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  التاسعة والس1تني اجللسةحمرض 

  ).2016 غشت 2( 1437 شوال 28الثال8ء : التارخي

  .اGلس لرئFس اخلليفة الثالثاملس�شار الس1يد محيد @وسكوس، : الرئاسة
  .بتداء من الساMة السابعة مساءاساMة ومخس دقائق، إ  :التوقHت

  :ةاملشاريع القوانني التالي اUراسة والتصويت Mىل :Rدول اQٔعامل
 -deٕداث واكa حساب حتدي اQٔلفHة  24.16مرشوع قانون رمق  .1

 املغرب؛
 يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي العقاري؛ 70.14مرشوع قانون رمق  .2
 17.99يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق  .3

 املتعلق مبدونة التwٔمHنات؛
لس1نة املالية يتعلق بتصفHة مزيانية ا 100.15مرشوع قانون رمق  .4

 ؛2013
املتعلق  15.95بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق  .5

 مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء؛
 57.09يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  .6

 ؛"الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 
يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16نون رمق مرشوع قا .7

من ربيع اQٔول  14، الصادر يف 1.63.226الظهري الرشيف رمق 
deٕداث املك�ب الوطين  1963ٔ�غسطس  5، املوافق ل 1383

 �لكهرeء؛
املتعلق  16.09يقيض بتغيري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق  .8

 ملت�ددة والن�اMة الطاقHة؛eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات ا
يتعلق eملنطقة املنجمية لتافHاللت   74.15مرشوع قانون رمق .9

 وجفيج؛
 يتعلق مباكحفة �جتار eل�رش؛ 27.14مرشوع قانون رمق  .10
يتعلق مبراق�ة وجزر ا�الفات يف جمال  66.12مرشوع قانون رمق  .11

 التعمري والبناء؛
االتفاقHة املوقعة يوافق مبوج�ه Mىل  06.16مرشوع قانون رمق  .12

بني اململكة املغربية ومجهورية  2015نومفرب  25ببورت لو¡س يف 
مور¡ش1يوس لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف 

 مHدان الرضائب Mىل اU|ل؛
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  07.16مرشوع قانون رمق  .13

بية وامجلهورية بني اململكة املغر  2016ينا�ر  e25لرeط يف 
�زدواج الرضييب وم¨ع  اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب لتجنب

 ا§هترب الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل؛
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة يف اGال  08.16مرشوع قانون رمق  .14

، املوافق 1437ربيع اQٔول  3العسكري والتقين املوقعة eلرeط يف 
ني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة ب 2015د¡سمرب  15ل 

 العربية السعودية؛
يوافق مبوج�ه Mىل مذ@رة تفامه �لتعاون يف  09.16مرشوع قانون رمق  .15

، املوافق ل 1436جمال املياه املوقعة eلرeط يف فاحت جامدى اQٔول 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  2015فربا�ر  20

 ية؛العربية السعود
يوافق مبوج�ه عن االتفاق املوقع eلرeط  15.16مرشوع قانون رمق  .16

، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية 2016ينا�ر  25يف 
اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات 

 Mىل وRه التبادل؛
ٔ�وروe  يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقHة جملس 16.16مرشوع قانون رمق  .17

حول sزييف املنتوRات الطبية وا�الفات الش�هية املهددة �لص¸ة 
 ؛2011ٔ�كتو�ر  28العمومHة، املوقعة مبوسكو يف 

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاق التعاون يف جمال  18.16مرشوع قانون رمق  .18
بني حكومة  2016ينا�ر  25الصيد البحري املوقع eلرeط يف 

 هورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب؛اململكة املغربية وحكومة امجل 
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  27.16مرشوع قانون رمق  .19

بني اململكة املغربية ومجهور سلوفHنيا  2016ٔ��ريل  e5لرeط يف 
الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مHدان الرضائب لتجنب �زدواج 

 Mىل اU|ل؛
وج�ه Mىل اتفاق التعاون يف جمال يوافق مب 31.16مرشوع قانون رمق  .20

بني حكومة  2016مارس  15الصيد البحري املوقع مبوسكو يف 
 اململكة املغربية وحكومة روس1يا �حتادية؛

يوافق مبوج�ه عن االتفاق املوقع مبوسكو  32.16مرشوع قانون رمق  .21
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روس1يا  2016مارس  15يف 

 ¶شجيع وحامية �س�µرات Mىل وRه التبادل؛ �حتادية ·شwٔن
يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقHات النقل  33.16مرشوع قانون رمق  .22

بني حكومة اململكة  2016ا�ريل  5البحري املوقعة Ueوdة يف 
 املغربية وحكومة دوa قطر؛

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاق eر¡س ·شwٔن  42.16مرشوع قانون رمق  .23
 ؛2015د¡سمرب  12ببار¡س يف تغري املناخ املعمتد 

يوافق مبوج�ه Mىل الربوتو@ول املعدل  69.15مرشوع قانون رمق  .24
 27التفاقHة مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية املعمتد جبنيف يف 

 ؛2014نومفرب 
يوافق مبوج�ه Mىل النظام اQٔسايس  84.15مرشوع قانون رمق  .25

مة املؤمتر إالساليم، ملنظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول اQٔعضاء مبنظ
اÃي اعمتده جملس وزراء اخلارجHة ) م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(
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eملنظمة املذ@ورة يف دورته السابعة والثالثني بدوش1ن�Hه 
 ؛2010ماي  20ٕاىل  18من ) طاجHكFس1تان(

يوافق مبوج�ه Mىل النظام اQٔسايس  88.15مرشوع القانون رمق  .26
السلكHة والال سلكHة اÃي اعمتده لالحتاد إالساليم التصاالت 

مؤمتر وزراء |ارجHة اUول اQٔعضاء يف م¨ظمة املؤمتر إالساليم 
املنعقدة بصنعاء يف  15يف دورته ) م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(

 .1984د¡سمرب 

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

  :لسةاملس�شار الس1يد محيد @وسكوس، رئFس اجل 
  .·سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  .M�ٔلن عن اف�تاح اجللسة ال�رشيعية
  الس1يدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اGلس هذه اجللسة �Ìراسة والتصويت Mىل النصوص اجلاهزة 

  :26من جملس النواب وMددها التالية واحملاM aىل اGلس 
 -deٕداث واكa حساب حتدي اQٔلفHة  24.16مرشوع قانون رمق  - 1

 املغرب؛
 يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي العقاري؛ 70.14مرشوع قانون رمق  - 2
 17.99يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق  - 3

 املتعلق مبدونة التwٔمHنات؛
يتعلق بتصفHة مزيانية الس1نة املالية  100.15مرشوع قانون رمق  - 4

 ؛2013
املتعلق  15.95بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق  - 5

 مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء؛
 57.09يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  - 6

 ؛"طاقة الشمس1يةالواكa املغربية �ل"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 
يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16مرشوع قانون رمق  - 7

من ربيع اQٔول  14، الصادر يف 1.63.226الظهري الرشيف رمق 
deٕداث املك�ب الوطين  1963ٔ�غسطس  5، املوافق ل 1383

 �لكهرeء؛
املتعلق  16.09يقيض بتغيري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق  - 8

 لوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة؛eلواكa ا
يتعلق eملنطقة املنجمية لتافHاللت   74.15مرشوع قانون رمق - 9

 وجفيج؛
 يتعلق مباكحفة �جتار eل�رش؛ 27.14مرشوع قانون رمق - 10
يتعلق مبراق�ة وجزر ا�الفات يف جمال  66.12مرشوع قانون رمق - 11

 التعمري والبناء؛

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  06.16مق مرشوع قانون ر- 12
بني اململكة املغربية ومجهورية  2015نومفرب  25ببورت لو¡س يف 

مور¡ش1يوس لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف 
 مHدان الرضائب Mىل اU|ل؛

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  07.16مرشوع قانون رمق - 13
بني اململكة املغربية وامجلهورية  2016نا�ر ي  e25لرeط يف 

اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع 
 ا§هترب الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل؛

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة يف اGال  08.16مرشوع قانون رمق - 14
، املوافق 1437ربيع اQٔول  3العسكري والتقين املوقعة eلرeط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  2015د¡سمرب  15ل 
 العربية السعودية؛

يوافق مبوج�ه Mىل مذ@رة تفامه �لتعاون  09.16مرشوع قانون رمق - 15
، املوافق 1436يف جمال املياه املوقعة eلرeط يف فاحت جامدى اQٔول 

وحكومة اململكة بني حكومة اململكة املغربية  2015فربا�ر  20ل 
 العربية السعودية؛

يوافق مبوج�ه عن االتفاق املوقع eلرeط  15.16مرشوع قانون رمق - 16
، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية 2016ينا�ر  25يف 

اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات 
 Mىل وRه التبادل؛

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقHة جملس ٔ�وروe  16.16مرشوع قانون رمق - 17
حول sزييف املنتوRات الطبية وا�الفات الش�هية املهددة �لص¸ة 

 ؛2011ٔ�كتو�ر  28العمومHة، املوقعة مبوسكو يف 
يوافق مبوج�ه Mىل اتفاق التعاون يف  18.16مرشوع قانون رمق - 18

ومة بني حك 2016ينا�ر  25جمال الصيد البحري املوقع eلرeط يف 
 اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب؛

يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  27.16مرشوع قانون رمق - 19
بني اململكة املغربية ومجهور سلوفHنيا  2016ٔ��ريل  e5لرeط يف 

لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مHدان الرضائب 
Uىل اMل؛| 

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاق التعاون يف  31.16مرشوع قانون رمق - 20
بني حكومة  2016مارس  15جمال الصيد البحري املوقع مبوسكو يف 

 اململكة املغربية وحكومة روس1يا �حتادية؛
يوافق مبوج�ه عن االتفاق املوقع مبوسكو  32.16مرشوع قانون رمق - 21

ملغربية وحكومة روس1يا بني حكومة اململكة ا 2016مارس  15يف 
 �حتادية ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات Mىل وRه التبادل؛

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاقHات النقل  33.16مرشوع قانون رمق - 22
بني حكومة اململكة  2016ا�ريل  5البحري املوقعة Ueوdة يف 
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 املغربية وحكومة دوa قطر؛
اتفاق eر¡س ·شwٔن يوافق مبوج�ه Mىل  42.16مرشوع قانون رمق - 23

 ؛2015د¡سمرب  12تغري املناخ املعمتد ببار¡س يف 
يوافق مبوج�ه Mىل الربوتو@ول املعدل  69.15مرشوع قانون رمق - 24

 27التفاقHة مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية املعمتد جبنيف يف 
 ؛2014نومفرب 

يوافق مبوج�ه Mىل النظام اQٔسايس  84.15مرشوع قانون رمق - 25
نظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول اQٔعضاء مبنظمة املؤمتر إالساليم، مل 
اÃي اعمتده جملس وزراء اخلارجHة ) م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(

eملنظمة املذ@ورة يف دورته السابعة والثالثني بدوش1ن�Hه 
 ؛2010ماي  20ٕاىل  18من ) طاجHكFس1تان(

لنظام اQٔسايس يوافق مبوج�ه Mىل ا 88.15مرشوع القانون رمق - 26
لالحتاد إالساليم التصاالت السلكHة والال سلكHة اÃي اعمتده 
مؤمتر وزراء |ارجHة اUول اQٔعضاء يف م¨ظمة املؤمتر إالساليم 

املنعقدة بصنعاء يف  15يف دورته ) م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(
  .1984د¡سمرب 

 M26ددها  تلمك النصوص اليت سوف نقوم Ueراسة والتصويت Mلهيا،
  .مرشوع قانون 11اتفاقHة و 15مهنا 

ووفقا لقرار ندوة الرؤساء، ½س1هتل اجللسة Ueراسة Mىل مشاريع 
  :القوانني التالية

  .نبدٔ� بقطاع املالية
 –deٕداث واكa حساب حتدي اQٔلفHة  24.16مرشوع قانون رمق  - 1

  املغرب؛
 عقاري؛يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي ال 70.14مرشوع قانون رمق  - 2
 17.99يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمق  - 3

 املتعلق مبدونة التwٔمHنات؛
 ؛2013يتعلق بتصفHة مزيانية الس1نة املالية  100.15مرشوع رمق  - 4
املتعلق  15.95بتغيري وsمتمي القانون  49.15مرشوع قانون رمق  - 5

  .مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء

خبمسة دÔل النصوص، ونطلب اQٓن من احلكومة، الس1يد وز�ر  نبد�ٔ 
املالية، اللكمة لتقدمي مشاريع هذه القوانني دفعة واdدة، تفضل الس1يد 

  .الوز�ر

ٕادر¡س اQٔزيم إالدر¡يس، الوز�ر املنتدب Uى وز�ر �ق�صاد  الس1يد
  :واملالية امللكف eملزيانية
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  حملرتم،الس1يد الرئFس ا
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  :يتعلق اQٔمر خبمس مشاريع قوانني
املتعلق deٕداث واكa حساب  24.16مرشوع القانون اQٔول هو رمق 

املغرب، وهذه الواكa يه اليت س1تقوم eٕالرشاف Mىل ٕاجناز  -حتدي اQٔلفHة 
ملت¸دة اQٔمر�كHة �رمس الربÛمج اÃي وقعته اململكة املغربية مع الوالÔت ا

�رÛمج الرتبية : "مليون دوالر من R�ٔل ٕاجناز �رÛجمني 450هبة تقدر ب 
  ".�رÛمج ٕانتاجHة العقار"و" والتكو�ن من R�ٔل قابلية ال�شغيل

وهيدف هذا القانون ٕاىل  70.14فÝ يتعلق مبرشوع القانون الثاين رمق 
اعي العقاري اليت تعد وضع ٕاطار قانوين م¨ظم ل¬شاط هيئات التوظيف امجل

ٔ�داة اس�µر مق¨نة بنظام مضبوط، الهدف اQٔسايس م¨ه هو بناء ٔ�و اق�ناء 
عقارات بغرض @راهئا، وذà من R�ٔل متكني الفاMلني �ق�صاديني من �ٓلية 

  .Rديدة الس�µراهتم
اÃي يغري و�متم القانون  59.13فÝ يتعلق مبرشوع القانون الثالث رمق 

