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  والس3تني سابعةال  اجللسةحمرض 

  ).م2016 ليوزيو  26( ه1437 شوال 21الثال7ء : التارخي

  .اHلس لرئGس لثالثا ، اخلليفةمحيد Aوسكوساملس�شار الس3يد : الرئاسة
ساNة وعرشة دقائق، ابتداء من الساNة السادسة واMقJقة .:التوقJت

  .السابعة وامخلسني مساء
  :ويت Nىل النصوص ال�رشيعية التاليةاMراسة والتص :Uدول اTٔعامل

، يقيض بتغيري وdمتمي القانون 20.16مرشوع قانون تنظميي رمق . 1
  ، املتعلق مبjلس النواب؛27.11التنظميي رمق 

، يقيض بتغيري وdمتمي القانون 21.16مرشوع قانون تنظميي رمق . 2
 املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية؛ 29.11التنظميي رمق 

بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  23.16تنظميي رمق  مرشوع قانون. 3
، املتعلق oلتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا Tٔحاكم الفصلني 02.12

من اMس3تور، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق  92و 49
 ؛2012يوليو  17املوافق ل 1433من شعبان  27، بتارخي 1.12.20

املتعلق  80.12اكم القانون رمق مقرتح قانون يقيض بتعديل ٔ�ح. 4
 oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي؛

املتعلق oالتصال  77.03مقرتح قانون بتغيري وdمتمي القانون رمق . 5
 السمعي البرصي؛

يتعلق Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال  11.15مرشوع قانون رمق . 6
 السمعي البرصي؛

بت�ديد رشوط الشغل  19.12ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق . 7
  .وال�شغيل املتعلقة oلعامالت والعامل املزنليني، يف ٕاطار قراءة 7نية

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

  :املس�شار الس3يد محيد Aوسكوس، رئGس اجللسة
  .ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل

  .N�ٔلن عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعية
  الس3يدات ٔ�و السادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اHلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Nىل النصوص اجلاهزة 

  .التالية واحملا� Nىل اHلس من جملس املس�شار�ن
يض بتغيري وdمتمي القانون ، يق20.16مرشوع قانون تنظميي رمق . 1

  ، املتعلق مبjلس النواب؛27.11التنظميي رمق 
، يقيض بتغيري وdمتمي القانون 21.16مرشوع قانون تنظميي رمق . 2

 املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية؛ 29.11التنظميي رمق 
بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  23.16مرشوع قانون تنظميي رمق . 3

02.12o حاكم ، املتعلقTٔ لتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا
من اMس3تور، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف  92و 49الفصلني 

يوليو  17املوافق ل 1433من شعبان  27، بتارخي 1.12.20رمق 
 ؛2012

املتعلق  80.12مقرتح قانون يقيض بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق . 4
لمي العايل والبحث oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التع

 العلمي؛
املتعلق oالتصال  77.03مقرتح قانون بتغيري وdمتمي القانون رمق . 5

 السمعي البرصي؛
يتعلق Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال  11.15مرشوع قانون رمق . 6

 السمعي البرصي؛
بت�ديد رشوط الشغل  19.12ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق . 7

o لعامالت والعامل املزنليني، يف ٕاطار قراءة وال�شغيل املتعلقة
  .7نية

  :�س3هتل اجللسة Moراسة والتصويت Nىل
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  20.16مرشوع قانون تنظميي رمق : ٔ�وال

  ، املتعلق مبjلس النواب؛27.11التنظميي رمق 
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  21.16مرشوع قانون تنظميي رمق : 7نيا

  .املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11ظميي رمق التن 
ٔ�عطي، ٕاذا مسحمت، سوف نقوم بدراسة هذ�ن املرشوNني دفعة وا�دة، 

  .ف�ٔعطي اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوعي القانونني التنظمييني دفعة وا�دة
  .الس3يد الوز�ر تفضل

  :الس3يد الرشيق الرض¦س الوز�ر املنتدب Mي وز�ر اMا�لية
  .ن الرحمي�سم هللا الرمح

  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 7اس3تعدادا لالنت»اoت ال�رشيعية العامة املقª© املقرر ٕاجراؤها يوم 
النت»اب ٔ�عضاء جملس النواب، ¦رشفين ٔ�ن  2016ٔ�كتو�ر، ٕان شاء هللا، 

Nىل التوايل، ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوعي قانونني تنظمييني يقضيان، 
املتعلق مبjلس النواب والقانون  27.11بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 

  .املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11التنظميي رمق 
يف البداية، N�ٔرب �لس3يد الرئGس ؤ�عضاء جلنة اMا�لية وامجلاNات 
الرتابية والبJ²ات اTٔساس3ية عن �الص عبارات الشكر عن الروح اليت 

o�ٔمهية الظرفTٔ ريªور�ن وتفهمهم الكAني املذNنوا عهنا �الل دراسة املرشو.  
كام ٔ�نوه بتفاNلهم إالجيايب مع الرضورة املل�ة خبصوص العمل Nىل ٕاخراج 
هذ�ن النصني ٕاىل �زي الوجود يف ٔ�قرب وقت ممكن لتوفري الرشوط 

  .الالزمة ٕالجناح ¾قرتاع ال�رشيعي املقªل
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وضني ٔ�ماممك، يª²غي التذكري ٔ�ن ٕاNدادهام مت خبصوص املرشوNني املعر 
وفق مقاربة ÂشارAية مع الهيئات الس3ياس3ية، حJث مت عقد Nدة لقاءات 
Âشاورية مع السادة قادة اTٔحزاب الس3ياس3ية، مكzت من التوافق حول 

  .التعديالت الواردة فهيام
واÄي يقيض بتغيري  20.16فªال²س3بة ملرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق مبjلس النواب، فٕانه يق�رص Nىل  27.11 القانون التنظميي رمق وdمتمي
ٕاد�ال تعديالت حمدودة Nىل النظام ¾نت»ايب مبjلس النواب ومالءمة 
النص احلايل مع التعديالت اليت مت اعÆدها مبناس3بة ¾نت»اoت امجلاعية 

  .2015ش3ت²رب  4واجلهوية ليوم 
واحئ الرتش3يح الوطنية فÈ يتعلق oجلزء يقرتح املرشوع مراجعة dرAيبة ل

اÍصص �لش3باب اAÄور، وذÌ من �الل ف�ح oب الرتش3يح �رمس هذا 
  .اجلزء ٔ�مام dرش3ي�ات الشاoت دعام �لمتثيلية ال²سوية مبjلس النواب

كام يتضمن املرشوع املق�ضيات اخلاصة بلواحئ الرتش3يح املشرتكة املقدمة 
  .يت ٔ�سست حتالفات انت»ابية فÈ بGهنامن طرف اTٔحزاب الس3ياس3ية ال

ويف ٕاطار التفاNل إالجيايب �لحكومة مع املطلب الرايم ٕاىل مراجعة 
املس3توى احلايل �لعتبة املطلوبة �لمشاركة يف معلية توزيع املقاNد، هبدف 
ا�Tٔذ بعني ¾عتبار Tٔصوات ٔ�كرب Nدد من الناخªني املشاركني يف 

Jض �س3بة العتبة املطلوبة �رمس اMواÔر ¾قرتاع، يقرتح املرشوع ختف 
  .%3ٕاىل  6%¾نت»ابية احمللية من 

ٔ�ما oل²س3بة �لحم© ¾نت»ابية، يقرتح املرشوع ٕادراج نفس اTٔحاكم 
مبناس3بة ¾نت»اoت احمللية، وذÌ هبدف  2015اليت مت اعÆدها س3نة 

  .جتاوز اÙمنط التقليدي يف تنظمي اNMاية ¾نت»ابية
املرشوع Nىل ضامن مªدٔ� املساواة وdاكفؤ الفرص بني حJث يؤكد 

اTٔطراف املتنافسة oل²س3بة لتعليق إالNالÜت ¾نت»ابية والعمل Nىل ختليق 
الربامج املعدة �لحم© ¾نت»ابية، حتقJقا ملنافسة انت»ابية سلمية، فضال عن 

  .ضبط جمال تعليق هذه إالNالÜت
  الس3يد الرئGس،

  �شارون احملرتمون،الس3يدات والسادة املس 
، واÄي يقيض بتغيري 21.16فÈ خيص مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية، فٕانه �ريم  29.11وdمتمي القانون التنظميي رمق 
Tٔoساس ٕاىل توس3يع ٕاماكنية ت�ٔسGس حتالفات انت»ابية فÈ بني اTٔحزاب 

  .الس3ياس3ية، ل�شمل انت»اoت جملس النواب
 يتوÞ املرشوع ٕاد�ال تعديلني جوهريني، يتعلق اTٔول مهنام Noٕادة كام

النظر يف AيفJة توزيع املسامهة اليت متنحها اMو� لßٔحزاب الس3ياس3ية 
مبناس3بة امحلالت ¾نت»ابية، حJث يقرتح تقس3ميها ٕاىل حصتني، حصة 
جزافJة توزع oل�ساوي بني اكفة اTٔحزاب الس3ياس3ية املشاركة يف 

اoت، وحصة ٔ�خرى يمت توزيعها اس�zادا ٕاىل نتاجئ ¾قرتاع، وحييل ¾نت»
املرشوع Nىل نص تنظميي لت�ديد املبلغ اÍصص �لحصة اجلزافJة وAيفJة 

  .توزيع احلصة الثانية املرتبطة ب�²اجئ ¾قرتاع وطريقة رصفه
وdمتثل الغاية من هذا إالجراء يف جتاوز الصعوoت اليت تعاين مهنا بعض 

ئات الس3ياس3ية يف Âسوية وضعيهتا جتاه اخلزينة �سèب جعزها عن ٕارUاع الهي 
املبالغ اليت تبقى بذمهتا من مªلغ ال�سJèق يف احلا� اليت يتèني فهيا Nىل ضوء 
نتاجئ ¾قرتاع ٔ�ن ال�سJèق اÄي مzح لها وقامت برصفه يف امحلالت 

Üنت»ابية يفوق املبلغ الراجع لها قانو¾.  
ثاين فJتوÞ متكني اTٔحزاب الس3ياس3ية املؤلفة �لت�الف ٔ�ما التعديل ال 

الس3يايس من ¾س3تفادة من اMمع العمويم الس3نوي وفق نفس القواNد 
والكJفJات والرشوط املقررة oل²س3بة لغريها من اTٔحزاب، Nىل ٔ�ن يوزع 

  .هذا اMمع oل�ساوي فÈ بني اTٔحزاب الس3ياس3ية املعنية
يلني، وحرصا Nىل صيانة املال العام، يضع وٕاكجراء مواAب لهذ�ن التعد

 Èة فJمرشوع القانون التنظميي مق�ضيات متكن من ٕاضفاء املزيد من الشفاف
  .يتعلق ب�ٔوUه اس3تعامل اÙمتويل العمويم

كام ينص Nىل ٔ�ن لك حزب مل ¦س3تجب لٕالنذار املوUه ٕاليه من طرف 
ته �الل الرئGس اTٔول �لمjلس اNTٔىل �لحساoت من U�ٔل Âسوية وضعي 

اUTٔل احملدد ÌÄ يفقد، حبمك القانون و�كJفJة فورية، حقه يف ¾س3تفادة 
من اÙمتويل املذAور، وال ¦سرتجع حقه يف ¾س3تفادة مzه ٕاال بعدما يثèت 

  .Mى اجلهة امللكفة برصفه ٔ�نه قام ب�سوية وضعيته جتاه اخلزينة
مون، ٔ�مه تلمك، الس3يد الرئGس، الس3يدات والسادة املس�شارون احملرت 

التعديالت اليت يتضمهنا مرشوNا القانونني التنظمييني املعروضني Nىل ٔ�نظار 
  .جملسمك املوقر

يف اخلتام، ٔ�ود الت�Aٔيد ٔ�ن اخنراط مجيع الفاNلني يف التحضري لالقرتاع 
النيايب املقªل، لك من موقعه، من ش�ٔنه ٔ�ن ¦سامه يف ٕاجناح هذا املوNد 

طة ٔ�ساس3ية لرتس3يخ الرصح اMميقراطي ¾نت»ايب، oعتباره ¦شلك حم
الوطين ودمع ٔ�راكنه، حتت القJادة املتبرصة لصاحب اجلال� املø محمد 

  .السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

لبJ²ات اTٔساس3ية اللكمة اTٓن ملقرر جلنة اMا�لية وامجلاNات الرتابية وا
  .لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول مرشوعي القانونني التنظمييني

  .وزع التقر�ر
اTٓن نف�ح oب املناقشة، فللتذكري فقط فاحلصص الزمzية اÍصصة للك 

  .فريق ومجموNة مت االتفاق Nلهيا �الل اجÆع ندوة الرؤساء
لسادة الفرق ٕاذا اكن ٔ��د ا.. فzف�ح oب املناقشة، نعطيو اللكمة لفريق

Tٔن لك فريق راه عندو حمدد احلصة الزمzية oل²س3بة ملشاريع القوانني اكم©، 
 .دûل اMقائق oل²س3بة �لjلسة ال�رشيعية، تفضل 8تفضل 
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  :املس�شار الس3يد عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس3يد الرئGس

  .س3منكzمك من التقر�ر مك�وب، رفقا Tٔoخوات وإالخوة املس�شار�ن

  :ئGس اجللسةالس3يد ر 
  . شكرا

ٕاىل اكنت هناك مدا�الت مك�وبة من طرف الفرق ٔ�و رؤساء الفرق 
  .ورؤساء اHموNات احملرتمني، يعطيوÜ املدا�الت املك�وبة، شكرا

هل هناك ٔ��د السادة رؤساء الفرق احملرتمني والسادة رؤساء 
  اHموNات اÄي �رغب يف التد�ل يف ٕاطار املناقشة؟

الت سوف dكون مك�وبة من طرف السادة رؤساء ٕاذن مجيع املدا�
  .الفرق واHموNات

 20.16ن�²قل ٕاىل التصويت Nىل مواد مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .املتعلق مبjلس النواب 27.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 

 :املادة اTٔوىل
  oٕالجامع؛: املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

  :املادة الثانية
  oٕالجامع؛: املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

  :املادة الثالثة
  oٕالجامع؛: املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه Nىل التصويت
  oٕالجامع؛: املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د  :املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

Ìىل مرشوع القانون وبذN كون جملس املس�شار�ن قد وافق� ،
املتعلق  27.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  20.16التنظميي رمق 

  .مبjلس النواب

 21.16ن�²قل اTٓن �لتصويت Nىل مواد مرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق Tٔoحزاب  29.11القانون التنظميي رمق  يقيض بتغيري وdمتمي

  .الس3ياس3ية
  :املادة اTٔوىل

  oٕالجامع؛: املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

  :املادة الثانية
  .oٕالجامع: املوافقون

  .ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه �لتصويت
  .oٕالجامع: املوافقون

 ،Ìىل مرشوع القانون �كون جملس اوبذN ملس�شار�ن قد وافق
املتعلق  29.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  21.16التنظميي رمق 

  .Tٔoحزاب الس3ياس3ية

ن�²قل اTٓن ��راسة والتصويت Nىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق oلتعيني يف  02.12بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  23.16

من اMس3تور، الصادر  92و 49ناصب العليا، تطبيقا Tٔحاكم الفصلني امل 
 17( 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق 

  ).2012يوليو 
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون التنظميي

ال، الس3يد الوز�ر، شكون غيد�ر احلكومة؟ مرشوع .. الس3يد الوز�ر
.. ي، الس3يد الوز�ر دûل الوظيفة العمومJة من U�ٔل تقدميالقانون التنظمي

  نعم؟ 

الس3يد عبد العز�ز عامري الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واHمتع 
  :املدين

  ..ٕاىل امسحتوا، خJارا ملا. الس3يد الوز�ر هو موجود

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .يا�ادي خنليو القانون التنظميي هذا املتعلق oملناصب العل 

ن�²قل ��راسة والتصويت Nىل مقرتح قانون يقيض بتعديل اTٔحاكم 
املتعلق oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل  80.12القانون رمق 

  . والبحث العلمي
  :اللكمة ملقرر ا�لجنة دûل التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية

  . وزع التقر�ر
  ؟ ..التد�ل فÈ خيص هذا هل احلكومة لها الرغبة يف

  .لGس لها الرغبة
  :ٔ�ف�ح oب املناقشة يف خصوص هذا املقرتح قانون

هل هناك رئGس من السادة رؤساء الفرق احملرتمني والسادة رؤساء 
  اHموNات �ريد ٔ�ن يتد�ل؟

  .املدا�الت مك�وبة، شكرا، املدا�الت مك�وبة
  .ت�ٔلف مهنا مقرتح القانونن�²قل اTٓن �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت ي 

  oٕالجامع؛: املوافقون
  .لGس هناك معارض، ولGس هناك ممتنع
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  .ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه �لتصويت
  . oٕالجامع: املوافقون

  . لGس هناك معارض، ولGس هناك ممتنع
 ،Ìىل مقرتح قانون يقيض وبذN كون جملس املس�شار�ن قد وافق�

املتعلق oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن  80.12بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق 
  .جودة التعلمي العايل والبحث العلمي

اللكمة .. �رجعو. اTٓن �رجعو �لس3يد الوز�ر دûل الوظيفة العمومJة معنا
  .لمك، الس3يد الوز�ر، لتقدمي مرشوع القانون التنظميي

 الس3يد محمد مªديع، الوز�ر املنتدب Mى رئGس احلكومة امللكف oلوظيفة
  :العمومJة وحتديث إالدارة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 23.16يطيب يل ٔ�ن ٔ�عرض Nىل ٔ�نظارمك مرشوع القانون التنظميي رمق 

ني يف املناصب العليا، املتعلق oلتعي 02.12بتغيري وdمتمي القانون التنظميي 
من اMس3تور، كام صادقت Nليه جلنة  92و 49تطبيقا Tٔحاكم الفصلني 

العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان مبjلسمك املوقر يف Uلس3هتا املنعقدة يه 
  .هذا الصباح

ولٕالشارة، فٕان مرشوع هذا القانون التنظميي س3بق ؤ�ن صادق Nليه 
  .2016يوليوز  20يوم اTٔربعاء  جملس النواب يف Uلس3ته العامة املنعقدة

  الس3يد الرئGس احملرتم،
  حرضات الس3يدات والسادة،

كام تعلمون، فٕان هذا املرشوع ي�ٔيت يف ٕاطار مواص© احلكومة جلهودها 
الساعية ٕاىل العمل Nىل التزنيل السلمي واMميقراطي ��س3تور وٕاىل dكر¦س 

  .مªادئ وقواNد احلاكمة اجليدة يف تدبري الش�ٔن العام
مفنظومة التعيني يف املناصب العليا اليت ٔ�رىس دNامئها دس3تور اململكة، 

 11، املؤرخ يف 2.12.412واملرسوم  02.12ورخس لَِبناهتا القانون التنظميي 
من هذا القانون التنظميي، تعد  5و 4وتطبيق ٔ�حاكم املادتني  2012ٔ�كتو�ر 

س3بة والفعالية يف منوذUا م�قدما �لحاكمة اجليدة وربط املسؤولية oحملا
  .التدبري العمويم

  حرضات الس3يدات والسادة،
يتوÞ مرشوع القانون التنظميي املعروض Nىل ٔ�نظارمك حتيني لواحئ 

 2و 1املؤسسات واملقاوالت العمومJة واملناصب العليا احملددة يف امللحقني 
  :السالف اAÄر وذÌ من �الل 02.12من القانون التنظميي رمق 

الهي�ٔة "مضن الحئة املؤسسات العمومJة إالسرتاتيجية  ٔ�وال، ٕادراج
، املتعلق 48.15، احملدثة مبوجب القانون رمق "الوطنية لضبط الكهرoء

، الصادر "الهي�ٔة الوطنية لضبط الكهرoء"بضبط قطاع الكهرoء وٕا�داث 

 .2016ماي  24، بتارخي 1.16.60ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق 
سسة مضن الحئة املؤسسات واملقاوالت و�رdكز ٕادراج هذه املؤ 

العمومJة إالسرتاتيجية Nىل Aوهنا مؤسسة �لضبط والتحكمي وNىل طبيعة 
وخصوصية جمال تد�لها، اÄي هو جمال حJوي ؤ�سايس، حJث Âسهر 
Nىل ضامن حسن سري السوق احلرة �لكهرoء، وتتوىل ضبط ولوج املنتjني 

من �الل Nدة �ام dرتبط Nىل  اÄاتيني ٕاىل الش3بكة الكهرoئية الوطنية
وUه اخلصوص oملصادقة Nىل الضوابط والقواNد واملؤرشات والتعريفات 

 ذات الص© Hoال؛
7نيا، �ذف مؤسس3تني من الحئة املؤسسات العمومJة اليت يمت التداول 
يف ش�ٔن تعيني مسؤولني عهنا يف جملس احلكومة، وٕادرا�ام مضن الحئة 

العمومJة إالسرتاتيجية اليت يمت التداول يف ش�ٔن املؤسسات واملقاوالت 
  :تعيني املسؤولني عهنا يف اHلس الوزاري وهام

، "مؤسسة محمد السادس لßٔعامل ¾جÆعية ملوظفي اTٔمن الوطين"
، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف 08.10اليت ٔ��دثت مبوجب القانون رمق 

 ؛)2010يوليو  16( 1431شعبان  3، املؤرخ يف 1.10.146رمق 
مؤسسة احلسن الثاين لßٔعامل ¾جÆعية لفائدة رUال السلطة "

، 2.80.520، احملدثة مبوجب مرسوم القانون رمق "التابعني لوزارة اMا�لية
  ).1980ٔ�كتو�ر  8( 1400من ذي القعدة  28الصادر يف 

وUد�ر AÄoر ٔ�ن ٕادراج هاتني املؤسس3تني يف الحئة املؤسسات 
العمومJة إالسرتاتيجية �رdكز Nىل مجموNة من ¾عتبارات اليت واملقاوالت 

، املشار ٕاليه N�ٔاله، واليت 02.12س3بق ٔ�ن مت اعÆدها يف القانون التنظميي 
تتjىل ٔ�ساسا يف ٔ�مهية وخصوصية املؤسس3تني املذAورتني، oعتبارهام 
تقدمان �دمات لفائدة ف�تني من املوظفني، تضطلعان بدور حموري يف 

فÈ يتعلق مبوظفي اTٔمن  60.500اTٔمن اMا�يل ��و�، ويبلغ Nددمه  جمال
  فÈ خيص رUال السلطة؛ 4094الوطين و

7لثا، ٕادراج مضن الحئة املناصب العليا اليت يمت التداول �ش�ٔهنا يف 
جملس احلكومة مzصيب املسؤولية عن مؤسس3تني مت ٕا�دا�ام �الل س3نة 

 : وهام 2016
" ٔTo هنوضÙعامل لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الش3باب مؤسسة ا

�oٕداث وتنظمي  135.12اليت ٔ��دثت مبوجب القانون رمق " والرûضة
مؤسسة �لهنوض Tٔoعامل ¾جÆعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة "

، بتارخي 1.16.1، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق "الش3باب والرûضة
 ؛2016ينا�ر  12
، "�لتjديد احلرضي وت�ٔهيل املباين اTٓي© �لسقوط الواك� الوطنية"

، املتعلق oملباين اTٓي© �لسقوط وتنظمي 94.12احملدثة مبوجب القانون رمق 
، 1.16.48معليات التjديد احلرضي، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق 

 ؛2016ٔ��ريل  27بتارخي 
لßٔعامل  جملس التوجJه والت�ªع مبؤسسة محمد السادس"رابعا، �ذف 
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من الحئة املناصب العليا اليت يمت التداول " ¾جÆعية ملوظفي اTٔمن الوطين
 يف ش�ٔهنا يف جملس احلكومة؛

املف�ش "كام هيدف مرشوع هذا القانون التنظميي ٕاىل اس�ªدال عبارة 
من القانون التنظميي  2من الالحئة رمق ) ج(الواردة يف البند " العام �لاملية

 ".املف�شون العامون �لاملية"ة املذAور بعبار 
ويف اخلتام، ٔ�ود، حرضات الس3يدات والسادة، ٔ�ن ٔ�ؤكد Nىل ٔ�مهية 
مرشوع هذا القانون التنظميي املعروض Nىل ٔ�نظارمك قصد اMراسة واملصادقة 
يف دمع واس3تكامل بناء الرصح املؤسسايت ببالدÜ، املرdكز Nىل احلاكمة 

  . تعز�ز الفعالية يف تدبري الش�ٔن العاماجليدة وربط املسؤولية oحملاس3بة و 
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا الس3يد الرئGس

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر احملرتم

اللكمة اTٓن ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر 
  قرر؟ا�لجنة حول مرشوع القانون التنظميي، وزع الس3يد امل

ٔ�ف�ح oب املناقشة، هل السادة الرؤساء عندمك مدا�الت مك�وبة ٔ�م 
  dريدون التد�ل؟ 

مجع لنا املدا�الت املك�وبة، هللا . شكرا هناك مدا�الت مك�وبة
  .خيليك

ن�²قل ٕاىل التصويت Nىل املادة الفريدة اليت يت�ٔلف مهنا مرشوع القانون 
 : التنظميي

  .oٕالجامع: املوافقون
، املوافقون، هللا خيليمك، ٕاىل ما اكي²ش إالجامع، هللا خيليمك، املوافقون

  .هزوا يد�مك
  .احسب، ٔ�ليس تو�زي، هللا خيليك. املوافقون ٕاذا اكن من املمكن

  ؛38= املوافقون
  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .17= املمتنعون

oل²س3بة �لموافقني، املمتنعون  38املادة الفريدة متت املصادقة Nلهيا ب 
17.  

  .ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه �لتصويت، ٔ�عتقد نفس العدد
  ؛38= املوافقون

  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .17= املمتنعون 

،Ìىل مرشوع قانون تنظميي  وبذN كون جملس املس�شار�ن قد وافق�
املتعلق oلتعيني يف  02.12بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  23.16رمق 

من اMس3تور، الصادر  92و 49ليا، تطبيقا Tٔحاكم الفصلني املناصب الع 

 17( 1433من شعبان  27، بتارخي 1.12.20ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق 
  ).2012يوليو 

اTٓن ن�²قل، السادة الوزراء، الس3يدات والسادة املس�شارون، ن�²قل 
 ��77.03راسة والتصويت Nىل مقرتح قانون بتغيري وdمتمي القانون رمق 

هذا مقرتح قانون، oلتايل اللكمة ملقرر . املتعلق oالتصال السمعي البرصي
  .جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة، مت توزيع التقر�ر ٔ�عتقد

  هل �لحكومة الرغبة يف التد�ل يف هاذ مقرتح القانون؟ 
  .الس3يد الوز�ر، لGس �Mمك الرغبة

سادة رؤساء الفرق ٔ�ف�ح oب املناقشة، oب املناقشة مف�وح oل²س3بة �ل 
والسادة رؤساء اHموNات، هل Mهيم الرغبة يف التد�ل ٔ�و يف املدا�© ٔ�م 
هناك مدا�الت مك�وبة خبصوص مقرتح القانون بتغيري وdمتمي القانون رمق 

  املتعلق oالتصال السمعي البرصي؟  77.03
  واش اك�ن يش مدا�©، ٔ�ٕالخوان، وال ندوزو �لتصويت؟ 

Gس احملرتمشكرا الس3يد الرئ.  
شكرا الس3يد الرئGس  - ٕاذن ن�²قل �لتصويت Nىل مواد مقرتح القانون 

  .قلت ن�²قل ٕاىل املواد دûل التصويت، Nىل مواد مقرتح القانون -احملرتم 
، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 1املادة اTٔوىل املغرية واملمتمة �لمواد 

11 ،14 ،16 ،22 ،25 ،26 ،29 ،30 ،37 ،41 ،45 ،46 ،48 ،49 ،
املتعلق oالتصال السمعي البرصي، oل²س3بة  77.03من القانون رمق  64

  :لهاذ املادة ا�يل dلكمت Nلهيا
  :املوافقون، املادة اTٔوىل

  .هل هناك ٕاجامع؟ ٕاجامع: املوافقون
  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

  .مكررة o57ملادة  77.03املادة الثانية املمتمة �لقانون رمق 
  .oٕالجامع: املوافقون

  .لGس هناك معارض، ولGس هناك ممتنع
  .ٔ�عرض مقرتح القانون �رم�ه �لتصويت

  ٔ�عتقد إالجامع؛: املوافقون
  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .)0(ال ٔ��د : املمتنعون

 ،Ìىل مقرتح قانون بتغيري وبذN كون جملس املس�شار�ن قد وافق�
تعلق oالتصال السمعي البرصي، يف ٕاطار قراءة امل  77.03وdمتمي القانون رمق 

  .7نية

يتعلق  11.15ن�²قل اTٓن ��راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
  .Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي

اللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون، Tٔن يف هذاك اكن مقرتح 
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  . خوان يف الصورةقانون، هذا مرشوع قانون، oش نوضعو االٕ 
  .تفضل الس3يد الوز�ر

  :الس3يد مصطفي اخللفي وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .املرشوع ي�ٔيت، ٔ�وال، يف ٕاطار dرمجة وتزنيل ٔ�حاكم اMس3تور
  الس3يد الرئGس،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن واملس�شارات احملرتمات واحملرتمني،
وع �شلك ٔ�سايس ي�ٔيت يف ٕاطار تزنيل ٔ�حاكم اMس3تور اجلديد، املرش 

ي�ٔيت ٔ�يضا يف ٕاطار متكني الهي�ٔة من ¾خ�صاصات املرتبطة مبقرتح القانون 
اÄي متت املصادقة Nليه ؤ�يضا يف ٕاطار اس�Jعاب املس3تjدات التقzية 

  .احلاص©
ن يف هذه اللكمة، ٔ�ود شكر الس3يدات املس�شارات والسادة املس�شار�

من فرق ٔ��لبية ومعارضة Nىل التعاطي إالجيايب رمغ ضيق الوقت، ولكن 
كنقدر �شلك Aبري التعاطي النوعي واملسؤول �لجميع مع هذا إالصالح 

  .الطموح
  .وشكرا

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس3يد الوز�ر

اللكمة اTٓن ملقرر ا�لجنة دûل التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية 
  .ر�ر ا�لجنةلتقدمي تق

  .وزع التقر�ر
ٔ�ف�ح oب املناقشة فÈ خيص هاذ مرشوع : منر ٕاىل oب املناقشة

  .القانون اÄي مت تقدميه من قªل الس3يد الوز�ر
Ìاملدا�الت مك�وبة كذ Üادي تعطيو�.  

