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  الثام1ة وامخلسني اجللسةحمرض 

  ).م2016 يونيو 21( ه1437 رمضان 15الثال8ء : التارخي

  .اIلس محيد Gوسكوس، اخلليفة الثالث لرئ@ساملس�شار الس?يد : الرئاسة
س?بعة عرشة دقKقة، ابتداء من الساOة الثالثة واNقKقة اخلامسة  :التوقKت

  .وامخلسني بعد الزوال
  :ت Oىل النصوص ال�رشيعية التاليةوالتصوي اNراسة :Yدول اXٔعامل

مقرتح قانون يتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة  -
لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف، واحملال Oىل اIلس 

  من جملس النواب، يف ٕاطار قراءة 8نية؛

 57.11يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق  -
s اء واس?تعامل املتعلقtس?تفu ابية العامة ومعليةwنتu لواحئy

وسائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت 
  uنتwابية وuس?تفtائية، واحملال Oىل اIلس من جملس النواب؛

يقيض Osٕادة تنظمي املرسح الوطين  51.15مرشوع قانون رمق  -
لنواب، يف ٕاطار محمد اخلامس، واحملال Oىل اIلس من جملس ا

  .قراءة 8نية

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

  :املس�شار الس?يد محيد Gوسكوس، رئ@س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني

  .O�ٔلن عن افtتاح اجللسة ال�رشيعية
  الس?يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
  :لسة �yراسة والتصويت Oىلخيصص اIلس هذه اجل 

ٔ�وال، مقرتح قانون يتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة  -
لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف، واحملال Oىل اIلس من 

  جملس النواب، يف ٕاطار قراءة 8نية؛

يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  802.16نيا، مرشوع قانون رمق  -
57.11 s اء واس?تعامل املتعلقtس?تفu ابية العامة ومعليةwنتu لواحئy

وسائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت uنتwابية 
  وuس?تفtائية، واحملال كذ� Oىل اIلس من جملس النواب؛

يقيض Osٕادة تنظمي  851.15لثا، ؤ�}ريا مرشوع قانون رمق  -
O لس من جملس النواب، املرسح الوطين محمد اخلامس، واحملالIىل ا

  .يف ٕاطار قراءة 8نية
yلتذكري فقط، فٕان الس?يد وز�ر ال�شغيل هو ا�ي سوف ينوب عن 

الس?يد وز�ر العدل يف تقدمي ٔ�و ت��ع م1اقشة مقرتح القانون املتعلق �كراء 
العقارات، وكذ� سوف ينوب عن الس?يد وز�ر الثقافة يف تقدمي مرشوع 

  .تنظمي املرسح الوطين القانون املتعلق Osٕادة
منر يف البداية ٕاىل مقرتح قانون يتعلق Nsراسة والتصويت Oىل مقرتح 
قانون يتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة لالس?تعامل التgاري 
والصناعي واحلريف، واحملال Oىل اIلس من جملس النواب يف ٕاطار قراءة 

  .8نية
من النظام اNا}يل،  �192 املادة هنا يف هذه احلا�، كام تنص Oىل ذ

ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لتقدمي النص، 
  .تفضل الس?يد املس�شار

  :املس�شار الس?يد م�ارك الس?باعي

  .شكرا الس?يد الرئ@س
  .غنقدمو ¦ري من هنا¥

  :الس?يد رئ@س اجللسة

  .ٕاىل بغييت تقدمو هنا، بغييت تقدمو متا ،تفضل

  :�شار الس?يد م�ارك الس?باعياملس 

  .شكر الس?يد الرئ@س احملرتم
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
¯رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملس?نا املوقر �لكمة تقدميية تتضمن ملخصا Xٔمه 
مضامني ؤ�هداف مقرتح قانون يتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة 

يعرض Oىل جملس املس�شار�ن  gاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف،لالس?تعامل الت
  .يف ٕاطار قراءة 8نية

ويندرج هذا املقرتح قانون يف ٕاطار املساعي الربملانية الهادفة ٕاىل جتويد 
املنظومة القانونية وجعلها تتفاOل مع مtطلبات التطورات uقtصادية 

إالسهام الربملاين يف إالنتاج وuج¸عية والبي·Kة لبالد¶، ٔ�مال يف تعز�ز م�دٔ� 
  .ال�رشيعي

ويعد مقرتح القانون مد}ال لتقدمي ٔ�جوبة قانونية رصينة لٕالشاكليات 
، وفق فلسفة 1955ماي  24العملية النامجة عن تطبيق مقtضيات ظهري 

Àرشيعية ¿ريم ٕاىل ٕاقرار نوع من التوازن بني العالقات التعاقدية القامئة بني 
ما يفرس اXٔمهية احملورية لهذا املقرتح، ا�ي ٔ�}ذ  املكري واملكرتي، وهو

  .س?نوات 8نصيبا Âام من الزمن ال�رشيعي الربملاين، امtد Oىل ما يقارب 
ومعوما، ¿ريم املقtضيات اجلديدة املد}O Åىل مقرتح القانون يف صيغته 

  :الواردة Oىل اIلس املوقر يف ٕاطار القراءة الثانية ٕاىل

ادل yلعالقات التعاقدية القامئة بني املكري التنظمي احملمك والع -
واملكرتي يف املادة التgارية، مبا يضمن حتقKق uس?تقرار yلمكرتي 
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  واحملافظة Oىل العني املكرتاة؛

 تعز�ز م�دٔ� امحلاية مجليع املراكز القانونية املعنية هبذا املقرتح قانون؛ -

 ؛حتقKق اXٔمن القضايئ -

مي، تفاد¥ yلتضارب بني الفهم التدقKق يف الصيا¦ة وضبط املفاه -
 والتÍٔويل؛

¿رس?يخ القواOد uجهتادية اليت انÏÐقت عن العمل القضايئ املغريب  -
 .يف مادة اGٔXرية التgارية

الفلسفة القانونية املؤطرة لهذا املقرتح قانون املعروض  ،sقtضاب ،تلمك
ة العدل اليوم �yراسة والتصويت يف اجللسة العامة، بعدما وافقت Oليه جلن

 .وال�رشيع وحقوق إال�سان sٕالجامع
 .شكرا الس?يد الرئ@س

 :اجللسة رئ@سالس?يد 

  .شكرا
لٕالشارة، فtلمك تقدمي د¥ل النص من طرف الس?يد مقرر اyلجنة د¥ل 

  .العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان
ٔ�فtح sب املناقشة خبصوص هاذ املقرتح قانون، وyلتذكري، فالتوزيع 

  .Oليه صبيÙة اليوم يف ٕاطار اyلجنة د¥ل ندوة الرؤساءالزمين مت االتفاق 
فٕاىل اك�ن يش واÚد من السادة املس�شارون، السادة رؤساء الفرق 
واIموOات، ا�ي �ريد ٔ�ن يتد}ل يف ٕاطار املناقشة د¥ل املقرتح قانون، 

  ..فليتفضل، ٔ�و ال ٕاىل اكن هناك
تقار�ر، هللا خيليك، السادة الرؤساء يعطيو¶ ال .. اك�ن تقار�ر، يعطيو¶

  .د¥ل الفرق واIموOات
  .نtßقل اXٓن ٕاىل التصويت Oىل مواد مقرتح القانون

  :املادة اXٔوىل
  sٕالجامع؛: املوافقون

  ال Ú�ٔد؛: املعارضون
  .ال Ú�ٔد: املمتنعون

  : املادة الثانية
  .sٕالجامع

  : املادة الثالثة
  .sٕالجامع
  : املادة الرابعة

  .sٕالجامع
  : مسة، املادة السادسة، السابعة، الثام1ةاملادة اخلا

  .sٕالجامع
  : املادة التاسعة، العارشة

  .sٕالجامع
  :15، 14، 13، 12، 11املادة 

  .sٕالجامع
  : 20، 19، 18، املادة 17، املادة 16املادة 

  .sٕالجامع
  : 22، املادة 21املادة 

  .نفس العدد
  : 25، املادة 24، املادة 23املادة 

  .sٕالجامع
  : 29، املادة 28، املادة 27، املادة 26ادة امل

  .sٕالجامع
، املادة 35، املادة 34، املادة 33، املادة 32، املادة 31، املادة30املادة 

36 :  
  .sٕالجامع

  :37املادة 
  .sٕالجامع

  : واXٔ}رية 38املادة 
  .sٕالجامع

  .sٕالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رمtه yلتصويت

ار�ن Oىل مقرتح قانون يتعلق �كراء العقارات ٕاذن، وافق جملس املس�ش
  .ٔ�و احملالت ا^صصة لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف

، يقيض 02.16نtßقل اXٓن �yراسة والتصويت Oىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق ysلواحئ uنتwابية العامة ومعلية  57.11بتغيري و¿متمي القانون رمق 
ائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل uس?تفtاء واس?تعامل وس

  . امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية، واحملال Oىل اIلس من جملس النواب
  .اللكمة yلحكومة، yلس?يد وز�ر اNا}لية لتقدمي مرشوع القانون

  :، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر اNا}ليةالرض¯سالس?يد الرشيق 

  .شكرا الس?يد الرئ@س
  .الرحمي �سم هللا الرمحن

  الس?يد الرئ@س احملرتم،
  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

، ا�ي 02.16ٔ�مام جملسمك املوقر، مرشوع القانون ¯رشفين ٔ�ن ٔ�قدم 
ysلواحئ uنتwابية العامة  ، املتعلق57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق 

العمومKة،  ومعلية uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي
}الل امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية، وا�ي يندرج يف ٕاطار uس?تعداد 

 .لتنظمي uنتwاsت العامة املق�I Åلس النواب
وق�ل اس?تعراض ٔ�مه مضامني مرشوع القانون، ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم 
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خبالص الشكر yلس?يدات والسادة ٔ�عضاء جلنة اNا}لية وامجلاOات الرتابية 
والبKßات اXٔساس?ية، ا��ن �رهنوا }الل uج¸Oات اليت عقدهتا اyلجنة 

بتد}الهتم ومالحظاهتم البناءة، Oىل ٕارادة قوية ٕالرساء املزيد  ،لهذه الغاية
من الضام¶ت الكفÅK برتس?يخ åزاهة وشفافKة املسلسل uنتwايب وتوفري 