  :تعلق مبدونة التwٔمHنات، هيدف هذا القانون ٕاىلامل  17.99رمق 
ٔ�وال، املراجعة التق¨ية لبعض ٔ�حاكم مدونة التwٔمHنات من R�ٔل الرفع من 

 صالبة هذا القطاع؛
  8نيا، وضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل؛

ٕارساء ٕالزامHة بعض التwٔمHنات املتعلقة eلبناء، سواء تعلق اQٔمر و8لثا، 
 .ش ٔ�و تعلق اQٔمر eلبناية نفسهابwٔخطار الور

، يتعلق هذا القانون 100.15فÝ يتعلق مبرشوع القانون الرابع رمق 
، ويقدم هذا القانون النتاجئ ا§هنائية 2013بتصفHة املزيانية �رمس الس1نة املالية 

Mىل مس1توى لك من املزيانية العامة واحلساeت  2013لتنفHذ قانون املالية 
  .ة ومرافق اUوa املسرية بصورة مس1تقìاخلصوصية �لخزين

وفÝ يتعلق مبرشوع القانون اخلامس واQٔ|ري �رمس قطاع املالية هو 
املتعلق  15.95اÃي يغري و�متم القانون رمق  49.15مرشوع القانون رمق 

  . مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء
عملية اليت جنمت وهيدف هذا القانون ٕاىل معاجلة بعض الصعوeت ال 

املتعلق بت¸ديد �Rٓال ٔ�داء املعامالت  32.10عن تزنيل القانون رمق 
الت�ارية، سواء تعلق اQٔمر مبومسية بعض القطاMات ٔ�و تعلق اQٔمر eلضبط 
القانوين وeٕدماج املؤسسات ذات الطبيعة الت�ارية دا|ل ٕاطار هذا 

  .القانون
  الس1يد الرئFس، 

شكر حبرارة السادة رؤساء ومقرري ؤ�عضاء امسحوا يل يف ا§هناية ٔ�ن �ٔ 
جلنيت املالية وجلنة القطاMات إالنتاجHة Mىل م¨اقش1هتم وتفهمهم لهذه 

  .النصوص
  .شكرا لمك الس1يد الرئFس

  :الس1يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس1يد الوز�ر
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تلمك لكمة الس1يد الوز�ر خبصوص تقدمي املشاريع املتعلقة eمخلسة دÔل 
  .Mلهيا يف البداية النصوص ا�يل sلكمنا

اللكمة اQٓن ملقرر جلنة املالية والتخطيط لتقدمي تقار�ر ا�لجن حول 
  .مشاريع هذه القوانني دفعة واdدة، مت توزيع التقر�ر Mىل اQٔعضاء

  .ٔ�ف�ح eب املناقشة �لمشاريع خبصوص امخلسة مشاريع دفعة واdدة
Mىل توزيع  ف�طبيعة احلال، |الل ندوة الرؤساء واكلعادة مت االتفاق

التوقHت خبصوص مدا|الت السادة رؤساء الفرق والسادة رؤساء 
اGموMات eل¬س1بة لهذه اجللسة ال�رشيعية، ف�اب املناقشة مف�وح، هل �ريد 
d�ٔد السادة رؤساء الفرق ٔ�و اGموMات التد|ل فÝ خيص هذا الباب، eب 

  املناقشة؟
رؤساء الفرق يعين سوف يمت ¶سلمي املدا|الت مك�وبة من طرف 

واGموMات من R�ٔل ½رشها وتدو�هنا مبحرض اجللسة، م�فقني السادة 
  الرؤساء؟ 

منر اQٓن ٕاىل التصويت Mىل لك مرشوع Mىل dدة، ؤ�بدٔ� مبرشوع 
املغرب  –deٕداث واكa حساب حتدي اQٔلفHة  24.16قانون رمق 

(MCA-Morocco).  
  :املادة اQٔوىل

  eٕالجامع؛: املوافقون
  ال d�ٔد؛ :املعارضون
  .ال d�ٔد: املمتنعون
  .eٕالجامع: املوافقون

  :املادة الثانية
  .eٕالجامع: املوافقون

  .eٕالجامع: املادة الثالثة، املادة الرابعة
  .eٕالجامع: املادة اخلامسة
  .eٕالجامع: املادة السادسة

  .eٕالجامع: املادة السابعة، املادة الثام¨ة
  .eٕالجامع: 12، املادة 11، املادة 10املادة التاسعة، املادة 

  .eٕالجامع: 13املادة 
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت

  eٕالجامع؛: املوافقون
  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .ال d�ٔد: املمتنعون

  .ما اكي¬ش مشلك
deٕداث  24.16بذà، �كون اGلس قد وافق Mىل مرشوع قانون رمق 

  .(MCA-Morocco)املغرب  - واكa حساب حتدي اQٔلفHة 
يتعلق  70.14ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مواد مرشوع القانون رمق 

  .هبيئات التوظيف امجلاعي العقاري

  :املادة اQٔوىل
  eٕالجامع؛: املوافقون

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

  :املادة اQٔوىل
  املوافقون؟ ما اكي¬ش إالجامع؟ الس1يد الرئFس؟

  . د�رو احلساب eش �كونو واحضنياملوافقون، هللا خيليمك، ال، ن
يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي  e70.14ل¬س1بة ملرشوع القانون رمق 

  .العقاري
  : املادة اQٔوىل

  ..املوافقون، املوافقون هيزوا يدهيم هللا �كرث |ريمك، ٔ�لسادة
  ؛28= املوافقون

  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

  .صادق اGلس Mىل املادة اQٔوىل
املادة الثانية حىت هو حسب راسو ٔ�لس1يد الرئFس، حسب راسو، 

  .حسب راسو
  .نفس العدد؟ نفس العدد: املادة الثانية

  ؛28= املوافقون
  ؛19= املمتنعون

  .نفس العدد، املوافقون كذà نفس العدد: 3املادة 
  .نفس العدد: 9، املادة 8، املادة 7، املادة 6، املادة 5، املادة 4املادة 

  .نفس العدد: 10دة املا
، 16، املادة 15، املادة 14، املادة 13، املادة 12، املادة 11املادة 
  . نفس العدد
، 22، املادة 21، املادة 20، املادة 19، املادة 18، املادة 17املادة 

  .نفس العدد: 23املادة 
  ؛28= يعين املوافقون

  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

نفس : 29، املادة 28، املادة 27، املادة 26، املادة 25، املادة 24املادة 
  .العدد

لكها هاذ املواد يصادق Mلهيا  33، املادة 32، املادة 31، املادة 30املادة 
  .اGلس �Qٔeلبية

  ؛28= املوافقون
  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

  .نفس العدد: 35، املادة 34املادة 
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، املادة 42، املادة 41، املادة 40، املادة 39، املادة 38، 37، 36املادة 
  .نفس العدد: 43

، 49، املادة 48، املادة 47، املادة 46، املادة 45، املادة 44املادة 
  .نفس العدد: 52، املادة 51، املادة 50املادة 

  ؛28= املوافقون
  ال d�ٔد؛ : املعارضون
  .19= املمتنعون

نفس : 62، املادة 61، املادة 60دة ، املا59، املادة 58، املادة 57املادة 
  .العدد

، 68، املادة 67، املادة 66، املادة 65، املادة 64، املادة 63املادة 
  . نفس العدد: 70، املادة 69املادة 