  .ن�²قل �لتصويت Nىل مواد مرشوع القانون
  املادة اTٔوىل، هل هناك ٕاجامع oل²س3بة �لامدة اTٔوىل؟

  : ادة اTٔوىلامل
  .إالجامع
  : املادة الثانية

  .إالجامع، لGس هناك معارض، ولGس هناك ممتنع
  : املادة الثالثة

  .املوافقون oٕالجامع، لGس هناك معارض، ولGس هناك ممتنع
  .املادة الثالثة ما فهيا حىت يش �اUة الس3يد الوز�ر.. املادة الرابعة
  :املادة الرابعة

�ن هناك مايش ٕاشاكلية، ولكن تعادلت فÈ خيص هاذ املادة، اك
 ،Ìىل املادة، وبذN صوات دا�ل ا�لجنة خبصوص التعديل املقرتحTٔا

مzه، يعرض Nىل  72وطبقا ملق�ضيات النظام اMا�يل، و�اصة املادة 

  .اجللسة العامة �لبت فJه oل²س3بة لهاذ التعديل
لكمة اللكمة اTٓن، سوف ٔ�عطي اللكمة طبقا �لقانون، سوف ٔ�عطي ال
�ري  �Tٔ4د مقديم التعديل من فريق اTٔصا� واملعارصة، فÈ خيص املادة 

  .oش ند�رو إالخوان يف الصورة، oش �كونوا م�فقني معنا

  :املس�شار الس3يد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا الس3يد الرئGس

  السادة الوزراء،
 يف الواقع يف ٕاطار هاذ التفاNل دûلنا مع احلكومة فÈ خيص تزنيل ما ٔ�ىت
به اMس3تور من قوانني، وبعيدا عن لك الزûدات واملزايدات اليت dريد ٔ�ن 
تقول Nىل ٔ�ن هناك فرق dريد ٔ�ن تعرقل العمل ال�رشيعي، الحظمت، الس3يد 

دûل القوانني اليت متر  %90الوز�ر، Nىل ٔ�ن فرق ا�Tٔلبية واملعارضة ٔ�ن 
خمي© هؤالء ا�Äن نصوت Nلهيا oٕالجامع، وoلتايل ما اك�ن العرق© ٕاال يف 

�ريدون ٔ�ن جيعلوا ٔ�ن يقولوا ٔ�ننا فرق تعرقل، هاذي نقطة ا�يل البد من 
dكرارها، Tٔن دا�ل ا�لjان شف�وا Nىل ٔ�ن هناك تعاون Aبري Uدا ما بني 
فرق ا�Tٔلبية وفرق املعارضة فÈ خيص املوضوع دûل ال�رشيع، Tٔن ال�رشيع 

  .دûل الربملان
o خيص هاذ املادة Èا ارت�ٔى مع فzخلصوص فريقo خلصوص، هاذ املادة

التوافق مع وا�د العدد دûل الفرق دûل ا�Tٔلبية، دûل املعارضة، Nىل ٔ�نه 
رٔ�ينا يف هاذ املادة ما نفهم مzه ٔ�ن �ريد ٔ�ن نقوم بتكªيل يد الربملان فÈ خيص 

مzه يه بصفة حرصية  71مJدان ال�رشيع، واMس3تور oخلصوص املادة 
 –فهمنا  –من اخ�صاص الربملان، وشفzا يف هاذ املادة Nىل ٔ�ننا لك  ال�رشيع

ٔ�ن ما خيص هاذ امليدان دûل السمعي البرصي البد ٔ�ن �كون فهيا رٔ�ي 
، وoلتايل شفzا احzا ٔ�ن هنا فهيا dكªيل )HACA1(دûل هاذ الهي�ٔة دûل 

وفهيا التناقض كذÌ مع اMس3تور، Tٔن اMس3تور فقرة من .. اليد دûل
نظام "الفقرات دûل اMس3تور كتقول ٔ�نه خيتص يف ال�رشيع واك�ن مج© 

، هذا مJدان "الوسائط السمعية البرصية والص�افة مبختلف ٔ�نواعها ؤ�شاكلها
دûل ¾خ�صاص ال�رشيعي دûل الربملان، وoلتايل ارت�ٔينا oش حنيدو لك 

  :لèس oش ند�رو هاذ التعديل هذا كتايل
ٕابداء الرٔ�ي "وا�Tٔرية من املادة الرابعة يه ٔ�نه بدال من يف الفقرة الرابعة 

oيس جمليس الربملان يف ش�ٔن املقرت�ات : "نقول" وجوGٕابداء الرٔ�ي لرئ
ٕاذا ٔ�حJلت  –القوانني املتعلقة بقطاع السمعي البرصي، ٕاذا ٔ�حJلت Nليه 

  ".قªل عرضها Nىل اHلس املعين Tٔoمر -Nليه 
منامك، الس3يد الوز�ر، Nىل ٔ�ن عندمك إالAراه فه .. وكنا يف الواقع �اولنا

دûل الوقت، ٔ�ما يف الواقع ٔ�نÆ تفاNلتوا، ولكن عندمك إالAراه دûل الوقت، 
ولكن احzا يف ال�رشيع ال ميكzنا ٔ�ن نتفاNل Tٔن �دا �ادي ¦سد جملس 

ٕاىل صوتنا Nليه Tٔن التعديل �ادي ) la navette(النواب، وخص تد�ر 

                                                 
1 Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle 
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لوقت، عرفzا عندمك إالAراه دûل الوقت، ولكن اكن �رجع �ادي مييش ا
Tٔoحرى تتjاوبوا معنا يف هاذ املادة الوحJدة وoش مييش، وبغينا هاذ 
النص هذا مييش oٕالجامع كام صوتنا oٕالجامع يف النص ا�يل ما قªل، ولكن 

  .إالAراه دûلمك، هذا ٕاAراه دûلمك، واحzا ن�شèث هباذ التعديل
لربملانيني oخلصوص، ال ٔ��لبية وال معارضة، وال يعقل و�متىن �لسادة ا

ي�سjل Nلينا كربملان ٔ�ننا �رشع لتكªيل ٔ�يدينا فÈ خيص مJدان ال�رشيع، 
هاذي راه س3بة فÈ خيص احلقوق دûلنا، �دا ٔ�مام الرٔ�ي العام �ادي يقولوا 
N Ìىل ٔ�ننا �رشع oش جنيو مؤسسة dز�ر لنا يدينا يف مJدان ا�يل هو 

  .ان دûلنا دûل ال�رشيعمJد
  .شكرا الس3يد الرئGس

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

  اللكمة �لحكومة بطبيعة احلال، نعم ٔ�س3يدي؟ 
  .ما مسع�ش، اللكمة لمك، الس3يد الوز�ر، تفضل

  :الس3يد وز�ر إالتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة
  .منرو �لتصويت، يف ا�لجنة Üقش3نا

Gس اجللسةالس3يد رئ:  
  .ٔ�عرض التعديل Nىل التصويت

  ؛23= املوافقون Nىل التعديل
  ؛31= املعارضون �لتعديل

  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون
  .يعين التعديل قد رفض من طرف اHلس

ؤ�عرض املادة الرابعة �لتصويت بدون تعديل، مبا ٔ�نه مل �كون هناك 
  .تعديل

  ؛31= رمبا نفس العدد، املوافقون: املوافقون
  ؛23= ملعارضونا

  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون
Ìىل املادة الرابعةبذN لسHكون قد صادق ا� ،.  

  . املادة اخلامسة، Aيظهر يل بدون ٕاشاكلية
  .oٕالجامع: هناك املوافقون

  : املادة السادسة
  .oٕالجامع
  : املادة السابعة
  .oٕالجامع
  : املادة الثامzة
  .oٕالجامع
  : املادة التاسعة

  .جامعكذo Ìالٕ 
  : 12، املادة 11، املادة 10املادة 

  .oٕالجامع
  : 18، 17، 16، 15، 14، 13املادة 

  .لكها مواد oٕالجامع، لGس هناك معارض وال ممتنع
  : 22، املادة 21واملادة  20، املادة 19املادة 

  .oٕالجامع
  : 24، املادة 23املادة 

  .oٕالجامع
  : 28، املادة 27، املادة 26، املادة 25املادة 

  .oٕالجامع
  :31، املادة 30، املادة 29املادة 

  .oٕالجامع
  : 32املادة 

  .oٕالجامع
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت

  ؛31= املوافقون
  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  .23= املمتنعون

 ،Ìىل مرشوع القانون رمق وبذN لس قد وافقHيتعلق  �11.15كون ا
  .التصال السمعي البرصيNoٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا ل

  . النص ا�Tٔري، هللا خيليمك.. ن�²قل اTٓن ��راسة والتصويت
من فضلمك، إالخوان، ن�²قل اTٓن ٕاىل اMراسة والتصويت Nىل مرشوع 

بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة oلعامالت  19.12قانون رمق 
  .والعامل املزنليني

  .، تفضلوا الس3يد الوز�راللكمة �لحكومة لتقدمي مرشوع القانون

  :الس3يد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجÆعية
  .شكرا الس3يد الرئGس

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
هاذ مرشوع القانون هو يقدم ٔ�مام جملسمك املوقر يف قراءة 7نية، بعدما 

الصيغة اTٔوىل، ٔ�د�لت Nليه تعديالت Nديدة، ال يف جملس املس�شار�ن يف 
  .وال يف جملس النواب

و�متىن صادقني ٔ�ن يتعامل الس3يدات والسادة املس�شار�ن مع هاذ 
مرشوع القانون بصفة ٕاجيابية حىت خنرج هذا القانون ٕاىل �زي الوجود 

  . ملعاجلة إالشاكلية ا�يل Aيعاين مهنا العامالت والعامل املزنليني
قانوين، و�ان الوقت ٔ�ننا خنرجو اك�ن فراغ  -كام تعلمون  -حلد الساNة 

هاذ القانون ٕاىل �زي التطبيق لسد هذا الفراغ وليضمن ٔ��سط احلقوق 
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  . oل²س3بة لهاذ الف�ة دûل العامالت والعامل املزنليني
  .وشكرا الس3يد الرئGس

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس3يد الوز�ر

  :قدمي تقر�ر ا�لجنةاللكمة ملقرر ا�لجنة دûل التعلمي والشؤون الثقافJة لت
  .وزع التقر�ر

  :نف�ح oب املناقشة فÈ خيص هذا املرشوع القانون
هل يود ٔ��د السادة رؤساء الفرق احملرتمني والسادة رؤساء اHموNات 

  ٔ�ن يقوم oلتد�ل من U�ٔل املناقشة ٔ�م هناك مدا�الت مك�وبة؟ 
  .مدا�الت مك�وبة، شكرا

  .صويت Nىل مواد مرشوع القانونن�²قل اTٓن ٕاىل معلية التصويت، الت
  ..املادة اTٔوىل

. بطبيعة احلال، ال مايش تفسري التصويت، ما اكي²ش تفسري التصويت
  . ال، Ì احلق يف ٕاطار املناقشة، ما وصلناش �لتصويت، الس3يدة الرئGسة

  . اTٓن يف ٕاطار املناقشة Ì احلق ٔ�ن تتد�يل AرئGسة الفريق

  :املس�شارة الس3يدة ٔ�مال العمري
  .عندي لكمة

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .دقايق، الس3يدة الرئGسة، تفضيل 4ٕايه ¾حتاد املغريب �لشغل عندك 

  :املس�شارة الس3يدة ٔ�مال العمري
  الس3يد الرئGس،

  الس3يدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شار�ن،

هذا املوضوع دûل تقzني العمل يف البيوت، العامالت والعاملني يف 
، هو موضوع �يلك، واحzا كنعرتفو �لحكومة ب�ٔهنا Uابت هذا البيوت

القانون Tٔن قªل من هاذ اليش اكنوا هاذ الناس Nالقاهتم املهنية oملشغلني 
�ري مقzنة، واكن هناÌ فراغ يف مدونة الشغل ا�يل اعتربت �ٓنذاك اعترب 
املشغل ٔ�ن �ادي جيي قانون �اص، فªالتايل احzا رحªنا هباذ القانون، 

  .وoلفعل فJه وا�د العدد دûل إالجيابيات
عندÜ ٕاشاكل وا�د، هو ٔ�ن هاذ العامالت والعامل oلبيوت كGش3تغلوا 
يف بني Uدران مسدودة، يعين كGش3تغلوا عند مشغل ا�يل هو خشص ذايت 

، وoلتايل اكن عندÜ 18وا�Tٔلبية دûل هاذ العام� مه بنات دون .. وهاذوك
ب عندو الزتامات دولية ب�ٔن ملا يتعلق Tٔoمر مشلك Aبري، عندÜ املغر 

ٔ�وال، اك�ن مzع دûل اTٔطفال بصفة Nامة، مث اك�ن سن ا�يل .. oليافعني
Uايباه االتفاقJات اMولية oل²س3بة لßٔعامل ا�يل oل²س3بة ملثل هاذ اTٔعامل 

  .س3نة 18ا�يل ما �اصش �كون ٔ�قل من 
س3تغالل واTٔعامل الشاقة اك�ن كذÌ ملا احلظر دûل العمل ا�يل فJه ا

وما ٕاىل ذÌ هنائيا، وoلتايل اكن عندÜ ٔ�مل ب�ٔن هاذ القانون �ادي جيي 
س3نة، oلنظر لهاذ  �18ادي ¦سد الباب هنائيا Nىل العمل ما دون 

  .¾عتبارات ا�يل جªناها
 la(ٔ�ش3نو Aيوقع؟، اكن عندÜ وا�د النوع دûل �ٓش بغيت نقول دûل 

déception (اء ملJليه ¾س�N مرشوع القانون كام صوت ÜاU ا ب�ٔنهzا شف
Nام، ولكن ف�حوا  N18ام ما دون  N18ام ملنع ا�يل سن  18الربملان، Uابوا 

س3نني Uات  5س3نني ا�يل مايش فقط هاذ  5الباب يف مر�© انتقالية دûل 
oش نتلكفو هباذوك العامالت يف البيوت ا�يل اTٓن هام كGش3تغلوا وس3هنم ما 

Nام ولكن فهيا إالماكنية دûل Âشغيل بنات �ٓخر�ن، Âشغيل  18وصلش ل 
 18س3نني، و oلتايل فرغت املنع دûل  Ü5س �ٓخر�ن يف هاذ الفرتة دûل 

Nام من احملتوى دûلو ا�يل ما �اصش �كون فJه مساومة، املنع دûل ما 
�اص �كون مzع، oلتايل احzا يف ا�لجنة اقرتحzا Nىل الس3يد  18دون 

o ل الفرق، ند�رو الوز�رûا وا�د العدد دzش ند�رو وا�د التعديل اح
تعديل ا�يل مييش �لغرفة اTٔوىل فJه ٔ�ش3نو؟ فJه ننقصو ذيك الفرتة ¾نتقالية 
ٕاىل س3ن�ني، ٕاضافة ٕاىل س3نة ما بعد ا�يل �ادي يصدر فهيا القانون، ويف 

س3نني احلكومة Âش3تغل من U�ٔل املواAبة ومن U�ٔل ٔ�ننا نن�شلو  3هذيك 
اذوك البنات من اTٔماAن ا�يل كGش3تغلوا فهيا، و�كونومه ويلتحقوا oملدرسة ه

  . وما ٕاىل ذÌ، هذاك اش3تغال دûل احلكومة مع مzظامت اHمتع املدين
ا�يل ٔ�سايس هو ٔ�نه ما �كو�ش ال�شغيل يف هاذ الفرتة ¾نتقالية دûل 

Jنا �ل بنات Uدد، Tٔن �ادي نبقاو ك²س3مترو، وÌÄ احzا هاذ احلل لق 
وسط �لوزارة �لقطاع دûل ال�شغيل ب�ٔنه مييش يدي هاذ التعديل دûلنا لقªة 
الغرفة اTٔوىل، ونتوافقو Nىل هاذ التعديل، ما عندÜش ٕاشاكل، حنن نعرتف 
oلقمية املضافة لهاذ القانون، Tٔن فJه امحلاية ¾جÆعية، فJه Nدد من 

نع Aيترضب يف الصممي هباذ املق�ضيات إالجيابية، ولكن Aيجي لكيش ذاك امل 
  .الفرتة ¾نتقالية

احzا نلمتس اTٓن من الس3يد الوز�ر ب�ٔنه يدافع معنا Nىل هاذ التعديل 
دûلنا، وحنن س3نصوت oٕالجياب ٕاذا الزتم ب�ٔنه �ادي يدافع Nليه، ؤ�نه �ادي 

  .يتفق Nليه يف الغرفة اTٔوىل
  .وشكرا الس3يد الرئGس

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .ة الرئGسةشكرا الس3يد

اTٓن ٔ�عتقد ٔ�ن السادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء اHموNات قدموا 
  .يف ٕاطار املناقشة مدا�الت مك�وبة

تفضل oل²س3بة �لعدا� والتمنية، تفضل، فريق العدا� والتمنية، تفضل 
  .الس3يد املس�شار يف ٕاطار املناقشة

  :املس�شار الس3يد عبد الكرمي لهوا¦رشي
  .الرحمي والصالة والسالم Nىل محمد ٔ�رشف اÍلوقني �سم هللا الرمحن
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حنن فعال �مثن هاد املرشوع قانون اÄي Uاءت به احلكومة، وا�يل يف 
احلقJقة نعتربه خطوة م�قدمة oل²س3بة ملا هو اكÔن، ذÌ ٔ�ن مدونة الشغل 

  . نصت Nىل ٕاخراج هذا القانون
نون ٔ�نه ت�ٔخر ملا �زيد اليوم احلكومة ت�ٔيت هبذا القانون ونظن ب�ٔن هذا القا

" �دم البيوت"Nىل عقد من الزمن، بقي بني املرشع، بقي هؤالء اTٔطفال 
بني " العامالت املزنليات"و" العامل املزنليني"كام ¦سمى يف املدونة ٔ�و 

املرشع وبني املشغل، ال هو القانون خرج ليحمهيم، وال مه وUدوا يف هاذ 
  ).رمحة(املشغل 

ون oل²س3بة ٕالينا وهاذ مرشوع قانون هو يف احلقJقة لكن اليوم هذا القان
ولكن ، مرشوع ذو طبيعة اجÆعية، مرشوع فعال فJه Uانب حقويق

مرشوع نعاجل به ٕاشاكلية اجÆعية، فال ميكن نعاجل إالشاكليات ¾جÆعية 
  . oلطفرات

ٕاذن من الرضوري ٔ�ن �كون هناك تدرج فÈ يتعلق بتزنيل مق�ضياته، 
  . قع Uديدبتزنيل وا

نعم قªل قليل حتدث Nىل ٔ�ن إالماكÜت دûل املتابعة واملراقªة Nىل 
مس3توى مف�يش الشغل يه حمدودة Uدا Nىل مس3توى املؤسسات 

  إالنتاجJة، فكJف هبا ٔ�ن تغزو ؤ�ن تد�ل ٕاىل البيوت؟ 
اكينة صعوoت، لكن اليوم هذا واقع، اTٔطفال دûلنا حنن oلقدر oلرمحة 

ا هؤالء، oلقدر oلرمحة دûلنا oلعامالت والعامل املزنليني، Aبارا دûلنا ب�ٔبنائن
وصغارا، oلقدر اÄي نقول ب�ٔن هؤالء اكنوا يعGشون مع ٔ�ولئك املشغلني يف 
ظروف قد dكون قاس3ية، وحنن نعلمها، ولكن ٔ�ن dكون الظروف قاس3ية 
ا وجيدون GNشا لGس oلكرمي، ولكن املهم ٔ�ن جيدوا GNشا يؤهلهم لGسدو 

  .رمقهم وليقضوا �اجهتم، ولكن اليوم ¾نتقال املبارش قد جيعلنا يف ورطة
س3نوات، وا�يل يف  5حنن كنا مع الس3يد الوز�ر ملا Uاء التعديل دûل 

احلقJقة ٔ�نه ٔ�عطى فرتة انتقالية، فرتة انتقالية، لكن ٔ�قول ب�ٔننا حنن اليوم، 
سن هو اÄي وحنن �رشع، حنن بني ٔ�مر�ن، بني احلسن واTٔحسن، اTٔح 

�ريده، اTٔحسن هو املثال اÄي �ريده، هو الظروف والكرامة، هو Aرامة 
  . إال�سان، ولكن احلسن هو اÄي �ريده اليوم هبذا ال�رشيع

قلنا oن هاذ املرشوع قانون  - وهذا هو املدا�© دûلنا  -حنن قلنا 
 - كون اليوم، وهو يف �ٓخر هذه الوالية، لو مت فJه تعديل قد يؤUل، وقد �

موضوع ت�ٔجJل ٔ�كرث من ذÌ، يش س3ن�ني ٔ�و س3نوات  -ال قدر هللا 
  .ٔ�خرى

حنن اليوم �ريد ٔ�ن �كون هاذ مرشوع قانون خيرج اليوم ويبدا التطبيق 
دûلو والتفعيل دûلو من �دا، ولكن يف ٕاطار املمكن، املمكن اليوم هو ٔ�ن 

  . حنافظ Nىل هذه الفرتة ¾نتقالية
جب ٔ�ن نقلص، وجب ٔ�ن �كون هناك توعية نعم، وجب ٔ�ن نعاجل، و 

oٕماكنية Âشغيل هؤالء، ولكن يف ظروف الئقة، ٔ�ما ٔ�ن نذهب مªارشة ٕاىل 
  .املنع اللكي اليوم ابتداء، فهذا قد جند فJه صعوبة

وÜ�ٔ ٔ�ظن ب�ٔن قضاû اجÆعية مEل هذه وقعت فهيا ٕاشاكالت، 
 ٔTل املثال اJèىل سN رAمتديد، ؤ�ذÙلمتديد وا� Üوت واضطررªFمر املتعلق ب

الزوجJة Nىل سJèل املثال، اضطررTٔ Üن فهيا ٕاشاكالت اجÆعية ولGست 
ٕاشاكالت تعاجل مبنطق رûيض، ولكن البد ٔ�ن �كون، Ü�ٔ كنقولو ب�ٔن البد 
ٔ�ن �كون هناك تدرج ملعاجلة مEل هذه إالشاكليات ؤ�ن ٕاماكÜت التف�Gش 

، هاذيك الساNات ميكن لنا حىت ٕاىل قدرÜ نوفروها بعد û�ٔم ٔ�مكن نوفروها
نتلكمو Nىل مEل هذه القوانني ٔ�حJاÜ الصارمة، واليت ال متنح حىت مر�© 

  .انتقالية
  .شكرا الس3يد الرئGس

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . املس�شارشكرا الس3يد 
  .؟ تفضل عن فريق اTٔصا� واملعارصة..هل هناك

  :ٔ�محد تو�زي الس3يداملس�شار 
  الس3يد الرئGس،

  وزراء،السادة ال
  ٕاخواين املس�شار�ن،

يف الواقع كنا متنzGا، الس3يد الوز�ر، كنتو البارح فÈ خيص ا�لjة، كنا 
كام قال الس3يد املس�شار  -متنzGا ٔ�ن نصوت oٕجامع Nىل هذا القانون، Tٔن 

، من جممتع ومجعيات عندما dلكم Nىل ٔ�ن املغرب انتظر هذا القانون -ا�Tٔري 
�اكمH، �اكمل جتلياته الس3ياس3ية والنقابية املغريب اHمتع املدين، اHمتع 

وامجلعوية، ت�²ظر هاذ القانون ا�يل يف الواقع سريفع ش�Gا من العبء Nىل هاذ 
الرشحية الهامة من جممتعنا، واليت يف �الب اTٔحJان ت²متي ٕاىل العامل القروي 

  .والبادية املهمشة مzذ س3نني
، وكنا كذÌ متنzGا ٔ�ن ي�ٔيت Nىل كنا متنzGا ٔ�ن جيي هاذ القانون ويدوز

يدك، ٔ�نت Aوز�ر ت²متي ٕاىل حزب �دايث دميقراطي، ا�يل يف الواقع يدفع 
 Ìث كذèل حقوق إال�سان، وي�شûة دJويدافع عن هاذ املبادئ السام

  .oالتفاقJات اليت اخنرط فهيا املغرب
 راه املغرب، الس3يد الوز�ر، السادة الربملانيني، املغرب مايش جز�رة

بو�دها يف Nامل �ايل، ف�ينا عندÜ وا�د العدد دûل االتفاقJات اليت تُلزم 
املغرب، هناك وا�د العدد دûل اTٔس3ئ© مطرو�ة Nليمك Kحكومة فÈ خيص 
هاذ امليدان، وoلتايل �ٓش �ادي �كون �دا اجلواب دûلمك فÈ خيص ٔ�ننا 

ون، �ارج ٔ�ننا �رشع لعمل �ارج القان - هاذي يه املصيبة  - �رشع 
اMس3تور، �ارج املنظومة اMولية �لقانون، عندما �رشع ٔ�ننا ميكن خندمو 

  Nام؟  12وا�د عندو 
هاذي يه املصيبة، احzا بغينا �كون التدرج، ولكن نبغيو dكون عندمك 

Nام، مايش مشلك وdكون  18، قلنا 18الشjاNة الاكم©، احzا ما قلناش 
هاذ الفرتة اليت جيب فهيا املنع والقطع  س3نني، 3عندÜ فرتة دûل Nامني ٔ�وال 
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مع Âشغيل الف�يات وÂشغيل اTٔفراد دا�ل املنازل ا�يل يه كتعرفوها 
وAيعرفوها املغاربة Nىل ٔ�هنا كتد�ل ٕاىل ظلامت، وقÂ Æسدوا البªGان �ٓش 

  .Aيطرى متا، هللا N�ٔمل
K ىل ٔ�ن �كون هاذ القانون من ٕانتاجمك ٔ�نمتN اzGا، متنzGلتايل متنoصف و

دميقراطي �دايث يف هذه احلكومة، ولكن الحظنا Nىل ٔ�ن عضو الفريق 
 Ìنه ي²متي كذTٔ الش؟N ،لمك، اليس ٔ�معو، ك²شكروه هنا، اليس ٔ�معوûد
مايش �ري ٔ�نه يف ا�Tٔلبية، Tٔن اMميقراطية ما فهياش ا�Tٔلبية، اMميقراطية 

�يل اك�ن حىت عندÜ كربملانيني Tٔن الشعب املغريب ٔ�عطاÜ وا�د الصوت ا
احلكومة، ولو ٔ�ننا يف ٔ��لبية، نقول �لحكومة ال، Nالش؟ Tٔن عندي 

  .تفويض دûل اHمتع
ٔ�معو دار وا�د احلاUة البارح اليت ٔ�شكره ؤ�هنئه Nىل ٔ�نه oلرمغ من ٔ�نه 
ي²متي ٕاىل فرق ا�Tٔلبية Uاب ذاك التعديل، ومتاشzGا احzا مع ذÌ التعديل، 

يل ا�يل Uاب اليس ٔ�معو، نظرا لتكوينه، ٔ�وال، قلنا ٔ�ننا منش3يو مع التعد
  .مايش dكوينه، dكوينه يف اHمتع، dكوينه يف القانون، امجلعوي ٕاىل �ٓخره

ٕاذن كنا ٔ�ننا متنzGا Nىل ٔ�نك تص²ت بعدا Tٔمعو ا�يل هو جزء من فريق 
ا�Tٔلبية، و�كون توافق Nىل تعديل ا�يل لكنا م�فقني Nليه، مجيع ا�Tٔلبية، 

oت، نتفقو Nىل هاذ التعديل �كون تعديل دûل ا�لجنة، oش مير مجيع النقا
هاذ القانون بوا�د النوع دûل إالجامع دا�ل اHلس، وحنلو هاذ إالشاكلية، 
ال ميكن ٔ�ن �رشعن، ال ميكن ٔ�ن �رشع �ارج اMس3تور، �ارج القانون، 

 21رن ونقول ٔ�ننا اليوم ك²رشع �لمغرب، دو� ٔ�عباد هللا، دميقراطية يف الق
Nام، هاذي راه  18تقول حبمك القانون ٔ�ننا ميكن ٔ�ن خندمو الناس ٔ�قل من 

  .مصيبة، هاذي مصيبة Aبرية Aبرية Uدا
نتفهمو اجلانب ¾جÆعي ولكن ما تفهمناشاي ا�لغط ا�يل �ادي ينوض 

�دا، �دا �ادي ينوض لغط Aبري يف جzيف، �ادي . Nليمك �دا يف جzيف
وضوع، والناس ووا�د العدد دûل املنظامت ينوض لمك فÈ خيص هاذ امل

، وoلتايل اكن من الشjاNة، )le virage(ك�س3نامك �ري يف .. ووا�د العدد
اكنت من ا�لياقة، اكن من املبدٔ�، اكن من املعقولية Nىل ٔ��مك تتصنتوا �لعقل، 
�لعقل، �لعقل، مايش �لمفهوم دûل ا�Tٔلبية واملعارضة، �لعقل وترتيثوا، ما 

oس، نصوتوا قªل، Aيف ما قلتوا، ٔ�نمت عندمك ٕاشاكل مع غي�سد فهيا 
الربملان، ي�سد وال ما ي�سد، ند�رو دورة اس3تzFائية، ٔ�ش3نو املشلك؟ 
القوانني دا�رة، ند�رو دورة اس3تzFائية فهيا هنار، فهيا �ري هاذ القانون 

  .بو�دو
غرب oلتايل هاذ إالAراه دûل الوقت هو اÄي سوف يؤOر Nىل مسعة امل

يف اHال احلقويق، هو ا�يل غيجعل احلكومة املغربية �دا يف جzيف وقت ما 
توضع التقر�ر دûلها، ��سمع ما ال يطاق فÈ خيص هذا القانون، Tٔهنا 
رشعت �ارج القانون، Tٔهنا رشعت ضد ال�رشيعات اليت وقعت Nلهيا Nىل 

ذ املغزى دûل هاذ الصعيد اMويل، و�متناو Nىل ٔ��مك تفهموا هاذ املوضوع وها
  .التعديل اÄي طلبناه

  .شكرا

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . شكرا

؟ تفضيل اTٔخت ..هل هناك فريق من الفرق ٔ�و من اHموNات �ريد
ûرO.  

  :املس�شارة الس3يدة Oرû حلرش
  .شكرا الس3يد الرئGس

يف احلقJقة هذا يشء مجيل Nىل ٔ�ننا مكس�شار�ن ومس�شارات ¦س3ت�Oٔر 
رشوع القانون، وهو كذÌ مرشوع قانون اÄي اس3ت�Oٔر اهÆمzا هاذ م 

  . الرٔ�ي العام لكه املغريب وامجلعيات احلقوقJة وكذÌ امجلعيات ال²سائية
حنن يف نقاش3نا مع الس3يد الوز�ر يف ا�لجنة قلنا لو Nىل ٔ�ننا ال ميكن ٔ�ن 
ننكر Nىل ٔ�ن هناك وا�د اخلطوة ٕاىل اTٔمام oل²س3بة لعامالت املنازل، ؤ�ريد 

ن ٔ�ذAر الس3يد الوز�ر Nىل ٔ�ن هناÌ الزتامات دولية لنا حنن كنقاoت وهلم �ٔ 
Aوز�ر ال�شغيل وTٔرoب العمل، Tٔننا مzخرطون مجيعا .. كذÌ مه مكمثيل

فÈ �سميه العمل الالئق وتطبيقه، وهناك �رامج Nىل املس3توى الوطين، 
  .ا�يل مzخرط فهيا املغرب

نة oل²س3بة �لعمل الالئق هو القضاء من بني اTٔش3ياء اTٔساس3ية ا�يل اكي 
Nىل Âشغيل اTٔطفال، واحzا ما غميكن لناش �كون عندÜ سكزيوفريJ²ا، ٔ�ننا 
عندما �كون يف املنتدûت اMولية وعندما dكون هناك �رامج دولية، نتلكم 
Nىل القضاء Nىل Âشغيل اTٔطفال، وعندما �ريد ٔ�ن �رشع مكغاربة �زولو هاذ 

  .النقطة
بة لنا كنعتربو Nىل ٔ�ن يف ٕاطار النقاش ا�يل اكن، كنقولو احzا oل²س3 

املاكن الالئق �لطفل هو يف املدرسة، وٕاذا مل dمتكن املدرسة ٔ�نه ميكن لو 
¦ش3تغل يف املدرسة، فهناك الرتبية �ري النظامJة، هناك كذÌ التكو�ن 

  .املهين
ال، ٔ�و. فJه وا�د الصعوبة -كام ذAرو اTٔخوات  -7نيا، هذا معل ا�يل 

 Ì يقولA نهTٔ طفال؟Tٔشغيل اÂ غيي²ش حىتo الش ماN ل²س3بة لناo اzاح
ب�ٔن ويل اTٔمر ميكن لو ٔ�نه يد�ر عقد Âشغيل �لبنات، �ادي �شجعو، 

جييبوا .. �²شجعو ٔ�ن اoٓTء يبقاوا ميش3يوا يد�روا عقد Âشغيل يوMوا يف ذاك
نعرفوه اكملني بناهتم و¦س3تغلومه يف ذاك الفرتة، وهذا يشء اك�ن، واحzا ك 

  .مكغاربة
احzا oل²س3بة لنا كذÌ كنعتربو ب�ٔنه الطف© ٔ�و الطفل قارص Tٔنه هيم 

، ما Aيكو�ش واك�ن )vulnérable(اجل²سني كGش3تغل Aيكون يف وضعية 
كذÌ ا�يل اك�ن فÈ خيص حقوق الطفل رضوري ما �راعيو �لص�ة 

مجموNة دûل اTٔش3ياء  النفس3ية واجلسدية دûلو والعمل دûلو، مادام ٔ�نه هناك
ا�يل ما Aميكن لناش ٔ�ننا نعرفوها Tٔن العمل هو يف البيوت، ٕاذن من واجªنا 

  .ٔ�ننا حنميوه ومن واجªنا ٔ�ننا �كونو ضد
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هاذ الفرتة ¾نتقالية احzا كنعتربوها ب�ٔهنا تد�ل يف ٕاطار ما تقدم فJه 
HموNة املغرب oل²س3بة Hال حقوق الطفل، واحzا كنف�خرو حىت oل²س3بة 

دûل اMول مبا فهيا ٔ�مر�اك فÈ خيص ٔ�ننا مكغرب مصادقني Nىل اتفاقJات 
حقوق الطفل، مفا ميكن لناشاي نصادقو Nىل اتفاقJات، ويف جمال التطبيق 
نوليو كند�رو ٔ�ش3ياء ٔ�خرى، واحzا كنطلبو من الس3يد الوز�ر ٔ�نه Nاود يقªل 

ك حىت هنار جنيو هاذ التعديل، مييش يعاود �لمjلس واحzا غن»دمو مع
  .�شدو هذا، ولكن ما ميك²ش ٔ�ننا كنقاoت واحzا �ارض�ن مير هاذ اليش

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا الس3يدة املس�شارة

هل هناك فريق من الفرق احملرتمة ٔ�و مجموNة �ريد ٔ�ن يتد�ل يف ٕاطار 
  املناقشة؟ 

Ìس3تاذ الكرمي عن الفريق ¾شرتايك.. ٔ�فهم من ذTٔتفضل ا.  