  .الوطنيةالرشوط املالمئة لتوس?يع املشاركة يف احلياة الس?ياس?ية 
كام ال يفوتين هبذه املناس?بة، ٔ�ن ٔ�نوه �روح التوافق اليت سادت ٔ�شغال 
اyلجنة املذGورة، مما مكن من حصول ٕاجامع حول مقtضيات مرشوع 

  .القانون املعروض Oليمك
هبذه املناس?بة، ٔ�ود التGٔÍيد Oىل ٔ�ن الغاية من املقtضيات اجلديدة اليت 

لعملية يف توضيح الرؤية Nى الفاOلني Yاء هبا املرشوع ¿متثل من الناحKة ا
الس?ياس?يني ومعوم املواطنني يف جمال حرص اyلواحئ اليت س?تعمد ٕالجراء 
uقرتاع، سواء فê خيص حتديد التارخي اéهنايئ لتقدمي طلبات القKد ٔ�و نقل 
القKد، ٔ�و فê يتعلق sج¸ع اyلgان إالدارية Nراسة هذه الطلبات وعرض 

î اyلgان Oىل ٔ�نظار العموم وتبليغ قرارات الرفض ٔ�و تت نتاجئ مداوال
الشطب ٕاىل ٔ�حصاهبا واملنازOة يف هذه القرارات، وبت احملامك يف الطعون 
املقدمة Nهيا، وكذ� óرخي احلرص اéهنايئ yلواحئ الناخ�ني اليت س�سمل 

  .ملاكتب التصويت
رب ٕان التدابري املقرتÚة يف مرشوع القانون جتد ٔ�ساسها يف الع

 2015سÐمترب  4املس?تwلصة من uنتwاsت امجلاعية واجلهوية ليوم 
والصعوsت اليت s�ٔنت عهنا، ذ� ٔ�ن املقاربة املعمتدة هتدف ٕاىل ضبط GيفKة 
حرص الهيÍٔة الناخ�ة املدعوة yلمشاركة يف uقرتاع، sرتباط مع متكني 

هتم وٕايداعها املسgلني اجلدد الراغبني يف الرتحش من ¿كو�ن ملفات ¿رش?يÙا
دا}ل اYXٔل القانوين، وكذ� توفري اXٔساس القانوين sلßس?بة لöٔشwاص 
ا��ن رفضت طلبات قKدمه ٔ�و وقع شطب ٔ�سامهئم، بقصد متكKهنم من 

  .املنازOة يف قرارات اyلgان إالدارية عند uقtضاء
ويف هذا الصدد، يقرتح مرشوع القانون حتديد óرخي اåهتاء فرتة تقدمي 

القKد ٔ�و نقل القKد م�ارشة Nى املاكتب إالدارية ٔ�و عن طريق املوقع  طلبات
إاللكرتوين من دا}ل الوطن ومن اخلارج يف اليوم الس?تني السابق لتارخي 
uقرتاع، وحيدد Y�ٔل س?بعة ٔ�¥م الج¸Oات اyلgان إالدارية Nراسة 

ة، مع الطلبات املعروضة Oلهيا وٕاجراء ال�شطيبات وتصحيح اXٔخطاء املادي
  .حتديد Y�ٔل ثالثة ٔ�¥م لتبليغ قرارات الرفض ٔ�و الشطب ٕاىل املعنيني هبا

كام خيصص مدة س?بعة ٔ�¥م، مبا يف ذ� يويم السÐت واÚXٔد، ٕاليداع 
اجلدول التعدييل قصد ٕاطالع العموم Oىل ٔ�شغال اyلجنة، ويه الفرتة 

يف الطعون ا^صصة ٔ�يضا yلطعن يف قرارات اyلgان إالدارية، وتÐت احملامك 
املقدمة Nهيا دا}ل Y�ٔل مخسة ٔ�¥م، مع تبليغ حمكها فورا ٕاىل اyلgان 

  .إالدارية وٕاىل اXٔطراف اXٔخرى املعنية
وس@مت حرص اyلواحئ uنتwابية بصفة هنائية يف اليوم اXٔربعني السابق 
لتارخي uقرتاع، مع العمل ٔ�ن لك خشص قضت احملمكة بق�ول طعنه، تقوم 

  . رية احمللية فورا sٕدراج امسه يف الالحئة uنتwابيةالسلطة إالدا
ومن Y�ٔل متكني اXٔحزاب الس?ياس?ية من اس?تعامل املعطيات املتعلقة 
sلهيÍٔة الناخ�ة يف معلية تواصلها الس?يايس مع الناخ�ات والناخ�ني يف ٕاطار 
محالهتا uنتwابية، �كرس مرشوع القانون حق اXٔحزاب يف احلصول Oىل 

ن الالحئة uنتwابية، �كون م�وs حسب ماكتب التصويت مس?تخرج م
احملدثة sمجلاOة ٔ�و مقاطعة بعد حتديدها، وذ� وفق مسطرة Úددها 

  .املرشوع بدقة
  الس?يد الرئ@س احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
انطالقا من التعديالت املقرتÚة يف مرشوع القانون املعروض Oىل 

 املوقر، ؤ�}ذا بعني uعتبار لتارخي انتwاب ٔ�عضاء جملس ٔ�نظار جملسمك
، فٕان معلية تقدمي طلبات 2016النواب احملدد يف يوم السابع من ٔ�كتو�ر 

، Oىل ٔ�ن يمت حرص 2016غشت  8القKد وطلبات نقل القKد س?تßهت�ي يوم 
  .2016غشت  28اyلواحئ uنتwابية اéهنائية يوم 

ن ٕاخراج هذا القانون ٕاىل Úزي الوجود يف وتبعا ��، ٔ�ود التGٔÍيد Oىل �ٔ 
ٔ�قرب Y�ٔل س@ساOد Oىل توضيح الرؤية ٔ�مام اكفة الفاOلني، كام ٔ�ن اخنراط 
امجليع يف املرÅÚ اéمتهيدية لالقرتاع، لك من موقعه، س@سامه يف ٕاجناح معلية 
ٕاOداد الهيÍٔة الناخ�ة املدعوة yلمشاركة يف uس?تحقاق املق�ل، sعتباره 

Yديدة، تنضاف ٕاىل الرصح اNميقراطي ببالد¶، ا�ي �رOاه ¯شلك لبنة 
  .حبمكة ؤ�¶ة صاحب اجلال� املî محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
  .شكرا

  :اجللسة رئ@سالس?يد 

  .شكرا الس?يد الوز�ر
Kßات الرتابية والبOا}لية وامجلاNٓن اللكمة ملقرر جلنة اXساس?ية اXٔات ا

  .وزع ..لتقدمي تقر�ر اyلجنة حول مرشوع القانون
نفtح sب املناقشة، ٕاىل اك�ن يش فريق �ريد ٔ�ن يتد}ل يف ٕاطار 

  املناقشة؟
  .اعطيو¶ امجعوا لنا تقار�ر د¥ل السادة رؤساء الفرق واIموOات

  .منر yلتصويت Oىل مواد مرشوع القانون
  :املادة اXٔوىل

  ع؛sٕالجام: املوافقون
  ال Ú�ٔد؛: املعارضون
  .sٕالجامع. ال Ú�ٔد: املمتنعون

  : املادة الثانية
  .sٕالجامع

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمtه yلتصويت
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  .sٕجامع ٔ�عضاء احلارض�ن: املوافقون

يقيض  02.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق 
تwابية العامة ومعليات املتعلق ysلواحئ uن  57.11بتغيري و¿متمي القانون رمق 

uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل 
  .امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية

، يقيض 51.15اXٓن نtßقل �yراسة والتصويت Oىل مرشوع قانون رمق 
Osٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس، واحملال Oىل اIلس من جملس 

  .ر قراءة 8نيةالنواب يف ٕاطا
  .اللكمة yلحكومة لتقدمي مرشوع القانون، الس?يد الوز�ر تفضل

وز�ر ال�شغيل والشؤون uج¸عية، نيابة  الصديقيالس?يد عبد السالم 

  :ةفاقعن الس?يد محمد اXٔمني الصبيحي، وز�ر الث

  .شكرا الس?يد الرئ@س
  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

انون هو ٔ�حKل Oىل جملسمك املوقر يف قراءة sلطبع هاذ مرشوع الق
  .8نية، بعدما صادقت Oليه جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة sٕالجامع

هناك تعديالت فقط لغوية وجتويدية، وsلتايل يعين ما اكيßش يش 
  . تد}ل }اص

  .مطروح املصادقة د¥ل اIلس.. اXٔمر موضوع Oىل
 . وشكرا

  :اجللسة رئ@سالس?يد 

  .د الوز�رشكرا الس?ي
اللكمة اXٓن ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة وuج¸عية لتقدمي 

  . تقر�ر اyلجنة حول مرشوع القانون املذGور
  .وزع التقر�ر

كذ� نفtح sب املناقشة ٕاذا اكن هناك Ú�ٔد . ٔ�فtح sب املناقشة
 السادة املس�شار�ن �رغبون ٔ�و السادة الرؤساء �رغبون يف التد}ل يف هذا

  . إالطار
ل@س هناك Ú�ٔد، فKعطو¶ التقار�ر واملدا}الت د¥هلم مكtوبة، د¥ل 

  .السادة رؤساء الفرق واIموOات
  .منر ٕاىل التصويت Oىل مواد املرشوع احملال يف ٕاطار القراءة الثانية

  :املادة الثانية
  : املوافقون

  .sٕالجامع
  : املادة الرابعة

  .sٕالجامع
  : املادة السادسة

  .عsٕالجام
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمtه yلتصويت

  .sٕالجامع: املوافقون

يقيض  51.15وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق  ،ٕاذن
  .Osٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس

  .ؤ�شكر الس?يد�ن الوز�ر�ن Oىل املسامهة، ؤ�شكر السادة املس�شار�ن
  .ورفعت اجللسة

*************************************  

  :املدا}الت املكtوبة املسلمة لرئاسة اجللسة: مالحق

I.القانون املتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة لالس?تعامل قرتح م
  :التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف

  :مدا}Å فريق اXٔصا� واملعارصة. 1
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس?يد الرئ@س،
 ،الس?يدات والسادة الوزراء

  ،احملرتمني س�شار�نالس?يدات والسادة امل 
¯رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك لÐسط موقف فريق اXٔصا� واملعارصة من 

القانون املتعلق �كراء العقارات ٔ�و احملالت ا^صصة قرتح م1اقشة م
  .لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف

لكها هذا البد من التذكري يف هذا الس?ياق، Xٔsمهية القصوى اليت ¯ش 
يف س?ياق سلسÅ التطور ال�رشيعي  - ا�ي طال انتظاره  -املقرتح القانون 

وsلنظر yلتطور ا�ي عرفtه التgارة ا�ي طبع عقد الكراء التgاري، 
  :ومن ٔ�مه ٔ�هداف هذا املقرتح القانون، جند ما ييلببالد¶، 

 ٕاOادة النظر يف العديد من املفاهمي؛ -

 تÐس?يط املسطرة؛ -

- Kد؛جتنب التعق 

 ¿ك̄رس بعض القواOد اليت اس?تقر Oلهيا uجهتاد القضايئ؛ -

رضورة ٕاجياد توازن بني مصلحتني رئ@س?ي�ني يف عقد الكراء، حتقKق  -
  .uس?تقرار yلمكرتي واحلفاظ Oىل امللكKة العقارية

  الس?يد الوز�ر،
ومن هذا املنطلق، ال ¯سعنا يف فريق اXٔصا� واملعارصة ٕاال ٔ�ن åمثن لك 

ل�رشيعية الهادفة ٕاىل جتويد العمل ال�رشيعي ببالد¶ وتعز�ز املبادرات ا
  .احلاكمة وضامن uس?تقرار يف لك املعامالت املرتبطة بعقود الكراء
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  :مدا}Å فريق uحتاد املغريب yلشغل. 2
  الس?يد الرئ@س احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  ،الس?يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ل اللكمة sمس فريق uحتاد املغريب yلشغل مبgلس ¯رشفين ٔ�ن ٔ�تناو 

املس�شار�ن، مبناس?بة م1اقشة مقرتح قانون يتعلق �كراء العقارات ٔ�و 
  ).قراءة 8نية(احملالت ا^صصة لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف 

  الس?يد الرئ@س احملرتم،
ل وال�رشيع بعدما مت إالOالن عن الصيغة املتوافق Oلهيا مع جلنة العد

وحقوق إال�سان، واليت ختص مقرتح القانون املتعلق �كراء العقارات ٔ�و 
احملالت ا^صصة لالس?تعامل التgاري ٔ�و الصناعي ٔ�و احلريف، وا�ي محل 
بني طياته جتاوزا ÚXٔد ٔ�مه املساطر اليت اكن من الواجب Oىل املكرتي 

  .1955ماي  24سلو�ها يف ظل ظهري 
 tلمقy 1955ضيات املؤطرة ملسطرة الصلح يف ظل ظهري ولعل قراءتنا 

س?يجعلنا نقف عند العديد من املالحظات اXٔساس?ية، يÍٔيت يف مقدمهتا 
طابع الغموض والتعقKد ا�ي ¯شوب جوانب هذه املسطرة، واليت ¿ريم 
بظاللها Oىل طريف العالقة الكرائية �شلك ال خيدم مصاحلهم بقدر ما يÍٔزم 

عدد الشلكيات وإالجراءات اليت ي�ßغي Oىل � الوضع ب@هنم، ¶هيك عن ت
  .الطرفني ٕاتباعها ٔ�ثناء سلو�هم لهذه املسطرة و¦ريها

  الس?يد الرئ@س احملرتم، 
ٕاننا يف فريق uحتاد املغريب yلشغل sس?تقرائنا yلفصول املؤطرة 
yلمسطرة وكذا uنفtاح Oىل الرؤية اجلديدة yلمقرتح قانون ا�ي بني ٔ�يدينا 

ه املسطرة، ال ¯سعنا سوى القول Oىل ٔ�ن دواعي ؤ�س?باب خبصوص هذ
هذا إاللغاء سÐهبا وجود Oدة صعوsت، مهنا صعوsت قانونية ¿رجع 
Xٔsساس ٕاىل الغموض والتعقKد وصعوبة الفهم، وهناك كذ� صعوsت 
ثقافKة شلكت بدورها Oائقا ٔ�مام جناح هذه املسطرة والوعي sلضام¶ت 

 ٔX ت قضائية املسطرية اليت ختولهاsطراف العالقة الكرائية، ؤ�}ريا صعو
واليت تتعلق Xٔsساس sجلهة املوGول لها تدبري الزناع ٔ�و Âمة ٕاجراء الصلح 
بني ٔ�طراف العالقة الكرائية، ويه  ة ¦ري مtفر¦ة لهذه املهمة sلنظر لكرثة 
املساطر املقدمة ٔ�ماÂا، ¶هيك عن طول إالجراءات املتبعة }الل هذه 

سطرة، يف الوقت ا�ي اكن ي�ßغي فKه ختويل هذه املهمة ٕاىل ٔ� زة امل 
مtفر¦ة وبعيدة عن اجلهاز القضايئ، كام هو الشÍٔن sلßس?بة yل�رشيع الفر�يس 
ا�ي معل Oىل ٕا�شاء جلنة }اصة، وÚدد اخtصاصاهتا يف النظر يف 

  .الزناOات املتعلقة بتgديد السومة الكرائية
  الس?يد الرئ@س احملرتم،

¯سعنا يف فريق uحتاد املغريب yلشغل سوى القول ٔ�ننا ٔ�مام م�ادرة ال 
�رملانية يف جمال إالنتاج ال�رشيعي، وهذا يشء محمود، خصوصا يف ٕاطار 
الظرفKة اليت تعرف فهيا مقرتÚات القوانني نوOا من التعطيل يف احلقل 

ية اليت ال�رشيعي sملغرب، �� ي�ßغي ٕاOادة النظر يف فلسفة املرشع امحلائ 
¦ابت بعض اليشء عن مقtضيات هذا املقرتح قانون من Y�ٔل ¿ك̄رس 
امحلاية الالزمة yلمكرتي، وsلتايل احلفاظ Oىل ٔ�مه عنرص من عنارص اXٔصل 
التgاري ٔ�ال وهو عنرص الكراء التgاري، �� س?نصوت sٕالجياب Oىل 

  .هذا املرشوع

II.  57.11لقانون رمق يقيض بتغيري و¿متمي ا 02.16مرشوع القانون رمق 
املتعلق ysلواحئ uنتwابية العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل 

 .االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية

 :مدا}Å الفريق uس?تقاليل yلوÚدة والتعادلية. 1
  السادة الوزراء،

  ،السادة املس�شارون
الفريق uس?تقاليل yلمسامهة يف م1اقشة ¯رسين ٔ�ن ٔ�تد}ل sمس 

املتعلق  57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق 
ysلواحئ uنتwابية العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصال 
السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية، وا�ي 

دابري التحضريية لتنظمي uنتwاsت ال�رشيعية املق�Å مبا يندرج يف ٕاطار الت
¯سهم يف فسح جمال مشاركة املواطنات واملواطنني ¦ري املقKد�ن من Y�ٔل 

  . Àسجيل ٔ�نفسهم يف اyلواحئ واملشاركة يف uنتwاsت
 ،الس?يد الرئ@س

ٕان م1اس?بة م1اقشة هذا املرشوع يه فرصة لن�ßه ٕاىل بعض مظاهر 
الك اليت ختللت العملية uنتwابية، وÚالت دون ضامن uرتباك واملش

واليت .. مشاركة مكÏفة yلمواطنني واملواطنات }الل uس?تحقاقات السابقة
اكن Ú�ٔد ٔ�س?باهبا Oدم جتاوب احلكومة مع مقرتÚات اXٔحزاب الس?ياس?ية، 
}اصة فê يتعلق Úsٕداث الهيÍٔة الوطنية لٕالرشاف Oىل uنتwاsت 

لغاء اyلواحئ uنتwابية، ملنح الفرصة لف$ات عريضة من اIمتع وsٕ .. ومراق�هتا
ملامرسة حقها اNس?توري يف التصويت احلر والزنيه، �سÐب Oدم Àسجيلهم 
يف اyلواحئ uنتwابية ٔ�و �سÐب ال�شطيب Oلهيم Xٔس?باب تطرح ٔ�كرث من 

  .Àساؤل
ه، لكن مطالبنا ذهبت ٔ�دراج الر¥ح، فوقع ما كنا خنىش م1ه ون�ßه ٕالي

  ..من ارتباك و}لل يف خمتلف حمطات املسلسل uنتwايب
وكنا نÍٔمل يف الفريق ٔ�ن يÍٔيت هذا املرشوع مبضامني Yديدة تعكس 
التوYه اجلديد yلوثيقة اNس?تورية اليت جعلت من اخليار اNميقراطي ٕاÚدى 
ثوابت اXٔمة، }اصة بعد التنصيص Oىل ٔ�ن اXٔمة ختتار ممثلهيا يف 

  ..ة sالقرتاع احلر والزنيه واملنتظماملؤسسات املنتخب
كنا نÍٔمل ٔ�يضا ٔ�ن يÍٔيت هذا املرشوع مبنظور Yديد yلواحئ uنتwابية 
العامة �روم جتديدها عن طريق ال�سجيل التلقايئ Oىل ٔ�ساس قاOدة 
املعطيات اخلاصة sلبطاقة الوطنية، حىت ¿كون صاحلة ٕالجراء انتwاsت 
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ي مواطن من حقه اNس?توري يف حرة وåزهية وشفافة دون ٔ�ن حترم �ٔ 
التصويت والرتش?يح، وتضمن املشاركة الواسعة yلمغاربة يف uس?تحقاقات 
uنتwابية تصويتا و¿رش?يÙا، يف ٔ�فق الرفع من معدل املشاركة والتقليص من 

  .�س?بة العزوف
كنا نÍٔمل ٔ�ن يمت التgاوب مع مقرتح القانون ا�ي تقدم به حزب 

uس?تقاليل مبgلس النواب، وا�ي �ريم يف  uس?تقالل من }الل الفريق
املتعلق بتقليص قاOدة موانع ال�سجيل يف  57.11من القانون رمق  7املادة 

اyلواحئ uنتwابية وفقدان اXٔهلية uنتwابية مادام اXٔمر يتعلق مبامرسة 
احلقوق املدنية والس?ياس?ية، ومادام التصويت حقا وواج�ا وطنيا، }اصة 