، 76، املادة 75، املادة 74، املادة 73، املادة 72، املادة 71املادة 
، املادة 82، املادة 81 ، املادة80، املادة 79، املادة 78، املادة 77املادة 

  .نفس العدد: 85، املادة 84، املادة 83
  ؛ 28= املوافقون

  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

  .نفس العدد: 87املادة 
  .نفس العدد: 89، املادة 88املادة 
، 95، املادة 94، املادة 93، املادة 92، املادة 91، املادة 90املادة 

  .نفس العدد: 96املادة 
  .نفس العدد:100، املادة 99، املادة 98، املادة 97ادة امل

  : نفس العدد، يعين: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  ؛28= املوافقون

  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .19= املمتنعون

يتعلق  70.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
  .هبيئات التوظيف امجلاعي والعقاري

يقيض بتغيري  59.13لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق ن¬�قل اQٓن � 
  .املتعلق مبدونة التwٔمHنات 17.99وsمتمي القانون رمق 
  :املادة اQٔوىل

  .eٕالجامع؟ eٕالجامع: املوافقون
  .eٕالجامع: املادة الثانية
  .eٕالجامع: املادة الثالثة
  .eٕالجامع: املادة الرابعة

  .eٕالجامع: املادة اخلامسة
  .eٕالجامع: ادسةاملادة الس

  .eٕالجامع: املادة السابعة

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  .eٕالجامع: املوافقون

يقيض  59.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة التwٔمHنات 17.99بتغيري وsمتمي القانون رمق 

يتعلق بتصفHة  100.15ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
  .2013مزيانية الس1نة املالية 

  : املادة اQٔوىل
  .. نفس العدد، املوافقون؟ إالخوان: eٕالجامع؟ املوافقون: املوافقون

  .21= بتصفHة املزيانية  100.15املوافقون Mىل القانون رمق 
  ؛21= املوافقون

  ؛14= املعارضون
  .13= املمتنعون 

 ٔQىل املادة اM لسGوىليعين صادق ا.  
  .نفس العدد، ٔ�عتقد: املادة الثانية
  .نفس العدد: املادة الثالثة
  .نفس العدد: املادة الرابعة

  .نفس العدد: املادة اخلامسة
  .نفس العدد: املادة السادسة
  .نفس العدد: املادة السابعة
  .نفس العدد: املادة الثام¨ة

  .نفس العدد: املادة التاسعة
  .نفس العدد: املادة العارشة

  ؛21=يعين املوافقون 
  ؛14= املعارضون
  .13= املمتنعون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
  ؛21= املوافقون

  ؛14= املعارضون
  .13= املمتنعون

 100.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع القانون رمق 
  .2013يتعلق بتصفHة مزيانية الس1نة املالية 

بتغيري وsمتمي  49.15مرشوع القانون ومنر اQٓن ٕاىل التصويت Mىل مواد 
املتعلق مبدونة الت�ارة وسن اQٔحاكم اخلاصة بRٓwال  15.95القانون رمق 

  .اQٔداء
  :املادة اQٔوىل

بتغيري  49.15 –هذا ا�يل داز اليوم  – 49.15املوافقون، القانون رمق 
Rٓwال املتعلق مبدونة الت�ارة وسن اQٔحاكم اخلاصة ب 15.95وsمتمي القانون رمق 

  .اQٔداء



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

6 

 )2016 غشت 2( 1437 شوال 28

  .eٕالجامع: املوافقون
  .eٕالجامع: املادة اQٔوىل
  .eٕالجامع: املادة الثانية
  .eٕالجامع: املادة الثالثة

  .eٕالجامع: املادة الرابعة، املادة اخلامسة
  .eٕالجامع: املادة السادسة

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Mىل التصويت
  .eٕالجامع: املوافقون

بتغيري  49.15قد وافق Mىل مرشوع القانون رمق  وبذà، �كون اGلس
املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال  15.95وsمتمي القانون رمق 

  .اQٔداء
  .شكرا الس1يد الوز�ر Mىل املسامهة

ن¬�قل اQٓن �Ìراسة والتصويت Mىل مشاريع القوانني املندرRة يف 
  :M4ددها اخ�صاص وزارة الطاقة واملعادن، ويه اكلتايل و 

 57.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  - 1
  ؛"الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 

يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16مرشوع القانون رمق  - 2
من ربيع اQٔول  14، الصادر يف 1.63.226الظهري الرشيف رمق 

deٕداث املك�ب الوطين  1963ٔ�غسطس  5افق ل ، املو 1383
  �لكهرeء؛

 16.09يقيض بتغيري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق  - 3
املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة 

 الطاقHة؛
يتعلق eملنطقة املنجمية  74.15ؤ�|ريا مرشوع القانون رمق  - 4

 .لتافHاللت وجفيج
  .حكومة لتقدميها دفعة واdدة، تفضل ٔ�لس1يد الوز�رؤ�عطي اللكمة �ل


ةFالس1يد عبد القادر اعامرة، وز�ر الطاقة واملعادن واملاء والب:  
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس1يد الرئFس
يه ثالث مشاريع  39.16، 38.16، 37.16املشاريع دÔل القوانني رمق 

لواكa املغربية �لطاقة قوانني، الهدف مهنا هو توس1يع الصالحHة دÔل ا
مHغا واط  2000الشمس1ية، ا�يل اكنت تق�رص يف ٕاطار القانون احلايل Mىل 

مشس1ية ٕاىل معوم الطاقات املت�ددة، يعين احلالية واملس1تق�لية، ولكن Mىل 
  . وRه اخلصوص الرحيية والكهرمائية

والهدف هو توفري الرشوط املطلوبة لبلوغ ما M�ٔلن عنه Rالa امل� 
من القدرة  %52ص الطاقات املت�ددة يف مقة اQٔطراف eر¡س، وهو خبصو 

، ٕان شاء هللا، 2030الكهرeئية امل¬شwٔة من ٔ�صل م��دد، معىن ٔ�نه يف 

من الطاقات املت�ددة ٔ�ساسا  %52القدرة الكهرeئية امل¬شwٔة دÔلنا غتكون 
، Mىل ٔ�ساس ٔ�ن الواكa %12و¿هرومائية يف  %20، رحيية %20مشس1ية 

ف بطبيعة احلال بتوس1يع اGال دÔل الطاقات املت�ددة ٕاىل طاقات تتلك
  .ٔ�خرى

املتعلق eملنطقة املنجمية �فHاللت وجفيج،  74.15فÝ يتعلق eلقانون 
هدف هاذ املرشوع هو حتديث املنجمية التقليدية هبذه املنطقة الشاسعة، 

dة يه حوايل ٔ�لف @يلومرت مربع، وهذه املسا 60اليت تبلغ مساحهتا حوايل 
مرات دوa شقHقة لكبنان، Mلام ٔ�ن القانون املنظم لهذه املنطقة يعود ٕاىل  5

  . بداية الس1تF¨يات من القرن املايض
مق�ضيات هذا القانون توحض الرشوط والضامÛت اليت س1يقع هبا هذا 

مليون  400التحول اÃي س1يضاعف رمق املعامالت اÃي ال يت�اوز اQٓن 
  .ماليري درمه يف الس1نوات املق�ì 4درمه ٕاىل حوايل 