  :شار الس3يد عبد امحليد فاحتياملس� 
  .شكرا الس3يد الرئGس

  الس3يد الوز�ر،
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

هاذ مرشوع القانون يف حقJقة اTٔمر حنن خنتلف مع احلكومة يف 
، فÈ يتعلق 6املقاربة، املقاربة ا�يل Uات هبا احلكومة، �اصة يف املادة 

  .بتدبري حJاة إال�سان
س3نة ٕاىل  16س3نوات ا�يل ن�²قل من  5© دûل الغريب ٔ�نه ٕاعطاء �

 )liquider un stock(س3نة، Vٔننا �ريد عندÜ وا�د اÍزون وبغينا  18
وهذا ال ميكن ٔ�ن نتعامل مع الèرش، مع املغاربة، وحنن نبحث Nىل حتسني 

  . جودة احلياة يف بالدÜ، ٔ�ن نتعامل هبذه املقاربة
نذهب ٕاىل الوسط وقدمzا ÌÄ رمغ ذÌ، رمغ ذÌ، قلنا ٔ�نه ٔ�ن 

التعديل اÄي تلته زمJليت السابقة، ÌÄ فzحن يف هاذ القانون وا�يل يف 
ا�لجنة متت املصادقة Nليه، احلكومة Uابت تعديل لتعود ٕاىل اTٔصل ا�يل 
اكن يف املرشوع، وهذا حييلنا بطبيعة احلال Nىل Nدم قدرة اجلهاز ال�رشيعي 

  .نة احلكومJة وهمينة اجلهاز التنفJذياليوم ٔ�ن ولو ٔ�ن يتحرر من الهمي 
ٕاذن ٔ�صبحنا رهينة Kجهاز Âرشيعي رمغ ٔ�ن اMس3تور يقول ب�ٔن ال�رشيع 

  .اخ�صاص حرصي ��س3تور
فٕاننا اليوم لßٔسف الشديد ٔ�صبحنا رهاÔن Mى اجلهاز التنفJذي ٔ�ن 
ميرر ما ٔ�راد، مادامت هناك ٔ��لبية تقªل هبذا الواقع، ÌÄ فzعتقد ٔ�نه من 

حلكومة اليوم Nىل اTٔقل ٔ�ن Âس3متع ٕاىل هذا التعديل، هو فJه �ل واجب ا
وسط، و�ريد من احلكومة ٔ�ن ترتاجع عن التعديل ا�يل Uات به ؤ�ن يبقى 
املرشوع كام Uاء يف ا�لجنة Tٔن هذا فJه ٕاعطاء صورة لب�Ü يف العامل، رمبا 

 Üميقراطيات املوجودة اليوم ا�يل عندMد يف اJهاذ س3نكون الب� الوح
  .القانون، oلتايل هذا س3يعيب ب�Ü ٔ�كرث مما س3ي»دمه

  .وشكرا

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . شكرا الس3يد املس�شار

  اك�ن يش فرق بغاوا يد�لوا السادة الرؤساء؟ 
كنعتقد  -ٕاذن ٔ�عترب ٔ�ن oيق الفرق واHموNات هناك مدا�الت مك�وبة 

 .ومنر ٕاىل التصويت Nىل مواد مرشوع القانون -
  .ٕاىل مسحيت يل الس3يدة املس�شارة، املادة اTٔوىل: ة اTٔوىلاملاد

  oٕالجامع؛: املوافقون
  .لGس هناك ال معارض وال ممتنع

  : املادة الثانية
  .oٕالجامع: املوافقون
  : املادة الثالثة

  .oٕالجامع
  : املادة الرابعة
  .إالجامع

ء Nىل ورد Nلهيا تعديل من احلكومة، �ريم ٕاىل إالبقا: املادة اخلامسة
  .املادة كام متت املصادقة Nلهيا من طرف جملس النواب

من النظام اMا�يل تنص Nىل ٔ�ن  195وطبقا �لنظام اMا�يل ٔ�ن املادة 
من النظام اMا�يل،  195من اMس3تور واملادة  �83لحكومة، طبقا �لامدة 

Tٔعضاء اHلس و�لحكومة احلق يف تقدمي تعديالت �ش�ٔن النص املعروض "
Hىل اNل احلكومة، "لس يف اجللسة العامةªينا تعديلني من قM ٓنTفا ،

، فZ ٔ�ن احلكومة قدمت ورد 6والثاين يتعلق oملادة  5اTٔول يتعلق oملادة 
من قªل احلكومة ٔ�عطي اللكمة �لحكومة  5فهيا تعديل خبصوص املادة 

  . يللتقدمي التعديل، ومنر بعد ذÌ ٕاىل املسطرة دûل التصويت Nىل التعد
  .تفضل الس3يد الوز�ر

  :الس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجÆعية
  .شكرا الس3يد الرئGس

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
هاذ التعديل �س3يط Uدا، اكن فJه نقاش يف ا�لجنة، هيم الفقرة ما قªل 

، مت "ٔ�ي مرض معد"ا�Tٔرية، اس�ªدال املادة Uات من جملس النواب ب 
، احzا كنعتربو ب�ٔن املرض املعدي، وهاذ "ٔ�ي مرض مزمن" تعديلها ب

 Èخيص النواب وف Èاليش راه قلهتا البارح، نقاش اكن طويل وعريض ف
خيص حىت املس�شار�ن، ٔ�ن اTٔمر يتعلق فقط oملرض املعدي يه فهيا 
إاللزامJة دûل إالخªار، يعين Nالش املرض املعدي ا�يل Aي�²قل ٔ�ما املرض 

ه املفروض Nىل ذاك املشغل ٔ�نه خيرب العامل ٕاذا اكن مرض مزمن املزمن را
هذاعندو يش �اUة، هذا عندو ) handicapé(ٔ�ن �ادي يقول هذا 

السكر، Tٔن Aيعاجلو Aيقابلو، ولكن مEال مرض معدي هو ا�يل �م، هو 
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  .ا�يل فJه ٕاجªارية، وoلتايل هذا هو صلب التعديل ا�يل جJنا به

  :الس3يد رئGس اجللسة
  ، نقطة نظام؟ ال

ال، ال، ما اكي²ش Âساؤل، لGس هناك نقاش oل²س3بة �لتعديل املقدم 
  . من قªل احلكومة

  ..ال، ٕاىل اك�ن هناك نقطة نظام يف ٕاطار ال�س3يري.. منر

  :الس3يد رئGس اجللسة
ٔ�عرض التعديل Nىل التصويت، التعديل املقدم من قªل احلكومة 

لس3يد الوز�ر، ٔ�عرض التعديل Nىل اليت Uاءت يف لكمة ا o5ل²س3بة �لامدة 
  .التصويت

  ؛26= املوافقون Nىل التعديل
  لGس هناك معارض؛: املعارضون �لتعديل املقدم من قªل احلكومة

  .23= املمتنعون، املمتنعون �لتعديل
املقدم من  �5كون التعديل صادق اHلس Nىل التعديل الوارد يف املادة 

  .طرف احلكومة
Nىل التصويت بعد التعديل، بطبيعة احلال، اÄي ٔ�عرض املادة اخلامسة 

  :طرٔ� Nىل املادة اخلامسة
  ؛26= املوافقون، نقلبوها، املوافقون

  .بعد تعديل املادة اخلامسة 23= املعارضون
  ..املمتنعون

  .فعال ٔ�عرض املادة اخلامسة Nىل التصويت
  ؛26= املوافقون

  ؛0= املعارضون
  .23= املمتنعون

 نفس اليشء، ورد Nلهيا تعديل من احلكومة كذÌ: املادة السادسة
  . �ريم ٕاىل إالبقاء Nىل املادة كام متت املصادقة Nلهيا من طرف جملس النواب

  .اللكمة �لس3يد الوز�ر لتقدمي التعديل

  :الس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجÆعية
  .شكرا الس3يد الرئGس

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لك، واس3متعت ٕاىل لكامت الس3يدات والسادة ممثيل الفرق Ü�ٔ ٔ�تفهم ال

  . الربملانية
س3نني  5ٔ�تفهم، ولكن احzا تقد�رÜ يف احلكومة ٔ�ن الفرتة ¾نتقالية دûل 

س3متكzنا وتعطينا الوقت الاكيف ملعاجلة بعض إالشاكليات املطرو�ة من قªيل 

الناس يبقاوا  Nام oش 15ٕاNادة النظر يف ٕاجªارية التعلمي، oش ما يبقاش 
  . Nام، من قªيل توفري اTٓليات 18يقراوا حىت ل 

س3نني �كفي ٔ�ننا نقدمو وا�د التعديل  5ٕاذا توفرت الرشوط قªل 

�س3يط oش نوضعو �د ل�شغيل اTٔطفال ٔ�وال الناس ا�يل ما عندهومش 
  .Nام 18ٔ�قل من 

، فªالتايل oش نعطيو �لمجمتع دûلنا اكمل الوقت oش هيضم هاذ التغيري
Tٔن هو تغيري Aبري Uدا، راه كن�²قلو من ال يشء من العدم ٕاىل يشء ممتزي 

Üرشف بالدGرائع، �لك رصا�ة، ك .  
و�الفا ملا قJل، هاذ اليش ما Aيحشمش بالدÜ يف املنتظم اMويل، حنن 
يف تنامغ \م مع املق�ضيات اTٔممية املعمول هبا يف جمال حقوق إال�سان، 

لسادة املس�شار�ن احملرتمني oش يتعاملوا ٕاجياo مع وكنمتىن من الس3يدات وا
  .هاذ التعديل ا�يل كتقدمو احلكومة

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا

  .Nىل التصويت التعديلٔ�عرض 
  . حنس3بوه. نفس العدد: املوافقون �لتعديل ا�يل Uاءت به احلكومة

  ؛27= املوافقون.. املوافقون، اك�ن طلب دûل
  ؛23= املعارضون �لتعديل

  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون
بذÌ �كون قد صادق اHلس Nىل التعديل اÄي Uاءت به احلكومة 

  .خبصوص املادة السادسة، واليت Uاءت Nىل لسان الس3يد الوز�ر
  .ٔ�عرض املادة السادسة �لتصويت بعد التعديل بطبيعة احلال

  ؛27= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .)0(ال ٔ��د = املمتنعون

  .سابعة مل يطرٔ� Nلهيا تعديل، املادة السابعة oٕالجامعاملادة ال 
  : املوافقون

  .oٕالجامع
  : 8املادة 

  .oٕالجامع
  : 9املادة 

  .oٕالجامع
  : 10املادة 

  .oٕالجامع
  : 16، 15، 14، املادة 13، املادة 12، املادة 11املادة 

  .oٕالجامع
  : 19، املادة 18، املادة 17املادة 

  .oٕالجامع
  .، هذه التعديالت لكها oٕالجامع22، املادة 21املادة ، 20املادة 

  oٕالجامع؛: املوافقون
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  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون

  :23املادة 
كذÌ، تعادلت اTٔصوات دا�ل ا�لجنة خبصوص  23هنا املادة 

من النظام  72التعديل املقرتح Nىل املادة، وكذÌ طبقا ملق�ضيات املادة 
  . �لمjلس، يعرض Nىل اجللسة �لبت فJهاMا�يل

اللكمة �Tٔد مقديم التعديل من فريق اTٔصا� واملعارصة، الكونفدرالية 
  .اMميقراطية �لشغل، ¾حتاد املغريب �لشغل، ¾حتاد ¾شرتايك

ٔ��د السادة املس�شار�ن هلم اللكمة من U�ٔل تقدمي التعديل اÄي 
  .تعادلت خبصوصه اTٔصوات دا�ل ا�لجنة

  هل هناك من مس�شار دا�ل الفرق اTٔربعة؟ 
  . الس3يد الرئGس، تفضل

  .الس3يد رئGس فريق اTٔصا� واملعارصة

  :املس�شار الس3يد عبد العز�ز بنعزوز
�لمر�© ¾نتقالية،  6التعديل �روم ٕاىل املالءمة مع التعديل يف املادة 

  . س3ن�ني
  م�ش3بFني oلتعديل؟

  :الس3يد رئGس اجللسة
  . لرئGسشكرا الس3يد ا

  .اللكمة �لحكومة خبصوص هاذ التعديل

  :الس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجÆعية
معليا التعديل  -كام قال الس3يد رئGس الفريق  - ٕاذن، مادام oلطبع 

كام Aيقولوا oلفرا�سوية، الغي، �ري ذي موضوع، �ري ) caduque(ٔ�صبح 
  .ذي موضوع

الءمة مع التعديل دûلمك يف ٕاذا اكن فقط �لمالءمة، Tٔن قدم�وا يف امل
مادام اTٓن التصويت حصل، فالتعديل دûلمك ٔ�صبح �ري ذي . 6املادة 
  .موضوع

  :الس3يد رئGس اجللسة
  .شكرا

  . ٔ�عرض التعديل Nىل التصويت
  . ٔ�عرض، ٔ�عرض التعديل Nىل التصويت

اليس تو�زي، هللا �ريض Nليك، هللا �ريض .. ٔ�عرض. ال، اليس تو�زي
ٕاىل مسحيت اليس تو�زي، هللا .. �ليوÜ.. ٔ�عرض، ال. زيNليك، اليس تو�

  .خيليك، ٔ�عرض التعديل Nىل التصويت
  ؛23= املوافقون Nىل التعديل

  ؛27= املعارضون

  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون
  .يعين، التعديل قد رفض من قªل اHلس

  :نفس العدد، يعين: �لتصويت بدون تعديل 23ٔ�عرض املادة 
  ؛27= املوافقون

  ؛23= ارضوناملع
  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون

  .مل يطرٔ� Nلهيا تعديل، oٕالجامع 24املادة 
  .oٕالجامع: املوافقون

  .oٕالجامع: 25املادة 
 Ìٕالجامع: 26املادة كذo.  

، كذÌ نفس، نفس إالشاكلية دا�ل ا�لجنة، تعادلت 27املادة 
  . اTٔصوات دا�ل ا�لجنة خبصوص التعديل املقرتح Nىل املادة

Ìىل  72 طبقا �لامدة كذN لس، يعرضjا�يل �لمMمن النظام ا
  .اجللسة العامة �لبت فJه

اللكمة كذ�Tٔ Ìد مقديم التعديل من فريق ¾حتاد العام ملقاوالت 
  نعم؟. املغرب، اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن

  .مت حسب
  . مت حسب التعديل
مة يف هاذ مااكي²ش يش �اUة؟ مااك�ن عندك يش لك. اللكمة �لحكومة

  إالطار؟ 
  .�لتصويت 27التعديل قد حسب، وoلتايل، ٔ�عرض املادة 

  oٕالجامع؛: املوافقون
  ؛)0(ال ٔ��د : املعارضون
  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون

ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت بعد التعديل اÄي Uاء يف 
  :من قªل احلكومة 6واملادة  5املادة 

  .ما خيص هاذ املرشوع؟ صايف هل هناك ٕاجامع يف: املوافقون
  .ٔ�عرض مرشوع قانون �رم�ه Nىل التصويت

  ؛27نفس العدد = املوافقون
  ؛23= املعارضون
  ).0(ال ٔ��د : املمتنعون

 ،Ìىل مرشوع قانون رمق وبذN لس قد وافقHبت�ديد  �19.12كون ا
 رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة oلعامالت والعامل املزنليني يف ٕاطار قراءة

  .7نية
  .ورفعت اجللسة

***************************  
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  املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة املدا�الت: م_الحق
I.قانونني تنظمييني يمرشوع: 

، املتعلق 27.11، يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 20.16رمق  - 
 مبjلس النواب؛

املتعلق  29.11ي رمق يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظمي 21.16رمق  - 
 .Tٔoحزاب الس3ياس3ية

 :مzاقشة املرشوNني معا: ٔ�وال
  :مدا�© الفريق ¾س3تقاليل �لو�دة والتعادلية.1

  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني
  الس3يد الرئGس،

  الوزراء، الس3يدات والسادة
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

يق ¾س3تقاليل �لو�دة والتعادلية ٔ�ن ٔ�تد�ل يف ٕاطار ¦رشفين oمس الفر 
يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  20.16 قانون رمق مzاقشة مرشوع

يقيض بتغيري  21.16 قانون رمق املتعلق مبjلس النواب ومرشوع 27.11
  .املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11وdمتمي القانون التنظميي رمق 

 ٔ�ن تمت مzاقشة هاذ�ن القانونني، بعيدا عن ال�شكJك بداية، كنا �متىن
وAيل االهتامات، كنا �متىن ٔ�ن تمت مzاقش3هتام يف جو ملؤه امحلاسة والروح 

ٔ�كتو�ر عرسا وطنيا، ت�²رص فJه اMميقراطية وي�²رص فJه  7الوطنية واعتبار 
ٕاننا يف حزب ¾س3تقالل، كنا وس3نظل دوما �س3تحرض املصل�ة . الوطن
�لوطن �الل ممارس�zا Mورينا ال�رشيعي والرقايب، واعتقدÜ �اطئني العليا 

ٔ�ن احلكومة س��jاوب مع تعديالت حزبنا يف جملس النواب، وNليه فٕاننا 
ندمع لك ¾قرتا�ات اليت اقرتaا زمالؤÜ يف الغرفة اTٔوىل، Tٔننا نعترب 

  . ٔ�نفس3نا جسم وا�د وذات وا�دة
  الس3يد الرئGس،

  الوزراء، الس3يدات والسادة
  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،

ٕان التعديالت اليت مت تقدميها من قªل الفريق ¾س3تقاليل، كنا هندف 
من �اللها ٕاىل احلفاظ Nىل املك�س3بات وحتسني العملية ¾نت»ابية وحتصيهنا 

ومن ٔ�مه هذه النقط اليت مت التنJèه ٕاÙهيا Nدم ا�رتام . يف خمتلف مرا�لها
تور اÄي نص Nىل حتقJق املناصفة بني اجل²سني، لكن من اMس3  19الفصل 

احلكومة ذهبت عكس التيار، ٕاذ مل Âس3تجب Tٔي تعديل قدم يف هذا 
الباب، ويف موضوع إالرشاف Nىل ¾نت»اoت س3بق �لفريق ¾س3تقاليل 
ٔ�ن تقدم مبقرتح قانون �ريم ٕاىل ÂشكJل جلنة وطنية �لسهر Nىل العملية 

ا السالمة الاكفJة، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل Âس3تجب ¾نت»ابية، حىت نضمن له
، بل ذهبنا ÌÄ6%، ويف جمال العتبة، ارت�ٔى الفريق ٔ�ن تبقى يف �س3بة 

حىت نضمن خريطة س3ياس3ية واحضة بعيدا عن  %10ٕالىل الرفع مهنا ٕاىل 

واملالحظة اليت نود ٕا7رهتا، الس3يد الرئGس، . البلقzة وال�ش3تGت والتجزيء
�لية ٔ�حضت خصام لßٔحزاب الس3ياس3ية، وÌÄ دNا ٕاىل Aون وزارة اMا

من القانون التنظميي Hلس النواب، اليت تJèح  88زمالؤÜ ٕاىل �ذف املادة 
�لوالة والعامل الطعن يف النتاجئ ¾نت»ابية، وهذا ما حصل يف ¾نت»اoت 

  .ا�Tٔرية Hلس املس�شار�ن
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  21.16 قانون رمق ٔ�ما ما يتعلق مبرشوع

املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية فقد Uاء oٕجراءات تقzية  29.11التنظميي رمق 
  .Uديدة لفائدة اTٔحزاب الس3ياس3ية

  الس3يد الرئGس،
  الوزراء، الس3يدات والسادة

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
ج مzترصا من هذه ٕان اÄي جيب ٔ�ن خير  - وكام س3بق ٔ�ن قلنا  -ٕانه  

¾نت»اoت لGس حزo بعينه ٔ�و ٔ�حزاo بل الوطن، اÄي فوق امجليع و¦سع 
  .�لجميع

 :مدا�© فريق اTٔصا� واملعارصة.2
  الس3يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس فريق اTٔصا� واملعارصة Tٔعرض موقفzا من 

يقيض بتغيري وdمتمي القانون  20.16ي رمق مضامني مرشوع قانون تنظمي
املتعلق مبjلس النواب ومرشوع قانون تنظميي رمق   27.11التنظميي رمق 

املتعلق Tٔoحزاب  29.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 21.16
الس3ياس3ية، املعروضني Nىل ٔ�نظارÜ اليوم، ويه نفس املناس3بة لنjدد 

Äىل املوقف اN ÜيدAٔىل ت�N راسة والتصويتMي س3بق لنا ٔ�ن ٔ�بديناه حلظة ا
مرشوع القانون املتعلق �oلواحئ ¾نت»ابية وNىل مجموع القوانني املؤطرة 

  .لالس3تحقاقات ¾نت»ابية املزمع ٕاجراؤها هذه الس3نة
مواقف تعكس مدى توجس3نا من اTٔجواء القªلية اليت oتت تعرفها هذه 

كد ٔ�ن لك هذه اTٔجواء تعكس ارجتالية احلكومة من املؤ. احملطة اMميقراطية
يف تدبريها لهذه ا�لحظة الس3ياس3ية، بدءا من املشاورات اليت ٔ�طلقهتا مع 
خمتلف الفرقاء الس3ياس3يني، واليت اكنت ٔ�قرب مهنا ٕاىل موقف إالخªار بدل 
مشاورات ت�ٔ�ذ بعني ¾عتبار �ٓراء ومواقف اTٔحزاب الس3ياس3ية املشاركة 

  . اقاتيف هذه ¾س3تحق
مع اTٔسف، لك خطاoت املظلومJة وال�شكJك القªيل يف نتاجئ هذه 
¾نت»اoت املرتقªة اليت ميارسها الس3يد رئGس احلكومة وحزبه لكام اقرتب ٔ�ي 
اس3تحقاق انت»ايب من U�ٔل ابزتاز الشعور oلتعاطف، س3يكون لها oلغ 

ناخªني، الت�ٔثري Nىل العملية ¾نت»ابية �رمهتا وNىل �سب مشاركة ال 
oعتبارها ترصحيات صادرة من قªل �ات اكن من اTٔوىل ٔ�ن Âسامه يف 
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�لق ٔ�جواء سلمية اس3تعدادا لنjاح هذا املسلسل اMميقراطي اÄي يعكس 
  . سريورة إالصال�ات احلقوقJة اليت oرشهتا بالدN Üىل ام�داد س3نوات

  الس3يد الرئGس،
اÄي تنعم به بالدÜ يف  وامه من �زايد Nىل ٔ�جواء ¾نف�اح و¾س3تقرار

حميط ٕاقلميي يعGش ٔ�وضاNا �ري مس3تقرة Üس3يا ٔ�و م�ناس3يا ٔ�ن ما تعرفه 
بالدÜ من مسلسل دميقراطي لGس وليد حلظة س3ياس3ية Nا�رة، بقدر ما هو 
تتوجي ملسار من إالصال�ات املؤسساتية واحلقوقJة اليت رامكهتا بالدÜ بقJادة 

�داد س3نوات وoٕسهام لك القوى صاحب اجلال�، حفظه هللا، Nىل ام 
  .اMميقراطية واحلداثية

ٕاننا يف فريق اTٔصا� واملعارصة، وتقد�را Tٔمهية ا�لحظة الس3ياس3ية 
وتعبريا مzا Nىل رغب�zا وعزمzا اAٔTيد Nىل جناح هذه ¾س3تحقاقات، سعينا 
�شلك فعال لتجويد النصوص ال�رشيعية اليت تؤطر ¾س3تحقاق النيايب 

ٔ�ن اTٔمر يتعلق oٕد�ال تعديالت حمدودة Nىل النظام ¾نت»ايب  املقªل، رمغ
اخلاص مبjلس النواب ومالءمة النص احلايل مع التعديالت اليت مت اعÆدها 

  .2015ش3ت²رب  4مبناس3بة ¾نت»اoت امجلاعية واجلهوية ل 
ويف هذا إالطار نعرب عن ارتياحzا لتjاوب وزارة اMا�لية مع توجس3نا 

N�ٔ سجيلÂ ليب �شلك يدعو من�Tٔل احلزب اªني من قªداد من الناخ
  .لالرتياب

كام ندمع oملوازاة مع ذÌ لك التعديالت اليت dروم مراجعة dرAيبة لواحئ 
الرتش3يح الوطنية فÈ يتعلق oجلزء اÍصص �لش3باب، واÄي ¦ش3متل Nىل 

مقعدا، وذÌ من �الل ف�ح oب الرتش3يح ٔ�مام dرش3ي�ات الشاoت  30
كام نعرب عن دمعنا ملقرتح ختفJض �س3بة العتبة . �لمتثيلية ال²سويةدعام 

، هذا التعديل %3ٕاىل  %6املطلوبة �رمس اMواÔر ¾نت»ابية احمللية من 
اÄي س3يفسح اHال ٔ�مام خمتلف اTٔحزاب الس3ياس3ية، ويؤسس Mميقراطية 

  .ÂشارAية حقJقJة بدل ¾ح�اكم ٕاىل مzطق ا�Tٔلبية العددية
  رئGس،الس3يد ال

اÄي يقيض بتغيري  21.16فÈ يتعلق مبرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية، فٕاننا نعرب  29.11وdمتمي القانون التنظميي رمق 

عن جتاوبنا مع لك املق�ضيات اجلديدة اليت س3متكن من دمع إالطار العام 
خمتلف اTٔحزاب املنظم لالس3تحقاق ¾نت»ايب املقªل، وذN Ìرب متكني 

الس3ياس3ية من ت�ٔسGس حتالفات انت»ابية مالءمة مع التعديالت اليت مت 
اعÆدها من قªل، وخولت لßٔحزاب الس3ياس3ية ٕاماكنية ت�ٔسGس حتالفات 

كام . مبناس3بة انت»اب ٔ�عضاء اHالس امجلاعية واجلهوية ؤ�عضاء الغرف املهنية
عام وتعز�ز الشفافJة والت»ليق �مثن لك إالجراءات الرامJة ٕاىل صيانة املال ال

  . ارتباطا Moمع العمويم الس3نوي املقدم لفائدة اTٔحزاب الس3ياس3ية
من U�ٔل ذÌ، فٕاننا يف فريق اTٔصا� واملعارصة نصوت Nىل مرشوع 

 27.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  20.16القانون التنظميي رمق 
يقيض  21.16ومرشوع قانون تنظميي رمق املتعلق مبjلس النواب oالم�ناع، 

املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية  29.11بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 
  .oٕالجياب

 :مدا�© فريق العدا� والتمنية.3
ٔ�تد�ل اليوم oمس فريق العدا� والتمنية مبjلس املس�شار�ن ملناقشة 

القانون التنظميي رمق يقيض بتغيري وdمتمي  20.16مرشوع قانون تنظميي رمق 
يقيض  21.16املتعلق مبjلس النواب ومرشوع قانون تنظميي رمق  27.11

  .املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 
من ٕاجراءات  20.16واعتبارا ملا Uاء به مرشوع القانون التنظميي رمق 

  :هامة dمتثل ٔ�ساسا يف
²سائية وذÌ من �الل ف�ح الرتش3يح �ل²ساء مضن تعز�ز اÙمتثيلية ال  -

لواحئ اجلزء الثاين من لواحئ اMاÔرة ¾نت»ابية الوطنية، واÄي ال �زال �اليا 
  خمصصا �Aeور؛

  .%3خفض �س3بة العتبة �رمس اMواÔر ¾نت»ابية احمللية ٕاىل  -
 ومن الواجب التذكري يف هذا الباب Nىل ٔ�ن قªول فريق العدا� والتمنية

هبذا املق�ىض يª²ع من تغليب مzطق التوافق بني مكوÜت املشهد الس3يايس 
Üببالد.  

القايض بتغري وdمتمي القانون  21.16ٔ�ما مرشوع القانون التنظميي رمق 
املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية، فٕاننا يف فريق العدا�  29.11التنظميي رمق 

  :والتمنية ننوه ب�ٔمه مق�ضياته التالية
املرشوع لßٔحزاب الس3ياس3ية بت�ٔسGس حتالفات انت»ابية  ¦سمح هذا -

�رمس انت»اب ٔ�عضاء جملس النواب اليشء اÄي من ش�ٔنه عقلنة املشهد 
احلزيب oٕقامة حتالفات قªلية قامئة Nىل تو�ات مªدئية ال dرهتن لنتاجئ 
¾نت»اoت، ٕاال ٔ�ن هذه ا�لواحئ املشرتكة ال تعين حبال من اTٔحوال ٕاماكن 

مقام احلزب الس3يايس اÄي نص Nليه اMس3تور يف الفصل السابع  قJا�ا
 Ìي مبوجب ذÄلهيا، واN د احملصلNث ٕاحصاء املقاJه، حzربعني مTٔوا
إالحصاء يمت تعيني رئGس احلكومة من احلزب احلاصل Nىل ٔ�كرب Nدد من 

  املقاNد مبjلس النواب ؛
ت ¾نت»ابية، ويف ٕاطار اÙمتويل العمويم لßٔحزاب الس3ياس3ية �لحمال -

ننوه oٕلزام املرشوع لك حزب س3يايس ب�ٔن �رجع ٕاىل خزينة اMو� �كJفJة 
  .تلقائية املبالغ اليت مل يمت اس3تعاملها يف الغرض املذAور

  ٔ�هيا الس3يدات ٔ�هيا السادة،
ٕان هذه املر�© ملفصلية حتمت Nلينا اMفع بقوة يف ٕانتاج التطبيع 

عا قوû �لمشاركة املكEفة �لمواطنات اMميقراطي مبا يضمنه ويؤمzه Âشجي
وال سJèل ٕاىل ذÌ بغري التعبئة القوية والتحفزي الكªري . واملواطنني

  .�ل�سجيل يف ا�لواحئ ¾نت»ابية
ٕان اTٔحزاب الس3ياس3ية تنحرص مسؤوليهتا Nىل هذا املس3توى يف 
احلشد والتعبئة، وٕان الراغبني يف ال�سجيل تنحرص مسؤوليهتم يف تقدمي 
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لقJد، يف �ني تنحرص مسؤوليات Âسجيل الناخªني يف ا�لjان طلب ا
إالدارية اليت �كون احلسم فهيا ملمثل السلطة احمللية اÄي ¦شهد oلرشط 

  .اTٔسايس لعملية القJد، ويه إالقامة الفعلية يف امجلاNة الرتابية
وها هنا جتدر إالشارة ٕاىل رضورة فسح اHال ملغاربة العامل اÄي مت 

، واكن لفريقzا يف تø الصريورة القدم 2007ه والرتافع من HU�ٔ مzذ الوNد ب
  .الراخسة

للك ما س3بق، فٕاننا يف فريق العدا� والتمنية س3نصوت oٕالجياب Nىل 
  .هاذ�ن املرشوNني

  :مدا�© الفريق ¾شرتايك.4
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  مون،الس3يدات والسادة املس�شارون احملرت 
امسحوا يل بداية ٔ�ن U�ٔدد الت�Aٔيد Nىل ٔ�مهية هذ�ن املرشوNني 
املعروضني Nىل ٔ�نظارÜ اليوم، كام N�ٔرب هبذه املناس3بة عن قلقzا دا�ل الفريق 
¾شرتايك Ùهنج ؤ�سلوب احلكومة وٕامعاهنا يف س3ياسة الالمªاالة ورفضها 

مبس�ٔ�  اس�Jعاب مطالب الفريق ¾شرتايك واكفة فرق املعارضة Nالقة
ٕاصالح القوانني املتعلقة oلعمليات ¾نت»ابية، ٕاصال�ا حقJقJا خيدم مªادئ 
اMميقراطية ال�شارAية و¦س3تجيب لروح الوثيقة اMس3تورية اليت ٔ�كدت Nىل 

  .ٕاعطاء ماكنة ممتزية حلقوق املعارضة
ٕان ٕا�ا� هاذ�ن املرشوNني يف الوقت امليت ويف اTٔسابيع ا�Tٔرية Ùهناية 

ذه احلكومة يمن Nىل ٔ�ن احلكومة ال dراعي ٔ�ي ٔ�مهية �لزمن ال�رشيعي والية ه
  .وال dراعي رضورة عقلنة املشهد الس3يايس اÄي Üدينا به ما مرة

Nدم اس3تحضار الس3ياقني اMويل والوطين ٔ�ثناء حتضري هذه املشاريع 
ومدى انعاكس نتاجئها من حJث الرفع من متثيلية ال²ساء وختليق احلياة 

  .ةالس3ياس3ي
كام �س3تغرب ملثل هذه التعديالت اجلزئية اليت يمت ٕاد�الها Nىل القوانني 

  .املؤطرة لالنت»اoت لكام �لت حمطة من حمطات ¾س3تحقاقات ¾نت»ابية
من القانون التنظميي Hلس النواب فٕاهنا ال تعكس  5وNالقة oملادة 

متثيلية  رغبة حقJقJة من قªل احلكومة وكذا بعض اTٔحزاب يف الرفع من
ال²ساء دا�ل جملس النواب �اصة ٔ�ن �البGهتن تتوفرن Nىل مؤهالت 
وكفاءات ال ينكرها ٔ��د يف مجيع اHاالت الس3ياس3ية و¾ق�صادية 

  .و¾جÆعية والثقافJة
  الس3يد الرئGس،

لقد، ٔ�كدÜ ٔ�ن ضامن �زاهة وشفافJة العمليات ¾نت»ابية ال�رشيعية 
تغيريات Nىل القانون التنظميي Hلس النواب املقª© يق�يض لGس فقط ٕاجراء 

والقانون التنظميي لßٔحزاب الس3ياس3ية، بل يتطلب ذÌ مراجعة شام© 
للك النصوص ال�رشيعية املتعلقة oالنت»اoت بدءا oلقانون املتعلق �oلواحئ 

  .¾نت»ابية العامة
وهكذا ملا طالبنا �oٕداث هيئة وطنية مس3تق© لٕالرشاف Nىل 

اoت رفضت احلكومة، وبدال ومن ذÌ �اولت بواسطة وز�رهيا يف ¾نت»
اMا�لية والعدل واحلرûت ت�ٔسGس جلنة مركزية لت�ªع العمليات ¾نت»ابية 
دون س3ند قانوين، كام �هبنا ٕاىل اÍاطر اليت تقوض لك سJèل لتحقJق 

قJيد الزناهة وحماربة الفساد يف ¾نت»اoت واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن ترتتب عن الت 
إاللكرتوين �لواحئ ¾نت»ابية، ولكن دون ٔ�ي Uدوى، وهذا ما ت�ٔكد بعد 

، حبيث ٔ�كدت احلكومة 2015¾نت»اoت احمللية لرابع من ش3ت²رب من س3نة 
بواسطة وز�رها يف اMا�لية ٔ�ن مراجعة ا�لواحئ ¾نت»ابية ¾س3تzFائية 

ش الناخªني شا�هتا Nدة خروقات، مهنا جتيG 2014ا�Tٔرية احملصورة س3نة 
�لتقJيد ¾لكرتوين يف ا�لواحئ ¾نت»ابية العامة، بل وقام احلزب ا�Tٔليب 
oحللول حمل اجلهة إالدارية اÍتصة وقام مبشاركهتا يف تقJيد ¾لكرتوين، Nلام 
ٔ�ن التقJيد �oلواحئ ¾نت»ابية حق خشيص ال جيوز ٔ�ن يمت oلواك�، وهذا ما 