Xٔمر مبعامالت ذات طابع جتاري، مبا حتم) من خماطر دون عندما يتعلق ا
ٔ�ن تؤ(ر Oىل الوضع القانوين yلشخص املعين Xٔsمر كام هو الشÍٔن sلßس?بة 
yلش?يك بدون رصيد ا�ي حيرم صاح�ه من ال�سجيل يف اyلواحئ uنتwابية 
يف Úا� احلمك Oليه بعقوبة ÐÚس مع ٕايقاف التنفKذ ملدة ال تتgاوز ثالثة 

هر ٔ�و غرامة، يف الوقت ا�ي ذهبت فKه اNول اNميقراطية بعيدا يف ٔ�ش 
م1ح السجناء حق التصويت يف uنتwاsت ما دام هذا احلق مرتبطا 

  .sملواطنة وال ميكن احلرمان م1ه بعقوبة اåهت�ى مفعولها
  الس?يد الرئ@س،

ٕاننا يف الفريق uس?تقاليل، وفضال عن ما س?بق، نعترب ٔ�ن جناح 
  :قات uنتwابية السابقة ¯س?توجب العمل Oىلuس?تحقا

ضبط املعاجلة املعلوماتية yلواحئ uنتwابية لتgاوز uخtالالت اليت   -
عرفهتا uس?تحقاقات uنتwابية السابقة، مبا فهيا uنتwاsت اخلاصة 

 ؛2016ش?تßرب  s4مجلاOات الرتابية اليت جرت يوم 

صة فê يتعلق sمللصقات اليت اÚرتام ضوابط امحلالت uنتwابية، }ا  -
 تمت بطريقة عشوائية ٔ�مام امجليع، مبا يف ذ� السلطات احمللية؛

تقريب ماكتب التصويت من التجمعات السك1ية لقطع الطريق ٔ�مام   -
سامرسة uنتwاsت من التالعب والتÍٔثري Oىل الناخ�ني عند متكKهنم من 

 وسائل النقل حنو ماكتب التصويت البعيدة؛

د السلطات العمومKة جيب ٔ�ن �كون اجيابيا من }الل حامية حKا  -
العمليات uنتwابية، مبا فهيا حماربة الفساد uنتwايب، وOىل رٔ�سه اس?تعامل 

 املال ٔ-داة رئ@س?ية yلتÍٔثري Oىل الناخ�ني؛

احلرص Oىل ٔ�ال تنطلق معلية فرز اXٔصوات ٕاال بعد اس?تكامل مجيع   -
ات اليت تقع يف مÏل هذه احلاالت اليت يمت صناديق uقرتاع، نظرا yلتالعب

 فهيا فرز اXٔصوات يف انتظار وصول بعض ماكتب التصويت؛

تفعيل املقtىض اNس?توري القايض sنتظامKة uنتwاsت من }الل   -
وضع ٔ�ج1دة انتwابية معروفة Nى امجليع، كام هو معمول به يف العديد من 

من اNس?تور يف فقرته  2صل اNول اNميقراطية، كام ينص Oىل ذ� الف

ختتار اXٔمة ممثلهيا يف املؤسسات املنتخبة sالقرتاع "الثانية اليت مبقtضاها 
 ".احلر والزنيه واملنتظم

ومما ال شك فKه ٔ�ن هذا املرشوع يعترب املد}ل احلقKقي Xٔي اس?تحقاق 
 ٓXمتثيلية واéميقراطية اNمع اN ساسXٔنه املر¿كز اXٔ ،يفام اكنG ايبwلية انت

املناس?بة لضبط وتوضيح قواOد املنافسة الس?ياس?ية بني الفاOلني، وهو 
فضال عن ذ� لكه ¯شلك uنطالقة احلقKقKة éمتثل املقtضيات اNس?تورية 
والتوجهيات امللكKة السامKة خبصوص åزاهة uنتwاsت، وال Ú�ٔد من 
 املغاربة �رىض ٔ�ن ¿كون uنطالقة، ٕانطالقة }اطئة ٔ�و مشوبة بعيوب

  .}اصة Oىل مس?توى إالOداد الق�يل yلعملية uنتwابية
  الس?يد الرئ@س،

وخرجت    وضعت دس?تورا Yديدا ش5 ومضمو¶،   ٕان بالد¶ اليت

يه يف    واجلهوي،   حبمكة مغربية }الصة من تيار Yارف مه حميطنا إالقلميي

طريقة éهتيئة ٔ�فضل اXٔجواء ٕالدارة معلية uنتwاsت ب   ٔ�مس احلاYة اليوم

وحتفزمه Oىل    مؤسسات البالد،   م@رسة وشفافة، تعيد الثقة yلموطنني يف

uنتwاsت، Xٔن اس?مترار    اXٔحزاب الس?ياس?ية واملشاركة يف   uخنراط يف
وٕان اكنت جتد  - هذا العزوف وهذه العالقة املتو¿رة yلش?باب sلس?ياسة 

ارضة الوطنية، حKث اكن Yذورها يف حلظة املوا ة اNموية بني اNو� واملع
سزييد ح¸ من  -الش?باب رٔ�س احلربة يف موا ة طل خصوم اNميقراطية 

خماطر سقوطهم يف ال�شدد والتعصب والتطرف، مما هيدد اس?تقرار البالد 
ويعوق مسرية البناء اNميقراطي، ويؤكد مبا ال يدع جماال yلشك الفشل 

uماكنيات ¦ري املس?بوقة اليت الك�ري �yو� ولاكفة الفاOلني يف اس�7ر 
  .2011ٔ�وYدها دس?تور 

 :مدا}Å فريق اXٔصا� واملعارصة. 2
¯رشفين ٔ�ن ٔ�تد}ل sمس فريق اXٔصا� واملعارصة ملناقشة مرشوع قانون 

املتعلق ysلواحئ العامة  57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16رمق 
ل السمعي البرصي }الل ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصا

  .امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية
  الس?يد الرئ@س،

Àشلك معلية ال�سجيل يف هذه اyلواحئ حمطة متهيدية ٔ�ساس?ية متثل 
املد}ل الصحيح لتنظمي uس?تحقاقات uنتwابية، ومن هذا املطلق ميك1نا 

المة القول بÍٔن اyلواحئ uنتwابية يه يف Úد ذاهتا مد}ل ٔ�سايس لضامن س
العملية uنتwابية وåزاههتا، ذ� ٔ�ن ٔ�¦لب املالحظات الواردة �شÍٔن åزاهة 
وسالمة uس?تحقاقات uنتwابية �كون مصدرها مجموع الشوائب اليت 

  .الزمت هذه اyلواحئ
اكن من اYXٔدر Oىل احلكومة ٔ�ن تعمل Oىل ¿رت@ب ٔ�ج1دهتا uنتwابية 

تحقاقات، وOىل اخلصوص هذا وٕاخراج لك القوانني ذات الصÅ هبذه uس? 
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املرشوع ا�ي يعترب Úلقة هامة يف هذا املسلسل uنتwايب ومد}ال 
لسالمة العملية uنتwابية �رمهتا ؤ�ن تبادر بتgديد لكي ونوعي yلواحئ 
uنتwابية ال ¿كtفي sملراجعة uس?ت19ائية عكس لك التو ات، مما س?هيدر 

  .yلمنظومة uنتwابيةOلينا فرصة حقKقKة لٕالصالح احلقKقي 
  ،الس?يد الرئ@س

كنا نÍٔمل ٔ�ن تنكب احلكومة Oىل ٕاÚداث ٕاصالح جري yلمنظومة 
uنتwابية مبا ميكن من بناء الثقة يف املؤسسات املنتخبة، ويعزز من 

  .مصداقKة متثيليهتا وجتس?يدها ٕالرادة الناخ�ني
ساد فلطاملا Oاىن املسار اNميقراطي ببالد¶ من ارتدادات جراء ٕاف 

  .العملية uنتwابية
ٕان جناح ٔ�ي مسلسل انتwايب رهني بتوفري لك الرشوط والضام¶ت 
املؤسسة yلعملية uنتwابية، بدءا من ٕاطالق مشاورات حقKقKة يف Yل 
املراÚل مع لك الفرقاء الس?ياس?يني واXٔ}ذ بعني uعتبار لك املواقف 

  .واملبادرات اليت تتقدم هبا ٔ�حزاب املعارضة
 ٔXلبية العددية يف فهم مع ا¦Xٔسف، احلكومة اليوم الزالت حتتمك ملنطق ا

ضيق لقواOد اNميقراطية، الس?ê عندما يتعلق اXٔمر بقضا¥ مصريية تقtيض 
وندعو احلكومة ٕاىل حتمل مسؤوليهتا من خطاب . تغليب املنطق وال�شارك

  .ال�شكKك املس?بق يف نتاجئ uنتwاsت
رها¶ت اليت ¯س?توجب Gس?هبا هو تعز�ز ونعترب اليوم ٔ�ن Ú�ٔد ٔ�مه ال

املشاركة الس?ياس?ية yلش?باب وٕاOادة الثقة يف العمل الس?يايس من }الل 
ممارسة س?ياس?ية مسؤو� بعيدة عن خطاب ال�شكKك والتخو�ن وامtالك 

  .احلق املطلق
وندعوها كذ� وق�ل فوات اXٔوان ٕاىل حتمل مسؤوليهتا اكمÅ لتوفري 

زمة لرتس?يخ اXٔشواط اليت قطعا املغرب يف لك الرشوط والضام¶ت الال
ضامن انتwاsت حرة وشفافة وٕانتاج قوانني انتwابية جبودة Oالية ويف 
مس?توى الرها¶ت املعقودة Oىل uس?تحقاقات uنتwابية املق�Å والعمل 
Oىل توفري خمتلف اXٓليات الكفsٕ ÅKجناح هذا السامر اNميقراطي املتفرد 

  .yلمغرب
وتÍٔس@سا Oىل ما س?بق، وا�سgاما مع مواقف1ا اليت Oرب¶ عهنا دا}ل 

يقيض بتغيري  02.16اyلجنة، فٕاننا نصوت sٕالجياب Oىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق ysلواحئ العامة ومعليات uس?تفtاء  57.11و¿متمي القانون رمق 

واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي }الل امحلالت uنتwابية 
  .uس?تفtائيةو

  :مدا}Å فريق العدا� والتمنية. 3
ا�ي يقيض بتغيري و¿متمي  02.16ق�ل احلديث عن مرشوع القانون رمق 

املتعلق ysلواحئ uنتwابية العامة ومعليات uس?تفtاء  57.11القانون رمق 
واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت 

tائية، وا�ي Oىل ٔ�ساسه س?تجرى خمتلف uنتwابية وuس?تف 
uس?تحقاقات uنتwابية املق�Å، ال بد من التذكري sلس?ياق ا�ي جرت 