  .شكرا الس1يد الرئFس

  :الس1يد رئFس اجللسة
  . شكرا الس1يد الوز�ر

اللكمة اQٓن ملقرر جلنة الفالdة والقطاMات إالنتاجHة لتقدمي تقار�ر 
ا�لجنة حول مشاريع القوانني املذ@ورة، يعين القوانني اQٔربعة، وزعت 

  .التقار�ر
ك رئFس من رؤساء الفرق ٔ�و رؤساء ٔ�ف�ح eب املناقشة، هل هنا

اGموMات �ريد ٔ�ن يتد|ل يف املناقشة؟ تفضل، هناك d�ٔد السادة اQٔعضاء 
دÔل دقايق، تفضل  4املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل،عندك 

  .الس1يد املس�شار

  :املس�شار الس1يد محمد زروال
Mىل رسول هللا وMىل ·سم هللا الرمحن الرحمي وامحلد � والصالة والسالم 

� وحصبهٓ�.  
  السادة الوزراء،
  الس1يدة الوز�رة،

  الس1يدات والسادة املس�شارات واملس�شارون احملرتمون،
اليوم، الس1يد الرئFس، حنن بصدد احلديث عن مرشوع قانون مت 
 ìليه مضن حزمة من مشاريع القوانني مجM تقدميه وم¨اقش1ته والتصويت

ة مهنا تتعلق بقطاع اسرتاتيجي حيظى مباكنة واdدة يف اج!ع واdد، ثالث
  .مركزية يف اUول املتقدمة، وختضع ٕاMادة هيلكته لنقاشات معومHة

هذا القطاع احليوي يمت التعاطي معه يف بÛÌ ·س1ياج من الغموض 
والتعتمي وsرسانة من القوانني ال خHط Ûظم جيمع بFهنا، ويصادق Mلهيا Rلها 

ٔ�و بني اUورات، ومحالت ٕاMالمHة حتتوي Mىل Mىل جعل يف الوقت الضائع 
بعض املغالطات وختفي وراء س1تا'رها التفكHك املمهنج خلدمات املك�ب 
الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب، وت�ين مس1تق�ل هذه املؤسسة 
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العمومHة �لمجهول ومعها احلقوق املك�س1بة الفردية وامجلاعية ل(ٓالف من 
ا كذà �س1هتداف املبارش �لقدرة الرشائية اQٔطر واملس1ت*دمني، ومعه

�لف
ات الشعبية يف القرى واQٔرÔف وضوا+ املدن، اليت س1ت�د نفسها يف 
موا,ة مصريها ٔ�مام جشع رشاكت التدبري املفوض و�ريها من رشاكت ٔ�و 

  .صيغ القطاع اخلاص
يف تقد�ري  -حنن هنا بصدد املناقشة والتصويت Mىل مق�ضيات 

 دقHقة من الناحHة القانوينة، حىت ال نقول �ري دس1تورية، ٕاذ �ري -املتواضع 
@يف يمت نقل م¬شwٓت ٕانتاج الكهرeء من مصادر مائية ٕاىل الواكa املغربية 
�لطاقة الشمس1ية، ويه ال تعىن ٕاال eٕنتاج الكهرeء من مصدر مشيس؟ 
و�لتغطية عن هذا اخلطwٔ، تمت إالdاM aىل مرشوع قانون الواكa الوطنية 
�لطاقة املس1تدامة، وهو ال زال يف الق¨اة ال�رشيعية، الزال ج¨ينا، Mلام ٔ�نه ال 
جيب إالdاa ٕاال Mىل قوانني مكمتì اQٔراكن، ٔ�ي بعد ½رشها يف اجلريدة 

  .الرمسية
لقانون من مرشوع ا 4حنن بصدد املناقشة والتصويت Mىل املادة 

طاقات يصاحب نقل لك م¬شwٔة من م¬شwٓت ال: "اليت تقول 38.16
املت�ددة ٕاىل الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية نقل مس1ت*ديم املك�ب 
الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب ا�Ãن ميارسون -ا-م دا|ل هذه 
امل¬شwٔة، ما Mدا املس1ت*دمني ا�Ãن �رغبون يف احلفاظ Mىل -ا-م دا|ل 

، "هذا اQٔ|ري املك�ب الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب، بعد موافقة
  .وs�ٔرك لمك، الس1يدات والسادة املس�شارون، التعليق

ٕان هذه املادة كنعتربوها خرق سافر ملدونة الشغل ولٔ(سس التعاقدية 
بني املشغل واRQٔري، و¶شلك يف احلقHقة ٕاهانة وحتقري Qٔطر ومس1ت*دمني 

  .حضوا من R�ٔل هذه املؤسسة ويف ٔ�وقات عصيبة مر مهنا املك�ب
وانبطاح ٕالمالءات املؤسسات املالية اUولية  - ؤ�ي ظمل  -ٕانه ظمل 

  .ولغريها من ا�لوبيات
ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب �لشغل ند�ن ·شدة هذا �س1هتداف، 

  .و�رفض س1ياسة اQٔمر الواقع ولن ن¬�طح لها
  :�لشايب" ٕارادة احلياة"وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قرٔ� لمك من قصيدة 

  ق¨ع eلعFش FMش احلجر ؤ�لعن من ال ميايش الزمان وي "
  "هو الكون + حيب احلياة و�كره امليت -ام كرب

  .eلرفض 38.16بناء Mىل ما س1بق، فٕاننا نصوت Mىل مرشوع قانون 
  .وشكرا

  :الس1يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس1يد املس�شار

، السادة رؤساء الفرق واGموMات، هل هناك من �ريد ٔ�ن ..هل هناك
خبصوص مشاريع القوانني اQٔربعة؟ اك�ن هناك يتد|ل يف ٕاطار املناقشة 

مدا|الت مك�وبة Qٔن املدا|الت من الرضوري ٔ�ن ن�سلمها من R�ٔل 

  . تدو�هنا و½رشها مبحرض اجللسة
ٕاىل ما اكي¬شاي يش مدا|ì واملدا|الت لكها مك�وبة، ن¬�قل ٕاىل 
التصويت Mىل لك مرشوع قانون Mىل dدة، ونبدٔ� مبرشوع قانون رمق 

احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09 بتغيري وsمتمي القانون رمق يقيض 37.16
  ".الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"

  :املادة اQٔوىل
  .eٕالجامع؟ eٕالجامع املوافقون: املوافقون

  .37.16هذا القانون 
ال، ما .. |اصنا ند�رو احلساب، هللا خيليمك، Qٔن هناك.. املوافقون
  .اكي¬ش ٕاجامع

  ؛40= قوناملواف
  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .9= املمتنعون

  .37.16ٕاذن وافق اGلس Mىل املادة اQٔوىل من مرشوع القانون رمق 
  .نفس العدد: املادة الثانية
  .نفس العدد: املادة الثالثة
  .نفس العدد: املادة الرابعة

  .نفس العدد: املادة اخلامسة
  . ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت

  ؛40= املوافقون
  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .9= املمتنعون

يقيض  37.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
الواكa "احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09بتغيري وsمتمي القانون رمق 

  ".املغربية �لطاقة الشمس1ية
يغري و�متم مبوج�ه  38.16ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

من ربيع  14، الصادر يف 1.63.226الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق 
deٕداث املك�ب الوطين  1963ٔ�غسطس  5، املوافق ل 1383اQٔول 