 تغيري قراره املتعلق oملوقع إاللكرتوين اخلاص دفع الس3يد وز�ر اMا�لية ٕاىل
؛ 2016يوليو  �o7لواحئ ¾نت»ابية العامة واÄي صدر oجلريدة الرمسية يوم 

رمغ ٔ�ن هذا التغيري يظل قارصا وال �رتب ٕارUاع احلا� ٕاىل ما اكنت Nليه 
  .قªل جتيGش الناخªني اÄي ٔ�غرق ا�لواحئ ¾نت»ابية العامة

Äورة �هبنا ٕاليه ٔ�كرث من مرة، بل هذا الفساد اAي شاب ا�لواحئ املذ
ؤ�كرث من ذÌ �هبنا ٕاىل ٔ�ن اTٓالف من املواطنات واملواطنني حرموا من 
املشاركة يف ¾نت»اoت احمللية السابقة �سèب ال�شطيب Nلهيم ونقل 
تقJيداهتم ٕاىل جامNات ٔ�خرى ٕالكرتونيا دون موجب واقعي سلمي، ومل يعلموا 

بعد وصوهلم ٕاىل ماكتب التصويت لٕالدالء ب�ٔصواهتم، لكن  بذÌ ٕاال
اس3ت�ال Nلهيم ذÌ �سèب انعدام ٔ�سامهئم �oلواحئ ¾نت»ابية العامة املعنية 

  .oمجلاNات اليت هتمهم
  الس3يد الرئGس،

ٕاننا يف الفريق ¾شرتايك، نؤكد Nىل ٔ�ن ٔ�هداف هذا املرشوع تظل 
�زاهة حقJقJة يف ¾نت»اoت مªتورة، وال ميكن الوصول Nربها dكر¦س 

  :ال�رشيعية املقª©، ما مل يمت القJام مبا ييل

ٕارUاع احلا� ٕاىل ما اكنت Nليه قªل : جتديد ا�لواحئ ¾نت»ابية -
ٕاغراق ا�لواحئ ¾نت»ابية العامة oلعديد من ا�Tٔالط املمتث© يف 
ال�سجيل اGHش �oلواحئ املذAورة وتصحيح ال�شطيبات السابقة؛ 

oٕجراء مراجعة اس3تzFائية ٔ�خرى، انطالقا من ا�لواحئ  ٔ�ي
 ؛2014مارس  31احملصورة يف 

مzع اTٔحزاب الس3ياس3ية oٕجراء تقJيدات يف هذه ا�لواحئ  -
وهو ما يتطلب تغيري القانون املتعلق �oلواحئ : ¾نت»ابية

¾نت»ابية العامة oلتنصيص رصا�ة Nىل ٔ�ن دور اTٔحزاب 
القJام بعمليات حتسGس3ية، دون ٔ�ن  الس3ياس3ية ينحرص فقط يف



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

17 

 )2016يوليوز  26( 1437شوال  21

�كون لها احلق يف القJام بعمليات التقJيد هبذه ا�لواحئ، وهذا ما 
 88.14من القانون رمق  1يق�يض تغيري الفقرة الثانية من املادة 

 املتعلق oملراجعة ¾س3تzFائية �لواحئ ¾نت»ابية العامة؛

 22تعديل املادة  :متكني مغاربة العامل oلتصويت يف ب�ان إالقامة -
من القانون التنظميي املتعلق مبjلس النواب من �الل تزنيل 

من اMس3تور، Nرب ضامن مشاركة حقJقJة ملغاربة  17سلمي �لفصل 
العامل يف ¾نت»اoت ال�رشيعية املقª©، و�اصة ٔ�ن الواقع o�ٔن عن 
ٔ�ن تصويت هذه الف�ة من املغاربة Nرب �ٓلية الواك� لن ¦سمح هلم 

من  17رسة حقوقهم اMس3تورية املكفو� مبوجب الفصل مبام
 اMس3تور؛

تعديل املادة : تفعيل مªدٔ� حJاد السلطات العمومJة ٕازاء املرتحشني -
من القانون التنظميي Hلس النواب، وذÌ تطبيقا ملبدٔ� حJاد  88

 11السلطات العمومJة ٕازاء املرتحشني املنصوص Nليه يف الفصل 
 من اMس3تور؛

ي�ٔة وطنية ملصاحªة احلكومة يف إالرشاف Nىل ٕا�داث ه  -
 ¾نت»اoت؛

 مراجعة منط ¾قرتاع وNالق�ه oلتقطيع؛ -

 تقليص ماكتب التصويت ومراجعة dرAيهبا؛ -

 حماربة اس3تعامل املال لرشاء املساNدات؛ -

-  �Æ3د يف اسUع اس3تعامل الصدقات وإالحسان واس3تغالل املساzم
 اTٔصوات؛

 داري؛حماربة اس3تغالل النفوذ االٕ  -

 dرقمي ٔ�وراق التصويت ومzع ٕاحراقها؛ -

توس3يع �االت التنايف oلتنصيص رصا�ة Nىل Nدم امجلع بني  -
 عضوية جملس النواب ومعدة املدينة؛

مzع وسائل إالNالم العمومJة من تغطية ٔ��شطة الوزراء قªل ٔ�ربعة  -
 ٔ�سابيع من ٕاجراء ¾نت»اoت؛

  .حتديد يوم �لصمت ¾نت»ايب ويوم ¾قرتاع -
  الس3يد الرئGس،

راجئًا بقوة يف املشهد " التحمك"oت مصطلح و يف س3ياق �ٓخر 
لكEري من السjاالت " اللكمة املف�اح"الس3يايس يف املغرب، مع حتوo ٕاىل 

ؤ�حضى املصطلح، . والرصاNات، اليت ال dاكد ت²هتpي بني بعض اTٔحزاب
Aسب ٔ�يضًا، هتمة Uاهزة يلقي هبا لك طرف Nىل الطرف اTٓخر، من U�ٔل 

   .نقاط انت»ابية
نوNا من » التحمك«بطبيعة احلال، شلكت كثافة اس3تعامل مصطلح 

الهروب الس3يايس، و�لقت نوNا من ¾س�سهال يف حتليل املواقف 
والس3ياسات العمومJة، ٕاذ بدل ٔ�ن تدافع احلكومة عن س3ياساهتا العمومJة يف 

يف احلكومة مجيع القطاNات اليت تد�رها، واقرتاح البدائل، وUدت ٔ�طراف 
   .يف مفهوم التحمك م�ٓرهبا الس3ياس3ية اÄي تغطي هبا جعز ٔ�داهئا

مفهوم التحمك بدٔ�ت تظهر مالحمه مzذ ٔ�ن توىل وحزبه احلامك قاطرة ٔ�ول 
فقد . حكومة بعد دس3تور Uديد وتوUه مليك Uديد وس3ياق س3يايس Uديد

كن خرج بنكريان بعد إالNالن عن ٔ�سامء امل�ٔذونيات اخلاصة oلنقل والس
ٔ�نه يواUه �ابة من الاكئنات املتوحشة اTٔسطورية، حنو الÆس3يح .. الوظيفي

والعفاريت، ليضيف اكئنات ٔ�خرى من املنتوج الغابوي والبحري 
  .والصحراوي

يبدو ٕاذن ٔ�ن لك مzافس قوي ميتø الوسائل واTٔدوات الس3ياس3ية 
�رى يف  لك من. واملادية فهو يف �انة املتحمكني وامل�سلطني واملتjرب�ن

س3ياسة بنكريان ٔ�هنا جمرد ٕاNادة ل²سخ معد� عن احلكومات السابقة فهو 
م�حمك، لك من اح�ل املناصب واملواقع وفق القوانني اMميقراطية املعمول هبا 
يف املغرب فهو م�حمك وم�سلط، لك من سولت o نفسه نقض ٔ�طرو�ة 

zكر �لس3ياسات احلزب احلامك فهو م�jرب وم�حمك، ولك من قال ا�لهم هذا م 
�ري الشعبية القامصة لظهر الشعب املغريب من Mن حكوم�نا امجلي© فهو 

حفيv نطرح اTٔمر هبذا الشلك حÆ س3نعترب مضن صف املنارص�ن .. م�سلط
ال مث ال، يª²غي لرئGس احلكومة ٔ�ن يت»ىل عن هذا . �لتحمك ومش3تقاته

بيه، Tٔنه يضعف املنطق الغريب واTٔساس الضعيف يف ٕاقzاع مzارصيه وحم 
من اكر�زم�ه التواصلية وتلقائ�Gه السلوAية من �ة، ويضيع Nليه ٕاضفاء 
 .وانزتاع ¾�رتام من مzافس3يه وخصومه الس3ياس3يني من �ة ٔ�خرى

فلك Nاقل وÜجض س3ياس3يا وفكرû ال ميكن ٔ�ن يقªل ب�ٔسطورة ال�شيك 
ٔ�ن اTٔمر ؤ�جحية التبايك النابعة عن مفهوم التحمك ومش3تقاته، وخصوصا 

يتعلق �رئGس حكومة ميتø من املسا�ات القانونية والصالحJات 
  .اMس3تورية الهائ© ما جيعN�ٔ Hىل هرم يف سمل اMو� بعد مø البالد

ٕان املامرسة الس3ياس3ية الناجضة واملتعق© تق�يض Âسلح رئGس احلكومة 
لغة ٔ��القJة ومسؤولية س3ياس3ية تقوم Nىل املصار�ة والوضوح وحتمل 

ملسؤولية، ال ¾خ�باء �لف اTٔبواب املغلقة اTٓوية لÆس3يح وعفاريت ا
  .التحمك والتjرب وال�سلط يف نظر بنكريان

  الس3يد الرئGس،
ٕان اس3تفراد احلكومة وحتمكها مبلف التحضري لهذا الورش املهم يف بناء 
دو� املؤسسات بدا واحضا يف تعامل رئGس احلكومة مع لك مقرت�ات 

مل dكن Âسعى ٕاال لتوفري الرشوط واTٓليات القانونية الرضورية  املعارضة اليت
وقد معلت احلكومة، بداية Nىل . لضامن �زاهة وشفافJة العملية ¾نت»ابية

رفض مقرتح القانون املتعلق �oٕداث جلنة مس3تق© لٕالرشاف Nىل 
¾نت»اoت، كام هو معمول به يف مجموNة من اMول اMميقراطية، ؤ�رصت 

داث جلنة مركزية، حتت ٕارشاف وز�ري اMا�لية والعدل Nىل ٕا�
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   .واحلرûت، يف حتد للك املق�ضيات القانونية واMس3تورية
كام معلت، بتعلÈت وٕارشادات رئGس احلكومة، Nىل جتزيء القانون 
التنظميي �لجامNات الرتابية، كام ينص Nىل ذÌ اMس3تور، ٕاىل ثالثة مشاريع 

ا �لمؤسسة ال�رشيعية بعد مشاورات صورية مع قوانني تنظميية، تقدمت هب
ويف الوقت اÄي اتفقت لك اTٔطراف الس3ياس3ية ٔ��لبية . اTٔحزاب

ومعارضة Nىل اس�ªعاد يوم امجلعة يوما لالقرتاع، فوجئ الرٔ�ي العام oٕرصار 
بنكريان Nىل رفض هذا املطلب، اTٔمر اÄي جعل اÍالفني لرٔ�ي رئGس 

   .احلكومة ٕاجراء انت»اoت حرة و�زهية وشفافة احلكومة، ¦شككون يف ٕارادة
وس3بق ٔ�ن ٔ�كدÜ دا�ل حزب ¾حتاد ¾شرتايك ٔ�ن ¾س3مترار يف 
س3ياسة التحمك، س3يجعل احلزب، يف ت²س3يق مع �لفائه، ٔ�مام لك 
¾حÆالت املمكzة، معتربة ٔ�ن ٕاشاكلية اس3تقاللية القضاء ت�ٔيت يف هذا 

وزارة العدل واحلرûت، Nىل  الس3ياق، ٕاذ تعمل احلكومة، ومن �الل
  .التحمك يف السلطة القضائية، وحماو� اس3تعاملها يف ٔ�غراض س3ياس3ية

مدا�© املس�شار الس3يد محمد البكوري، رئGس فريق التجمع الوطين .5
  :Tٔحرار

 الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

ين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس فريق التجمع الوطين لßٔحرار ملناقشة مرشوع ¦رشف
 27.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 20.16قانون تنظميي رمق 

يقيض بتغيري  21.16املتعلق مبjلس النواب، ومرشوع قانون تنظميي رمق 
  .املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11وdمتمي القانون التنظميي رمق 

ا إالطار ال بد ٔ�ن ٔ�شكر الس3يد وز�ر اMا�لية والس3يد الوز�ر يف هذ
املنتدب يف اMا�لية وكذÌ ٔ�طر وزارة اMا�لية Nىل ٕاجنازمه لهذ�ن 
املرشوNني واÄي تطلب ٔ�كرث من س3نة ونصف من اÙهتييء والتحضري 
واملشاورات املوسعة مع اكفة الفاNلني الس3ياس3يني، حJث اعمتد هذان 

اربة ÂشارAية واسعة، نتج عنه التقليص من �س3بة العتبة املرشوNان Nىل مق
، Äا نعترب دا�ل فريق التجمع الوطين لßٔحرار ٔ�ن هذ�ن %3ٕاىل  %6من 

املرشوNني يعتربان ٕاجنازا Aبريا يوسع املشاركة الواسعة لاكفة اTٔحزاب 
الوطنية يف ت�ٔطري املواطن وٕارشاكه يف تدبري الش�ٔن العام، وجتعل اكفة 

سواس3ية خلوض غامر هذه ¾س3تحقاقات ال�رشيعية الثانية يف اTٔحزاب 
  .العهد اMس3توري اجلديد

  الس3يد الرئGس احملرتم،
ٕان املراجعات اليت عرفهتا هاته القوانني فÈ يتعلق Noٕادة النظر يف 
ختصيص Aوطا �لش3باب وال²ساء هيدف Tٔoساس ٕاىل السعي حو متثيلية 

سة اMس3تورية اليشء، اÄي ال ¦سعنا ٔ�وسع �لعنرص ال²سوي يف هذه املؤس 
دا�ل فريق التجمع الوطين لßٔحرار ٕاال ٔ�ن �مثن هذه املبادرة و�زAهيا مادامت 

مشاركة ال²ساء والش3باب، اليت س3تعمل مس3تقªال Nىل جتديد النخب 
  .الس3ياس3ية وضامن اك�شاف الطاقات الشابة واملبدNة

  الس3يد الرئGس احملرتم،
توUه ٕاىل لك الفاNلني الس3ياس3يني يف بالدÜ من هذا املنرب، ٔ�ود ٔ�ن �ٔ 

من U�ٔل العمل Nىل ٕاجناح اÙمتزي املغريب واحلفاظ Nليه وفق مªدٔ� القªول 
Toٓخر وا�رتام الرٔ�ي والرٔ�ي اTٓخر، Tٔن ما ميزي بالدÜ هو تنوعها وحامية 
املشرتك اÄي جيمعنا مع ٕاعامل اMميقراطية Tٔهنا مف�اح لك احللول خلالفاتنا 

Nىل لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن ¦سمم كفاN لني س3ياس3يني ٔ�ساس3يني والن�ٔي ب�ٔنفس3نا
اTٔجواء الس3ياس3ية ويقحمنا يف تصفJة احلساoت الس3ياس3ية من U�ٔل 
 Üيسء ملسارÂيف يشء، و Üماكسب س3ياسوية زائ©، واليت ال ختدم ب�

  .اMميقراطي
  الس3يد الرئGس احملرتم،

إالجامع اÄي طبع مzاقشة  من موقفzا دا�ل ا�Tٔلبية احلكومJة، وحبمك
هذ�ن املرشوNني، ال ¦سعنا دا�ل فريق التجمع الوطين لßٔحرار ٕاال ٔ�ن 

  .نصوت Nلهيا oٕالجامع
 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�© مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية �لشغل.6
  الس3يد الرئGس، 
  السادة الوزراء، 

  ،السادة املس�شار�ن
ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة oمس مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية ¦رشفين 

يقيض  �20.16لشغل مبناس3بة عرض مرشوعي القانون تنظميي رمق 
املتعلق مبjلس النواب  27.11بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق 

يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  21.16ومرشوع قانون رمق 
  .س3ياس3ية oجللسة ال�رشيعيةاملتعلق Tٔoحزاب ال  29.11

ٕان عرض املرشوNني القانونيني يف اTٔسابيع ا�Tٔرية من معر 
الوالية ال�رشيعية يعترب هدرا �لزمن ال�رشيعي، وٕان املقاربة ال�شارAية 
اليت تت�دث عهنا احلكومة مل dكن حJثية، نظرا لالرتباك والرتدد اÄي 

ا ملف ¾نت»اoت، تتعامل معه احلكومة يف القضاû الكربى ومضمهن
�اصة ؤ�ن هذ�ن املرشوNني يتعلقان oخلصوص بت�الفات اTٔحزاب 
الس3ياس3ية وامحل© ¾نت»ابية وٕاىل ف�ح لواحئ الرتش3يح املودNة �رمس 
اMاÔرة ¾نت»ابية الوطنية ٔ�مام الش3باب من إالÜث، ونقرتح هبذا 

العتبة اخلصوص ٔ�ن تمت بطريقة م�تالية بني اجل²س3يني وختفJض �س3بة 
املطلوبة �لمشاركة يف معلية توزيع املقاNد �رمس اMواÔر ¾نت»ابية من 

وقªول لواحئ الرتش3يح املشرتكة املقدمة من Mن  %3ٕاىل  6%
  .حتالفات اTٔحزاب الس3ياس3ية

ويف نفس الس3ياق، �شري ٕاىل Nدم اس3تحضار احلكومة �لس3ياقJني 
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ى انعاكس نتاجئها، اMويل والوطين ٔ�ثناء حتضريها لهذه املشاريع ومد
من حJث متثيلية ال²ساء وختليق احلياة الس3ياس3ية بالدTٔ ،Üن الغاية 
هوة حتسني املنظومة القانونية املؤطرة �لعملية ¾نت»ابية ببالدÜ وفق 
مقاربة قامئة Nىل مواAبة التحوالت اليت تعرفها بالدÜ يف اHاليني 

Mى الفاNلني  الس3يايس و¾جÆعي، هبا يتاح توضيح الرؤية
الس3ياس3يني وتوفري الرشوط الالزمة ٕالجناح ¾قرتاع ال�رشيعي ليوم 

، oعتباره حمطة هامة Nىل درب dرس3يخ دNامئ 2016ٔ�كتو�ر  7
  اMميقراطية واالتقاء oملامرسة ¾نت»ابية الوطنية

  الس3يد الرئGس، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن،
ملر�© ¾نت»ابية املقª©، ندعو احلكومة ٕامياÜ مzا برضورة ٕاجناح ا

ٕاىل تنقJة اTٔجواء الس3ياس3ية من الشوائب، oعتبارها مسؤو� Nىل 
oلرجوع �لحوار ¾جÆعي  ¾نت»اoت املقª© ��خول يف مzاخ حصي

واملفاوضة امجلاعية ٕالجياد احللول املالمئة �لمطالب ¾جÆعية خللق 
قوانني التقاNد ٕاىل طاو� احلوار وكذا ٕارUاع السمل ¾جÆعي 

¾جÆعي، Tٔن ٕاصالح ٔ�نظمة التقاNد لGس Tٔoمر الهني، بل يعد 
ملفا صعبا، ذÌ ٔ�ن Uل النقاoت وNىل رٔ�سها الكونفدرالية 
اMميقراطية �لشغل dرفض مرشوع احلكومة oلصيغة احلالية، وتعترب 

املتعاقªة هذه اTٔنظمة مكس3با �لطبقة العام©، وحتمل احلكومات 
املسؤولية عن اTٔوضاع اليت �ٓلت ٕاÙهيا صناديق التقاNد، ومهنا غياب 

  .املراقªة وسوء التدبري و¾خ�السات
وÌÄ، فٕان حتميل موظفي اMو� وامجلاNات احمللية واملؤسسات 
العمومJة تبعات ٕافالس صناديق التقاNد دون حتديد املسؤوليات عن 

طورة اجÆعية dهنجها سèب هذا إالفالس خJار صعب وذو خ
  .احلكومة يف غياب توافق بGهنا وبني الفرقاء ¾جÆعيني

 .وشكرا

يقيض بتغيري وdمتمي  20.16رمق مzاقشة مرشوع القانون التنظميي : 7نيا
 ، املتعلق مبjلس النواب27.11رمق القانون التنظميي 

  :مدا�© الفريق احلريك.1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

Gس احملرتم،الس3يد الرئ  
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق احلريك مبjلس املس�شار�ن ملناقشة 

  .املتعلق مبjلس النواب 20.16مرشوع القانون التنظميي رمق 
وع الهام ويف البداية نود ٔ�ن نغتمن هذه الفرصة لت�Aٔيد ٔ�مهية هذا املرش 

اÄي Uاء وفق مقاربة ÂشارAية مع اTٔحزاب الس3ياس3ية، واليت مكzت من 
حرص التعديالت وٕاNداد هذا املرشوع اÄي بني ٔ�يدينا والهادف ٕاىل ٕاد�ال 
بعض التعديالت Nىل نظام ¾نت»اب اخلاص مبjلس النواب ٕاىل Uانب 

¾نت»اoت  مالءمة النص احلايل مع التعديالت اليت مت اعÆدها مبناس3بة
، واملتعلقة oٕماكنية تقدمي dرش3ي�ات من 2015امجلاعية واجلهوية لس3نة 

طرف حتالفات اTٔحزاب الس3ياس3ية وكذا تطو�ر إالطار املنظم �لحم© 
  .¾نت»ابية

كام �سjل ٔ�يضا اقرتاح املرشوع ف�ح oب الرتش3يح �رمس اجلزء الثاين 
الوطنية، اÄي سGشمل Nىل  من لواحئ الرتش3يح اخلاصة MoاÔرة ¾نت»ابية

مقعدا واÍصص �اليا �Aeور فقط، ٔ�مام dرش3ي�ات العنرص ال²سوي  30
ٔ�يضا قصد دمع حضور الشاoت مبjلس النواب ٕاكجراء ٕاضايف Mمع اÙمتثيلية 
ال²سوية Hoلس املذAور، وهو ٕاجراء يندرج يف ٕاطار تفعيل املبدٔ� 

  .ةاMس3توري القايض oلسعي ٕاىل حتقJق املناصف
  الس3يد الرئGس،

�سjل ٔ�يضا التفاNل إالجيايب �لحكومة مع املطلب اÄي Nربت عنه 
مجموNة من الهيئات الس3ياس3ية الرامJة ٕاىل ختفJض املس3توى احلايل �لعتبة من 

، وذÌ من U�ٔل ا�Tٔذ بعني ¾عتبار Tٔصوات ٔ�كرب Nدد %3ٕاىل  6%
قصاهئم من اÙمتثيلية من الناخªني ا�Äن تو�وا ٕاىل صناديق ¾قرتاع وNدم إ 

 .دا�ل املؤسسة النيابية، Nىل ضوء خJار بالدÙ Üهنج التعددية الس3ياس3ية
ويف هذا الس3ياق ٔ�يضا ننوه يف الفريق احلريك oقرتاح املرشوع ٕادراج 

مبناس3بة ¾نت»اoت امجلاعية  2015نفس اTٔحاكم اليت مت اعÆدها س3نة 
 تنظمي اNMاية ¾نت»ابية يف واجلهوية هبدف جتاوز اTٔمناط التقليدية يف

  .الشق املتعلق مهنا oٕالNالÜت ¾نت»ابية
كام ال يفوتنا ٔ�ن ننوه بت�Aٔيد املرشوع Nىل حق مجيع و�ء لواحئ الرتش3يح 
ٔ�و املرتحشني يف تعليق إالNالÜت ¾نت»ابية ضامÜ ملبدٔ� املساواة وdاكفؤ 

¾نت»ابية من �الل الفرص، ٕاىل Uانب حرص املرشوع Nىل ت�ٔطري امحل© 
ٕالزام ٔ�حصاب إالNالÜت ¾نت»ابية وكذا املؤسسات ٔ�و اTٔش»اص ا�Äن 

من  118يقومون Noٕدادها ٔ�و تعليقها ٔ�و توزيعها oلتقJد ب�ٔحاكم املادة 
املتعلق �oلواحئ ¾نت»ابية العامة ومعليات ¾س3تف�اء  57.11القانون رمق 

ي العمومJة �الل امحلالت واس3تعامل وسائل االتصال السمعي البرص 
¾نت»ابية وإالس3تف�ائية، ويه املادة اليت dريم ٕاىل ختليق الربامج املعدة 

  .�لحم© ¾نت»ابية مبا يضمن مzافسة انت»ابية سلمية بني اTٔطراف املتبارية
  الس3يد الرئGس،

ٕادرااك مzا ٔ�ن جمال التوسع يف تعديل مضامني هذا القانون التنظميي الهام 
رد مادام اTٔمر �رتبط ب�متمي وتعديل مواد حمددة، فٕاننا نود، الس3يد �ري وا

الوز�ر احملرتم، ٔ�ن نقامسمك بعض ¾قرتا�ات اليت نعتقد ٔ�ن من ش�ٔهنا جتويد 
وٕاغناء النظام ¾نت»ايب من قªيل ٕاعامل ٕاجراء التناوب بني اجل²سني يف 

يف الرتش3يح هبذه  اجلزء الثاين من الالحئة الوطنية واعÆد املعيار اجلهوي
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  .الالحئة من �الل شهادة القJد يف ا�لواحئ ¾نت»ابية
وخبصوص موضوع الت�الفات، ورمغ ٔ�مهية هذا إالجراء ؤ�بعاده 
إالجيابية، فٕان مفعوo اكن س3يكون ٔ�كرث لو مت ف�ح ٕاماكنية بناء حتالفات 

  .�وية ٔ�و ٕاقلميية
  الس3يد الرئGس،

قارة، بدل ا�لجوء ٕاىل تعديلها يف لك  ٔ�ملنا مس3تقªال بناء dرسانة قانونية
مzاس3بة انت»ابية، حىت يمت الرتكزي Nىل توس3يع املشاركة وصيا�ة �رامج 

  .انت»ابية مبفعول dمنوي مس3تدام
واعتبارا للك ما س3بق، ؤ�مهية التعديالت املطرو�ة نؤكد تفاNلنا 

  .إالجيايب مع هذا املرشوع الهام
  .تهوالسالم Nليمك ورمحة هللا تعىل و�راك

  :مدا�© فريق ¾حتاد املغريب �لشغل.2
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس3يد الرئGس،

¦رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس فريق ¾حتاد املغريب �لشغل مبjلس 
مرشوع قانون  Nىل oجللسة العامة املس�شار�ن، مبناس3بة املناقشة واملصادقة

املتعلق  27.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  20.16تنظميي رمق 
، ويف هذا الصدد ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر مبjلس النواب

اجلزيل �لس3يد الوز�ر احملرتم Nىل العرض القمي اÄي مت �سط خطوطه 
  .العريضة ٔ�مام ٔ�نظار جملس3نا املوقر

  الس3يد الرئGس،
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  20.16ٕاذا اكن مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق مبjلس النواب هيدف ٕاىل مالءمة ٔ�حاكم النص  27.11التنظميي رمق 
خبصوص ف�ح الباب  2015احلايل مع التعديالت اليت س3بق اعÆدها س3نة 

�رية، من ٔ�مام اTٔحزاب الس3ياس3ية مبناس3بة ¾نت»اoت امجلاعية واجلهوية ¾
U�ٔل ت�ٔسGس حتالفات انت»ابية لتقدمي dرش3ي�ات مشرتكة فÈ بGهنا، وينص 
املرشوع Nىل توس3يع هذه إالماكنية ل�شمل ٔ�عضاء جملس النواب، ٕاال ٔ�نه، 
ولßٔسف الشديد، جسلنا Nىل احلكومة اس3تفرادها Noٕداد مرشوع هذا 

  . القانون وتنكرها ٕالعامل املقاربة ال�شارAية
فريق ¾حتاد املغريب �لشغل مس3تاؤون Uدا خبصوص العتبة  كام ٔ�ننا يف

املطلوبة �لمشاركة يف معلية توزيع املقاNد �رمس اMواÔر ¾نت»ابية احمللية، 
سGسامه يف بلقzة املشهد الس3يايس،  %6بدل  %3حJث ٕان خفضها ٕاىل 

وهو مؤرش س3يؤدي ٕاىل dرهل معلية بناء حتالفات ٔ�و ٔ�قطاب س3ياس3ية 
  .ة دا�ل املشهد الس3يايس الوطينوازنة ومؤOر 

  الس3يد الرئGس،

ٕاننا يف فريق ¾حتاد املغريب �لشغل نعترب ٔ�ن املرشوع قJد   
املصادقة رسب يف ام��ان ضامن الرفع من متثيلية ال²ساء دا�ل جملس 
النواب، كام ٔ�نه فشل يف جتاوز املعيقات املرتبطة بضامن متثيلية مغاربة العامل، 

  .ارات احلكومJة املرفوNة مzذ انت»اهباوهو ما يناقض الشع
ومعوما، فالقوانني ال dكفي لو�دها �لقطع مع مظاهر ٕافساد العملية 
¾نت»ابية، ذÌ ٔ�ن اTٔمر يتطلب تظافر �ود امجليع من فاNلني س3ياس3يني 

  .ومسؤولني dرابيني ومواطنني
  الس3يد الرئGس،

انية اÍتصة ٔ�ثناء ويف ا�Tٔري، وا�سjاما مع موقفzا دا�ل ا�لجنة الربمل
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  20.16مzاقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

، فٕاننا س3نصوت Nىل مرشوع املتعلق مبjلس النواب 27.11التنظميي رمق 
هذا القانون التنظميي oٕالجياب، حىت Âسري العملية ال�رشيعية �شلك حصيح 

  .نية �مة مس3تقªالوحىت ال ننعت بعرق© مشاريع هتم اس3تحقاقات وط 

، يقيض بتغيري وdمتمي القانون 21.16مرشوع قانون تنظميي رمق : 7لثا
 املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11التنظميي رمق 

  :مدا�© الفريق احلريك.1
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�تد�ل oمس الفريق احلريك مبjلس املس�شار�ن ملناقشة ¦رشفين ٔ�ن 
  .واملتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 21.16مرشوع القانون التنظميي رمق 

ويف البداية فٕاننا �ش3يد هبذا املرشوع الهام واÄي Uاء يف ٕاطار مقاربة 
قامئة Nىل مواAبة التحوالت اليت تعرفها بالدÜ يف اHالني الس3يايس 

صد متكني اTٔحزاب الس3ياس3ية من ت�ٔسGس حتالفات ذات و¾جÆعي، ق
طابع انت»ايب فÈ بGهنا مبناس3بة انت»اب ٔ�عضاء جملس النواب، ٕاىل Uانب 
ضبط املق�ضيات ذات الص© Ùoمتويل العمويم املمنوح لهذه اTٔحزاب، 

 2015وذÌ من U�ٔل حتقJق املالءمة مع التعديالت اليت مت اعÆدها س3نة 
 ٔßس حتالفات انت»ابية مبناس3بة واليت خولت لGحزاب الس3ياس3ية ٕاماكنية ت�ٔس

انت»اب ٔ�عضاء اHالس امجلاعية واجلهوية ؤ�عضاء الغرف املهنية، Nلام ٔ�ن 
ت�ٔسGس هذه الت�الفات س3يخضع لنفس املسطرة والقواNد اليت س3بق 

يف القانون التنظميي املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية،  2015ٕادرا�ا س3نة 
علق oٕيداع ترصحي oلت�الف Mى السلطة احلكومJة امللكفة سواء فÈ يت

Moا�لية يبني طريقة ومسطرة Âسلمي الزتAية �لواحئ الرتش3يح واجلهاز امللكف 
وٕالعطاء هذا . مبنح الزتAية oمس الت�الف ٔ�و ب�Uٓال تقدمي الترصحي املذAور

�وû ٔ�و ٕاقلÈ املق�ىض مفعوo �متىن التفكري مس3تقªال oٕقرار ٕاماكنية الت�الف 
  .بدل حرص هذه إالماكنية يف بعدها الوطين

كام �سjل ٔ�يضا ٔ�مهية اقرتاح املرشوع ٕاNادة النظر يف AيفJة توزيع 
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مسامهة اMو� يف متويل امحلالت ¾نت»ابية، من �الل التنصيص Nىل 
 Èل�ساوي فo ة توزعJلغها اللكي ٕاىل حصتني، حصة ٔ�وىل جزافªتقس3مي م

الس3ياس3ية املشاركة يف ¾نت»اoت، بغض النظر عن النتاجئ  بني اTٔحزاب
احملصل Nلهيا، وحصة 7نية �راعى فهيا Nدد اTٔصوات واملقاNد اليت حيصل 

  .Nلهيا لك حزب س3يايس ٔ�و حتالف ٔ�حزاب س3ياس3ية Nىل الصعيد الوطين
كام �سjل ٔ�يضا، ويف ٕاطار التدابري الرامJة ٕاىل ٕاضفاء املزيد من 

اكمة اجليدة فÈ يتعلق ب�ٔوUه اس3تعامل اÙمتويل العمويم، ٕالزام الشفافJة واحل
املرشوع للك حزب س3يايس معين ب�ٔن �رجع ٕاىل اخلزينة �كJفJة تلقائية 
 �املبالغ اليت مل يمت اس3تعاملها �رمس اMمع العمويم الس3نوي ٔ�و مسامهة اMو

