك 
املعلومات املفJدة وحتليلها وبتÀديد الظروف وأ#س?باب الفعلية او املمك¾ة 

  .إال´الل cلتحقJق القضايئ عند ¢قbضاء وذé دون .احلادثة
ملاذا ال تفكر احلكومة يف تغيري : Ìري ٔ�ن السؤال اÞي ي�aغي ٔ�ن يطرح

؟ ´اصة ٔ�نه مل يعد يواÊب التطورات؟ هل 1919وÙسخ قانون سن س?نة 
  Oاما؟ 90من املعقول ٔ�ن ìس?متر العمل ب�رشيع ملدة تقارب 

ي رصد عوائق jمنية لقد س?بق ٕالسرتاتيجية ٔ�ليوتHس �لصيد البحر 
وتطور القطاع، من ´الل Tشخيصها املوضوعي ل�ش�ت املنظومة القانونية 

Ìري ٔ�ن هذا . لقطاع الصيد البحري وتقادم كثري من مقbضياهتا القانونية
ال�شخيص مل �ْرىق بعد ٕاىل ٕاصالح شامل �لمنظومة القانونية ال�رشيعية 

  .لقطاع الصيد البحري
م¾ظومة قانونية مxbاÙسة وWامعة �لصيد Þا نطالب احلكومة بوضع 

البحري وjربية أ#حJاء املائية مبا يالمئ م¾طق احلاكمة اجليدة والشفافJة 
املطلوبة والوضوح ال�رشيعي مبا حيافظ Oىل الرثوة السمكJة وحماربة الصيد 
احملظور وا�هنوض برتبية أ#حJاء املائية ومينع الصيد Ìري القانوين وÌري املرصح 

  . به

  :هتم َمْرشوَعْي قانوَينْ فريق أ#صا� واملعارصة ل �مدا´ �

، املتعلق مبزاو� �نة 016.89بتغيري وjمتمي القانون رمق  106.14رمق  -
  الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية؛

املتعلق مبزاو� �نة  016.89يقيض بتغيري القانون رمق  87.14رمق  -
  .امرية وٕا|داث هيئة املهندسني املعامريني الوطنيةالهندسة املع
  الس?يد الرئHس، 
  السادة الوزراء، 

  ، ٕاخواين املس�شار�ن
ìرشفين ٔ�ن ٔ�تد´ل cمس فريق أ#صا� واملعارصة مبناس?بة اNراسة 

بتغيري وjمتمي القانون  106.14والتصويت Oىل لك من مرشوع قانون رمق 
الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة  ، املتعلق مبزاو� �نة016.89رمق 

يقيض بتغيري  87.14املهندسني املعامريني الوطنية، ومرشوع قانون رمق 
املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة  016.89القانون رمق 

  .املهندسني املعامريني الوطنية
 بتغيري وjمتمي القانون رمق 106.14فö يتعلق مبرشوع قانون رمق 

املتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعامرية وٕا|داث هيئة املهندسني  016.89
املعامريني الوطنية، نود التÊٔ¹يد Oىل ٔ�مهية هذا املرشوع اÞي من ش¹ٔنه ٔ�ن 
يعمل Oىل ت¹ٔهيل �نة الهندسة املعامرية ملواÊبة أ#وراش التمنوية الكربى 
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اÞي يعرتي املقbضيات املفbو|ة ببالدË وت¹ٔطريها، من ´الل جتاوز النقص 
القانونية اجلاري هبا العمل يف هذا امليدان، وذé من ´الل توس?يع 
¢خbيارات املفbو|ة �لمهندسني املعامريني ملامرسة �ا�م يف ٕاطار ٔ�صناف 

 .مbعددة من الرشاكت حبسب ما يتالءم مع تو�اهتم ومصاحلهم
رة التنافس?ية ن¹ٔمل ٔ�ن يعمل هذا املرشوع قانون Oىل الرفع من القد

�لمهندسني املعامريني لكسب رهان املنافسة و¢نفbاح، اÞي يفرضه املناخ 
الوطين واNويل، وذO éىل غرار ما هو معمول به يف مجموOة من البäان 

  .املتقدمة
  016.89يقيض بتغيري القانون رمق  87.14ٔ�ما خبصوص مرشوع قانون رمق 

داث هيئة املهندسني املعامريني �رية وٕاحاملتعلق مبزاو� �نة الهندسة املعام
الوطنية، واÞي هيدف ٕاىل مالءمة املقbضيات القانونية املنظمة ملهمة 
املس�شار القانوين لهيئة املهندسني املعامريني مع مضامني روح اNس?تور 
اجلديد وتوفري الظروف الالزمة لتحسني رشوط ممارسة املهنة والرفع من 

د ¢عتبار لها، Oالوة Oىل متكني الهيئة من القJام بدورها اجلودة املعامرية ور
يف احلفاظ Oىل ٔ�´القJات املهنة، فٕاننا تؤكد جتاوبنا مع هذا املقbىض ´دمة 
ملصاحل �نة الهندسة املعامرية الوطنية واخنراطنا يف هذا التوWه إالصال� 

 .لٕالطار ال�رشيعي والتنظميي لهيئة املهندسني املعامريني