  .�لكهرeء
  :املادة اQٔوىل

، ال، ما اك�ن 40= كنعتقد نفس العدد، يعين املوافقون: املوافقون
  .مشلك، �رجعو �لمرشوع

  :38.16مرشوع رمق 
ٕاىل مسحتوا يل املوافقون ٔ�ٕالخوان، املوافقون ٔ�ليس ن�Hل، راه  ..املوافقون

  ؛29= اح¨ا يف التصويت
  ؛9= املعارضون
  .9= املمتنعون

 38.16يعين صادق اGلس Mىل املادة اQٔوىل من مرشوع القانون رمق 
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  :ب
  .دÔل املمتنعني 9دÔل املعارضني و 9، مقابل 28= املوافقون 

  .نفس العدد: املادة الثانية
  .نفس العدد: املادة الثالثة
  .نفس العدد: املادة الرابعة

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Mىل التصويت
  ؛28= املوافقون

  ؛9= املعارضون 
  .9= املمتنعون 

يغري  38.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
ادر يف ، الص1.63.226و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق 

deٕداث املك�ب  1963ٔ�غسطس  5، املوافق ل 1383من ربيع اQٔول  14
  .الوطين �لكهرeء

يقيض بتغيري القانون  39.16ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة 16.09

  :املادة اQٔوىل
  :دد ٔ�لسادة الرؤساء؟ نفس العدد، يعيناملوافقون، واش نفس الع

  :يعين. �ٓه، �رجع لٔ(ول.. 28= املوافقون
  ؛40= املوافقون

  ال d�ٔد؛= املعارضون
  .9= املمتنعون

  .ما اك�ن مشلك، �رجعو، �رجعو، ما اك�ن مشلك.. �ٓمال
  :39.16املوافقون eل¬س1بة ملرشوع القانون 

  :املادة اQٔوىل
  .eٕالجامع، إالجامع= املوافقون 

  .ٕايوا حنس1بو، نعاودو حنس1بو لك يش
  .احسب لك يش.. املوافقون
  ؛43= املوافقون

  ال d�ٔد؛: املعارضون
  حىت ٔ�نت كمتتنع ٔ�ليس dايم ا�Uن؟.. املمتنعون
  .4= املمتنعون

  .39.16ٕاذن وافق اGلس Mىل املادة اQٔوىل من مرشوع القانون رمق 
  .نفس العدد: املادة الثانية
  .س العددنف: املادة الثالثة
  .نفس العدد: املادة الرابعة

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت، يعين
  ؛43= املوافقون

  ال d�ٔد؛= املعارضون

  .4= املمتنعون
 39.16يعين، ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات  16.09يقيض بتغيري القانون رمق 
  . ت�ددة والن�اMة الطاقHةّ امل 

يتعلق eملنطقة املنجمية  74.15ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع رمق 
  .لتافHاللت وجفيج
  : املادة اQٔوىل

  .هل هناك ٕاجامع؟ إالجامع eل¬س1بة �لامدة اQٔوىل.. املوافقون، املوافقون
  .إالجامع: املادة الثانية
  .إالجامع: املادة الثالثة

  .إالجامع: املادة اخلامسة، املادة السادسة املادة الرابعة،
  .إالجامع: املادة السابعة، املادة الثام¨ة

  .هناك إالجامع: 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9املادة 
: 21، املادة 20، املادة 19املادة  18، املادة 17، املادة 16املادة 

  .إالجامع
  .إالجامع: 25، املادة 24، املادة 23، املادة 22املادة 

هناك إالجامع، لFس : ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Mىل التصويت
  .هناك معارض وال ممتنع

يتعلق  74.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع القانون رمق 
  .eملنطقة املنجمية لتافHاللت وجفيج

  .شكرا، الس1يد الوز�ر، Mىل املسامهة
يتعلق  27.14رمق ون¬�قل اQٓن �Ìراسة والتصويت Mىل مرشوع القانون 

مباكحفة �جتار eل�رش، اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل ٔ�لس1يد 
  .الوز�ر

  :، الوز�ر امللكف eملغاربة املقميني eخلارج وشؤون الهجرةٔ�نFس �روالس1يد 
  .·سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس1يد الرئFس،
  ،ر�ن احملرتمنيالس1يدات والسادة املس�شا

املتعلق مباكحفة �جتار eل�رش d�ٔد  27.14يعترب مرشوع القانون رمق 
احللقات اQٔساس1ية �لس1ياسة الوطنية اجلديدة �لهجرة اليت ٔ�عطى انطالقهتا 
Rالa امل�، نرصه هللا ؤ�يده، و|اصة يف ما يتعلق eلشق املتعلق بتwٔهيل 

هرة متثل حقHقة ا�هتااك جسÝ1 إالطار القانوين املؤسسايت، Qٔن هذه الظا
  .حلقوق إال½سان

  ٔ�هيا الس1يدات والسادة،
  :اعمتد هذا املرشوع يف فلسف�ه Mىل Mدة م�ادئ ٔ�ساس1ية ويه

م�دٔ� م¨ع لك ٔ�شاكل �جتار eل�رش مبختلف صورها  -
  وجتلياهتا؛
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م�دٔ� Mدم ا§متيزي جتاه اQٔش*اص حضاÔ �جتار  -
 eل�رش؛

 الفعل اجلريم؛ م�دٔ� تناسب العقوبة مع خطورة -

-  ،Ôات الضعيفة والهشة من الض¸ا
م�دٔ� حامية الف
 والسÝ1 اQٔطفال وال¬ساء؛

 م�دٔ� الولوجHة ٕاىل اخلدمات العمومHة؛ -

 م�دٔ� املصل¸ة الفضىل �لضحية؛ -

 م�دٔ� التعايف اجلسدي والنفساين؛ -

م�دٔ� إالعفاء من العقوبة يف dاa التبليغ عن اجلرامئ  -
 ق�ل ارsاكهبا؛

 هوية الض¸اÔ وحام�هتم؛م�دٔ� حتديد  -

م�دٔ� تقدمي املساMدة القانونية والقضائية الالزمة  -
 �لض¸اÔ؛

م�دٔ� تFسري س1بل اندماج الض¸اÔ يف احلياة  -
 .�ج!عية وكذا تFسري عودهتم الطوعية ٕاىل بÌمه اQٔصيل

املتعلق مباكحفة �جتار eل�رش  27.14¡شمل مرشوع القانون رمق 
طرية وزجرية وتدابري حامئية ومؤسساتية، وذà تعاريف Mامة ؤ�حاكم مس

 .وفقا لعدة حماور
 ٔ�هيا الس1يدات والسادة،

هذا املرشوع يعترب حقHقة قفزة نوعية خبصوص البناء اUميقراطي 
ÛÌواحلقويق يف ب.  