  .يف متويل امحلالت ¾نت»ابية
املقاربة ال�شارAية اليت مت اعÆدها مع كام ال يفوتنا مرة ٔ�خرى ٔ�ن �سjل 

اTٔحزاب الس3ياس3ية واليت مكzت من حرص التعديالت وٕاNداد هذا 
  .املرشوع الهام

وانطالقا من إالجيابيات اليت Uاء هبا هذا املرشوع، والرشوط اليت 
ٔ�كتو�ر املقªل oعتباره حمطة هامة  7يوفرها ٕالجناح ¾قرتاع ال�رشيعي ليوم 

خ دNامئ اMميقراطية و¾رتقاء oملامرسة ¾نت»ابية الوطنية، Nىل درب dرس3ي
  .فٕاننا نصوت Nليه oٕالجياب

  .والسالم Nليمك

  :مدا�© فريق ¾حتاد املغريب �لشغل.2
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس3يد الرئGس،

ة oمس فريق ¾حتاد املغريب �لشغل مبjلس ¦رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكم
مرشوع قانون Nىل  oجللسة العامة املس�شار�ن مبناس3بة املناقشة واملصادقة

املتعلق  29.11يقيض بتغيري وdمتمي القانون التنظميي رمق  21.16تنظميي رمق 
تقدمي الشكر ويف هذا الصدد ال تفوتين الفرصة دون . Tٔoحزاب الس3ياس3ية

اجلزيل �لس3يد الوز�ر احملرتم Nىل العرض القمي اÄي مت �سط خطوطه 
 .العريضة ٔ�مام ٔ�نظار جملس3نا املوقر

  الس3يد الرئGس،
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  21.16ٕاذا اكن مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية هيدف ٕاىل متكني  29.11التنظميي رمق 
س3ياس3ية من بناء حتالفات ذات طابع انت»ايب فÈ بGهنا مبناس3بة اTٔحزاب ال 

انت»اب ٔ�عضاء جملس النواب، ٕاضافة ٕاىل الضبط اMقJق �لمق�ضيات ذات 
الص© Ùoمتويل العمويم املمنوح لßٔحزاب الس3ياس3ية، ٕاال ٔ�نه ولßٔسف 

Ôر الشديد، فٕان العتبة املطلوبة �لمشاركة يف معلية توزيع املقاNد �رمس اMوا
ال  –س3تكرس  %6بدل  %3¾نت»ابية احمللية، وoلرمغ من خفضها ٕاىل 

 �ٔ�زمة اس3مترارية بلقzة املشهد الس3يايس، وهو مؤرش لن �كون  - حما
مبقدوره ٕافراز مقومات بناء حتالفات ٔ�و ٔ�قطاب س3ياس3ية ذات صبغة 

  .انت»ابية قادرة Nىل ٔ�ن Âسامه يف عقلنة املشهد الس3يايس
  الس3يد الرئGس،

ا يف فريق ¾حتاد املغريب �لشغل �مثن مق�ضيات املرشوع قJد ٕانن
املصادقة، يف شقه املتعلق Noٕادة النظر يف AيفJة توزيع املسامهة املذAورة، 
كذÂ Ìشجيع اTٔحزاب الس3ياس3ية اليت ٔ�سست حتالفا انت»ابيا فÈ بGهنا من 

يايس ¾س3تفادة من اMمع العمويم الس3نوي، Nالوة Nىل ٕالزام لك حزب س3 
معين ب�ٔن �رجع ٕاىل اخلزينة العامة �لمملكة �كJفJة تلقائية املبالغ اليت مل يمت 
اس3تعاملها �رمس اMمع العمويم الس3نوي ٔ�و مسامهة اMو� يف متويل امحلالت 
¾نت»ابية، مما س3يفيض املزيد من الشفافJة فÈ يتعلق ب�ٔوUه اس3تعامل اÙمتويل 

  .العمويم
  الس3يد الرئGس،

�Tٔتصة ٔ�ثناء ويف اÍا دا�ل ا�لجنة الربملانية اzاما مع موقفjري، وا�س
يقيض بتغيري وdمتمي القانون  21.16مzاقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

، فٕاننا س3نصوت Nىل املتعلق Tٔoحزاب الس3ياس3ية 29.11التنظميي رمق 
  .مرشوع هذا القانون التنظميي oٕالجياب

II. متمي القانون التنظميي رمق بت  23.16مرشوع قانون تنظميي رمقdغيري و
 49، املتعلق oلتعيني يف املناصب العليا، تطبيقا Tٔحاكم الفصلني 02.12

، بتارخي 1.12.20من اMس3تور، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق  92و
 .)2012يوليو  17( 1433من شعبان  27
  :مدا�© فريق اTٔصا� واملعارصة.1

  الس3يد الرئGس، 
  لوزراء، السادة ا

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن، 
¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس فريق اTٔصا� واملعارصة مبjلس3نا املوقر، قصد 

وdمتمي  بتغيرياملتعلق  23.16 رمق تنظميي قانونمرشوع املشاركة يف مzاقشة 
يتعلق oلتعيني يف املناصب العليا تطبيقا  02.12قانون التنظميي رمق ال

 .من اMس3تور 92و Tٔ49حاكم الفصلني 
بعد مرور حوايل مخسة س3نوات من معرها، ت�²صب ٔ�مامzا احلكومة 
مرة ٔ�خرى لتضع مرشوع قانون تنظميي �ريم ٕاىل تغيري وdمتمي قانون تنظميي 

يتعلق oلتعيني يف املناصب العليا، اÄي ٔ�تت به Nىل بعد مخس  02.12رمق 
من املالحظات خبصوص  ٔ�شهر من هناية وال�هتا، وقد جسلنا �ٓنذاك، مجموNة

مضامJنه، كام توقفzا Nىل العديد من املالحظات اجلوهرية املرتبطة بضعف 
ٔ�داء احلكومة، وتضارب املواقف بني مكوÜهتا ٕازاء قضاN ûديدة، بل، 
واTٔخطر من ذÌ، ¾بتعاد التدرجيي عن روح اMس3تور وقواNد املقاربة 

  .ال�شارAية
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  الس3يد الرئGس، 
Nىل املتعلق oلتعيني يف املناصب العليا  02.12 رمقنظميي ٕان القانون الت 

الرمغ من Nّالته، ¦شلك لبنة �مة يف البناء املؤسسايت لبالدÜ، ومن 
  :مzطلق هذه اTٔمهية اليت ¦شلكها، البد من ٕا7رة بعض النقط

رشوع Nىل بعد شهور قلي© من هناية والية ٕان إالتيان هبذا امل  - 1
وس ما س3بق ٔ�ن جسلناه يف فريق اTٔصا� واملعارصة احلكومة، يؤكد، وoمللم

خبصوص املقاربة املعمتدة يف صيا�ة مق�ضيات مرشوع القانون التنظميي رمق 
 ويف الكJفJة اليت اعمتدت يف ٕاخراUه ٕاىل �زي الوجود؛ 02.12
هذا املرشوع، كذÌ، يبقى بعيدا عن مالمسة إالشاكالت اليت  - 2

، واليت س3بق ٔ�ن جسلناها خبصوص 02.12ارتبطت oلقانون التنظميي رمق 
مق�ضياته، املتعلقة ٔ�ساسا بعدم ٕادراUه الكفاءة مكبدٔ� من املبادئ اTٔساس3ية، 
ؤ�وردها فقط يف �انة الرشوط عند ذAره ملبادئ ومعايري الرتش3يح 

 �لمناصب السامJة Nىل عكس ما نص Nليه اMس3تور؛
ل املتعلق هذا املرشوع قانون تنظميي مل يعر ٔ�دىن اهÆم لٕالشاك - 3

ٔ�ساسا مبعايري اÙمتيزي بني املؤسسات واملقاوالت إالسرتاتيجية و�ري 
إالسرتاتيجية، فكJف يعقل ٔ�ن املركز الوطين �لطاقة النووية مؤسسة �ري 
ٕاسرتاتيجية، واللك يعمل مدى ٔ�مهية هذه الطاقة oل²س3بة للك شعوب 

ؤسسة �ري م )A)CMR2يف يعقل ٔ�ن الصندوق املغريب �لتقاNد  ! العامل؟
مؤسسة  )CNSS3(اسرتاتيجية، بvG الصندوق الوطين �لضامن ¾جÆعي 

وما يه معايري ٕادراج مضن الحئة املؤسسات العمومJة  ! اسرتاتيجية؟
الهيئة الوطنية لضبط الكهرoء ومؤسسة احلسن الثاين : ¾سرتتيجية

 لية؟لßٔعامل ¾جÆعية لفائدة رUال السلطة التابعني لوزارة اMا� 
  الس3يد الرئGس، 

ال ¦سعنا ٕاال ٔ�ن نذAرمك ب�ٔسفzا البالغ �لرسNة اليت مر هبا مرشوع القانون 
املتعلق oلتعيني يف املناصب العليا، واÄي Âساءلنا خبوص  02.12التنظميي 

عن السèب والباعث واملغزى من Âرسع احلكومة يف  2012ذÌ س3نة 
�هتا، ونؤكد ب�ٔن هذا املرشوع الرايم تقدميه �لربملان Tٔول قانون تنظميي يف وال

ٕاىل dمتمي وتغيري بعض مواد القانون التنظميي السالف اAÄر اليوم ما هو ٕاال 
  .جتيل من جتليات هذا ال�رسع

 23.16وNليه، ميكzنا القول، ب�ٔن هذا املرشوع قانون تنظميي رمق 
عيني يف املتعلق oلت  02.12 القانون التنظميي رمقاملتعلق بتغيري وdمتمي 

�رق ٕاىل جتاوز إالشاكالت احلقJقJة املرتبطة oلقانون  ملاملناصب العليا 
التنظميي، �اصة فÈ يتعلق مبعايري اÙمتيزي بني املؤسسات إالسرتاتيجية والغري 

  .إالسرتاتيجية
  الس3يد الرئGس،

حنن يف فريق اTٔصا� واملعارصة، ندمع لك املبادرات اجلادة وإالجيابية يف 

                                                 
2 Caisse Marocaine des Retraites 
3 Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

ملعارضة املس3ئو� والهادفة اليت ا�رتÜها، لكzنا oملقابل لن نتواىن عن ٕاطار ا
تنJèه احلكومة ٕاىل مواطن اخللل والقصور من U�ٔل تدارKها ملا فJه مصل�ة 

ويف هذا الس3ياق ندعومك اليوم، ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، . البالد والعباد
مGش معارضيمك، ٕاىل ال�ش3بع بثقافة ¾Nرتاف و¾بتعاد عن ثقافة ٕاقصاء وهت 

و�متىن ٔ�ن dكون احلكومة قد اس3توعبت ٔ�مهية النقد والنقد اÄايت يف تدبري 
الش�ٔن العام ؤ�ن إالعامل السلمي ملق�ضيات اMس3تور مل �كن مطرو�ا Nىل 
Uدول ٔ�عاملمك، وoلتايل يظل من الرهاÜت املل�ة واملطرو�ة يف ٔ�جzدة 

©ªاحلكومة املق. 

  :د Nلمي رئGس الفريق ¾شرتايكمدا�© املس�شار الس3يد محم.2
  الس3يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شارون،
ٕان املسار الس3يايس املغريب اÄي بناه شهداء ومzاضلو ورشفاء هذا 
الوطن، واÄي توج Nرب حلظات \رخيية من التعاقدات والتوافقات 

جzب بالدÜ لك  اÄي" ¾س3تzFاء املغريب"الس3ياس3ية يه اليت صنعت 
  .املزنلقات والتصدNات واTٓالم اليت عرفها حميطنا إالقلميي O�ٔر الربيع العريب

ٕاال ٔ�ننا ومن oب التوضيح، نؤكد ٔ�ن ¾ح�jاج الش3بايب واحلراكت 
¾جÆعية اليت عرفها املغرب، اكنت يف معظمها بدافع مzاهضة الفساد 

تايل املطالبة oٕصالح والنضال من U�ٔل الكرامة والعGش الكرمي، وoل 
دس3توري س3يايس يضمن التوازن يف السلطات وقادر Nىل م�ٔسسة 

  .¾س3تjابة لهذا احلراك املغريب املمتزي
وانطالقا مما س3بق، فٕان توافق الشعب املغريب Nىل دس3تور فاحت يوليوز 

، تتوجيا بتعيني "سابقة Tٔواهنا"وما تاله من انت»اoت Âرشيعية  2011
ن صناديق ¾قرتاع ويف ا�رتام \م ��ميقراطية، لكها حكومة مzبثقة ع

اعتبارات ومك�س3بات عززت �ٓمال املغاربة يف هنوض حضاري وٕاقالع 
  .اق�صادي، اجÆعي وثقايف حقJقي

ومن هنا، وجب التنJèه والت�Aٔيد Nىل ٔ�ن لك من ي�ش3بع �روح الوطنية 
بة Tٔي تعرث واملسؤولية ال ميكzه ٕاال ٔ�ن حيرص Nىل Nدم تعرض هذه التجر 

  .ٔ�و فشل ٔ�و تدبري ال مسؤول ٔ�و شعبوي
  الس3يد الرئGس،

ت�ٔسGسا Nىل لك ¾عتبارات السالفة اAÄر، ن�ٔسف حقJقة وحنن نؤكد 
ٔ�ن قانون التعيني يف املناصب العليا يف بالدÜ ¦شلك بداية �ري موفقة يف 
 مس�ٔ� الت�ٔويل اMميقراطي ��س3تور، حJث ٔ�ن تنازل احلكومة عن التعيني

يف العديد من املناصب إالسرتاتيجية وdرKها يف م�zٔى عن سلطة ومراقªة 
اجلهاز التنفJذي هو مبثابة ٕارادة �لعودة ملنطق امللكJة التنفJذية ضدا Nىل 

  .روح ومzطوق اMس3تور نفسه
فلقد كنا نعتقد، مكعارضة احتادية، ٔ�ن مرشوNا من هذا احلجم، ويف 
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 AٔTق س3ياق س3يايس وطين ٔ�طرته الرغبة اJيدة يف تصحيح الوضع وتدق
مالمح النظام املؤسيس لبالدÜ، سريىق oحلكومة ٕاىل مس3توى من التعامل 
�ارج املنطق العددي يف متر�ر القوانني املمك© �لوثيقة اMس3تورية، فدس3تور 

لGس دس3تور ٔ��لبية Nددية، وال دس3تور معارضة، بقدر ما  2011يوليوز 
  .هو دس3تور املغاربة Kلك

السلطة التنفJذية اكنت جوهر إالصالح اÄي حمك دس3تور  ٕان تقوية
 �البالد اجلديد، حJث متزيت التحوالت الشلكية ٔ�ساسا oنف�اح املسا
اMس3تورية Nىل حوار معويم واسع مكن من ¾نتقال من معاد� دس3تورية 
تقليدية، ٕاىل معاد� Uديدة تضمنت فاNلني Uدد ممثلني oحلراك الش3بايب 

اÄي شلكته دÜûمJة احلراك الشعيب، وبقوى اHمتع املدين �لك واHمتعي، 
�ٓفاقها وحساس3ياهتا، فٕانه Nىل مس3توى املضمون قد متزيت oملوقع اÄي 

، اÄي اكن �ارضا دا�ل النقاش "امللكJة الربملانية"ٔ�صبح حيتH مطلب 
7رة العام ؤ�وساط اHمتع وإالNالم والس3ياسة، بل اكن نقطة النقاش اTٔكرث إ 

  .وسط مؤمترات ٔ�حزابنا الوطنية اMميقراطية
وٕاذا اكن هذا التحول جيد تفسريه يف اMينامJة ¾جÆعية والس3ياس3ية 
اليت عرفها املغرب ٕاOر الربيع العريب، واليت رخست الرتامك النضايل اÄي 
تواصل لس3نوات Nديدة وشاقة، واليت مكzت من رفع سقف املطالب 

نفسه قد ٔ�كد Nىل هذا  2011مارس  9ب املليك ل اMس3تورية، فٕان اخلطا
التحول، عندما حتدث يف املرdكز الرابع �لتعديل اMس3توري الشامل عن 

توطيد مªدٔ� فصل السلط وتوازهنا وتعميق دمقرطة وحتديث املؤسسات "
حكومة مzتخبة oنEèاقها عن إالرادة الشعبية، املعرب "، من �الل "وعقلنهتا

dكر¦س ... ق ¾قرتاع، وحتظى بثقة ٔ��لبية الربملانعهنا من �الل صنادي
تقوية ماكنة ... تعيني الوز�ر اTٔول من احلزب الس3يايس املتصدر لالنت»اoت

الوز�ر اTٔول AرئGس لسلطة تنفJذية فعلية، يتوىل املسؤولية الاكم© Nىل 
 دسرتة مؤسسة... احلكومة وإالدارة العمومJة وقJادة تنفJذ الربÜمج احلكويم

  ".جملس احلكومة وتوضيح اخ�صاصاته
فإالطار القانوين لعمل احلكومة ولتدبري الش�ٔن العام يعترب اTٔساس 
العميل لسري املؤسسات اMس3تورية ولطرق ÂشكJلها وNالقهتا ببعضها 
البعض، سواء تعلق اTٔمر بطرق التعيني يف املناصب العليا والسامJة 

ة هذه الهيئات واملؤسسات املنصوص Nلهيا يف اMس3تور، ٔ�و يف Nالق
  .oلقطاNات احلكومJة وoلربملان ورئGس احلكومة

حJث ٔ�ن اMس3تور اجلديد مzح رئGس احلكومة اكمل الصالحJة يف 
تدبري الش�ٔن العام ورئاسة إالدارة العمومJة وإالرشاف Nىل مجيع القطاNات 
التدبريية والتمنوية، وخصص يف Nددا من فصوo ٔ�حاكما تتعلق بطرق 

لتعيني يف املناصب العليا والسامJة وفق ضوابط حمددة ونظم القواNد العامة ا
اTٔساس3ية لطرق التعيني حىت ال ختتلط الت�ٔويالت يف هذا الس3ياق، �ري ٔ�ن 
إالشاكل اTٔسايس ال يتعلق مبنطوق فصول اMس3تور، بقدر ما �رتبط 

قراءات اليت oٕالرادة اليت ٔ�ريد هبا تزنيل هذه القواNد اMس3تورية وبنوع ال

  .ٔ�عطيت Nرب هذا القانون Tٔحاكم القانون اTٔمسى �لمملكة
  الس3يد الرئGس،

ٕان ٔ�حاكم اMس3تور واحضة فÈ يتعلق مبسا� التعيني يف املناصب العليا 
والسامJة، واليت جيب ٔ�ن تمت لكها مبرسوم كام هو الش�ٔن يف Uل اTٔنظمة 

�ة من مzاصب خمو� اMميقراطية، oس3تzFاء ما نص Nليه اMس3تور رصا
�شلك حرصي �لمjال املليك، واليت يمت التعيني فهيا بظهري �شلك مzطقي 

وNىل هذا اTٔساس فٕانه وoس3تzFاء �ام رئاسة اMو� والقضاء . ودس3توري
والش�ٔن اMيين، فٕان التعيني يف مجيع املناصب جيب ٔ�ن يمت مبرسوم، ٕاما بعد 

من اMس3تور ٕاذا تعلق  49الفصل  التداول يف اHلس الوزاري طبقا Tٔحاكم
اTٔمر oلسفراء والعامل والوالة ومد�ري املؤسسات واملقاوالت العمومJة 

من  92إالسرتاتيجية ٔ�و بعد التداول يف اHلس احلكويم طبقا �لفصل 
  .اMس3تور ٕاذا تعلق اTٔمر ببايق الوظائف العليا والسامJة

يف اMساتري السابقة، بل  فالتعيني بظهري مل يعد مف�و�ا وNاما كام اكن
مت حرصه دس3تورû يف جماالت حمفوظة �لمÙ øمتيزيها عن ¾خ�صاصات 

  .اÍو� دس3تورû �لحكومة ورئGسها
وال خيفى Nىل لك الفاNلني واملت�ªعني ٔ�ن لك هذه إالصال�ات Uاءت 
لتصحح وضعا �ري سلمي وضار oق�صادÜ الوطين وضع جيعل اجلزء الكªري 

العمومJة �ارج ترصف السلطة التنفJذية، Nرب همينة الصناديق من املالية 
والواكالت واملؤسسات العمومJة Nىل تدبري املال العام واملشاريع 
إالسرتاتيجية، واليت مل جنن من معظمها سوى فضاحئ الفساد اليت ضيعت 
Nىل املغاربة ماليري اMرامه س3نوû، نظرا لضعف الرقابة وإالرشاف احلكويم 

املتعلق  02.12، ٕاال ٔ�ننا وبعد دراس�zا سابقا ملرشوع القانون رمق Nلهيا
من اMس3تور و�لمرشوع احلايل اÄي  92و 49بتطبيق ٔ�حاكم الفصلني 

يعدo، ن�ساءل oس3تغراب ؤ�سف شديد، Aيف حلكومة ٔ�كدت مرارا ٔ�ن 
ٔ�ولوية ٔ�ولوûهتا يه حماربة الفساد، ت�ٔيت اليوم لت»الف روح دس3تور يوليوز 

، وتزنل قانوÜ تنظمييا يعدل مرة ٔ�خرى ويف�ح اHال من Uديد 2011
�لمامرسات السابقة، وجيعل اجلزء اTٔمه من ماليهتا ومن معظم اس��راهتا 
العمومJة، �ارج سلطهتا وحتمكها و�ارج رقابة السلطتني التنفJذية 

  .وال�رشيعية

  :مدا�© فريق ¾حتاد املغريب �لشغل.3
  م،الس3يد الرئGس احملرت 

  الس3يد الوز�ر احملرتم،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¦رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس فريق ¾حتاد املغريب �لشغل مبjلس 
بتغيري وdمتمي  23.16املس�شار�ن مبناس3بة مzاقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

تطبيقا  املتعلق oلتعيني يف املناصب العليا، 02.12القانون التنظميي رمق 
من اMس3تور، الصادر ب�zفJذه الظهري الرشيف رمق  92وTٔ49حاكم الفصلني 
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  ).2012يوليو17( 1433شعبان  27، بتارخي 1.12.20
  الس3يد الرئGس،

هذا املرشوع هيدف ٕاىل ٕاضافة لك من الهيئة الوطنية لضبط الكهرoء 
سسة ومؤسسة محمد السادس لßٔعامل ¾جÆعية ملوظفي اTٔمن الوطين ومؤ 

احلسن الثاين لßٔعامل ¾جÆعية لفائدة رUال السلطة التابعني لوزارة 
اMا�لية ٕاىل الحئة املؤسسات العمومJة إالسرتاتيجية اليت يمت تعيني 

   .من اMس3تور 49املسؤولني عهنا يف اHلس الوزاري، طبقا Tٔحاكم الفصل 
 ٔTo هنوضÙىل ٕاضافة لك من مؤسسة اN عامل كام ينص هذا املرشوع

 �¾جÆعية لفائدة موظفي ؤ�عوان وزارة الش3باب والرûضة، والواك
الوطنية �لتjديد احلرضي وت�ٔهيل املباين اTٓي© �لسقوط، oٕالضافة ٕاىل 
املف�شني العامني �لاملية ٕاىل الحئة املناصب العليا اليت يمت التداول �ش�ٔهنا يف 

  .من اMس3تور 92جملس احلكومة، طبقا Tٔحاكم 
 ٔ�شار الس3يد الوز�ر ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون التنظميي Uاء يف وكام

ٕاطار دمع واس3تكامل بناء الرصح املؤسسايت ببالدÜ املرdكز Nىل احلاكمة 
  .اجليدة وربط املسؤولية oحملاس3بة وتعز�ز الفعالية يف تدبري الش�ٔن العام

  الس3يد الرئGس،
ٔ�ن تنجح يف معلها  اذا اكنت احلكومة oعتبارها سلطة تنفJذية dريد

إالصال� العام ؤ�داءها التنفJذي املبارش لفاNلية إالجناز واملتقدم يف تطو�ر 
وٕاصالح اMو� وٕاهناض اHمتع، جيب Nلهيا، ٔ�وال، ٔ�ن dكون Üحجة يف 
اخ�يارها ملوظفهيا ؤ�طرها و�اصة الكªار مهنم، ٔ�و ما يعرف oملناصب 

ها ٔ�حصاب تø املهام واMرUات، وكرب العليا، �سèب ٔ�مهية املراكز اليت ¦شغل 
مسؤولياهتم ودورمه احلامس يف تنفJذ الس3ياسات العمومJة وتفعيل مشاريع 
وخطط السلطة التنفJذية، فٕاذا ما فشلوا يف ٕادارهتم وتدبريمه ٔ�صبح الفشل 
¦شمل مجيع اTٔطر املؤسس3ية اليت ختضع ملسؤولياهتم وإالدارات التابعة 

ارية والوظيفJة، بيد ٔ�ن املهادنة يف هذا اTٔمر لسلطهتم الرتاتJèة إالد
 o ار -و¾س3هتانة يف التصديªك معل  -الفساد إالداري �لكoقد �زيد يف ٕار

احلكومة إالصال�، وقد يوهن من عزميهتا يف جماهبة مراكز الفساد إالداري 
واملايل، واÙهتاون يف ذÌ قد خيل مبهنجها إالصال� ذاك وشعارها العام 

  . Nىل املصداقJة والرصامة يف جماهبة قوى الفساداملبين
  الس3يد الرئGس،

oلت�Aٔيد فٕان إالبطاء والتلكؤ يف التصدي لتø القوى واملراكز املصلحية 
قد يعطل من فعالية �رامج احلكومة و¦شل جناNة خططها، وقد يصل ٕاىل 
جحب الثقة عهنا جممتعيا وإالنقاص من مصداقJهتا، بل ومييض يف اجتاه 

لعصف �رشعيهتا الس3ياس3ية وجتذرها الشعيب يف دو� dريد ¾نعطاف ا
بªFات ملغادرة طابع السلطوية يف التدبري واحلمك والت»لف والرAود 
الس3ياس3يني يف إالمناء ¾ق�صادي، وحيول بGهنا وبني ارتياد �ٓفاق اTٔمناط 

  .الس3ياس3ية
û والقريبة ٕان العديد من دول العامل اTٔورويب املتقدم س3ياس3يا واق�صاد

مzا يف الضفة اTٔخرى اهنارت �سèب اTٔداء احلكويم املرتبك والس3ياسات 
العمومJة الفاش© اليت ا�هتجها Aبار املسؤولني من موظفي اMو� فهيا ٕازاء 

  .التعاطي مع خملفات اTٔزمة املالية العاملية
جبم© وا�دة، فالبد �لحكومة من وضع �رامج رقابية وحماسJèة واحضة 

عناية oٕنفاذها والتحقق من ٔ�عاملها يف واقع احلياة إالدارية اليومJة وال 
�لمواطنني، Nرب �ٓليات Âسهل م�ابعة وحماس3بة املوظفني إالداريني عن 

والكفاءة املق�درة  العاليةتقصريمه، مع العمل Nىل ماكف�ٔة ذوي إالنتاجJة 
  والعطاء املبدع

  الس3يد الرئGس،
�الصة القول، فٕان فعالية وجناNة ورسNة إالصالح الشامل والعام 
تظل م�وقفة ومرتبطة بدرUة ٔ�وىل مبس3توى التقدم يف دينامJة إالصالح 
إالداري و�كفاءة ٕاعامل مقايGس ومعايري الزناهة والشفافJة والكفاءة التدبريية 

Âسمل واك�ساب املسؤوليات العامة املفصلية يف إالدارة املغربية، فكسب يف 
رهان الت»ليق إالداري ورفع م²سوب اTٔداء املهين الكفء واجلرٔ�ة يف تطو�ر 
البJ²ات واملؤسسات إالدارية هو نفسه رهني �رشوط Nدة، من مجلهتا 

ة يف مج© التقدم يف ٕا�داث ثورة يف ٔ�داء وٕانفاذ الربÜمج إالصال� �لحكوم
من القطاNات والوزارات ٔ�ي ربط املسؤولية oلكفاءة واجلدارة و¾ق�دار ال 
oلوالء والقرب والزبونية واحلزبية، فورش إالصالح إالداري انطلق ولزم فJه 

  .احلزم والشjاNة وإالرصار
وتوخJا للك ما س3بقت إالشارة ٕاليه، س3نصوت oٕالجياب Nىل نص 

  .املرشوع

III. 80.12يقيض بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق مقرتح قانون  �املتعلق oلواك
  :الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي

 :مدا�© الفريق ¾س3تقاليل �لو�دة والتعادلية.1
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 الفريق ¾س3تقاليل �لو�دة والتعادلية يف مzاقشة ¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس

املتعلق oلواك�  80.12مقرتح قانون يقيض بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق 
وي�ٔيت هذا املقرتح . الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي

لتوس3يع صالحJات الواك� ل�شمل دراسة وٕابداء الرٔ�ي يف امللفات املعروضة 
N ات اجلامعيةUرMo رتافN¾ ىلN ىل وزارة التعلمي العايل بغية احلصول

  .ومعادÙهتا oلشهادة الوطنية
 الس3يد الرئGس احملرتم،

لقد ٔ�وىل املغرب موضوع جودة التعلمي العايل ٔ�مهية مركزية، وهو ٔ�مر متت 
dرمجته يف اMس3تور اجلديد اÄي ينص Nىل ٔ�حقJة اس3تفادة املواطنني 

ت، Nىل قدم املساواة، يف احلصول Nىل تعلمي عرصي مGرس واملواطنا
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الولوج وذي جودة، Nىل اعتبار ٔ�ن الرهان اÄي جيب العمل Nىل حتقJقه 
اليوم هو جعل التعلمي العايل Nامة، واجلامعة Nىل وUه اخلصوص، قاطرة 

اليشء اÄي لن يت�ٔىت ٕاال . �لعنرص الèرشي املؤهل" املنتج"�لتمنية لكوهنا 
جلامعة Tٔoوراش التمنوية واخنراطها �لك اق�ناع يف دينامJة التقJمي �ربط ا

اMا�يل والتقJمي اخلار� اليت س3متكن حÆ من حتقJق احلاكمة اجليدة 
وضامن اجلودة يف ٕاطار رؤية مzدجمة لتحقJق تعلمي ¦س3تجيب لتطلعات 

  .املواطنني
ملعاد� احملددة ويف هذا ¾جتاه Uاء هذا املقرتح اÄي �روم تعويض جلان ا

، واليت Nرب التجربة مل Âس3تطع حتقJق الفعالية 2014فربا�ر 19مبرسوم 
 .والنjاNة املطلوبة

  الس3يد الرئGس احملرتم،
oس3تقراء هذا املقرتح واÄي تضمن تعديلني مضن مادة فريدة �س�شف ٔ�نه 
هيدف ٕاىل جتويد معل الواك� عن طريق توس3يع جمال صالحJاهتا لGشمل 

بداء الرٔ�ي �ش�ٔن ملفات طلبات معاد� شهادات التعلمي العايل، دراسة وإ 
Nىل اعتبار ٔ�ن مس�ٔ� املعاد� تفرض رشوط حسن التدبري لضامن 
إالنصاف، اس3تjابة لتطلعات مح© الشهادات اTٔجzبية، ما دام ٔ�ن اش3تغال 
الواك� جيب ٔ�ن ي�سم oٕخضاع نظام التعلمي العايل يف مجمH لتقJمي مzتظم 

N ة مالمئة ينصب�Gة، كام هيدف ٕاىل �لق بJا�لية واخلارجMىل مردوديته ا
هبدف وضع نظام تعلمي Nال يتصف oجلودة و�رdكز Nىل التنافس3ية والتنوع 
والضبط، واليت تعترب �ٓلية فعا� Âسامه يف حتسني اجلودة والرفع من ٔ�مهية 

  .التعلمي العايل والبحث العلمي
  الس3يد الرئGس احملرتم،

التعلمي العايل تعترب موضوNا oلغ اTٔمهية وحيظى oهÆم املتخصصني ٕان جودة 
ومعوم املتد�لني يف مJدان التعلمي العايل، مما يفرض ٕاجياد �لوال Üجعة 
لتفادي املظاهر السلبية اليت ¦شهدها امليدان وتعز�ز املك�س3بات والطموح 

Tٔن ما حقق�ه ٕاىل �د ٔ�فضل، يتوفر فJه للك الطلبة تعلمي ذو جودة Nالية، 
اجلامعات املغربية من مك�س3بات يبقى م�واضعا، ومازال الطريق طويال 
لتحقJق اجلودة املرجوة وحمفوفا مبجموNة من العقªات والت�دûت مرتبطة 
ٔ�ساسا Tٔoساتذة واملهناج والتقومي و�اUات الطلبة وانتظاراهتم وب�Gات 

لوقوف عند ¾خ�الالت التعلمي والتعمل واخلدمات اجلامعية، Äا ال جيب ا
حفسب، بل العمل Nىل تدارKها، Nىل اعتبار ٔ�ن تعبيد هذا الطريق مير من 
�الل ٕارساء نظام وطين لضامن اجلودة، ¦س�مثر التjارب السابقة، وهيي�ٔ 
الب�Gة املناس3بة لتفعيل الواك� الوطنية لتقJمي التعلمي العايل والبحث العلمي 

جودة التعلمي العايل oملغرب يف ظل ما oلعمل Nىل التفكري يف مس3تقªل 
تؤكده اMراسات احلديثة، مع الت�Aٔيد Nىل ¾س3تعانة Tٔoدمغة املغربية املقمية 
oخلارج Hoلس إالداري �لواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل 

  .والبحث العلمي
 الس3يد الرئGس احملرتم،

Aوين Uديد يؤسس بصفة تدرجيية ٕان العامل يعGش اليوم يف ٕاطار نظام 
لرشوط ثقافة Uديدة dكرس لقمي ومفاهمي العوملة والرشاكة و¾نف�اح 