  .فKه uس?تحقاقات املاضية ليك �س?تفKد م1ه حلارض¶ ومس?تق�لنا
Yاءت بعد حراك شعيب، اكن من  u2011نتwاsت ال�رشيعية لس?نة 

ٔ�ساسها انتwاsت حرة وåزهية  مطالبه اXٔساس?ية ٕاقرار دميقراطية حقKقKة،
  .تنÏÐق عهنا مؤسسات م1تخبة ذات مصداقKة

و اكن تفاOل اNو� مع مطالب الشارع املغريب رسيعا، حKث Yاء 
ليطلق مسلسال ٕاصالحKا Yديدا معوده مراجعة  2011مارس  09خطاب 

اNس?تور ا�ي صادق Oليه املغاربة �ش?به إالجامع وا�ي Yاء ليؤسس 
طية اج¸عية �رملانية، ¿كون فKه احلكومة م1بثقة من إالرادة مللكKة دميقرا

الشعبية ورئ@س احلكومة يعني من احلزب اXٔول الفا?ز يف uنتwاsت، 
وهو رئ@س السلطة التنفKذية، والسلطة مقرونة sملساء� واحملاس?بة والقضاء 

Åسلطة مس?تق...  
لتعاطي مع اخلطاب املليك �رهن ٔ�ن هناك مقاربة ٔ�خرى ممك1ة يف ا

مطالب الشعوب، ختتلف عن املقارsت اليت اعمتدت يف Oدة ب�ان عربية 
ٔ�خرى، واليت مل خترج عن لغة الرصاص، واليت ذهب حضيهتا عرشات 
 Åمار واخلراب، مما ٔ�وقف جعNواملرشد�ن وا Cىل واجلرtٓالف من القXا

  ...التمنية ؤ�رجع هذه الب�ان س?نوات ٕاىل الوراء
املقاربة من جتن@ب ب�¶ السقوط يف مس�1قعات  وقد مك1ت هذه

العنف والفtنة، مما دفع sلعديد من املراق�ني ٕاىل احلديث عن uس?ت19اء 
  . املغريب

وبعد تعديل اNس?تور ٔ�جريت uنتwاsت ال�رشيعية ق�ل ٔ�واهنا، حKث 
مت ال�شاور مع اXٔحزاب الس?ياس?ية �شÍٔن القوانني uنتwابية ومت ٕاقرارها من 

 2011نونرب  25رف املؤسسات املعنية، وOىل ٔ�ساسها ٔ�جريت انتwاsت ط
واليت عرفت مشاركة واسعة من طرف املواطنني، واكنت حمط ٕاشادة من 
طرف امجليع، سواء Oىل املس?توى الوطين ٔ�و اNويل، انÏÐق عهنا جملس 

وبذ� �كون املغرب قد Gسب الرهان . نيايب Yديد وحكومة Yديدة
ه واس?تقراره وعزز مساره اNميقراطي بدس?تور مtقدم وÚافظ Oىل ٔ�م1

  .وsنتwاsت حرة وåزهية
اليوم، Oلينا مسؤولية جس?مية، ٕاكدارة ٔ�و كفاOلني س?ياس?يني، ليك 
حنافظ Oىل املسار اNميقراطي ا�ي اخtارته بالد¶ ؤ�ن نعززه برتسانة قانونية 

  .مالمئة ومبامرسة مKدانية ذات مصداقKة
مسؤولي�1ا مجيعا، وس�سائلنا مجيعا ٕان مل  2016ر ٔ�كتو� 7انتwاsت 

انتwاsت åريدها . نقدر اyلحظة التارخيية والس?ياق العام ا�ي جتري فKه
شفافة وåزهية، ينÏÐق عهنا جملس نيايب ذو مصداقKة وحكومة مسؤو� ٔ�مام 

  .املî والشعب
ؤ�ي ٕافساد yلعملية uنتwابية من ٔ�ي  ة اكنت س?ميس �سمعة ب�¶ 

يرضب يف العمق جترب�1ا اNميقراطية، اليت يه مÏار ٕاجعاب من طرف وس? 
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  .العديد من اNول، مما س?يكون E انعاكس Oىل ٔ�كرث من صعيد
ٔ�ول حمطة يف إالOداد لهذه uنتwاsت هو ٕاOداد لواحئ الناخ�ني 

ويف هذا إالطار يÍٔيت هذا القانون ليÙدد طريقة القKد ونقل القKد . وحرصها
  . صصة �� والطعون املتعلقة به و¦ريها من التدابريواملدة ا^

ويعترب Oامل الزمن ذا قمية يف لك مراÚل مراجعة هذه اyلواحئ، فال 
جمال ملزيد من التÍٔخر يف ٕاقرار هذا القانون، فلك تÍٔخر س?يكون Oىل 
حساب مرÅÚ من املراÚل، فال åريد ٔ�ن حيسب Oلينا ٔ�ننا عرقلنا قانو¶ من 

مهنا يف تÍٔ}ري صدوره، فهذا س?ميس مبصداقKة هذه املؤسسة، القوانني ٔ�و سا
وس?ميس مبصداقKتنا ٔ-عضاء يف هذه املؤسسة، Xٔننا مل �س?تطع ٔ�ن ند�ر 

فÍٔ¶ ٔ�دعو مجيع . }الف1ا عن طريق احلوار وبطريقة حضارية ودميقراطية
اXٔعضاء لاللزتام بÍٓداب احلوار ٔ�ثناء التعبري عن رٔ�هيم واÚرتام �ٓراء اXٓخر�ن 

uميقراطية ٔ�ثناء اخلالفوNٓليات اöاكم لtح.  
ٕان مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده، رمغ Úاجtه لبعض التعديالت، 
ف1حن يف فريق العدا� والتمنية ننوه مبضامKنه بصفة Oامة، Xٔن ٔ�مهيته تتgىل 

  :يف ما ييل
من  2016مارس  31متكني الغري املسgلني يف اyلواحئ احملصورة يف  -

  يل؛فرصة ال�سج 
ضبط الهيئة الناخ�ة اليت س?يكون لها احلق يف التصويت ويف  -

  الرتش?يح؛
  متكني الناخ�ني اجلدد من تقدمي ¿رش?يÙاهتم؛ -
  ٕارYاع إالشعار ل�سهيل التعرف Oىل ماكتب التصويت؛ -
ٕاÚóة فرتة زم1ية اكفKة yلناخ�ني من Y�ٔل التعرف Oىل ماكتب  -

  تصو�هتم؛
تبطة sلتطبيق العميل لهذا القانون يف لكن تبقى بعض إالشاكليات املر 

  : ÚاYة ٕاىل Úلول ¶جعة لتكون yلقانون مصداقKة يف ٔ�رض الواقع
Oدم تبليغ قرارات رفض القKد ٔ�و قرارات ال�شطيب : إالشاكل اXٔول - 1

  ٕاىل املعنيني Xٔsمر يف بعض امجلاOات؛
Oدم ٕاطالع امجلهور يف بعض املقرات إالدارية Oىل Yدول اyلجنة  - 2

  إالدارية وٕا¦الق ماكتب السلطات إالدارية يويم السÐت واÚXٔد؛
إالنتقائية يف توزيع إالشعارات، مما حيرم Oددا من الناخ�ني من  - 3

  التوصل هبا، وsلتايل ٕاÚداث إالرsك يف يوم إالقرتاع؛
يف Úا� حمك قضايئ بق�ول الطعن ¿رفض السلطات إالدارية يف  - 4

خص يف اyلواحئ إالنتwابية، �� نقرتح ٔ�ن بعض اXٔحKان ٕادراج امس الش
  تقوم بذ� اyلجنة إالدارية ول@س السلطة إالدارية؛

Oدم موافاة ممثيل اXٔحزاب بßسخ مطابقة لöٔصل ا�ي ¯سمل  - 5
لرؤساء املاكتب وا�ي يتضمن معلومات ٕاضافKة Gرمق البطاقة الوطنية، 

زاب مtطابقة مع اyلواحئ �� نقرتح ٔ�ن ¿كون اyلواحئ اليت Àسمل ملمثيل اXٔح
  .املسلمة لرؤساء ماكتب التصويت

åمتىن صادقني ٔ�ن يمت تزنيل هذا القانون بعد املصادقة Oليه بوعي 

ومسؤولية ؤ�ن ¯سامه يف Àشجيع املواطنني Oىل ال�سجيل يف اyلواحئ 
uنتwابية و}اصة ف$ة الش?باب، الشئ ا�ي سريفع من Oدد املشاركني يف 

  .ت املق�Å، مما س?يعزز مسار¶ اNميقراطيخمتلف uس?تحقاقا

  :مدا}Å الس?يد حلسن ٔ�دعي، sمس فريق التجمع الوطين لöٔحرار. 4
¯رشفين ٔ�ن ٔ�تد}ل sمس فريق التجمع الوطين لöٔحرار ملناقشة مرشوع 

كام وافق Oليه جملس النواب، ويÍٔيت هذا املرشوع ا�ي  02.16قانون رمق 
طريقة القدمية املعمتدة يف فtح ال�سجيل يف حنن بصدد م1اقش?ته ليقطع مع ال

اyلواحئ uنتwابية العامة وجعلها رهن ٕاشارة اكفة املواطنات واملواطنني ا��ن 
�ريدون القKد يف هذه اyلواحئ �شلك ٔ�وتوماتييك، لكام بلغ Ú�ٔدمه ٔ�و ٕاÚداهن 

  .س?نة 18اXٔهلية القانونية، ويه 
  الس?يد الرئ@س،

الس?يد وز�ر اNا}لية احملرتم واكفة ٔ�طر ٕاننا �شكر احلكومة يف خشص 
الوزارة ا��ن ٔ�رشفوا Oىل ٕاOداد هذا املرشوع ا�ي س?يعمل Oىل توس?يع 
قاOدة املشاركة يف uس?تحقاقات uنتwابية القادمة وحتيني تî اyلواحئ 

  .�شلك تدرجيي
كام س?يعمل هذا املرشوع Xٔsساس Oىل جتاوز بعض النواقص اليت 

yلواحئ وحرصها وتنقKحها، حىت �متكن املواطنات Oرثت ٕاOداد هذه ا
واملواطنني واXٔحزاب الس?ياس?ية الوطنية من إالطالع Oلهيا وٕابداء 