ٔ�ريد هبذه املناس1بة ٔ�ن R�ٔدد مرة ٔ�خرى شكري للك من سامه يف ٕاMداد 
وRد بني ٔ�يد�مك، من جممتع مدين وم¨اقشة وجتويد النص احلايل، اÃي ي

و�رملانيني، مؤسسات حقوقHة، ا�لجنة اليت درست هذا املرشوع والس1يد 
  .الرئFس و�ريها من الفعاليات اليت ٔ�غنت هذا املرشوع

 . لقد اكن النقاش يف ا�لجنة يف مس1توى Mال من املسؤولية والنضج
 ٔ�هيا الس1يدات والسادة،

تزنيل الس1ياسة اجلديدة �لهجرة، يه حمطة ٔ�ساس1ية نقطعها اليوم يف 
ونؤكد مرة ٔ�خرى ٕارصار لك مكوÛت جممتعنا Mىل املسامهة يف البناء 

 .اUميقراطي واحلقويق لوطننا
 .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس1يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس1يد الوز�ر

اللكمة اQٓن �لس1يد مقرر ا�لجنة، جلنة العدل وال�رشيع وحقوق 
وزع التقر�ر، نعترب ٔ�ن تقر�ر  .ٕال½سان، لتقدمي تقر�ر ا�لجنة حول املرشوعا

  .ا�لجنة قد وزع
ٔ�ف�ح eب املناقشة، هناك مجموMة من املدا|الت مك�وبة سوف يمت 

  .تدو�هنا يف حمرض اجللسة
لFس هناك d�ٔد من الرؤساء ٔ�و اGموMات �ريد ٔ�ن .. ن¬�قل اQٓن

  يتد|ل؟
 .ملرشوعن¬�قل �لتصويت Mىل مواد ا

  :املادة اQٔوىل
 .eٕالجامع: املوافقون

  .eٕالجامع: املادة الثانية
 .eٕالجامع: املدة الثالثة
 .eٕالجامع: املادة الرابعة

 .eٕالجامع: املادة اخلامسة
 .eٕالجامع: املادة السادسة
 .eٕالجامع: املادة السابعة

 :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصويت
 .eٕالجامع: املوافقون

يتعلق  27.14ن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق ٕاذ
  .مباكحفة �جتار eل�رش

يتعلق  66.12ن¬�قل اQٓن �Ìراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
  .مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء

 .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضل الس1يد الوز�ر

 :وز�ر التعمري وٕاMداد الرتاب الوطينالس1يد ادر¡س مرون، 
 .·سم هللا الرمحن الرحمي

 الس1يد الرئFس،
 الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  :هذا نص هيم

 توحHد مساطر ومراق�ة وزجر ا�الفات وت�س1يطها؛ -

مث كذà ٕاdداث ,از مراق�ة موdد �بع �لسلطات، �بع �لعامل  -
 ٔ�و الوايل؛

�ر حمارض معاينة ا�الفات طبقا كذà التنصيص Mىل حتر  -
�لرشوط احملددة يف قانون املسطرة اجلنائية وتوجهيها ٕاىل النيابة 
العامة قصد حتريك املتابعات القضائية و¶رسيعها �لمتابعات 
وتفادي سقوطها يف العيوب الشلكية، واليت حتول دون م�ابعة 

 ا�الفني؛

ٔ�ن ¡سامه التنصيص Mىل ٕاdداث دفرت الورش اÃي من شwٔنه  -
يف حتسني جودة البناء وحماربة بعض املامرسات �ري القانونية 

 املرتبطة eلهندسة املعامرية، والسÝ1 ظاهرة املهندسني املضائني؛
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 تنظمي تدابري اف�تاح وٕا�الق الورش؛ -

مث التنصيص Mىل �كتفاء ·شهادة املهندس املعامري ملنح رخصة  -
 يه ٕادارة اQٔشغال؛السكن ٔ�و شهادة املطابقة يف dاa تول 

التنصيص Qٔول مرة Mىل رخصة الهدم ورخصة ال�سوية ورخصة  -
 إالصالح؛

مث الزÔدة يف املسائل اليت هتم الزجر فÝ يتعلق eلناس ا�Ãن  -
  .يعودون مرة ٔ�خرى ٕاىل ا�الفات

هذا هو املضمون دÔل هاذ املوضوع، وهو eلطبع ٔ�عتقد ٔ�نه ي¬�ظره 
  .هامةامجلاMات احمللية �كHفHة 

  .شكرا لمك

  :الس1يد رئFس اجللسة
  .شكرا الس1يد الوز�ر

اللكمة ملقرر جلنة اUا|لية وامجلاMات الرتابية والب¬Hات اQٔساس1ية لتقدمي 
  .تقر�ر ا�لجنة حول مرشوع القانون، وزع التقر�ر

ٔ�ف�ح eب املناقشة، هل هناك d�ٔد من السادة الرؤساء احملرتمني الفرق 
د|ل يف هذا املوضوع ٔ�م ٔ�ن هناك مدا|الت واGموMات �ريد ٔ�ن يت

  .مك�وبة؟ املدا|الت مك�وبة
  .ٕاذن ن¬�قل �لتصويت Mىل مواد املرشوع كام Mدلته ا�لجنة

  :املادة اQٔوىل
  .eٕالجامع: املوافقون

  eٕالجامع، ما اكي¬ش إالجامع؟: املادة الثانية
  :املادة اQٔوىل

اكي¬ش إالجامع؟ راه  املوافقون، املوافقون خبصوص املادة اQٔوىل، ما
  .ال، ال، ال. إالخوان ما قالوش إالجامع

  ؛38= املوافقون، هللا خيليمك، احسب لنا، هللا يعطيك السرت
  ال d�ٔد؛: املعارضون
  .6= املمتنعون

  .ٕاذن صادق اGلس Mىل املادة اQٔوىل من هذا املرشوع
  :نفس العدد يعين: املادة الثانية

  ؛38= املوافقون
  ؛0= املعارضون
  .6= املمتنعون

  .نفس العدد: املادة الثالثة
  .نفس العدد: املادة الرابعة

  .نفس العدد: املادة اخلامسة
  .نفس العدد: املادة السادسة

  .نفس العدد: املادة السابعة، املادة الثام¨ة، املادة التاسعة، املادة العارشة

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Mىل التصويت، يعين
  ؛38= املوافقون

  ؛0= املعارضون
  .6= املمتنعون

يتعلق  66.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
  .مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء

  .شكرا، الس1يد الوز�ر، Mىل املسامهة
ومنر اQٓن ٕاىل اUراسة والتصويت Mىل مشاريع القوانني املتعلقة eملوافقة 

  . 15ية، وMددها Mىل اتفاقHات دول 
اللكمة اQٓن �لس1يدة الوز�رة �لحكومة لتقدمي مشاريع القوانني دفعة 

  .واdدة، تفضيل الس1يدة الوز�رة

الس1يدة م�اركة بوعيدة، الوز�رة املنتدبة Uى وز�ر الشؤون اخلارجHة 
  :والتعاون

  .شكرا الس1يد الرئFس
   ،الس1يدات والسادة املس�شار�ن

اتفاقHة، Rاءت  15ٔ�مام جملسمك املوقر ٕاذن، كام جرت العادة، ٔ�قدم 
 10اتفاقHة هناك  15يف هاذ . عناو�هنا مجيعا Mىل لسان الس1يد الرئFس

  . اتفاقHات م�عددة اQٔطراف 5اتفاقHات ثنائية و
  :ٕاذا مسحمت غنعمل |الصة مجليع االتفاقHات بداية eالتفاقHات الثنائية

والتقين ما بني االتفاقHة اQٔوىل يه اتفاقHة التعاون العسكري  -
 .اململكة املغربية واململكة العربية السعودية الشقHقة