  . واملنافسة
ومن U�ٔل حتقJق اخنراط ٕاجيايب يف رهاÜت التحوالت اليت عرفها العامل، فٕاننا 
مق�نعني ب�ٔمهية جتديد البJ²ات والهيالك واملؤسسات وٕاصالaا وdرش3يدها 

انتقالها ٕاىل ٔ�زمzة احلداثة واMميقراطية والتمنية املس3تدامة  وال�رسيع بوترية
والشام©، ÌÄ فٕاننا يف الفريق ¾س3تقاليل وانطالقا من ٕامياننا العميق 

ٔ�ن ٔ�حسن وس3ي© ٕالرساء اجلودة، يه ب�ٔمهية هذا املقرتح، نؤكد Nىل 
و�رامج ٕا�داث تغيري Uذري يف البJ²ات الثقافJة والفكرية �لتعلمي ويف املناجه 

dكو�ن املدرسني واملراجع اTٔاكدميية واملقارoت البيداغوجJة والتكzولوجJات 
التعلميية والتقومي، وب�Gات التعمل وبJ²ات احلاكمة والتدبري، oٕالضافة ٕاىل 

 وللك هذه ¾عتبارات، فٕاننا. الرشاكة مع اHمتع ومع القطاع اخلاص
 .س3نصوت oٕالجياب Nىل هذا املرشوع قانون

  :دا�© فريق اTٔصا� واملعارصةم.2
  الس3يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس فريق اTٔصا� واملعارصة �Tٔرز و�ة نظر فريقzا 

املتعلق oلواك�  80.12حول مقرتح قانون يقيض بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق 
البحث العلمي، ويه مzاس3بة الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل و 

لفريقzا ٕالNادة الت�Aٔيد Nىل جعز احلكومة وNدم قدرهتا Nىل الوفاء oلزتاماهتا 
  . خبصوص ت�ٔهيل وتطو�ر التعلمي العايل والبحث العلمي

ٔ��ن حنن، الس3يد الرئGس، من ¾لزتام اخلاص بتحسني حاكمة تدبري  
  رص خرجيي اجلامعات؟قطاع التعلمي العايل ومالءمة التكو�ن �لرفع من ف

ٔ��ن حنن من الزتام احلكومة بتطو�ر مzظومة البحث العلمي  
  والتكzولو� و¾بتاكر جلعH قاطرة �لتمنية؟

لßٔسف، جعزت احلكومة عن حتسني الولوج واMراسة oلتعلمي العايل  
لتحقJق إالنصاف وdاكفؤ الفرص؟ ملاذا مل Âس3تطع احلكومة حلد الساNة 

ة لتحسني خمرUات التعلمي العايل وجعلها مالمئة ملتطلبات ¾رتقاء oجلود
  التمنية؟

ملاذا مل تزنل احلكومة الزتاماهتا املرتبطة بدمع البحث العلمي والرفع من 
  مردوديته وربطه ب�ٔهداف التمنية الشام© Nىل ٔ�رض الواقع؟

ٕان واقع اجلامعة املغربية يبني �شلك واحض جعز هذه املؤسسات Nىل 
Nىل حميطها اخلار�، حبيث ال زالت تعاين من ضعف ¾ندماج  ¾نف�اح

يف احمليط ¾ق�صادي و¾جÆعي كام ٔ�هنا �ري قادرة Nىل ¾س3تjابة 
�ل�اجJات ¾ق�صادية و¾جÆعية والثقافJة مما ٔ�نتج بطا� اخلرجيني 
وهشاشة التكو�ن وق© اTٔحباث واMراسات اليت تقد�ا اجلامعة لفائدة 



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

26 

 )2016يوليوز  26( 1437شوال  21

Nل خمتلف الفاªام خبدمات من قJلني ¾ق�صاديني وق© طلبات الق
القطاNات ¾ق�صادية و¾جÆعية النعدام الثقة يف القدرة البحثية 

  ٕاخل...ملؤسسات التعلمي العايل، النقص الواحض يف متويل البحث العلمي
  الس3يد الرئGس، 

Uاء oلرجوع ملقرتح القانون اÄي حنن بصدد مzاقش3ته اليوم، واÄي 
املتعلق oلواك� الوطنية لتقJمي  12.80من القانون رمق  8و 3بتعديل املادتني 

وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي، واÄي ينص Nىل ٔ�ن تتكفل 
الواك� oٕالشهاد وٕابداء الرٔ�ي يف امللفات املعروضة Nلهيا املتعلقة بتدبري 

النص توس3يع �ام الواك�  طلبات معاد� الشهادات اجلامعية، حبيث يقرتح
ل�شمل دراسة امللفات املعروضة Nىل السلطة احلكومJة �لحصول Nىل 

  .اNرتافها Moبلومات والشهادات واMرUات اجلامعية
ٕان الصعوoت اليت يوا�ها �املو الشواهد العليا يف احلصول Nىل 
املعاد� ٔ�صبحت Âشلك هاجسا حقJقJا، �اصة يف ظل املس3تjدات 

ة بزتايد مؤسسات التعلمي العايل اخلاص وارتفاع Nدد احلاصلني Nىل املرتبط
الشواهد من دول ٔ�جzبية، هذه الصعوoت تتjىل يف طول مدة دراسة 
امللفات وتعقJد املساطر رفض مzح املعاد� �لعديد من الشواهد املسلمة من 

  .اجلامعات واملعاهد الوطنية واMولية وتفويت الفرصة لولوج سوق الشغل
�متىن، الس3يد الرئGس، ٔ�ن ¦شلك هذا املقرتح ٕاUابة رصحية لهذه 

الصعوoت وإالشاكالت، كام �متىن ٔ�ن تواAب الوزارة هذا املقرتح بتدابري 
واقعية لتèس3يط املساطر وÂسهيل ٕاجراءات احلصول Nىل املعاد� يف ٕاطار 

  .¾س3تحقاق
  الس3يد الرئGس،

وى ا�لجنة، فٕاننا نصوت ا�سjاما مع املوقف اÄي NربÜ عنه Nىل مس3ت
  . oٕالجياب Nىل هذا املقرتح قانون

 :مدا�© الفريق احلريك.3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس3يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق احلريك ملناقشة مقرتح قانون يقيض 

علق oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن املت 80.12بتعديل ٔ�حاكم القانون رمق 
  .جودة التعلمي العايل احملال من جملس النواب

  الس3يد الرئGس،
من القانون  8و 3ٕان هذا املقرتح الهام اÄي ¦س3هتدف تعديل املادتني 

املتعلق oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل ي�ٔيت  80.12رمق 
العايل اÄي oرشته احلكومة احلالية  يف س3ياق ٕاصالح مzظومة التعلمي

مشكورة، مفضمون التعديلني املقرت�ني هو ٕاضافة �مة Uديدة �لواك� dمتثل 

يف القJام ب�ٔعامل اخلربة مللفات طلبات معاد� الشهادات املسلمة من طرف 
مؤسسات التعلمي العايل اTٔجzبية مع الشهادات الوطنية، قصد Âسهيل معل 

طلب معاد� س3نوû، ٔ�ما التعديل الثاين  5000ى حوايل الوزارة اليت تتلق
فهيم حتديد ٔ�عضاء جملس ٕادارة الواك� Nىل غرار ما هو معمول به يف خمتلف 

Nىل  8القوانني احملدثة �لمؤسسات العمومJة، حبيث مت التنصيص يف املادة 
عضوية ممثيل اMو� يف جملس ٕادارة الواك� Nىل ٔ�ساس حتديدمه مبق�ىض نص 

  .نظمييت 
  الس3يد الرئGس،

ٕاهنا فرصة ساحنة لنا �لتنويه oلنقاش اجلدي واملسؤول اÄي عرف�ه جلنة 
التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية مبناس3بة دراسة هذا املقرتح، كام 
نعتربها مzاس3بة لتقدمي الشكر اجلزيل �لس3يدة الوز�رة املنتدبة Mى وز�ر 

و�ن اTٔطر Nىل تفاNلها مع خمتلف التعلمي العايل والبحث العلمي وdك
مدا�الت الس3يدات والسادة املس�شار�ن من �الل إالUابة Nىل 

  .Âساؤالهتم
  الس3يد الرئGس،

  . للك هذه ¾عتبارات، س3نصوت كفريق حريك ٕاجياN oىل هذا املقرتح

 :مدا�© الفريق ¾شرتايك.4
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون، 

¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق ¾شرتايك مبjلس املس�شار�ن يف 
املتعلق oلواك� الوطنية  80.12مzاقشة مقرتح قانون لتعديل القانون رمق 

لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي، اÄي تقدم به فريق 
 10دق Nليه يف Uلسة معومJة بتارخي العدا� والتمنية مبjلس النواب وصا

  .2016فربا�ر 
 80.12هذا املقرتح اÄي هيدف ٕاىل ٕاد�ال تعديالت Nىل القانون رمق 

من U�ٔل توس3يع صالحJات الواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل 
والبحث العلمي، ل�شمل كذÌ �مة دراسة امللفات املعروضة Nىل السلطة 

  .فة oلتعلمي العايلاحلكومJة امللك
يعترب املقرتح من �ٓليات ٕارساء ٔ�سس البحث العلمي ببالدÜ من �الل 
¾عÆد Nىل مªدٔ� احلاكمة اجليدة يف التعاطي مع امللفات املتعلقة oحلصول 
Nىل اNرتافات MoرUات اجلامعية، واTٔلقاب واMبلومات والشهادات اليت 

ول حلاملها نفس احلقوق اليت ¦س3تفJد مهنا ختمت هبا اMراسات العليا، واليت خت
�امل الشهادات الوطنية واليت متت معادÙهتا هبا وربط املسؤولية oحملاس3بة 
والعمل Nىل اس3تعادة اMور الرûدي �لjامعة املغربية يف جمال التكو�ن 

 79والبحث العلمي من U�ٔل توفري رشوط اجلودة والتنافس3ية، تزنيال �لامدة 
املنظم �لتعلمي العايل واليت دعت لرضورة ٕا�داث  01.00 من القانون رمق
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  . ٔ��زة مراقªة م�خصصة من U�ٔل تطو�ر املنظومة التعلميية
ولهذا مفjال إالشهاد وتدبري طلبات معاد� الشهادات اجلامعية يق�يض 
توفري �از فعال ودقJق من U�ٔل معاجلة تø الطلبات، �شلك مينح القمية 

Mبلومات العلمية، واحلسم فهيا دا�ل �Uٓال زمzية احلقJقJة �لشواهد وا
معقو�، تفادû ملعاÜة طاليب املعاد� وNدم تفويت فرص الولوج لسوق 

  .الشغل Nلهيم
  الس3يد الرئGس،

ٕان دور الواك� الوطنية املمتثل يف ٕابداء الرٔ�ي يف امللفات املعروضة Nلهيا 
Ìشهادات التعلمي العايل، وذ �من �الل القJام  خبصوص طلبات معاد

ب�ٔعامل اخلربة فÈ خيص هذه امللفات، �لبت فهيا يف وقت وUزي والعمل Nىل 
Âرسيع العمل يف ٕاطار تعاقدي ما بني الواك� الوطنية ووزارة التعلمي العايل 
والبحث العلمي وdكو�ن اTٔطر يعترب دورا �ام، رمغ ٔ�نه دورا اس�شارû وال 

و�ري ملزما لها، ٕاال ٔ�نه يبقى o ٔ�مهيته oلنظر يقوم مقام دور الوزارة الوصية 
ٕاىل ٔ�مهية معاد� الشواهد احملصل Nلهيا من خمتلف اMول اTٔجzبية ومقار�هتا 

  .oلشواهد الوطنية ومعادÙهتا

 :مدا�© فريق ¾حتاد املغريب �لشغل.5
 الس3يد الرئGس،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 ون احملرتمون،الس3يدات والسادة املس�شار 

كام تعلمون، فٕان جمال إالشهاد جمال حJوي فJه يمت ¾Nرتاف 
oلشهادات اجلامعية ومعادÙهتا oلشهادات الوطنية، وهو ما يتوقف Nليه 
مصري م�ات من �اميل الشهادات العليا اTٔجzبية، وا�Äن يؤدون رضيبة 

د العلمي ت�ٔ�ري مسطرة املصادقة ٔ�و Nدم ¾Nرتاف oلاكمل هبذا اHهو 
واTٔاكدميي، وoلتايل حرماهنم من احلقوق اليت �متتع هبا �املو الشهادة 
الوطنية، وoلتايل سد ٔ�فق البحث العلمي، مما ٔ�صبح يتطلب oلفعل عقلنته 
وٕارساء اTٓليات والهيالك الكفo ©JلقJام oلتقJمي احلقJقي �لشواهد واMبلومات 

ف يف مس�ٔ� معاد� الشهادات العلمية دا�ليا و�ار�، وضامن إالنصا
  .اTٔجzبية مع الشهادات الوطنية، ضامÜ حلقوق لك املغاربة Nىل قدم املساواة

يف هذا إالطار dمكن ٔ�مهية مقرتح تعديل املادة الثالثة من القانون املنظم 
�لواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي، اÄي 

صاصات الواك� ل�شمل القJام ب�ٔعامل اخلربة يف دراسة �ريم ٕاىل توس3يع اخ�
مللفات املعروضة Nىل السلطات احلكومJة يف طلبات معاد� الشهادات 
 املسلمة من طرف مؤسسات التعلمي العايل اTٔجzبية مع الشهادات الوطنية،

وذÌ من �الل حتديد الرشوط واملسطرة اخلاصة مبنح شهادات التعلمي 
بح الواك� بذÌ مؤه© Mراسة وتقJمي هذه امللفات اليت العايل، حJث س3تص 

   .حتال Nلهيا من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وdكو�ن اTٔطر
وكنـــا يف فريـــق ¾حتـــاد املغـــريب �لشـــغل قـــد قـــدمzا بعـــض املالحظـــات 

  :العامة اليت يطرaا هذا املوضوع واليت رٔ�يناها رضورية من قªيل
� ال ميكن عزo عن oيق جوانب مzظومة التعلمي العايل ٔ�ن موضوع املعاد

والتعلمي معوما واليت تعاين من العديد من ¾خ�الالت، وoلتايل فٕان 
إالصالح امل²شود جيب ٔ�ن �كون مشوليا ويف ٕاطار رؤية وٕاسرتاتيجية 

 واحضة املعامل؛
يل، ٔ�ن حرص �مة الواك� يف ٕاجناز ٔ�عامل اخلربة كام Uاء يف مقرتح التعد

وبعد ذÌ ٕاNادة ملفات طلبات املعادالت ٕاىل الوزارة مصحوبة بتقار�ر 
اخلربة، قد �كون o انعاكسات سلبية، حJث بذÌ يصبح مسلسل 

 املصادقة مقسوما بني �تني ٔ�و مؤسس3تني و�رسعتني خمتلف�ني؛
ٔ�ن احلصول Nىل معاد� الشهادات اجلامعية حق لكن ال جيب ٔ�ن �راد 

 به oطل؛
تª²ات اجلامعات اTٔجzبية اخلاصة ٔ�و اس�ªدال مzتوج التعلمي وهو اس3  

العايل الوطين مبنتوج ٔ�جzيب، وoلتايل رضب اجلامعة املغربية يف العمق، 
ذÌ ٔ�ن اجلامعات يه، قªل لك يشء، Aيان اجÆعي ال �ك�ب o اÙمنو ٕاال 
من �الل ¾رتباط الوثيق مبجمتعه والتفاNل احلي مع مش�ته وتلبية 

 و�اته؛طم
وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، اHلس اNTٔىل (ٔ�ن تعدد املتد�لني 

�لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي والواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي 
�زيد اTٔمر تعقJدا، حJث تدا�ل املهام ) العايل والبحث العلمي

 .و¾خ�صاصات وoلتايل تعقJد املساطر إالدارية
د املناقشة املفص© �لموضوع وقªول التعديالت اليت تقدمzا هبا فريقzا وبع

من U�ٔل ختفJف املساطر القانونية املنظمة لعملية املعاد� ودون ٕاثقال اكهل 
الواك� ٔ�و تعطيل اس3تفادة الطلبة احلاصلني Nىل اMبلومات، فٕاننا يف فريق 

انون القايض بتعديل ¾حتاد املغريب �لشغل نصوت oٕالجياب Nىل مقرتح الق
املتعلق oلواك� الوطنية لتقJمي وضامن جودة التعلمي العايل  80.12القانون 

  .والبحث العلمي

IV. متمي القانون رمقdالتصال السمعي  77.03مقرتح قانون بتغيري وo املتعلق
 البرصي

  :تقدمي الفريق ¾شرتايك ملقرتح القانونٔ�وال، 
  الس3يد الرئGس،
  دة الوزراء احملرتمني،الس3يدات والسا

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان املنطلقات اليت مت ¾س�zاد Nلهيا لتقدمي هذا املقرتح قانون dرdكز 
ٔ�ساسا Nىل تفعيل دور املعارضة يف حتيني وجتويد املنظومة القانونية 

مئة والتنظميية ومسامههتا الفعا� يف تقJمي الس3ياسات العامة ��و� ومال
ٔ�دوارها الطالئعية املمنو�ة لها مبق�ىض اMس3تور اجلديد �لبالد تعز�زا 
لالخ�يار اMميقراطي ومتتzGا Tٔسس دو� احلق والقانون وتوس3يع جمال 
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احلرûت العامة وdكر¦س التعددية وقمي ¾نف�اح واحلداثة وا�رتام حقوق 
اجÆعيا وثقافJا، إال�سان وصيانة Aرام�ه وت�ٔهيل بالدÜ س3ياس3يا واق�صادû و 

يف ٕاطار ÂشJGد املرشوع اHمتعي احلدايث اMميقراطي اÄي يقوده صاحب 
وجوب ضامن "اجلال� محمد السادس، نرصه هللا، حJث ٔ�كد Uاللته Nىل 

 È3ٓراء، والسTفاكر واTٔعنرص ٔ�سايس حلرية التعبري عن اK المNاحلق يف إال
ميكن ٔ�ن تت�ٔسس ويعرب  عن طريق حصافة مس3تق© وبوسائل مسعية برصية

من �اللها �اكمل احلرية، وبواسطة مرفق Nام لٕالذاNة والتلفزة، قادر Nىل 
ضامن تعددية خمتلف تيارات الرٔ�ي يف داÔرة ا�رتام القمي احلضارية اTٔساس3ية 

، مضيفا ٔ�ن هذا املقرتح �روم حتقJق "والقوانني اجلاري هبا العمل يف اململكة
  :اTٔهداف التالية

ض مبامرسة حرية االتصال السمعي البرصي وضامن حرية التعبري اÙهنو  -
الفردية وامجلاعية و¾لزتام ب�ٔ�القJات املهنة وا�رتام حقوق إال�سان مبا 
حتمH من ا�رتام لكرامة إال�سان واحلياة اخلاصة �لمواطنني والتعددية 

  الفكرية واملبادئ اMميقراطية؛
¾جÆعية والثقافJة وإالNالمJة وطنيا املسامهة يف التمنية ¾ق�صادية و -

و�وû وحمليا يف ٕاطار تنافيس يضمن تنوع عروض اخلدمات وتعددية 
¾جتاهات واTٔفاكر واملسامهة الفعا� لاكفة املتد�لني يف املشهد السمعي 

  البرصي يف اÙهنوض هبذا القطاع؛
ومات دمع وتطو�ر القطاع العمويم لالتصال السمعي البرصي ومده مبق -

  اجلودة واملنافسة �لقJام مبهام املرفق العام؛
حتفزي وÂشجيع ¾س��ر اخلاص يف هذا القطاع و�لق اتصال مسعي  -

  برصي وطين مzتج؛
دمع وتطو�ر إالنتاج السمعي البرصي الوطين و¾عÆد Tٔoولوية Nىل  -

  الكفاءات الèرشية واملؤهالت الوطنية؛
لßٔمة يف غناه وتنوNه Nرب Âشجيع إالبداع احلفاظ Nىل الرتاث الثقايف  -

  الفين والعلمي والتكzولو� وضامن ٕاشعاNه؛
  ا�رتام القوانني والتنظÈت املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اHاورة؛ -
Âشجيع ودمع ٕابداع إالنتاUات املمتزية وضامن التعبري اجلهوي وÂشجيع  -

بداع الفين الوطين واملسامهة ٕاNالم القرب وٕا�راز قمية الرتاث احلضاري واالٕ 
يف ٕاشعاNه وطنيا ودوليا مع ا�Tٔذ بعني ¾عتبار ٔ�ولوية إالنتاج الوطين 

  . والكفاءات الوطنية العام© يف هذا اHال
كذÌ حرصا مzا Nىل التعاون وال�شارك وف�ح oب احلوار مع خمتلف 

مJة حق مجليع الفاNلني، Nىل اعتبار ٔ�ن الولوج ٕاىل اخلدمة العمومJة إالNال
املواطنني، كام مت الت�Aٔيد Nىل ٔ�ن هذا املقرتح ي�ٔيت يف ٕاطار من التفاNل مع ما 
¦شهده إالNالم العمويم من حتوالت معيقة ودوره إالشعاعي الكªري 
ومسا�رته �لتحوالت ¾جÆعية و¾ق�صادية وoعتباره مصدرا ٔ�ساس3يا 

اHاالت و�اصة Nىل �لمعلومة، كام ٔ�ن التطور التكzولو� يف خمتلف 
مس3توى إالNالم مت اعتباره سالح ذو �د�ن Nىل الناش3ئة، مما يتطلب 

توس3يع النقاش مع خمتلف الفاNلني يف هذا اHال لتدبري خمتلف إالشاكليات 
من مق�ضيات قانونية حول  2011اليت يعرفها مع مراNاة ما يتضمنه دس3تور 

  .الص�افة وال²رش وا�رتام حرية الرٔ�ي والتعبري
كام ندعو ٕاىل رضورة العمل Nىل اس��ر إالNالم �شلك ٕاجيايب �دمة 
�لقضاû الوطنية والتمنية الèرشية وا�رتام حقوق إال�سان دا�ل اHمتع مع 
مراNاة املنافسة الرشيفة املنصوص Nلهيا يف دفرت التحمالت وتقدمي مzتوج 

  .جJد حيرتم خصوصيات املشاهد املغريب
  الس3يد الرئGس،

 قطع املغرب ٔ�شواطا Uد هامة يف جمال القطاع السمعي البرصي، لقد 
 .يف ٔ�فق رمس س3ياسة ٕاNالمJة حقJقJة لتحر�ر القطاع السمعي البرصي

س3ياسة مzف��ة Nىل لك إالرهاصات واملشاريع اHمتعية اليت تتفاNل وسط 
  .اHمتع املغريب

وة خط 77.03ويف هذا إالطار شلك قانون االتصال السمعي البرصي 
هامة يف تطو�ر املشهد السمعي البرصي، يف ظل مر�© Uديدة قوا�ا 
التعددية الس3ياس3ية، والفكرية وضامن احلق يف الولوج �لفضاء إالNاليم 

  .العمويم
لالتصال السمعي البرصي  77.03وٕاذا اكنت ٔ�مه مرdكزات قانون 

 1996من دس3تور  58و 26ابتغت يف ٔ�هدافها املؤسسة Nىل الفصلني 
وض مبامرسة حرية االتصال السمعي البرصي وضامن حرية التعبري اÙهن

والرٔ�ي، يف ٕاطار ا�رتام Aرامة إال�سان واحلياة الشخصية �لمواطنني 
والتعددية يف التفكري والرٔ�ي وdرس3يخ وdمتني و�دة اTٔمة املغربية، وا�رتام 

يم تطور حقوق إال�سان وحامية املبادئ اMميقراطية عن طريق املرفق العمو
من U�ٔل املسامهة يف التمنية ¾ق�صادية  لالتصال السمعي البرصي،
فٕان اMس3تور اجلديد لب�Ü اÄي توافقت Nليه و¾جÆعية والثقافJة لßٔمة، 

، نص Nىل هيئات 2011لك مكوÜت الشعب املغريب يف يوليوز 
 165ففي هذا إالطار خصص الفصل . ومؤسسات حJوية �لحاكمة اجليدة

اث الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي، ونص Nىل توÙهيا السهر مzه ٕال�د
Nىل ا�رتام التعبري التعددي لتيارات الرٔ�ي والفكر واحلق يف املعلومة يف 

Ìساس3ية  امليدان السمعي البرصي، وذTٔيف ٕاطار ا�رتام القمي احلضارية ا
  .وقوانني اململكة

ٔ�ملته Nدة اعتبارات  2011واAٔTيد ٔ�ن هذا اجلديد اÄي محH دس3تور 
ٔ�مهها التطور املس3متر ٕالNالمzا العمويم وما عرفه من تغيريات يف ظل 

�اصة يف ظل البث الرمقي،  التحوالت اليت عرفهتا إال�سانية يف هذا اHال،
واليت فرضت حتدûت ورهاÜت Uديدة Nىل بالدÜ يف مسار التمنية 

لسمعي البرصي ٔ�ن والت�ديث، حJث من ش�ٔن دمقرطة وسائل االتصال ا
Âسهم يف ٕاجياد �ا� من التوازن املطلوب واحملافظة Nىل التعددية الثقافJة 
والفكرية والس3ياس3ية ؤ�ن Âس3تجيب لطمو�ات املواطنني oحلرص Nىل 
اجلودة يف املضمون ووضع �رامج س3ياس3ية وفكرية هادفة ووازنة، وتقدمي 
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 ظل توافر Nديد �دمة ٕاNالمJة يف مس3توى تطلعات املشاهد املغريب، يف
إالماكÜت ٔ�مام املواطن املغريب لولوج عوامل ٕاNالمJة ٔ�خرى ٔ�كرث تنافس3ية 

  .وت�Jح مسا�ة ٔ�كرب �ل»رب والرٔ�ي
وبناء Nىل لك هذه املنطلقات واملس3تjدات اMس3تورية، فٕانه قد ٔ�صبح 
من الرضوري العمل Nىل حتيني وجتويد املنظومة القانونية والتنظميية اليت 

صال السمعي البرصي ببالدÜ، مالءمة لها مع مق�ضيات اMس3تور تؤطر االت
اجلديد �لبالد اÄي اعمتد فلسفة ومفاهمي ومقارoت Uديدة، مªنية Nىل 
اخليار اMميقراطي ودو� احلق والقانون واملساواة واملشاركة والتعددية 

مة والشفافJة واحلاكمة اجليدة وربط املسؤولية oحملاس3بة، مما يتطلب مالء
املنظومة ال�رشيعية والتنظميية Vٔساس ومرdكز ٔ�سايس لرمس س3ياسة 

  .ٕاNالمJة قامئة Nىل تصور دقJق وواحض لٕالNالم وTٔهدافه و�اûته اHمتعية

  :مzاقشة مقرتح القانون: 7نيا
 :مدا�© فريق اTٔصا� واملعارصة.1

 الس3يد الرئGس،
 السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
امه oمس فريق اTٔصا� واملعارصة يف مzاقشة مقرتح قانون ¦رشفين ٔ�ن ٔ�س

وهو ." oالتصال السمعي البرصي"املتعلق  77.03بتغري وdمتمي القانون رمق 
ما ¦شلك فرصة لتوضيح و�ة نظرÜ حول هذا املقرتح الهام، اÄي �افظ 

مع مالءم�ه مع املق�ضيات  N77.03ىل نفس فلسفة القانون اTٔصيل رمق 
  .رية اجلديدةاMس3تو 

  الس3يد الرئGس،
ٕان قطاع االتصال السمعي البرصي يلعب ٔ�دوارا طالئعية دا�ل اHمتع، 
ÌÄ اكن البد من بلورة مقرتح قانون ملالءمة ال�رشيعات املرتبطة Hoال 

 165السمعي البرصي مع املس3تjدات اMس3تورية اجلديدة، �اصة الفصل 
 .اÄي ينص Nىل ٕا�داث هيئات �لحاكمة

oلرجوع ملق�ضيات املقرتح، يتèني ٔ�نه Uاء من U�ٔل وضع ٕاطار قانوين 
سGمت من �الo اÙهنوض حبرية االتصال السمعي البرصي وضامن حرية الرٔ�ي 
والتعبري، كام �كفلها اMس3تور، وحتصني مªادئ اMميقراطية وتفعيل املقاربة 

البرصي، مبا  ال�شارAية وحتيني املنظومة القانونية املؤطرة لقطاع السمعي
يضمن التjاوب مع التحوالت اHمتعية والتطورات امل�سارNة اليت يعرفها 
هذا القطاع، واÄي يعد من بني اTٔوراش الكªرية اليت س3بق ٔ�ن دش²هتا 

  .حكومة التناوب التوافقي
ٕاننا يف فريق اTٔصا� واملعارصة، لعىل يقني ٔ�ن هذا املقرتح قانون 

بة Nىل خمتلف اTٔس3ئ© املرتبطة بتطو�ر هذا سGسامه �شلك Aبري يف إالUا
اHال احليوي اÄي حيظى ب�ٔمهية اق�صادية واجÆعية كربى، �اصة ؤ�نه Uاء 
مبق�ضيات Nىل درUة Aبرية من اTٔمهية من قªيل ¾هÆم oلعنرص الèرشي، 

كام ٔ�كد Nىل قمية احلرية وقمي مzظومة حقوق إال�سان وNىل مقومات 
�لك مكوÜهتا وقميها وNىل رضورة ¾نف�اح Nىل  الشخصية املغربية

احلضارات إال�سانية وصيانة Aرامة املرٔ�ة وماك�هتا وماكحفة لك ٔ�شاكل اÙمتيزي 
 ).اTٔطفال واTٔش»اص يف وضعية ٕاNاقة(وحامية الف�ات الهشة يف اHمتع 

 :فضال عن ذÌ فٕان هذا املقرتح Uاء مبق�ضيات Âس3هتدف ما ييل
� ا�لغوية وحامية ا�لغة العربية، واTٔمازيغية وا�لهjات تدقJقه يف املس -ٔ�

  ومzع دبلjة ¾نتاUات اTٔجzبية oلتعبريات الشفهية؛
 .دمع دور القضاء يف فض املنازNات ٕاىل Uانب الهااك -

  الس3يد الرئGس،
لقد س3بق لنا يف فريق اTٔصا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدN Üىل ٔ�مهية هذا 

ظر مzه يف س3ياق ٕاNادة تنظمي االتصال السمعي املقرتح قانون واMور املنت
ومن هذا املنطلق، وا�سjاما مع . البرصي و¾س3تjابة �ل�اجJات املزتايدة

املوقف اÄي س3بق ٔ�ن NربÜ عنه، سواء Nىل مس3توى جملس النواب ٔ�و 
Nىل مس3توى جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية، وذo Ìلتعاطي 

وع قانون، فٕاننا نؤكد هذا املوقف oلتصويت ¾جيايب إالجيايب مع هذا املرش 
  .Nليه

 :مدا�© الفريق احلريك.2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق احلريك ملناقشة مقرتح قانون بتغيري 
  .املتعلق oالتصال السمعي البرصي 77.03مي القانون رمق وdمت

  الس3يد الرئGس،
ٕان هذا املقرتح اÄي س3بق ؤ�ن تعمقت جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة 
و¾جÆعية مبjلس3نا املوقر يف صيغته القدمية يف دراس3ته ومzاقش3ته قªل 

ي�ٔيت يف ٕاطار ٕا�الته Nىل جملس النواب ورجوNه ٕالينا يف ٕاطار قراءة 7نية، 
جتويد الرتسانة القانونية اليت تنظم القطاع السمعي البرصي اÄي قطع فJه 
ب�Ü ٔ�شواطا هامة، ويعرف تطورا دامئا و¦شلك جماال لرهاÜت جممتعية 
واق�صادية ٔ�ساس3ية ؤ�رضية dكر¦س وdمثني مك�س3بات وdراكامت اÙمنوذج 

  . وNىل التعددية والتنوعاMميقراطي املغريب القامئ Nىل dرس3يخ حرية التعبري
  الس3يد الرئGس،

ٕاهنا مzاس3بة لٕالشادة oلتفاNل والتjاوب احلاصل ٔ�ثناء مzاقشة هذا 
املقرتح بلجنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية بني الس3يدات والسادة 
املس�شار�ن والس3يد وز�ر االتصال اÄي قدم توضي�اته وردوده املقzعة يف 

N انJحTٔساؤالت واس3تفسارات الس3يدات والسادة كثري من اÂ ىل خمتلف
  .املس�شار�ن
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  الس3يد الرئGس،
  .للك ما س3بق، فٕاننا يف الفريق احلريك س3نصوت ٕاجياN oىل هذا املقرتح

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�© املس�شار الس3يد حلسن ٔ�دعي، oمس فريق التجمع الوطين .3
  :لßٔحرار

  احملرتم،الس3يد الرئGس 
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
سعيد ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس فريق التجمع الوطين لßٔحرار ملناقشة 

املتعلق oالتصال السمعي  77.03مقرتح قانون بتغيري وdمتمي القانون رمق 
علمي البرصي، وذÌ انطالقا من مسامهتنا يف مzاقش3ته دا�ل جلنة الت

  .والشؤون الثقافJة و¾جÆعية مبjلس3نا املوقر
ون²هتز هذه املناس3بة ل²ش3يد Tٔoجواء العملية اليت مزيت دراسة هذا 
املرشوع دا�ل ا�لجنة، كام ننوه oلتعاطي إالجيايب �لحكومة مع املالحظات 
اليت ٔ�بدهتا ؤ�بداها الس3يدات والسادة املس�شارون ٔ�ثناء املناقشة العامة 