  .املالحظات Oلهيا يف وقت اكف
  الس?يد الوز�ر،

ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لöٔحرار، مtفقون معمك Oىل اع¸د هذه 
Ùد¥ت اليت نطرJا Oىل املقاربة ا�Gية يف تنقKحها وجعلها يف مس?توى الت

  .ٔ�رض الواقع
وٕاذ �شكر احلكومة Oىل هذا املرشوع، ال ¯سعنا دا}ل فريق1ا ٕاال ٔ�ن 

  .åكون ٕاجيابيني معه والتصويت Oليه كام ٔ�حKل Oلينا
  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :تد}ل اXٔس?تاذ محمد Oلمي رئ@س الفريق uشرتايك. 5
  الس?يد الرئ@س،

  ز�ر،الس?يد الو 
  السادة املس�شارون،

¯رشفين ٔ�ن ٔ�تد}ل sمس الفريق uشرتايك مبgلس املس�شار�ن ملناقشة 
املتعلق  57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16مرشوع قانون رمق 

  .ysلواحئ uنتwابية العامة
ؤ�غتمن هده املناس?بة yلتGٔÍيد Oىل ٔ�مهية uنتwاsت -ٓلية من �ٓليات 

Nميقراطية، واليت مت ¿رس?يخها Oرب مجموOة من اXٓليات والقوانني املامرسة ا
املؤطرة yلمنظومة uنتwابية، حKث تعد حمطة uنتwاsت املق�Å حماك 
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حقKقKا ملدى اس�Kعاب ونضج النخب الس?ياس?ية يف هذا اéمتر�ن اNميقراطي 
  .لكةوقدرهتا Oىل بلورة اéمنوذج املغريب ا�ي Gرسه اNس?تور اجلديد yلمم

ٕاننا اليوم ٔ�مام س?ياق مغا�ر، حنن ٔ�مام اس?تحقاقات انتwابية Oىل درYة 
Gبرية من اXٔمهية، حنن اليوم ٔ�مام تزنيل yلوثيقة اNس?تورية اكن من اYXٔدر 
Oىل احلكومة ٔ�ن تعمل Oىل ¿رت@ب ٔ�ج1دهتا uنتwابية ال فê يتعلق sلقوانني 

اخلصوص هذا املرشوع  التنظميية ذات الصÅ هبذه uس?تحقاقات، وOىل
ا�ي يعترب Úلقة هامة يف هذا املسلسل uنتwايب ومد}ال لسالمة yلعملية 
uنتwابية �رمهتا، اكن من البدهي�ي ٔ�ن تبادر احلكومة بتgديد لكي ونوعي 
yلواحئ uنتwابية، ال ٔ�ن ¿كtفي مبراجعات ظرفKة عكس لك التو ات، مما 

  .حلقKقي yلمنظومة uنتwابيةس?هيدر Oلينا فرصة حقKقKة لٕالصالح ا
Y داث ٕاصالحÚىل ٕاO ٔمل ٔ�ن تنكب احلكومةÍلمنظومة ذلقد كنا نy ري

uنتwابية مبا ميكن من بناء الثقة يف املؤسسات املنتخبة ويعزز من 
مصداقKة متثيليهتا وجتس?يدها ٕالرادة الناخ�ني، لكن لöٔسف الشديد واقع 

كومة تفtقد لكيا Xٔي م1ظور احلال يؤكد مبا ال يدع جماال yلشك ٔ�ن احل
ٕاصالO مشويل، فلك املؤرشات تؤكد ٔ�ننا ٔ�خطÍٔ¶ اyلحظة الس?ياس?ية مع 

  .هذه احلكومة
لطاملا Oاىن املسار اNميقراطي ببالد¶ من ارتدادات جراء ٕافساد العملية 
uنتwابية وطغيان ملظاهر سلبية، اكن لها sلغ اXٔ(ر Oىل لك القوى 

sٕالصالح وÀش?ب9ت به و¶ضلت يف سy (KÐلقطع مع  اNميقراطية اليت �ٓم1ت
لك اXٔساليب املاضوية من هندسة yلخريطة uنتwابية ورشاء Qyمم و¿زو�ر 
ٕالرادة الناخ�ني، وهو ما }لق نوOا من التوجس Nى لك اXٔحزاب 
اNميقراطية الوطنية احلداثية من العملية uنتwابية، وsلتايل اكن ٔ�مرا 

ل انتقاد ورفض مس?متر، ويه من اكتوت بنار الفساد طبيعيا ٔ�ن تظل حم
و¶ضلت من Y�ٔل هاته اyلحظة الس?ياس?ية sلغايل والنف@س حىت نصل ٕاىل 

 .ما حنن Oليه اليوم
  الس?يد الرئ@س احملرتم،

وحنن نناقش مضامني هذا املرشوع املعروض Oىل ٔ�نظار¶ اليوم، نؤكد 
ة yلواحئ uنتwابية مرة ٔ�خرى Oىل رضورة ٕاجراء مراجعة شامÅ ومعيق

واع¸د قاOدة املعطيات القامئة Oىل ٔ�ساس بطاقة التعريف الوطنية يف معلية 
ال�سجيل وOىل رضورة متكني اXٔحزاب الس?ياس?ية من احلصول Oىل اyلواحئ 
uنتwابية اéهنائية املتضمنة Xٔرقام بطائق التعريف الوطنية yلناخ�ني 

  .وعناو�هنم الشخصية
امئا يدعو ملناقشة الرتسانة القانونية املنظمة لالنتwاsت ٕان مطلبنا اكن د

يف ٕاطار تصور مtاكمل، يÍٔ}ذ بعني uعتبار uرتباط الوثيق بني خمتلف 
uس?تحقاقات sعتبار البناء اNميقراطي مtوقف Oىل جناح املسلسل 
uنتwايب وشفافKة هذا اXٔ}ري مرتبطة بوضع لواحئ انتwابية Yديدة ٕاكÚدى 

?ز اXٔساس?ية، اليت تعرب فعال عن قوة إالرادة الس?ياس?ية والرغبة الراك
  .الصادقة يف ٔ�ن ¿كون uنتwاsت قمية ٕاضافKة حقKقKة

ونعترب اليوم ٔ�ن Ú�ٔد ٔ�مه الرها¶ت اليت ¯س?توجب Gس?هبا هو تعز�ز 
املشاركة الس?ياس?ية yلش?باب وٕاOادة الثقة يف العمل الس?يايس، من }الل 

عيدة عن خطاب إالسفاف والتخو�ن وامtالك ممارسة س?ياس?ية مسؤو� ب 
  .احلق املطلق

 Åوان ٕاىل حتمل مسؤوليهتا اكمXٔوندعو احلكومة اليوم وق�ل فوات ا
لتوفري لك الرشوط والضام¶ت الالزمة لرتس?يخ اXٔشواط اليت قطعها املغرب 
يف ضامن انتwاsت حرة وشفافة وٕانتاج قوانني انتwابية جبودة Oالية ويف 

رها¶ت املعقودة Oىل uس?تحقاقات uنتwابية املق�Å والعمل مس?توى ال
Oىل توفري خمتلف اXٓليات الكفsٕ ÅKجناح هذا املسار اNميقراطي املتفرد 

  .yلمغرب
  :يف اXٔ}ري، ندعو ٕاىل

  رضورة �رش نتاجئ uس?تحقاقات uنتwابية sجلريدة الرمسية؛ -
ويت sلعامل القروي رضورة الرفع من Oدد الصناديق وماكتب التص -

  وتقر�هبا وÀسهيل معلية التصويت Oىل الناخ�ني يف املناطق النائية؛
  رضورة تغيري يوم uقرتاع ونقرتح ٔ�ن �كون يوم عطÅ؛ -
حKاد رؤساء ماكتب التصويت والعمل Oىل ¿كو�هنم واOادة النظر يف  -

 .¿رGيبة املاكتب واع¸د دور¥ت yلمراق�ة

6 .Å{حت مداu لشغلفريقy اد املغريب:  
  الس?يد الرئ@س احملرتم،
  الس?يد الوز�ر احملرتم،

  الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس?يد الرئ@س،

¯رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة sمس فريق uحتاد املغريب yلشغل مبgلس 
Oىل مرشوع قانون  sجللسة العامة املس�شار�ن، مبناس?بة املناقشة واملصادقة

املتعلق ysلواحئ uنتwابية  57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16رمق 
العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي 

، كام ال تفوتين الفرصة العمومKة }الل امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية
�ي مت دون تقدمي الشكر اجلزيل yلس?يد الوز�ر احملرتم Oىل العرض القمي ا

  .�سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار جملس?نا املوقر
  الس?يد الرئ@س،

تضطلع اyلواحئ uنتwابية العامة بدور حموري يف توفري رشوط جناح 
ٔ�ي اس?تحقاقات انتwابية، ذ� ٔ�ن اع¸د لواحئ انتwابية }الية من الشوائب 

 دس@سامه بال ٔ�دىن شك يف بلورة وتعز�ز قواOد وضوابط التنظمي اجلي
النتwاsت شفافة وåزهية، ذ� ٔ�ن ال�سجيل يف اyلواحئ uنتwابية ل@س 
معلية ذات محوالت رمقية فقط، وٕامنا يف مضمونه ممارسة دميقراطية، sعتباره 

ممارسة  حرية س?ياس?ية مرشوOة وحقا قانونيا ٔ�صيال، يبلور ٔ�مسى درYات
  .الس?يادة sمس اXٔمة عن طريق uقرتاع
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 الس?يد الرئ@س،
يف فريق uحتاد املغريب yلشغل åمثن مجموع املقtضيات اجلديدة  ٕاننا

 57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16الواردة يف مرشوع قانون رمق 
املتعلق ysلواحئ uنتwابية العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل 

uابية وwنتu ة }الل امحلالتKائية، االتصال السمعي البرصي العمومtس?تف
بغية ضبط معلية مراجعة اyلواحئ uنتwابية وٕاÚóة الفرصة Xٔكرب Oدد من 
املواطنات واملواطنني قصد القKد ونقل القKد يف اyلواحئ uنتwابية، بتوفري 
لواحئ انتwابية شفافة وتوس?يع قاOدة الهيئة الناخ�ة، sلرمغ من اXٔعطاب 

ف Úائال ٔ�مام الرفع من مßسوب اجلودة التارخيية وإالGراهات البKßوية اليت تق
  .والصدقKة مبناس?بة معلية تنظمي uقرتاع

  الس?يد الرئ@س،
ورمغ ٔ�ن الغاية من اXٔحاكم الواردة يف مرشوع القانون املتعلق ysلواحئ 
uنتwابية العامة ¿متثل يف توضيح الرؤية Nى الفاOلني الس?ياس?يني ومعوم 

ليت س?تعمتد ٕالجراء uقرتاع، سواء يف ما املواطنني يف جمال حرص اyلواحئ ا
يتعلق حتديد التارخي اéهنايئ لتقدمي طلبات القKد وطلبات نقل القKد ٔ�و يف ما 
خيص الفرتات ا^صصة Nراسة هذه الطلبات وعرض نتاجئ مداوالت 
اyلgان إالدارية Oىل ٔ�نظار العموم وتبليغ قرارات الرفض ٔ�و الشطب ٕاىل 

هذه القرارات وبت احملامك ا^تصة يف الطعون املقدمة  ٔ�حصاهبا واملنازOة يف
Nهيا وكذا óرخي احلرص اéهنايئ yلواحئ الناخ�ني اليت س�سمل ملاكتب 
التصويت، فٕاننا نÍٔمل ٔ�ن Àشلك التدابري وتî اXٔحاكم املنصوص Oلهيا يف 
هذا املرشوع تقدما نوعيا Oىل درب حتديث مسرية إالصالح الس?يايس 

بالد¶، واليت جتد ٔ�ساسها يف اNروس والعرب املس?تwلصة من وuنتwايب ب 
، والصعوsت اليت 2015ش?تßرب  u4نتwاsت العامة امجلاعية واجلهوية ليوم 

 .s�ٔنت عهنا من حKث التطبيق واملامرسة العملية
  الس?يد الرئ@س،

ويف اXٔ}ري، فٕاننا يف فريق uحتاد املغريب yلشغل، وا�سgاما مع موقف1ا 
رب عنه دا}ل اyلجنة الربملانية ا^تصة ٔ�ثناء م1اقشة مرشوع قانون رمق املع

املتعلق ysلواحئ uنتwابية  57.11يقيض بتغيري و¿متمي القانون رمق  02.16
العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي 

ت Oىل مرشوع العمومKة }الل امحلالت uنتwابية وuس?تفtائية، فٕاننا نصو 
  .القانون املذGور sٕالجياب

  :مدا}Å مجموOة الكونفدرالية اNميقراطية yلشغل. 7
  الس?يد الرئ@س، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
¯رشفين ٔ�ن �ٓ}ذ اللكمة sمس مجموOة الكونفدرالية اNميقراطية yلشغل 

القانون رمق  يقيض بتغيري و¿متمي 02.16مبناس?بة عرض مرشوع القانون رمق 

املتعلق ysلواحئ uنتwابية العامة ومعليات uس?تفtاء واس?تعامل  57.11
وسائل االتصال السمعي البرصي العمومKة }الل امحلالت uنتwابية 

  .وuس?تفtائية sجللسة ال�رشيعية
خبصوص مقtضيات هذا املرشوع، نؤكد Oىل رضورة ٕاجراء مراجعة 

¸د قاOدة املعطيات القامئة Oىل ٔ�ساس بطاقة شامy Åلواحئ uنتwابية واع
التعريف الوطنية يف معلية ال�سجيل، وكذا ٔ�حقKة اXٔحزاب يف احلصول 
Oىل اyلواحئ uنتwابية اéهنائية املتضمنة Xٔرقام بطائق التعريف الوطنية 
yلناخ�ني وعناو�هنم الشخصية واملطالبة بÍٔن يمت Àسلمي اyلواحئ يف شلك �سخ 

ل اyلواحئ uنتwابية املسلمة لرؤساء ماكتب التصويت بدل مطابقة Xٔص
املس?تخرج املنصوص Oليه يف نص هذا القانون، واع¸د �ر¶مج معاجلة 

  ".PDF"بدل " Word"النصوص بـ 
ونظرا Xٔمهية هذا املرشوع، sعتباره املنطلق اXٔسايس للك معلية 

  :yلشغل نؤكد Oىل ما ييل انتwابية، فٕاننا يف مجموOة الكونفدرالية اNميقراطية

 معاجلة إالشاكليات املرتبطة sلضبط املعلومايت واملعاجلة املعلوماتية؛ -

ال�ساؤل عن وضعية اجلالية املغربية القاطنة sخلارج فê يتعلق  -
 sل�سجيل؛

 رضورة �رش نتاجئ uس?تحقاقات uنتwابية sجلريدة الرمسية؛ -

 ية؛Àسهيل معلية التصويت يف املناطق النائ  -

 .رضورة متديد املدة الزم1ية ا^صصة حلرص اyلواحئ uنتwابية -
  الس?يد الرئ@س، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
ٕاميا¶ م1ا برضورة ٕاجناح املرu ÅÚنتwابية املق�Å، ندعو احلكومة ٕاىل 
تنقKة اXٔجواء الس?ياس?ية من الشوائب، sعتبارها مسؤو� Oىل uنتwاsت 

Åج¸عي واملفاوضة امجلاعية املق�u لحوارy لرجوعs خول يف م1اخ حص�y 
ٕالجياد احللول املالمئة yلمطالب إالج¸عية خللق السمل إالج¸عي، وكذا 
ٕارYاع مشاريع قوانني التقاOد Oىل طاو� احلوار uج¸عي، Xٔن ٕاصالح 

Yل النقاsت ٔ�نظمة التقاOد ل@س Xٔsمر الهني، بل يعد ملفا صعبا، ذ� ٔ�ن 
وOىل رٔ�سها الكونفدرالية اNميقراطية yلشغل ¿رفض مرشوع احلكومة 
sلصيغة احلالية، وتعترب هذه اXٔنظمة مكس?با yلطبقة العامÅ، وحتمل 
احلكومات املتعاق�ة املسؤولية عن اXٔوضاع اليت �ٓلت ٕاéهيا صناديق التقاOد، 

  .ومهنا غياب املراق�ة وسوء التدبري وuخtالسات
�، فٕان حتميل موظفي اNو� وامجلاOات احمللية واملؤسسات و�

العمومKة تبعات ٕافالس صناديق التقاOد، دون حتديد املسؤوليات عن 
سÐب هذا إالفالس، خKار صعب وذو خطورة اج¸عية ¿هنجها احلكومة 

  .يف غياب توافق ب@هنا وبني الفرقاء uج¸عيني
  .وشكرا
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III. ادة تنظمي املرسح الوطين محمد  51.15مرشوع قانون رمقOsٕ يقيض
 :اخلامس

  :مدا}Å فريق اXٔصا� واملعارصة. 1
 الس?يد الرئ@س،
 السادة الوزراء،

 ،ٕاخواين املس�شار�ن
مرشوع "¯رشفين ٔ�ن ٔ�سامه sمس فريق اXٔصا� واملعارصة يف م1اقشة 

، "ا�ي يقيض Osٕادة تنظمي املرسح الوطين محمد اخلامس 51.15قانون رمق 
اXٔصا� واملعارصة  يف ٕاطار قراءة 8نية، وهو ما ¯شلك فرصة لنا يف فريق

س?يجيب  - ال حما�  -لتوضيح و ة نظر¶ حول هذا املرشوع الهام، وا�ي 
Oىل العديد من إالشاكالت التنظميية اليت يعاين مهنا احلقل الثقايف والفين 

طنية رائدة لعبت ببالد¶، ملا حتظى به هذه املعلمة التارخيية مكؤسسة و 
 .ٔ�دوار ش?ىت يف تßش?يط الوقائع الثقافKة والف1ية وuقtصادية yلبالد

 الس?يد الرئ@س،
ال بد من التGٔÍيد Oىل اXٔمهية الثقافKة وuج¸عية وuقtصادية الكربى 
اليت حتظى هبا هذه املعلمة ملا شلكته م1د عقود من الزمن Gرؤية اسرتاتيجية 

s هنوضéل اKÐملرسح املغريب، رمغ ما عرفه املشهد الثقايف والفين ¶حجة يف س
من حتوالت وما وصلت ٕاليه الصناOة الثقافKة وإالبداعية من تطور حيمت Oىل 
املؤسسة ٔ�ن تنفtح، ٕاىل Yانب املرسح، Oىل ف1ون العرض من موس?يقى 

  . وف1ون GوريغرافKة وف1ون ÀشكKلية وبرصية
ة ٔ�ن يمت uه¸م من طرف لقد كنا åمتىن يف فريق اXٔصا� واملعارص 

 .احلكومة هبذا اIال احليوي sلقدر ا�ي اهمتت فKه بقطاOات ٔ�خرى
ٕاىل Yانب ذ�، فٕاننا نطالبمك اليوم برضورة اس?تßساخ جتر�هتا وتعمميها 
Oىل صعيد املدن املغربية، نظرا ملا تعرفه من خصاص يف هذا اIال 

وتطو�ر ٔ�ساليب تدبريه إالداري  وyلÙاYة املاسة حلاكمة جKدة، تعىن بتجويد
والتقين وتÍٔهيل موارده الÐرشية، من }الل ضبط مكو¶ت اIلس إالداري 
وحتديد اخtصاصاته وتوس?يع ش?بكة مواردها املالية، Oرب ¿كÏيف اXٔعامل 
املرسحKة وتنظمي عروض مرسحKة خضمة وبتاكليف مالية Gبرية ومبواصفات 

ني مرسح الوطين محمد اخلامس وبعض Oاملية وٕا�رام اتفاقKات رشاكة ما ب
  .املؤسسات والرشاكت الكربى Nمع العمل الثقايف وإالبداعي الوطين

لقد بدا واحضا التÍٔخر الك�ري يف فtح هذا الورش الهام، بل ٕان الوترية 
اليت يعرفها هذا اIال تبقى بطيئة Yدا وال Àسا�ر جحم uنتظارات اليت 

ون واملواطنون Oىل السواء لتطو�ر هذا اIال �راهن Oلهيا الف1انون واملبدع
  . وا�Xٔشطة املرتبطة به

 الس?يد الرئ@س،
sلرجوع ملقtضيات املرشوع ا�ي بني ٔ�يدينا، يتÐني ٔ�نه Yاء من Y�ٔل 
وضع ٕاطار قانوين ينظم املرسح الوطين محمد اخلامس من Y�ٔل ملء الفراغ 