صيلية ملواد هذا املقرتح قانون، واليت مت من �اللها كذÌ التطرق والتف 
  .HموNة من القضاû املرتبطة بقطاع إالNالم واالتصال

هذا وال يفوتنا التنويه كذo Ìلتعامل إالجيايب �لجنة القطاNات 
إالنتاجJة مبjلس النواب مع التعديالت اليت ٔ�د�لها جملس املس�شار�ن Nىل 

  .هذا النص
  يد الرئGس،الس3 

ٕان تطو�ر قطاع االتصال السمعي البرصي ٔ�حضى رضورة مل�ة ملسا�رة 
الرAب الرمقي وملواAبة انف�اح وتطور اHمتع املغريب Nىل Nدة مس3توûت، 

  .سواء اق�صادية ٔ�و اجÆعية ٔ�و ثقافJة
وبناء Nىل هذه املس3تjدات، وانطالقا من ٔ�مهية تطو�ر املنظومة 

اع، واليت عرفت العديد من إالصال�ات بفضل القانونية املؤطرة �لقط
التوجهيات امللكJة السامJة اليت سامهت يف توس3يع داÔرة النقاش واحلوار 
الس3يايس والثقايف، مما سامه يف ف�ح صف�ة Uديدة يف مسار إالNالم 
املغريب، ي�ٔيت هذا النص لGشلك خطوة هامة oجتاه تطو�ر املشهد السمعي 

من �الل ٕاصدار الظهري  �2002ره يف ش3ت²رب البرصي، اÄي انطلق حتر 
  .الرشيف املتعلق �oٕداث الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي

  الس3يد الرئGس،
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لßٔحرار �سjل �لك ٕاجيابية مق�ضيات هذا 
املرشوع اليت dروم اÙهنوض حبرية االتصال السمعي البرصي، فضال عن 

راطية ودو� احلق والقانون، يف ٕاطار ا�رتام التعددية حتصني مªادئ اMميق
وحقوق إال�سان وصيانة Aرام�ه، oٕالضافة ٕاىل حرية التعبري والرٔ�ي كام 
�كفلهام اMس3تور، Nالوة Nىل dكر¦س مªدٔ� املناصفة واحلاكمة اجليدة مع ربط 

هذا ونؤكد Nىل ٔ�ن من ش�ٔن دمقرطة هذا القطاع، من . املسؤولية oحملاس3بة
ل جتويد املنظومة القانونية، تطو�ر اق�صاد قوي لٕالبداع يعمل Nىل �ال

  .�دمة الوطن وٕاشعاNه ومتزيه الثقايف
و�ك�في، الس3يد الرئGس، هبذا القدر من املالحظات، اعتبارا �ل�زي 
الزمين اÍول لنا ملناقشة هذا النص اÄي �سjل oرتياح املق�ضيات الواردة 

  .وت oٕالجياب لصاحل هذا املرشوعوبناء Nىل ما س3بق، س3نص. فJه
  .شكرا Nىل حسن ٕاصغاÔمك والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

V. ادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال  11.15مرشوع قانون رمقNoٕ يتعلق
 :السمعي البرصي

 :مدا�© الفريق ¾س3تقاليل �لو�دة والتعادلية.1
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  حملرتمني،السادة الوزراء ا
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

املتعلق  11.15ٕاننا اليوم مدعون �لتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي، من U�ٔل تعز�ز دور 
هذه الهي�ٔة اMس3تورية، oعتبارها الساهرة Nىل ضامن حرية ممارسة االتصال 

،Üالم والتعددية ا�لغوية  السمعي البرصي ببالدNل احلق يف إالU�ٔ من
والثقافJة والس3ياس3ية واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البرصي، يف 

  .ا�رتام \م �لقمي احلضارية اTٔساس3ية ولقوانني اململكة
ٕان الهدف من هذا املرشوع هو مالءمة تنظمي واخ�صاصات الهي�ٔة مع 

ىل تعز�ز املك�س3بات واس�Jعاب مق�ضيات اMس3تور اجلديد، oٕالضافة إ 
املس3تjدات التقzية والتكzولوجJة وdكر¦س اس3تقاللية الهي�ٔة، السÈ3 يف جمال 
التصدي التلقايئ لفرض ا�رتام املتعهد�ن السمعيني البرصيني العمومJني 
واخلواص �لقوانني واTٔنظمة املطبقة Nىل قطاع االتصال السمعي البرصي 

ÙمتكJهنا من ¾ضطالع بوظائفها، كام ميكن  وكذا تعز�ز اخ�صاصات الهي�ٔة

الهي�ٔة من ٔ�دوات Uديدة قصد السهر Nىل ٕارساء مشهد مسعي برصي م�نوع 
وتعددي وم�وازن وم�اكمل ومراقªة مدى ا�رتام قواNد التعبري عن تعددية 
تيارات الفكر والرٔ�ي والسهر Nىل ا�رتام املنافسة احلرة وdاكفؤ الفرص 

تصال السمعي البرصي، كام يتضمن املرشوع والشفافJة يف جمال اال
مق�ضيات ٔ�ساس3ية تتعلق oٕماكنية تلقي اHلس اNTٔىل لالتصال السمعي 

  . البرصي �لشاكûت يف قطاع االتصال السمعي البرصي
وتقدم الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي هبذه الصفة مجيع الضامÜت 

هنا من القJام oملهام املوAو� لها مبق�ىض املتعلقة oالس3تقاللية واحلياد، مما ميك
الظهري الرشيف احملدث لها، �لك فاNلية ومصداقJة و�مهتا اTٔساس3ية يف 
السهر Nىل ¾�رتام التام ملبادئ التعددية وحرية التعبري بقطاع االتصال 
السمعي البرصي، يف ا�رتام \م �لقمي احلضارية اTٔساس3ية والقوانني اجلاري 

   .يف اململكة هبا العمل
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ٕاننا يف الفريق ¾س3تقاليل حنرص Nىل ٔ�ن dكون الهي�ٔة العليا لالتصال 
السمعي البرصي سلطة ٕادارية مس3تق©، ملكفة بضبط وتقzني قطاع 
االتصال السمعي البرصي، اÄي مت حتر�ره بوضع �د الح�اكر اMو� يف هذا 

وملوا�ة حتدûت العوملة  اHال، ملواAبة املسرية اMميقراطية واحلداثية �لمغرب
  . والتطور التكzولو� العاملي اÄي يعرفه جمال إالNالم واالتصال

ٕاال ٔ�ن املالحظ، الس3يد الرئGس، ٔ�ن بعد مواد هذا املرشوع خيال ٔ�هنا 
فصلت Nىل مقاس Ü�ٔس بعيهنم، من oب جتميع السلطات وتقد¦س �مة 

ملرشوع كام يلزم �ريه يف املد�ر العام اÄي ال قانون يلزمه مبق�ىض هذا ا
مؤسسات ٔ�خرى ب�zظمي مªارûت التوظيف هبذه املؤسسة، فهو يعني 
املس3ت»دمني دون ا�رتام املساطر اجلاري هبا العمل وهو اÍطط واملنفذ 
دون ٔ�دىن حسGب وال رقJب، oٕالضافة ٕاىل املد�ر العام، هناك الس3يد 

وازي وز�را يف رئGس الهي�ٔة اÄي خصص o املرشوع تعويضا مسينا ي
احلكومة، لن�ساءل عن رس غياب مEل هذه التحفزيات Mى مؤسسات 

  دس3تورية ٔ�خرى ال تقل ش�Üٔ عن الهااك؟
 Ìىل ذN حملاس3بة، كام ينصo ة وربط املسؤوليةJلشفافo ٕان التغين
اMس3تور، تق�يض ٕاصالح وتطو�ر املنظومة ال�رشيعية القامئة، بتطهري وسد 

رية اجلارية وابتاكر قوانني ٔ�خرى ٔ�كرث مالمئة ونفعية، ثغرات القوانني إالدا
وحامية القامئ Nىل املسؤولية واملس3تفJد مهنا والوس3يط بGهنام بضامÜت احلقوق 

  .والواجªات مع ٕاصالح وحتديث املنظومة إالدارية �رّمهتا
  الس3يد الرئGس،

للك ما س3بق، فٕاننا يف الفريق ¾س3تقاليل منتنع عن التصويت Nىل 
  . ني هذا املرشوعمضام

 :مدا�© فريق اTٔصا� واملعارصة .2
  الس3يد الرئGس،
 السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
¦رشفين ٔ�ن ٔ�سامه oمس فريق اTٔصا� واملعارصة يف مzاقشة مرشوع 

يتعلق Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي  11.15قانون رمق 
و�ة نظرÜ حول هذا املرشوع وهو ما ¦شلك فرصة لتوضيح . البرصي

س3يجيب Nىل العديد من إالشاكالت التنظميية من  -ال حما�  -الهام، واÄي 
اUل تطو�ر اخ�صاصات الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي وجعلها تقوم 
مبها�ا Nىل ٔ�حسن وUه وذاÌ هبدف تعز�ز ضامÜت احلرية يف املامرسة 

سسة دس3تورية مس3تق© �ديثة وعرصية إالNالمJة ومتكني املغرب من مؤ 
لتقzني وضبط جمال االتصال السمعي البرصي، Âس3تجيب ملق�ضيات 

 .اMس3تور اجلديد و¾لزتامات اMولية وانتظارات اHمتع اMويل من �ة 7نية
 الس3يد الرئGس،

حيظى قطاع االتصال السمعي البرصي ب�ٔمهية كربى ملا يلعبه من ٔ�دوار 

 Hاكن البد من بلورة مرشوع قانون نوعي جلعل طالئعية دا�ل ا ÌÄ ،متع
املامرسة إالNالمJة سلطة رابعة حقJقJة اكم©، ويف�ح �ٓفاق واNدة لتطو�رها 
ومالءم�ه مع املس3تjدات اMس3تورية اجلديدة يف جمال احلقوق واحلرûت 

ن وضامن حرية املامرسة إالNالمJة ومتكJهنا من اTٔدوات القانونية والتنظميية م
U�ٔل املسامهة يف ضامن حق املواطنات واملواطنني يف ٕاNالم حر ومسؤول 
وذي جودة وكذا احلق يف اخلرب، oٕالضافة ٕاىل dكر¦س حرية االتصال 

 .السمعي البرصي
  الس3يد الرئGس،

oلرجوع ملق�ضيات املرشوع، يتèني ٔ�نه Uاء من U�ٔل وضع ٕاطار قانوين 
رصي oلنظر �لماكنة ¾عتبارية ينظم الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي الب

والرمزية لٕالNالم Aسلطة رابعة، وذÌ من U�ٔل ملئ الفراغ القانوين احلاصل 
يف هذا اHال، oلرتكزي Nىل املق�ضيات اMس3تورية والتوجهيات امللكJة 
السامJة لصاحب اجلال� املø محمد السادس، نرصه هللا، اÄي يويل عناية 

واملالءمة مع اTٓراء والتقار�ر املعدة من قªل الهي�ٔة  �اصة لٕالNالم و¾Nاليم
العليا لالتصال السمعي البرصي والتjارب اMولية و�الصات الك�اب 

و�الصات تقر�ر املهمة  2011اTٔبيض حول إالNالم واHمتع الصادر س3نة 
 .¾س3تطالعية الربملانية حول قzوات القطب العمويم

، oلرمغ من املالحظات اليت س3بق لنا ٕاننا يف فريق اTٔصا� واملعارصة
ؤ�بديناها، �متىن ٔ�ن ¦سامه هذا املرشوع يف إالUابة Nىل اTٔس3ئ© املرتبطة 
بتطو�ر هذا اHال احليوي اÄي حيظى ب�ٔمهية اق�صادية واجÆعية كربى، 
�اصة ؤ�نه Uاء مبق�ضيات �مة من قªيل مالءمة تنظمي واخ�صاصات الهي�ٔة 

من اMس3تور، تعز�ز املك�س3بات  171و 165و 28مع مق�ضيات الفصول 
اليت حتققت يف قطاع السمعي البرصي من �الل اس��ر ¾جهتادات اليت 

 .رامكهتا الهي�ٔة مzذ ٕا�دا�ا
  الس3يد الرئGس،

من هذا املنطلق، وا�سjاما مع املوقف اÄي س3بق ٔ�ن NربÜ عنه Nىل 
، فٕاننا نؤكد هذا املوقف مس3توى جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية

  ....oلتصويت

 :مدا�© الفريق احلريك .3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يطيب يل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون 
  .دة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصييتعلق Noٕا 11.15رمق 

  الس3يد الرئGس،
ٕاننا يف الفريق احلريك نعترب هذا النص القانوين من اTٔمهية مباكن، 
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oعتباره س3ميكن الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي من ٔ�دوات Uديدة 
�لسهر Nىل ٕارساء مشهد مسعي برصي م�نوع وتعددي وم�وازن وم�اكمل، 

ويعزز قمي الكرامة إال�سانية وحماربة اكمل ٔ�شاكل اÙمتيزي، كام يضمن �كرس 
النص �لهي�ٔة ٔ�دوات تؤهلها لرتس3يخ الهوية الوطنية يف ٕاطار من التنوع 

  .ا�لغوي والثقايف �لمجمتع املغريب
  الس3يد الرئGس،

ٕان الهي�ٔة مكؤسسة دس3تورية مس3تق© Uاءت لتقzني قطاع السمعي 
من اMس3تور، س��وىل  171و 165و 18ول البرصي وفق مق�ضيات الفص

السهر Nىل ضامن حرية ممارسة االتصال السمعي البرصي يف ٕاطار ¾�رتام 
الواجب �لحق يف إالNالم و�لتعددية ا�لغوية والثقافJة والس3ياس3ية و�لحق يف 
املعلومة يف هذا امليدان، فالنص اÄي حنن بصدد دراس3ته Uاء Tٔoساس 

واخ�صاصاهتا مع املق�ضيات اMس3تورية وتعز�ز وdرس3يخ ملالءمة تنظمي الهي�ٔة 
  .املك�س3بات املهمة اليت حققها ورامكها املغرب يف اHال السمعي البرصي

  الس3يد الرئGس،
ٕاهنا فرصة م�ا�ة لنا لٕالشادة oلنقاش البناء واملسؤول واجلاد اÄي 

ومzاقشة  عرف�ه جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة و¾جÆعية مبناس3بة دراسة
هذا املرشوع، وشكرÜ موصول �لس3يد وز�ر االتصال Nىل تفاHN مع 
خمتلف مدا�الت الس3يدات والسادة املس�شار�ن، من �الل تقدمي ردوده 

  .خبصوص ال�ساؤالت و¾س3تفسارات املطرو�ة
  الس3يد الرئGس،

اعتبارا ملا س3بق، فٕاننا يف الفريق احلريك س3نصوت ٕاجياN oىل هذا 
  .النص

 .م Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسال

  :الفريق ¾شرتايك مدا�© .4
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¦رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق ¾شرتايك يف مzاقشة مضامني مرشوع 
ي�ٔة العليا لالتصال السمعي يتعلق Noٕادة تنظمي اله  11.15قانون رمق 

  .البرصي
لقد اعتربت لك القوى احلية ببالدÜ ٕا�داث الهي�ٔة العليا لالتصال 

فªعد عقود من . السمعي البرصي يف املغرب قرارا \رخييا �لك املقايGس
اح�اكر اMو� لوسائل إالNالم السمعية البرصية ٔ�ىت الظهري الرشيف رمق 

اكر اÄي جتاوزته التحوالت الس3ياس3ية ليضع �دا لهذا ¾ح� 1.02.212
  .و¾جÆعية و¾ق�صادية الوطنية واMولية

وعكس الظهري الرشيف القايض �oٕداث هذه الهي�ٔة العليا بصفة 
ٔ�ساس3ية الرغبة يف �لق مؤسسة توفر مجيع ضامÜت التجرد والزناهة واحلياد 

البرصي اخلاص والنفوذ املعنوي والتقين والقانوين ٕالدارة القطاع السمعي 
والعام، وكذا احلرص Nىل ت�ٔهيل قطاع إالNالم السمعي البرصي ليهنض 
بدوره اكمال يف بناء املرشوع اHمتعي اMميقراطي احلدايث ورفع حتدûت 
العرصنة واملنافسة وتوفري ضامÜت تعددية إالNالم وحريته ووضع الضوابط 

  .التنظميية الالزمة يف هذا الش�ٔن
لعليا Nىل تطبيق وا�رتام مªادئ حرية التعبري والتعددية وÂسهر الهي�ٔة ا

  .وحJاد الفاNلني يف جمال االتصال السمعي البرصي
وdمكن صالحJات الهي�ٔة العليا يف قJا�ا مبهام اس�شارية Mى لك من 

وميكن ٔ�ن dكون هذه املهمة اخ�يارية . Uال� املø واحلكومة والربملان
ة �ري ٔ�ن من الرضوري احلصول Nىل رٔ�ي مرتبطة oٕرادة السلطات املعني

الهي�ٔة العليا يف مشاريع املرامس ومشاريع القوانني ومقرت�ات القوانني املتعلقة 
بقطاع االتصال السمعي البرصي، يك يتGرس لها الت�ٔكد من ٔ�ن مضموهنا 

  .حيرتم مªادئ احلرية واحلياة والتعددية
ص Âرشيعية Nامة، هذا وتتوىل الهي�ٔة العليا، يف انتظار صدور نصو 

حتديد AيفJة ولوج اHال السمعي البرصي العام من Mن اTٔحزاب ٔ�و 
املرتحشني لالنت»اoت وتقوم الهي�ٔة العليا ب�ٔعامل املراقªة وتعاقب ٔ�و تقرتح 
العقوoت املقررة يف ش�ٔن اÍالفات �لقوانني ٔ�و اTٔنظمة ٔ�و دفاdر التحمالت 

  .ت واTٔش»اصكام dكفل حق الرد �لحكومة واملؤسسا
ويف غياب تنصيص اMس3تور السابق Nىل ٔ�حاكم تتعلق �oٕداث الهي�ٔة 
املعنية وحتديد اخ�صاصاهتا وNالقهتا مع احلكومة والربملان والسلطة 
القضائية، فٕان مس�ٔ� اس3تقاللية الهي�ٔة حمتت ٕا�داث هذه ا�Tٔرية مبق�ىض 

  .1996من دس3تور  19الفصل 
، 2011املغريب Nىل دس3تور  لكن، وبعد توافق مكوÜت الشعب 

ٕال�داث الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي  165خصص هذا ا�Tٔري الفصل 
البرصي ونص Nىل توÙهيا السهر Nىل ا�رتام التعبري التعددي لتيارات الرٔ�ي 
والفكر واحلق يف املعلومة يف امليدان السمعي البرصي، وذÌ يف ٕاطار 

  . اململكةا�رتام القمي احلضارية اTٔساس3ية وقوانني
  الس3يد الرئGس،

ن�jJة لهذه املس3تjدات اMس3تورية واTٔدوار واملهام اليت تضطلع هبا 
الهي�ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي، فٕانه قد ٔ�صبح من الرضوري، العمل 
Nىل حتيني وجتويد املنظومة القانونية والتنظميية اليت تؤطر معل هذه الهي�ٔة 

ر اجلديد �لبالد اÄي اعمتد فلسفة ومفاهمي مالمئة لها مع مق�ضيات اMس3تو 
ومقارoت Uديدة، مªنية Nىل اخليار اMميقراطي ؤ�سس دو� احلق والقانون 
واملساواة واملشاركة والتعددية والشفافJة واحلاكمة اجليدة وربط املسؤولية 
oحملاس3بة، مما يتطلب مالءمة املنظومة ال�رشيعية والتنظميية مع هذه 

  .حتصينا لهذا املك�سب التارخيي وتدعo Èاملس3تjدات، 
  الس3يد الرئGس،

ٕان اÙهنوض oلقطاع السمعي البرصي يق�يض العمل Nىل جهبات 
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م�عددة، سواء فÈ يتعلق oملراجعة القانونية ٔ�و العمل Nىل تقوية البJ²ات 
املرتبطة oلعامل الرمقي Nىل مس3توى املضامني وNىل مس3توى الفضاءات، 

 ملح ¦سري يف اجتاه التوس3يع الرمقي وتدعمي القدرات وهو مطلب دويل
  :املؤسساتية، كام ٔ�ن ضامن تفعيل هذا القانون رهني ب

تطو�ر املوارد الèرشية القوية والقادرة Nىل موا�ة الت�دûت  -
  واملنافسة؛

رضورة حتر�ر املشهد السمعي البرصي ملوا�ة املنافسة اMولية يف  -
ع العرض إالخªاري وكذا ف�ح اHال لٕالبداع الفكري اHال إالNاليم، وتوس3ي

والثقايف و�لق فرص الشغل، وٕارشاك القطاع اخلاص والرشاكت الكربى 
Ùمتويل وÂس3يري القطاع إالNاليم وٕا�داث قzوات ٕاNالمJة ممتزية شèهية 

  oلقzوات العربية ذات احلرفJة العالية اكجلز�رة و�ريها؛
افJة يف تناول اTٔخªار من طرف الت�ٔسGس لثقافة الوضوح والشف -

 .إالNالم العمويم

VI. ادة تنظمي الهي�ٔة العليا لالتصال  11.15مرشوع القانون رمقNoٕ يتعلق
املتعلق  77.03السمعي البرصي ومقرتح القانون بتغيري وdمتمي القانون رمق 

  :oالتصال السمعي البرصي معا
  :اMميقراطية �لشغل الكونفدراليةمجموNة .1

  د الرئGس احملرتم،الس3ي
  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
¦رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة oمس مجموNة الكونفدرالية اMميقراطية �لشغل 

يتعلق Noٕادة تنظمي الهي�ٔة العليا  11.15مرشوعي قانون رمق  مبناس3بة عرض
 77.03بتغيري وdمتمي القانون رمق  لالتصال السمعي البرصي ومقرتح قانون

  .املتعلق oالتصال السمعي البرصي
يف البداية، البد ٔ�ن نذAر ب�ٔمه إالصال�ات واملس3تjدات اليت تضمهنا 
مرشوعي القانون، واليت Uاءت لتعز�ز حرية التعبري واالتصال من �الل 

  :التخصيص Nىل

حق يف ضامن حرية ممارسة االتصال السمعي البرصي يف ا�رتام �ل -
إالNالم والتعددية ا�لغوية والثقافJة والس3ياس3ية واحلق يف املعلومة يف امليدان 
السمعي البرصي، وذÌ يف ا�رتام �لقمي احلضارية اTٔساس3ية ولقوانني 

 اململكة؛

مالءمة تنظميها واخ�صاصاهتا مع املق�ضيات اMس3تورية وتعز�ز  -
برصي من �الل املك�س3بات اليت حتققت يف قطاع االتصال السمعي ال 

اس��ر ¾جهتادات اليت رامكهتا الهي�ٔة مzذ ٕا�دا�ا وكذÌ يف ضوء التjارب 
  اMولية؛

dكر¦س اس3تقاللية الهي�ٔة، السÈ3 يف جمال التصدي التلقايئ لفرض  -

ا�رتام املتعهد�ن السمعيني البرصيني العمومJني واخلواص �لقوانني واTٔنظمة 
البرصي، وكذا تعز�ز اخ�صاصات الهي�ٔة  املطبقة Nىل قطاع االتصال السمعي

  ÙمتكJهنا من ¾ضطالع بوظائفها؛

تضمني Nدد من املق�ضيات الهادفة ٕاىل متكني الهي�ٔة من لك  -
اTٔدوات القانونية والتنظميية قصد املسامهة يف ضامن حق املواطنني 
واملواطنات يف إالNالم واحلق يف اخلرب يف امليدان السمعي البرصي وفق 

  عات اجلاري هبا العمل؛ال�رشي

حماربة اكفة ٔ�شاكل اÙمتيزي وdرس3يخ الهوية الوطنية يف تعددية  -
مكوÜهتا، مع ا�رتام التنوع ا�لغوي والثقايف و¾جÆعي واHايل �لمجمتع 
املغريب، والسهر Nىل جتنب ¾ح�اكر يف ملكJة وسائل االتصال السمعي 

سامهة يف حماربة الصور اÙمنطية البرصي وٕا�راز الصور إالجيابية �لمرٔ�ة وامل 
 السلبية لها؛

مراقªة مدى ا�رتام قواNد التعبري عن تعددية تيارات الفكر  -
والرٔ�ي سواء مهنا الس3ياس3ية ٔ�و ¾جÆعية ٔ�و ¾ق�صادية ٔ�و الثقافJة يف 
وسائل االتصال السمعي البرصي، وذÌ يف ٕاطار ا�رتام إالنصاف الرتايب 

 التنوع؛والتوازن وNدم ¾ح�اكر و 

العمل Nىل ا�رتام النصوص ال�رشيعية والتنظميية املتعلقة  -
oس3تعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العمومJة �الل امحلالت 
¾نت»ابية و¾س3تف�ائية، مع ٕاماكنية ٕاصدار العقوoت Nىل اÍالفات 
املرdكªة من Mن م�عهدي االتصال السمعي البرصي ٔ�و تقدمي اقرتا�ات يف 

العقوoت املرتتبة Nلهيا Nىل السلطات اÍتصة وفقا �ل�رشيع اجلاري به ش�ٔن 
العمل وطبقا Mفاdر حتمالت املتعهد�ن وٕابداء الرٔ�ي يف لك مس�ٔ� حتال ٕاÙهيا 
من Mن Uال� املø يف ما يتعلق بقطاع االتصال السمعي البرصي، مع 

القوانني ٔ�و  ٕابداء الرٔ�ي �لحكومة والربملان يف ش�ٔن مشاريع ٔ�و مقرت�ات
 .مشاريع املراس3مي املتعلقة oلقطاع

ويف س3ياق �ٓخر، فٕان هذ�ن النصني ال�رشيعني تعرتهيام مجموNة من 
  :النواقص ٔ�و املالحظات و¾س3تفسارات واملمتث© ٔ�ساسا يف

رضورة ٕارساء نظام طلبات العروض لتحقJق التنافس3ية والريق  -
 جبودة اTٔعامل السمعية البرصية؛

س3تjدات التقzية والتكzولوجJة يف مJدان إالNالم اس�Jعاب امل  -
 واالتصال، �اصة يف ب�Gة ٕاNالمJة م�عددة الوسائط؛

تعز�ز حرية االتصال السمعي البرصي وحام�هتا مضن القمي احلضارية  -
 اTٔساس3ية �لمملكة؛

السهر Nىل رضورة ضامن التعددية الس3ياس3ية وا�لغوية والثقافJة  -
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 يف صيغهتا الكونية؛

هيل العنرص الèرشي اÄي يعترب حمورا ٔ�ساس3يا فهيا، مما رضورة ت�ٔ  -
 حيمت oٕجياد رؤية ٕاسرتاتيجية Mمعه وتطو�ره؛

دمع مªادئ اMميقراطية وحقوق إال�سان وس3يادة القانون يف جمال  -
االتصال السمعي البرصي، ٕاضافة ٕاىل متكني الهي�ٔة من ٔ�دوات Uديدة قصد 

وم�وازن وم�اكمل �كرس قمي السهر Nىل ٕارساء مشهد مسعي برصي م�نوع 
 الكرامة إال�سانية؛

رضورة ¾هÆم ٔ�كرث oٕجناح ¾نتقال الرمقي oس�Jعاب  -
Nرب  ب الطلب والتلفزةسالتلفزة حب املس3تjدات التكzولوجJة ومن مضنه 

 ¾نرتنGت؛

ضامن املنافسة احلرة وdاكفؤ الفرض والشفافJة يف جمال االتصال  -
ام اخلدمات اجلديدة يف جمال االتصال السمعي البرصي وت�ªع مدى ا�رت 

السمعي البرصي �لمعايري اMولية �لتلفزة الرمقية والسهر Nىل تقJد ٔ��زة 
االتصال السعي البرصي oلنصوص ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل 

 يف مJدان إالشهار؛

تطو�ر املنظومة القانونية وجعلها Âس3تجيب Íتلق اHاالت اليت  -
 ا املشهد البرصي؛¦س3توعهب

حتقJق رûدة املشهد السمعي البرصي الوطين مبا خيدم dمثني الهوية  -
 املغربية؛

حامية حقوق اTٔطفال وامجلهور الناشئ واحلفاظ Nىل سالم�ه  -
اجلسدية واÄهنية من اÍاطر اليت قد يتعرض لها ٕاNالمJا Nالوة Nىل متكني 

ون من ٕاNاقة مسعية او الف�ات من ذوي ¾ح�ياUات اخلاصة ا�Äن يعان
 برصية، من م�ابعة الربامج التلفزية؛

حتفزي إالبداع وdمثني التعددية و¾نف�اح، وذN Ìرب ¾س��ر  -
 احلي لٕالماكنيات التكzولوجJة؛

اÙهنوض حبرية االتصال السمعي البرصي وضامن حرية الرٔ�ي  -
  .والتعمري كام �لكفها اMس3تور

  . و�راكتهو السالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل

VII. بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة  19.12مرشوع قانون رمق
 .oلعامالت والعامل املزنليني، يف ٕاطار قراءة 7نية

  :مدا�© فريق اTٔصا� واملعارصة.1
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

للكمة oمس فريق اTٔصا� واملعارصة مبjلس ¦رشفين ٔ�ن ٔ�تناول ا
بت�ديد رشوط  19.12املس�شار�ن، مبناس3بة مzاقشة مرشوع قانون رمق 

الشغل وال�شغيل املتعلقة oلعامل املزنليني، �Tٔرز و�ة نظر فريقzا حول هذا 
  .املرشوع قانون
  الس3يد الرئGس،

لعامالت يف ٕاطار الس3ياق العام �لوضعية الصعبة اليت تعاين مهنا ا
والعامل املزنليني ببالدÜ، فٕان مرشوع هذا القانون Uاء Kجواب Âرشيعي عن 
غياب ٕاطار قانوين واحض يضفي امحلاية القانونية Nىل العامالت والعامل 
املزنليني، Nالوة Nىل املق�ضيات اMس3تورية اجلديدة املتعلقة بتوفري امحلاية 

يع اTٔطفال �كJفJة م�ساوية القانونية و¾عتبار ¾جÆعي واملعنوي مجل 
وم�وازنة وحماربة ظاهرة Âشغيل اTٔطفال، وكذÌ الزتام بالدÜ بتطبيق 

املتعلقة oلعمل الالئق �لعامالت والعامل  189اتفاقJة العمل اMولية رمق 
  .املزنليني، فضال عن ¾لزتام ٕازاء رشاكئنا اMوليني
امحلاية القانونية  -حما�  ال –ٕان التوفر Nىل ٕاطار قانوين مالمئ س3يضمن 

ويصون حقوق هذه الف�ة من اTٔجراء ويضمن هلم Aرامهتم، وهو ما دفعنا يف 
فريق اTٔصا� واملعارصة لتمثني مجمل مق�ضيات هذا املرشوع oلرمغ مما جسل 
من هدر �لزمن �سèب الت�ٔخر Nىل مس3توى مسطرة املصادقة مzذ ٕاNداد 

اليوم، فzحن نعتربه طفرة نوعية ولبنة ٕاىل  2006صياغته اTٔوىل �الل س3نة 
ٔ�ساس3ية �لهنوض حبقوق ف�ات عريضة من اHمتع Âش3تغل دا�ل فضاءات 
مغلقة، هبدف Âسليط الضوء Nىل مzاطق الظل هبذه الفضاءات وان�شال 
Nدد من العامالت والعامل املزنليني من �راOن ¾س3تغالل وٕانقاذمه من لك 

م \م من طرف بالدÜ بzèود االتفاقJات رضوب املعام© القاس3ية، يف الزتا
  .اMولية ذات الص© والتقJد ب�ٔحاكم دس3تور اململكة

  الس3يد الرئGس،
ٕاذا اكن امجليع قد اتفق بداية Nىل رضورة توس3يع جمال تطبيق مرشوع 

س3نة �Kد ٔ�دىن  18هذا القانون عن طريق ٕاNادة حتديد سن ال�شغيل يف 
ة لهذه الرشحية، سواء مغاربة اكنوا ٔ�م وحتديد ساNات العمل اليومJة oل²س3ب

U�ٔانب، ٔ�سوة مبا هو معمول به يف Nدد من اMول املتقدمة يف هذا الش�ٔن، 
Üاملوازية لبالد øٔ�و ت.  