ٔ�ساس?يا لالخنراط يف القانوين احلاصل يف هذا اIال، وا�ي ¯شلك Oامال 
، ا�ي "الرsط مدينة اXٔنوار، Oامصة املغرب الثقافKة"التصور احلديث 

ماي  12ٔ�طلقه صاحب اجلال� املî محمد السادس، نرصه هللا، يوم 
 .ني والرشاكءيني والفK 1وuس?تgابة لرغبة الفاOلني الثقاف  2014

ات اليت س?بق لنا ٕاننا، يف فريق اXٔصا� واملعارصة، وsلرمغ من املالحظ
ؤ�بديناها، Oىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون س@سامه �شلك Gبري يف إالYابة 
Oىل خمتلف اXٔس?ئÅ املرتبطة بتطو�ر هذا اIال احليوي وا�ي حيظى بÍٔمهية 
اقtصادية واج¸عية كربى، }اصة ؤ�نه Yاء مبقtضيات Oىل درYة Gبرية من 

لقة sل�سمية والصفة القانونية yلمرسح اXٔمهية من ق�يل وضع املقtضيات املتع
الوطين محمد اخلامس وحتديد Âام املوGو� ٕاليه وGيفKة ÀشكKل اIلس 
إالداري وحتديد صالحKاته وGيفKة عقد اج¸Oاته وكذا السلط والصالحKات 

 . ا^و� ملد�ر املرسح
  :فضال عن ذ�، فٕان هذا املرشوع Yاء مبقtضيات Àس?هتدف ما ييل

اNور الوطين yلمرسح الوطين محمد اخلامس ليصبح مؤسسة  ¿ك̄رس -
مرجعية Oىل الصعيد الوطين وتنظمي وتطو�ر ادارته وتعز�ز قذارهتا املالية 

  والتق1ية والف1ية وضبط مكو¶ت اIلس إالداري وتوس?يع صالحKاته؛
حتويل املؤسسة من قاOة الس?تق�ال العروض اىل دور اNامع yلفعل  -

 ومسامههتا يف إالنتاج الفين والرتوجي والبحث والتكو�ن ودمع الثقايف والفين
  املبدOني والف1انني؛

التÙديث املس?متر لفضاء املرسح ولöٓليات والتجهزيات التق1ية  -
 .الس?تق�ال ٔ�مه ؤ��رز العروض الف1ية وطنيا وOامليا

 الس?يد الرئ@س،
هذا  لقد س?بق لنا يف فريق اXٔصا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�كد¶ Oىل ٔ�مهية

املرشوع قانون واNور املنتظر م1ه يف س?ياق ٕاOادة تنظمي املرسح الوطين 
ومن هذا املنطلق وا�سgاما . محمد اخلامس وuس?تgابة yلÙاجKات املزتايدة

مع املوقف ا�ي س?بق ٔ�ن Oرب¶ عنه Oىل مس?توى اyلجنة، وذ� sلتعاطي 
ا املوقف sلتصويت إالجيايب مع هذا املرشوع قانون، ما Oلينا ٕاال تGٔÍيد هذ

 .إالجيايب Oليه

2 . Å{لشغل فريقمداy حتاد املغريبu:  
  الس?يد الرئ@س،
  الس?يد الوز�ر،

  ،الس?يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
تنظمي املرسح الوطين محمد  القانون ا�ي يقيض OsٕادةيÍٔيت مرشوع 

فة املغربية تزنيال ملقtضيات اNس?تور ا�ي ٔ�وىل ٔ�مهية }اصة yلثقااخلامس، 
وتفاOال مع التحوالت اليت تعرفها املهن الف1ية sملغرب واخنراطا يف التصور 

واملشاريع الكربى " الرsط مدينة اXٔنوار، Oامصة املغرب الثقافKة"احلديث 
  .اليت يمت اليوم تنفKذها لتصبح الرsط Oامصة yلفن والثقافة
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مكعلمة óرخيية  التحول ولعل مؤسسة محمد اخلامس تبقى يف قلب هذا
ومؤسسة وطنية رائدة، لعبت ٔ�دوارا Gبرية، ويtßظر مهنا اليوم ٔ�ن تتحول ٕاىل 
م1ارة yلثقافة والف1ون، تضايه كرب¥ت املؤسسات الثقافKة Oىل املس?توى 

ا�ي ¯س?توجب دمع هذه اXٔمر  ،الوطين وOىل املس?توى القاري واNويل
  .املؤسسة Àرشيعيا وماليا وتنظمييا

املهام اجلديدة املوGو� yلمرسح الوطين محمد اخلامس فقد فرضت 
والرها¶ت املطروÚة Oليه يف ظل هذه املتغريات مالءمة القانون احملدث 
لهذه املؤسسة وٕاOادة النظر يف تنظميها وÂاÂا، لتمتكن من مواGبة 
املس?تgدات واملتغريات اليت يعرفها احلقل الفين والتÙد¥ت املطروÚة Oىل 

Oط وsامالرO ىل بالد¶ �شلك .  
قاOة  125فٕاذا كنا نتوفر اليوم Oىل ش?بكة yلفضاءات املرسحKة تناهز 

عرض �ربوع اململكة، فٕان الرهان هو ٔ�ن تلعب هذه املؤسسة قاطرة لهذه 
   .ؤ�ن تصبح مؤسسة مرجعية يف مواGبة هذه اNينامKةالش?بكة 

ة يف هذا الصدد تÍٔيت ٔ�مهية مرشوع القانون ا�ي س?ميكن مؤسس
املرسح الوطين محمد اخلامس لالضطالع مبختلف اXٔعامل اليت من شÍٔهنا 
الريق sملرسح وتطو�ر ف1ون العرض وإالنتاج الفين والرتوجي وÀشجيع البحث 
وإالبداع يف مKدان املرسح وف1ون العرض ودمع املبدOني والف1انني وكذا 

ون العرض املسامهة يف التكو�ن الفين والتقين يف اIال املرسO وف1
  . واملوس?يقى

كام ٔ�ن ٕاOادة تنظمي املرسح س?تؤه) النفtاح Oىل املتغريات اجلديدة اليت 
ظهرت Oىل الساÚة الف1ية، خصوصا تî املتعلقة sلرمقنة والس@1وغرافKا 
والرقص والكوريغرافKا، وكذا التÙديث املس?متر لفضاء املرسح ولöٓليات 

  .ز العروض الف1ية وطنيا وOاملياوالتجهزيات التق1ية الس?تق�ال ٔ�مه ؤ��ر 
  ،الس?يد الرئ@س

القايض Osٕادة تنظمي املرسح الوطين  51.15يÍٔيت مرشوع القانون رمق 
يف ٕاطار تطبيق النصوص ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة ٔ�يضا محمد اخلامس 

ٕاذ مبوجب النص ال�رشيعي، س?يخضع املرسح الوطين . sملؤسسات العمومKة
اق�ة املالية �yو� املطبقة Oىل املؤسسات العمومKة محمد اخلامس yلمر 

  ل، ـــــرى طبقا yلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمــــوهيئات ٔ�خ

وsلتايل حتسني حاكمة هذه املؤسسة Oىل مس?توى التدبري إالداري واملايل 
جتديد �ٓليات مع) وتطو�ر ٔ�ساليب  وOىل مس?توى املوارد الÐرشية، بغية

  .ري والتقين وضبط مكو¶ت هيالكه إالدارية واخtصاصاتهتدبريه إالدا
ٕان uه¸م sلثقافة والفن وإالبداع مل �كن يف يوم من اXٔ¥م Nى 
الشعوب املتحرضة ٔ�مرا 8نو¥، بل ٕاÚدى ٔ�مه الراك?ز اXٔساس?ية يف بناء 
إال�سان وتطو�ر اIمتع وتقدمه وبلورة الوعي �uساين، خصوصا الثقافة 

بع واملضمون الوطين اNميقراطي واحلضاري املوYه، اليت تعزز ذات الطا
والعدا� ؤ�مهية املشاركة يف  احلرية واNميقراطية: الشعور sلقمي إال�سانية

احلياة uج¸عية والس?ياس?ية وuقtصادية، واليت Àسهم يف تغيري العقلية 
ة املعيقة yلتطور املغلوطة وتفكKك البىن التقليدي السائدة واXٔفاكر واملفاهمي

  . والريق إال�ساين
وبذ� يبقى من ٔ�مه الرها¶ت املطروÚة Oىل مؤسسة املرسح الوطين 
 محمد اخلامس اليوم هو الريق sلصناOة الثقافKة وإالبداعية وOدم uقtصار

 ٬املرسO واéهنوض sلثقافة واملرسح و¿رس?يخ ماكنته ؤ�دوارهOىل الشÍٔن 
لعرض اXٔخرى وتوس?يع جمال اخtصاصاته من uنفtاح Oىل لك ف1ون ا بل

موس?يقى وف1ون GوريغرافKة، ٕاضافة ٕاىل sيق اIاالت املرتبطة sلف1ون احلية 
املرسO املغريب �لك اجتاهاته ) الريربتوار(والعمل Oىل توثيق املنظام 

كام يtßظر اس?تßساخ هذه التجربة يف . ووضعه رهن ٕاشارة الباحÏني واملهمتني
  .ململكة مث تعمميها يف sيق املدن املغربيةsيق  ات ا

ٕان املرسح الوطين محمد اخلامس معلمة óرخيية ختزتل يف معقها وóرخيها 
مجمل اÚXٔداث uج¸عية والثقافKة واحلضارية املغربية وقد لعبت ٔ�دوارا 
تنو�رية وطالئعية وطنيا وٕاقلمييا ودوليا، لك1ه اليوم مطالب من }الل 

هذا بÍٔن تلعب هذه املؤسسة دورا اكرب من }الل ¿رمجة  مرشوع القانون
، ا�ي ٔ�كد Oىل طابع التنوع الثقايف واyلغوي املغريب 2011مضمون دس?تور 

ا�ي ¿متزي به بالد¶ ومكو¶ت الهوية املغربية اXٔمازيغية، والعربية واملسامهة 
وٕاشعاعها يف بناء رؤية اسرتاتيجية واحضة املعامل yلهنوض sلثقافة املغربية 

  .دوليا
بناءا Oىل لك ما س?بقت إالشارة ٕاليه، وا�سgاما مع موقف1ا يف اyلجنة 

 .ا^تصة، فٕاننا نصوت sٕالجياب Oىل نص املرشوع