ٕاال ٔ�ن معلية التصويت والبت يف التعديالت املتعلقة هبذا املرشوع 
متزيت بتصلب موقف احلكومة ؤ��لبGهتا، السN È3ىل مس3توى جملس 

اÄي اكن س3يكرس رشعنة اس3تغالل العامالت والعامل املزنليني  النواب،
ضدا Nىل قمي احلداثة ويف خرق واحض �لقانون اMويل، اÄي مينع اس3تغالل 

لكن حلسن احلظ تدارAت الفرق . اTٔطفال والطفالت يف الشغل وال�شغيل
Nىل مس3توى جملس املس�شار�ن هذا اخللل من �الل تقدميها لتعديالت 

س3نة عوض  18زها مzع Âشغيل العامالت والعامل املزنليني ٔ�قل من �مة ٔ��ر 
س3نة اليت اكنت مzصوص Nلهيا يف الصيغة اليت توصل هبا جملس3نا املوقر  16

من جملس النواب، وكذا حتديد فرتة انتقالية ملدة س3ن�ني عوض مخس 
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  .س3نوات اليت اقرتحهتا احلكومة
  الس3يد الرئGس، 

املوقف اÄي NربÜ عنه يف ا�لجنة، فٕاننا ارتباطا بذÌ، وا�سjاما مع 
  .نصوت Nىل هذا املرشوع كام Nدل oٕالجياب

  :مدا�© فريق العدا� والتمنية .2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  شكرا الس3يد الرئGس،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  ،الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
املتعلق  19.12رمق  بداية، ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع قانون

oلعامل املزنليني قد 7�ٔر نقاشا Aبريا، ٕاذ اكن من املفروض ٔ�ن خيرج ٕاىل 
التطبيق مzذ س3نوات Nديدة، Tٔنه ميس ف�ة �مة من املواطنني ا�Äن 
¦سامهون يف التوازن اTٔرسي، ٕاال ٔ�ن هذه الف�ة ظلت حمرومة من قانون 

اÄي حيقق مصاحل امجليع حيمهيا ويضمن حقوقها و�رشد سلواكهتا oلشلك 
ٔ�رسة وعامال، �اصة ؤ�ن اHمتع املعارص ٔ�صبح يعمتد Nىل اTٔرسة 
النوويةولGس اTٔرسة املمتدة، ولهذا اكن يف �اUة ماسة لوضع قانون حيل 

  .هذا إالشاكل
لقد اكن �لس3يد وز�ر ال�شغيل رشف السهر Nىل ٕاخراج هذا القانون 

Âس3تجيب لهذه الرشحية من يف عهد هذه احلكومة اليت ٔ�بت ٕاال ٔ�ن 
املواطنني، Nىل غرار اه�Æا ببايق الف�ات من اHمتع، جفاء هذا القانون لتلبية 
هذه احلاUة املل�ة والرضورية واليت اكن حولها ٕاجامع من اTٔحزاب 

  .الس3ياس3ية ومجعيات اHمتع املدين واملنظامت احلقوقJة لتنظمي هذا اHال
نف�خر هبذه الساNة التارخيية اليت يمت فهيا طرح  وحنن يف العدا� والتمنية

قانون يعيد ¾عتبار ٕاىل رشحية �مة من اHمتع هذه ا�لحظة التارخيية اليت 
Âس3تحق ٔ�ن ننوه فهيا �لك من اش3تغل يف هذا القانون، �اصة ؤ�ننا كنا ن�ٔمل 
ٔ�ن حيظى oٕجامع لك اTٔطياف، كام ال ن²ىس التنويه بعدد التعديالت اليت 

  . مت سواء تø اليت قªلت ٔ�و اليت مت التوافق Nلهياقد
  الس3يد الوز�ر،

ال ¦سعين ٕاال ٔ�ن ٔ�شكر لك ٔ�عضاء جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة 
¾جÆعية، ومن �اللها الس3يد الوز�ر وا�Äن تفاNلوا مع هذا املرشوع 
 وسامهوا يف تطو�ر نقاشه وتقدمي مجموNة من التعديالت ٔ��لبية ومعارضة من

U�ٔل جتويد مواده وٕاخراUه يف نص م�اكمل، ولعل من بني ٔ�مه ما تقدم به 
هذا القانون هو اس�ªدال لكمة �ادم �لكمة Nامل ٔ�و Nام© لتصبح العبارة 
العامل املزنلني ٔ�و العامالت املزنليات، بدل �دم البيوت، كام مت تثJèت 

اس3تفادهتا من  مجموNة من احلقوق لهذه الف�ات، نذAر مهنا Nىل سJèل املثال
ساNة يف اTٔس3بوع، يمت توزيع  48حتديد مدة العمل يف اTٔشغال املزنلية يف 

Nىل û�ٔم اTٔس3بوع oتفاق الطرفني، وoلتايل يصبح العامل ٔ�و العام© ¦س3تفJد 

ساNة م�ص©، وكذÌ اس3تفادة من  24من را�ة ٔ�س3بوعية ال تقل عن 
هر م�ص© يف �دمة العط© الس3نوية مدفوNة اTٔجر، ٕاذا قىض س3تة ٔ�ش 

املشغل، هذا oٕالضافة ٕاىل ¾س3تفادة من رخص التغيب املرشوNة، اليشء 
اÄي مل �كن حيظى به العامل املزنيل يف السابق، كام مضن هذا القانون 
Tٔحصابه حقوق التعويض عن الفصل ٔ�و فسخ العقد ٕاضافة ٕاىل فرض 

رشوط اTٔساس3ية عقوoت يف �ا� إال�الل بzèود العقد ٔ�و Nدم ا�رتام ال 
  .لولوج العامل املزنلني الشغل يف البيوت

ونظرا Tٔمهية هذا املرشوع هو حساس�Gه املفرطة، فلقد اس3تغرق زمzا  
، 6طويال يف املناقشة واكن الوقوف عند بعض املواد �اصة مهنا املادة 

�Kد ٔ�دىن لولوج العامالت  18حJث ت�ٔرحجت املواقف بvG من تèىن سن 
ن الشغل يف البيوت بناء Nىل حJثيات وقzاNات �اصة، وبني والعامل مJدا

س3نة �Kد ٔ�دىن ليكون هناك ا�سjام بني ما نصت Nليه  16ما تèىن سن 
س3نة، حىت ال يبقى  15مدونة الشغل وبني ٕالزامJة التعلمي احملدد يف سقف 

هناك فراغ يف حJاة اليافع ٔ�و اليافعة بعد هناية اÙمتدرس إالجªاري، وٕاال 
  .هذه الف�ة معرضة �لضياع و¾حنراف �ش3ىت Âشعباتهس3تكون 

ويف ا�Tٔري، ال بد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا القانون يمت تفعي© دا�ل 
البيوت، اليشء اÄي جيعل مس�ٔ� تثJèت مجموNة من احلقوق اليت �راها 
�مة Uد صعبة، وذÌ راجع ٕاىل ما dمتتع به البيوت من خصوصيات 

لقامئني Nىل تف�Gش الشغل املزنيل مك�ويف اTٔيدي، وقداسة، وoلتايل جيعل ا
ٔ�مام �االت م�عددة، ومع ذÌ لنا لك اTٔمل يف جتويد هذا القانون، 

  .وتطو�ره
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا

  :مدا�© الفريق احلريك.3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس3يد الرئGس،
  السادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شار�ن،
ٔ�ن ٔ�تد�ل oمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق  ¦رشفين

بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة oلعامالت والعامل  19.12
  .املزنليني يف ٕاطار قراءة 7نية

  الس3يد الرئGس،
ٕان هذا املرشوع اÄي س3بق مzاقش3ته �شلك مس3تفJض والتصويت 

ته Nىل جملس النواب ي�ٔيت Nليه مبjلس3نا املوقر يف صيغته القدمية قªل ٕا�ال 
 2003تنفJذا اللزتام Âرشيعي ظل معلقا مzذ صدور مدونة الشغل س3نة 

، ومواAبة ملعايري مzظمة العمل اMولية املتعلقة بضامن احلقوق )4املادة (
اTٔساس3ية لف�ة العامالت والعامل املزنليني، وكذÌ ضامÜ حلقوقهم 

ور، كام هيدف هذا املرشوع ٕاىل ¾ق�صادية و¾جÆعية اليت ٔ�قرها اMس3ت
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وضع �د ل�شغيل اTٔطفال دون اخلامسة عرش من معرمه، تنفJذا اللزتامات 
املغرب اMولية oلقضاء الفوري Nىل ٔ�سوء ٔ�شاكل Âشغيل الطفالت 

  .س3نة 18واTٔطفال دون 
  الس3يد الرئGس،

ٕاهنا مzاس3بة �لتنويه oلنقاش الهادئ واملسؤول اÄي عرف�ه جلنة التعلمي 
والشؤون الثقافJة و¾جÆعية ٔ�ثناء دراسة هذا النص يف ٕاطار قراءة 7نية، 
والشكر موصول ٔ�يضا �لس3يد وز�ر ال�شغيل والشؤون ¾جÆعية Nىل 
تفاHN إالجيايب الال مرشوط مع مدا�الت و�ٓراء الس3يدات والسادة 
املس�شار�ن، Nرب تقدمي ٕاUاoت وتفسريات حول خمتلف ال�ساؤالت 

  .الت املطرو�ةوإالشاك
  الس3يد الرئGس،

  .بناء Nليه، فٕاننا يف الفريق احلريك س3نصوت ٕاجياN oىل هذا النص
 .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�© الفريق ¾شرتايك.4
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مجلعيات اHمتع املدين، وبعد dزايد �االت التعذيب  بعد طول انتظار
اÍتلفة خلادمات البيوت، واليت �كشف عهنا إالNالم املغريب oس3مترار صدر 

بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة  19.12مرشوع قانون رمق 
  .oلعامالت والعامل املزنليني

oلعامل هذا املرشوع اÄي معل Nىل اس�ªدال Âسمية هذه الف�ة 
املزنليني، dكر¦سا ملفهوم العمل الالئق، وهو يواAب مجموNة من التحوالت 

  :اليت تعرفها بالدÜ ومضهنا

رضورة ت�ٔهيل ال�رشيع املغريب ملالءم�ه مع مق�ضيات دس3تور  -
 ؛2011

 مطابق�ه مع مضامني االتفاقJة اMولية حلقوق الطفل؛ -

ل السن املسموح حو  138مصادق�ه Nىل اتفاقJة العمل اMولية رمق  -
اليت هتدف ٕاىل حماربة ٔ�سوء ٔ�شاكل  182به يف العمل واالتفاقJة رمق 

 .معل اTٔطفال
  الس3يد الرئGس،

  الس3يدات والسادة والوزراء،
  الس3يدات والسادة املس�شارون،

حنن يف الفريق ¾شرتايك مبjلس املس�شار�ن مع هيلكة القطاNات الغري 
 يعنهيا هذا املرشوع، ٕاىل تنظمي Nالقة املنظمة، ومن بGهنا هذه الف�ة اليت

الشغل بني رب البGت والعامل، وٕاىل حتديد طبيعة العمل واTٔجر وساNات 
العمل واحلق يف العط©، كام نص املرشوع Nىل مجموNة من العقوoت املالية 

واحلèس3ية يف �ا� العود ؤ�يضا قJد العالقة بني املشغل والعامل بعقد معل 
لرشوط العقود و¾لزتامات، يعده رب البGت وفق  خيضع هذا ا�Tٔري

  .منوذج حيدد بنص تنظميي يوقعه الطرفان معا
لك هذه الرشوط املنصوص Nلهيا يف القانون، تعد مكس3با، ٕاال ٔ�ن 
املرشوع ما زالت تعرتيه بعض النواقص، ٔ�مهها التعديل اÄي ٔ�قره جملس 

مخس س3نوات، ٕاضافة ٕاىل ٕاىل ) 6املادة (النواب �متديد الفرتة ¾نتقالية 
س3نة ل²رشه oجلريدة الرمسية، لنصل ٕاىل س3تة س3نوات يف مجموع الفرتة 

س3نة، وهو ٔ�مر  17و 16¾نتقالية، ¦س3متر فهيا Âشغيل القارصات ما بني 
ي�zاىف مع االتفاقJة اMولية حلقوق الطفل اÄي صادق Nلهيا املغرب، ؤ�يضا 

نتقالية الن�شال ما هو موجود من النعدام الضامÜت من ٔ�هنا س3تكون فرتة ا
القارصات العامالت يف البيوت والعمل Nىل ٕاNادة ٕادما�ن يف النظام 
التعلميي، فلن dكون �لفرتة ¾نتقالية ٔ�ية Uدوى ٕاذا ما اس3مترت معلية 

  .Âشغيل اTٔش»اص القارص�ن �الل تø املدة
اية ٔ�يضا، من نقائص هذا املرشوع ٔ�نه مل يلزم املشغل بتوفري امحل

 o ي قد يتعرضÄالصحية �لعامل املزنيل وحاميته من ش3ىت ٔ�نواع العنف ا
  .يف املزنل، وهو الفضاء املغلق املمنوع قانونيا ا�هتاك حرم�ه

  الس3يد الرئGس،
  الس3يدات والسادة الوزراء،

  الس3يدات والسادة املس�شارون،
فقد س3بق لنا كفريق اشرتايك يف والية سابقة ٔ�ن �هبنا ٕاىل خطورة 
املوضوع، واليوم مع املعارضة مبjلس3نا املوقر، بعيدون عن لك املزايدات 
الس3ياس3ية، نؤكد مرة ٔ�خرى Nىل Nدم اس3تjابة احلكومة HموNة من 
التعديالت اليت تقدمzا هبا، هاجسها يف هذا هو إالرساع oٕخراج النص، 

  .ولو اكن معلوال Nىل حساب فeات A�ٔباد ف�ة عريضة من الفقراء
  .Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته والسالم

  :�لشغل مدا�© فريق ¾حتاد املغريب.5
  الس3يد الرئGس احملرتم،
  الس3يد الوز�ر احملرتم،

  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بد من الت�Aٔيد Nىل اTٔمهية القصوى اليت �ك�س3هيا ٕاخراج قانون بداية، ال

 قة oلعامالت والعامل املزنليني�اص بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعل
اTٔطفال، انطالقا من مجموNة من  و¾نطالق من مببدٔ� جترمي Âشغيل

املرجعيات اMولية والوطنية دوليا، تنفJذا لاللزتامات املغرب يف ا�رتام 
معايري العمل اMولية املتعلقة oلعامل املزنليني، كام هو الش�ٔن يف االتفاقJة 

حظر ٔ�سوء ٔ�شاكل معل اTٔطفال وإالجراءات  �ش�ٔن 182اMولية رمق 
�ش�ٔن احلد اTٔدىن لسن ¾س3ت»دام  138الفورية �لقضاء Nلهيا واالتفاقJة رمق 

�ش�ٔن حظر ٔ�سوء ٔ�شاكل معل اTٔطفال وإالجراءات الفورية  190والتوصية 
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�لقضاء Nلهيا من �الل الزتام اMول oختاذ تدابري شام© وفعا�، هتم حتديد 
  .ماAن ممارس3هتا، مع ٕادراج هذه اTٔمناط مضن اجلرامئ اجلنائيةٔ�شاكلها و�ٔ 

وÂشمل اTٔعامل احملظورة تø اليت �رحج ٔ�ن تؤدي بفعل طبيعهتا ٔ�و  
بفعل الظروف اليت dزاول فهيا ٕاىل إالرضار بص�ة اTٔطفال ٔ�و �سالمهتم 

اليت دعت ٕاىل حتديد ٔ�نواع العمل املزنيل اليت Âشلك خطرا  201والتوصية 
. حصة اTٔطفال وسالمهتم ؤ��القهم، فضال عن حظرها والقضاء NلهياNىل 

 18هذا مع ٕايالء اهÆم �اص oح�ياUات اTٔطفال ا�Äن يقل س3هنم عن 
س3نة ويفوق السن اTٔدىن �لمس3ت»دمني، oختاذ تدابري تؤمن حام�هتم، Âشمل 
الت�ديد اMقJق ملدة العمل ضامÜ الس3تفادهتم من الوقت الاكيف �لرا�ة 
والتعلمي والتكو�ن والتواصل مع ٔ�رسمه وحظر العمل ا�لييل واحلد من العمل 

ٕاىل  .املرهق جسدû ونفس3يا، مع وضع �ٓليات ملتابعة رشوط حJاهتم ومعلهم
اHلس (التوصيات واملذAرات الصادرة عن الهيئات الوطنية املعنية 

¾ق�صادي و¾جÆعي والبGيئ، اHلس الوطين حلقوق إال�سان، 
وهيئات دولية ...) ت²س3يقJات اHمتع املدين، املرصد الوطين حلقوق الطفل

  .مEل مzظمة اليو�س3يف اليت صدرت تقر�را يف املوضوع
  الس3يد الرئGس،

ٕاهنا ٔ�مهية كربى ٔ�عطهتا هذه املرجعية التفاقJات اMولية، محلاية هذه 
انونية الف�ة وٕاNادة ¾عتبار ٕاÙهيا ورفع احليف اÄي يطال وضعيهتا الق

و¾جÆعية وضامن امحلاية ¾جÆعية لهذه الف�ة املوجودة يف وضعية 
هشاشة، واملمتث© يف اTٔطفال �دم البيوت، كام ¦شلك تقدما ملموسا يف 

يف dرمجة املبادئ اTٔساس3ية �اصة مهنا مªدٔ� احلرية  2011تفعيل دس3تور 
ومقومات العGش والكرامة واملساواة، وdاكفؤ الفرص والعدا� ¾جÆعية 

كام ¦شلك اس3تjابة ملطالب احلركة النقابية واحلقوقJة يف تنفJذ �لامدة . الكرمي
حيدد قانون �اص رشوط "من مدونة الشغل اليت تنص Nىل ٔ�ن  4

ال�شغيل والشغل املتعلقة خبدم البيوت ا�Äن dربطهم Nالقة شغل بصاحب 
ملزنليني ومتتيعهم وذÌ من اUل تنظمي العالقة املهنية �لعامل ا" البGت

oحلقوق ¾ق�صادية و¾جÆعية اليت يقرها اMس3تور؛ ومzاهضة ظاهرة 
Âشغيل ٔ�طفال وطفالت دون السن القانوين، وoلتايل ¾Nرتاف oلقمية 
¾جÆعية و¾ق�صادية �لعمل املزنيل امل�ٔجور oٕخراUه من اÙهتمGش 

ص العمل وٕاقرار عقوoت القانوين و¾جÆعي نظرا ملسامهته يف توفري فر 
زجرية oل²س3بة �لمشغلني والوسطاء ا�Äن ثèت يف حقهم اس3تغالل هذه 

  .الف�ة من اTٔطفال اÄي يفرتض ٔ�ن �كون ماكهنم الطبيعي هو املدرسة
  الس3يد الرئGس،

لك هذه إالجراءات القانونية تبقى مؤق�ة يف انتظار تèين ٕاسرتاتيجية 
قا تنطلق من امحلاية ¾جÆعية وتعبئة مشولية ٕاللغاء هذه الظاهرة، انطال

لك املتد�لني، تنطلق من فهم وٕادراك معيقني �لواقع ولٕالشاكليات املرتبطة 
هبذا املوضوع والبحث عن �لول Uذرية من �الل مراجعة املناجه التعلميية 
ومضامني املدرسة واملضامني السمعية البرصية اليت ال dزال dكرس صور 

بعد عن املنظومة الكونية حلقوق إال�سان والزتامات منطية بعيدة لك ال 
املغرب يف هذا الش�ٔن، oٕالضافة ٕاىل رصد إالماكنيات الاكفJة من U�ٔل 
تدريب الفاNلني ¾جÆعيني ومدمه oلصالحJات الاكفJة �لقJام مبها�م 
مكساNد�ن اجÆعيني يف جمال التد�ل والوقاية واعÆد مقاربة Nىل ٔ�ساس 

وم يف نفس الوقت توضيح وت�ٔمني الوضعية القانونية �لعامالت احلقوق، dر 
والعامل املزنليني وٕادما�ا يف الس3ياسات القطاعية املتعلقة oخلصوص oلتعلمي 
اTٔسايس والتكو�ن مدى احلياة، واملساواة وNدم اÙمتيزي وامحلاية ¾جÆعية 

حقوقها  مبختلف مكوÜهتا من �الل ضامن اس3تفادة هذه الف�ة من اكفة
اكالس3تفادة من ت�ٔمني حصي وٕالزامه برضورة ٕاحلاق اخلادم Ùoمتدرس ٕاذا اكن 

و¾س3تفادة من .يف س3هنا وتوفري امحلاية ¾جÆعية o وحاميته من العنف
¾م�يازات املمنو�ة لßٔجراء اكلعط© اTٔس3بوعية، ال تقل عن يوم اكمل 

Mعياد اTٔم اû�ٔ ة والوطنية، ويه والعط© الس3نوية والرا�ة �اللJ²ي
إالجراءات اليت تضمن لهذه الف�ة اليت تتكون من القارصات احلد اTٔدىن من 

  .امحلاية القانونية و¾جÆعية
مث ٕان املرشوع ليك�يس ٔ�مهية �اصة يف ظل الوضعية املزرية اليت 
يعرفها بعض العامل املزنليني دون السن القانوين �ل�شغيل، وا�Äن �البا ما 

من تطبيق مدونة الشغل Kعامل الèس�zة واحلراسة وشؤون البGت  ¦س3تzFون
واÂساع مظاهر ¾س3تغالل اليت تطال بعض العامالت والعامل املزنليني 

  .ا�Äن تتوقف معGش3هتم وم�ٔوامه Nىل املشغل ومن بGهنم اTٔطفال واUTٔانب
شلك دراسة مرشوع قانون  2014للك هذه ¾عتبارات مzذ س3نة 

ه اTٔوىل ٔ�مام غرفة املس�شار�ن حمطة اهÆم خمتلف يف قراءت 19.12
مكوÜت اHمتع املغريب احلقوقJة والس3ياس3ية واملدنية oلنظر لتداعياته 
القانونية و¾جÆعية و¾ق�صادية ؤ�رضية ملذAرات ومطالب ومالحظات 
صادرة عن مzظامت اHمتع املدين والفرقاء ¾جÆعيني واملنظامت اMولية 

احلقوق ¾ق�صادية و¾جÆعية �لعامل املزنليني بصفة Nامة  خبصوص
  .و�شلك �اص الف�يات العامالت واUTٔانب

 الس3يد الرئGس،
ٕان ٔ�ول وامه مالحظة تثريها الصيغة اÙهنائية اجلديدة ملرشوع القانون يف 

س3نة �Kد ٔ�دىن لسن الولوج ٕاىل  18قراءته الثانية وبعد التنصيص Nىل 
س3نة يف �ٓخر يعد تقدما �ام يف تنفJذ 16لرتاجع عن العمل املزنيل وا

واس3تjابة ملطالب  2011الزتامات املغرب اMولية وتفعيل روح اMس3تور 
احلركة النقابية احلقوقJة وامجلعوية من U�ٔل حرض Âشغيل اTٔطفال 
واس3تغالهلم يف عام� املنازل، ٕاال ٔ�ن هذا املرشوع اح�فظ مبر�© انتقالية ملدة 

س3نة  17و 16واليت ميكن �اللها Âشغيل القارصات ما بني  مخس س3نوات،
يف العمل املزنيل اÄي �متزي بفضاء مغلق وخماطر مواد النظافة Nىل 
اTٔطفال، وهو ما ي�zاقض لكيا مع اTٔس3باب واMوافع اليت ٔ�وجªت حتديد 

س3نة مع املصل�ة الفضىل �لطفل، واليت جيب ٔ�ن تؤ�ذ  18احلد اTٔدىن يف 
ار يف ٔ�ية مق�ضيات Âرشيعية ٔ�و تنظميية تتعلق به، يف �ني حيمت بعني ¾عتب
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مzطق الفعل ال�رشيعي املؤسس مzع Âشغيل اخلادمات القارصات مªارشة 
بعد تèين القانون والقطع مع الظاهرة واج�ثا�ا من دا�ل بيوت اHمتع 

  .املغريب
 ٕان dرك فرتة انتقالية مف�و�ة ملدة مخس س3نوات يؤكد وال يدع جماال

�لشك نية احلكومة يف ¾لتفاف Nىل املطلب النقايب واحلقويق يف حتديد 
س3نة �Kد ٔ�دىن يف Âشغيل العامل والعامالت املزنليات، كام يوحض Nدم  18

وجود ٕارادة حقJقJة �لحكومة يف القطع مع هذه اجلرمية يف حق اTٔطفال 
 املغاربة، و�اصة الطفالت ا�لوايت يمت اس3تغالل هشاش3هتن وفقرهن

واح�يا�ن يف ٔ�عباء مزنلية شاقة وحرماهنم من حق اÙمتدرس والت²ش3ئة 
دا�ل اTٔرسة وحتقJق التوازن النفيس و¾جÆعي لهن يف مر�© معرية Uد 

  .حرUة
س3نة ال خيضع Tٔية  18ٕاننا نعترب يف ¾حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن سن 

نون ينظمها البد مساومة يف هذه القضية اHمتعية اليت هتم ٔ�طفالنا ؤ�ن ٔ�ي قا
من ٔ�ن يوفر امحلاية ¾جÆعية لهذه الف�ة، ضامÜ وحامية حلقوقها املهنية 
واملادية و¾جÆعية ؤ�ن مسؤولية اMو� dمكن يف دمع وÂشجيع تنظميها 

  . �نيا خللق ٕاطار �لتفاوض ¾جÆعي �ش�ٔهنا
تقالية ونظرا لعدم جتاوب احلكومة مع تعديلنا القايض حبرص الفرتة ¾ن 

س3نة �الل الفرتة ¾نتقالية، فٕاننا  18يف س3ن�ني ومzع Âشغيل ما دون 
 .س3نصوت ضد املرشوع

  :�لشغل وNة الكونفدرالية اMميقراطيةمدا�© مجم .6
  الس3يد الرئGس احملرتم،

  الس3يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس3يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

o ميقراطية مبناس3بة ¦رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمةMة الكونفدرالية اNمس مجمو
بت�ديد رشوط الشغل وال�شغيل املتعلقة  19.12عرض مقرتح قانون رمق 

  .oلعامالت والعامل املزنليني oجللسة العامة ال�رشيعية
البد من التذكري oملعاÜة اليت تعGشها العامالت والعامل املزنليني، حJث 

واس�ªدادية ال يمت فهيا ا�رتام Aرامة إال�سان يمت Âشغيلهم بطرق اس3تغاللية 
بصفة Nامة وال dراعي الرشوط الصحية املطلوبة يف معلية ال�شغيل واملعاÜة 
اليت تعGشها هذه الف�ة من جراء املامرسات العديدة من اس3تغالل ²Uيس 
وتعنيف جسدي، وهذا ما يطرح السؤال حول دور املراقªة والعقوoت 

  .مرdكيب هذه اTٔفعال اليت يª²غي ٔ�ن تطال
واعتبارا Tٔمهية هذا املرشوع، نقرتح مجموNة من املالحظات 

  :و¾قرتا�ات واملمتث© ٔ�ساسا يف

اختاذ تدابري فورية و�ازمة الن�شال الف�يات العامالت �ادمات  -
 مzازل من ظروف العمل وتوفري التعلمي لهن، مبا فJه التدريب املهين؛

نني اليت حتظر ٔ�شاكل معل اTٔطفال السهر Nىل ٕانفاذ فعال �لقوا -
احملفوفة Íoاطر، مبا يف ذÌ اخلدمة املزنلية، ومعاقªة من  18دون سن 

 ¦شغلون اTٔطفال وفق القانون؛

Nدم ا�Tٔذ �رٔ�ي ٔ�ولياء اTٔمور نظرا لتفيش اTٔمJة والسامرسة،  -
 اTٔمر اÄي يؤدي ٕاىل ¾جتار يف الèرش؛

 ضعف �از التف�Gش؛ -

ر احلكومة يف حامية اTٔطفال ويف تدر¦سهم ولGس إالشارة ٕاىل دو  -
 Âشغيلهم ضدا Nىل لك املواثيق اMولية؛

رضورة مالءمة هذا املرشوع بعد املصادقة Nليه مع مق�ضيات  -
 مدونة الشغل؛

رضورة Âشديد املراقªة Nىل اTٔش»اص ا�Äن يقومون oلوساطة  -
م احلقJقي والسامرسة �لزج Tٔoطفال يف Nامل من املعاÜة عوض ماكهن

 oملدرسة؛

غياب امحلاية ¾جÆعية لهذه الف�ة واف�قار هذا املرشوع Tٔي  -
 ٕاشارة واحضة، �اصة فÈ يتعلق oلعطل والرخص يف �ا� املرض والوالدة؛

 .رضورة حتديد اTٔجر وساNات العمل والعمل اTٔس3بوعية -
واعتبارا ملا س3بق، قدمzا مجموNة من التعديالت لتجويد النص مهت 

  :لنقط التاليةا

س3نة  18مzع Âشغيل اTٔش»اص ا�Äن تقل ٔ�عامرمه Nىل : ٔ�وال -
 .Kعامالت ٔ�و عامل مزنليني

من مرشوع القانون رمق  6س3نة مبوجب املادة  18حتديد سن 
Tٔن هذا املق�ىض ¦شلك تقدما Aبريا Nىل درب مالءمة Âرشيعنا 19.12

، ذÌ ٔ�نه الوطين مع الزتاماتنا اMولية ومع روح ومzطوق اMس3تور
¦س3تجيب النتظارات اHمتع املدين اليت ما ف¢ جيدد التذكري هبا مzذ 
س3نوات Nدة، وكذا النتظارات اHلس الوطين حلقوق إال�سان واHلس 
 �¾ق�صادي و¾جÆعي والبGيئ ومzظمة اTٔمم املت�دة لرNاية الطفو

ب ملا حEت Nليه ومzظمة اTٔمم املت�دة �لمرٔ�ة، كام ٔ�نه ¦س3تجي) اليونGس3يف(
Nىل ٕاOر Uلسة  2014جلنة حقوق الطفل التابعة لßٔمم املت�دة يف ش3ت²رب 

اسÆ3ع حلكومة املغرب انعقدت جبنيف يف ٕاطار م�ابعة ظروف تطبيق 
 .االتفاقJة اMولية املتعلقة حبقوق الطفل

 .يطبق املنع فور صدور هذا القانون oجلريدة الرمسية: 7نيا -
اعÆده من Mن جملس النواب Nىل سن فرتة  ينص التعديل اÄي مت

انتقالية من مخس س3نوات ¦سمح �اللها oس3تغالل اTٔطفال املرتاو�ة 
  .س3نة يف العمل املزنيل 17و 16ٔ�عامرمه ما بني 
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ٕان هذا املق�ىض يناقض �شلك \م اTٔس3باب اليت دفعت ٕاىل حتديد 
ام يناقض س3نة، ك 18احلد اTٔدىن لسن ال�شغيل يف العمل املزنيل يف 

اليت جيب ٔ�ن تؤ�ذ بعني ¾عتبار يف املقام " املصل�ة الفضىل �لطفل"
  .اTٔول يف لك املق�ضيات ال�رشيعية ٔ�و التنظميية املتعلقة oلطفل

ٕان من ش�ٔن هذا املق�ىض ٔ�ن يضفي طابعا قانونيا Nىل اس3تغالل 
" امرسةالس"اTٔطفال يف العمل املزنيل، كام ٔ�نه ¦شري ٕاىل تنازل اMو� ٔ�مام 

  .يف اTٔش»اص القارص�ن ؤ�مام املشغلني مzعديم الضمري
س3نة  18ومن U�ٔل ٕاعطاء معىن لت�ديد احلد اTٔدىن لسن ال�شغيل يف 

والقطع مع هذه املامرسة املشzGة جيب ٔ�ن يد�ل املنع �زي التنفJذ، انطالقا 
من \رخي اعÆد القانون، مع الت�Aٔيد Nىل ٔ�نه ال جيب ٔ�ن يتعرض ٔ�ي قارص 

 .الس3تغالل يف العمل املزنيل بدٔ� من هذا التارخيل

 .مراقªة اÍالفات: 7لثا -
من U�ٔل مراقªة  19.12ٕان املق�ضيات املقرت�ة يف مرشوع القانون 

 øصل لتTٔطفال القارص�ن يف العمل املزنيل يه �س»ة طبق اTٔاس3تغالل ا
  .املنصوص Nلهيا يف مدونة الشغل

تغالل القارص�ن ميارس يف مzازل لكن، وكام ال خيفى Nلينا، فٕان اس3 
�اصة مشمو� مببدٔ� حرمة املزنل املضمونة مبوجب اMس3تور، ٕاذ يتوقف 

  .الولوج �لمزنل Nىل ٕاذن من وAيل املø يف ٕاطار مسطرة التلèس
من �ة ٔ�خرى، ومبا ٔ�ن اTٔمر يتعلق Tٔoطفال، فٕان �مة املراقªة جيب 

  ا¤يت �متع هب¤ة عن تø ال¤ولك Tٔش»اص ذوي كفاءات �اصة خمتلفـــٔ�ن ت

موظفو مف�ش3ية الشغل ا�Äن يعملون يف وسط سوق شغل مف�وح ال 
يتطلب dكفال خشصيا �اصا oلطفل، كام ٔ�ن املوارد الèرشية واملادية 
ملف�ش3ية الشغل، املعروفة �كوهنا �ري اكفJة اTٓن ويف املدى املتوسط، ال 

Uديدة مع ما لها من خصوصية وما  Âسمح بتلكيف هذا اجلهاز مبهمة ٕاضافJة
 .تتطلبه من تعبئة �رشية ومادية

 .اTٔطفال القارصون املوجودون �اليا يف وضعية اس3تغالل: رابعا -
لك إالحصائيات الرمسية و�ري الرمسية جتمع Nىل ٔ�ن هناك عرشات 
اTٓالف من القارص�ن يمت اس3تغالهلم �اليا يف العمل املزنيل، �ري ٔ�ن مرشوع 

ت عن ٔ�ي تدبري يتعني اختاذه خبصوص هذه الف�ة بعد املصادقة القانون مص
Nىل القانون، واحلال ٔ�ن هؤالء اTٔطفال جبب ٔ�ن يمت ان�شاهلم من 
¾س3تغالل وٕاNادة ت�ٔهيلهم جسدû ونفس3يا وٕاNادة ٕادما�م يف ٔ�رسمه ويف 

 .املدرسة ومواAبهتم من U�ٔل ٕاجناح معلية ٕادما�م ¾جÆعي
 حتسGس الساكنة والفاNلني ¾جÆعيني من �ة ٔ�خرى، يتعني

واملؤسساتيني من U�ٔل تGسري هذا املسلسل وضامن دميومة النتاجئ احملصل 
  .Nلهيا

لهذا الغرض، جيب الت�Aٔيد Nىل مسؤولية القطاNات احلكومJة امللكفة 
oلطفو� والش3باب والعدل والتعلمي يف تنفJذ الربÜمج، احملدد، لفائدة هذه 

 .ف من اTٔطفالالعرشات اTٓال
  .و السالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