مت ٕا�رام هذه االتفاقHة eلرeط، وهدف هذه االتفاقHة هو تعز�ز وتطو�ر 
  .التعاون العسكري والتقين مبا خيدم مصل¸ة الب�Ìن

) ٔ�ي دوa املغرب والسعودية(ومبوجب هذه االتفاقHة تعمل اUولتان 
عز�ز العالقات يف جماالت التدريب واملنت�ات العسكرية Mىل sمنية وت

واملساندة إالمدادية وا§متوي¬Hة ونقل التق¨ية العسكرية وكذà اخلدمات 
  الطبية العسكرية، ٕاضافة ٕاىل تبادل املعلومات؛

االتفاقHة الثانية يه عبارة عن مذ@رة تفامه �لتعاون يف جمال املياه  -
 .واململكة الشقHقة العربية السعودية دامئا ما بني اململكة املغربية

وهتدف هذه املذ@رة ٕاىل ت¬س1يق ,ود الب�Ìن وsمنية املوارد املائية 
وتطو�رها، كام هتدف ٔ�يضا ٕاىل تعز�ز القدرات وتبادل اخلربات العلمية الف¨ية 

 .يف جمال املياه ملا فHه مصل¸ة الب�Ìن

قHة النقل البحري ما دامئا ما دول اخلليج، االتفاقHة الثالثة يه اتفا -
 . بني املغرب ودوa قطر

مت التوقHع Mلهيا |الل اUورة اخلامسة �لجنة العليا املشرتكة اليت نظمت 
Ueوdة يف ٔ��ريل املايض، ومتنح هذه االتفاقHة الطرفني حرية املرور مع Mدم 
ا§متيزي لسفن < الب�Ìن وكذà حق تنفHذ ٔ�عامل النقل البحري �لبضائع 
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 ملوا@ الت�ارية اUولية ل? الطرفني؛بني ا

االتفاقHة الرابعة يه اتفاق ما بني اململكة املغربية واحلكومة  -
امجلهورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب حول ¶شجيع وحامية 

 .�س�µرات
هيدف هذا االتفاق ٕاىل ¶شجيع و|لق ظروف مواتية ملس�مثري 

sراب، سواء فوق sراب  الب�Ìن من R�ٔل ٕاجناز اس�µرات فوق
املغرب ٔ�و فوق sراب مجهورية ساوتويم و�ري¬سFيب، وذà من R�ٔل 
 ضامن معامM ìادa وم¨صفة، طبقا ملبادئ القانون اUويل فوق الب�Ìن؛

دامئا مع مجهورية ساوتويم و�ري¬سFيب، هناك اتفاقHة ٔ�خرى ٔ�يضا لتجنب 
الرضائب Mىل اU|ل، �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مHدان 

  .وهدفها ٔ�يضا هو ¶شجيع �س�µر ما بني الب�Ìن
كام تعلمون، هذا النوع من االتفاقHات هيدف ٕاىل جتنب �زدواج 
الرضييب، خصوصا فÝ يتعلق eلرضائب Mىل اU|ل، وتعترب الرضائب 
املفروضة Mىل اU|ل حسب هذه االتفاقHة مجيع الرضائب املفروضة Mىل 

ٕالجاميل ٔ�و Mىل عنارص من اU|ل مبا فهيا الرضائب Mىل اQٔرeح اU|ل ا
الناجتة عن نقل ملكHة اQٔموال املنقوa ٔ�و �ري املنقوa وكذà الرضائب Mىل 

  املبالغ إالجاملية لٔ(جور ٔ�و الرواتب؛

االتفاق السادس هو اتفاق تعاون بني اململكة املغربية ومجهورية  -
 .صيد البحريساوتويم و�ري¬سFيب يف جمال ال 

وكام تعلمون، Mدد من اUول يف املنطقة يطلبون تعاون ٔ�كرث فwٔكرث يف 
جمال الصيد البحري حبمك التجربة املغربية يف هذا امليدان، وهيدف هذا 
االتفاق ٕاىل وضع م�ادئ ؤ�ساليب تنفHذ التعاون يف جماالت التكو�ن 

Mٔن الصيد البحري ؤ�يضا صناwلشe ات التحويل والبحث العلمي والتقين
  و¶سويق املنت�ات البحرية ما بني الب�Ìن؛

االتفاق السابع هو اتفاقHة لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب  -
الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل بني اململكة املغريب 

 . ومجهورية مور¡ش1يوس
من R�ٔل جتنب �زدواج الرضييب  -كام قلت  - وتطبق هذه االتفاقHة 

*اص املقميني بدوa م�عاقدة ما بني اUولتني وكذà فÝ خيص Mىل اQٔش
 -�لتذكري  –ومتثل . الرضائب Mىل اU|ل املفروضة حلساب دوa ٔ�و ٔ�خرى

هذه الرضائب مجيع الرضائب املفروضة Mىل اU|ل إالجاميل ٔ�و Mىل عنارص 
من اU|ل مبا فهيا الرضائب Mىل اQٔرeح الناجتة عن نقل ملكHة اQٔموال 
املنقوa ٔ�و الغري املنقوa وكذà الرضائب Mىل املبالغ إالجاملية لٔ(جور ٔ�و 

  الرواتب املؤداة من ق�ل املقاوالت؛

االتفاق الثامن هو اتفاق ما بني اململكة املغربية ومجهورية روس1يا  -
 .�حتادية ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات Mىل وRه التبادل

املولوية ملوسكو، وهدف هذا االتفاق هو مت التوقHع Mليه |الل الزÔرة 

توطيد العالقات �ق�صادية ما بني الب�Ìن عن طريق |لق واحلفاظ Mىل 
  ظروف مالمئة الس�µرات مس�مثري الب�Ìن؛

eل¬س1بة لالتفاق التاسع هو دامئا مع روس1يا �حتادية، وهو اتفاق  -
 . تعاون يف جمال الصيد البحري

ناس1بة زÔرة صاحب اجلالa ٕاىل روس1يا، ويضع دامئا مت التوقHع Mليه مب 
هذا االتفاق م�ادئ التعاون فÝ خيص احملافظة Mىل الرثوات السمكHة يف 
املنطقة �ق�صادية اخلالصة �لمغرب واس1تغاللها، وحيدد ٔ�يضا الرشوط 

  .اخلاصة eلصيد يف املياه اQٔطلس1ية من طرف البواخر الروس1ية
M الت كام ينص ٔ�يضا هذا االتفاقdل �رجمة وتنظمي رR�ٔ ىل التعاون من

  البحث العلمي الرضورية �لحفاظ Mىل الرثوات السمكHة؛

االتفاق العارش هو اتفاقHة ما بني اململكة املغربية ومجهورية  -
سلوفHنيا لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف 

 .امليدان الرضائب Mىل اU|ل
وز�ر |ارجHة سلوفHنيا �لمغرب من R�ٔل مت التوقHع Mلهيا |الل زÔرة 

مشاورات س1ياس1ية، وهدفها هو sمنية وتعز�ز العالقات �ق�صادية ما بني 
الب�Ìن من |الل املق�ضيات الرامHة ٕاىل جتنب �زدواج الرضييب وم¨ع 

  .ا§هترب الرضييب فÝ يتعلق eلرضائب Mىل اU|ل
  :eل¬س1بة لالتفاقHات املتعددة اQٔطراف

Hة اQٔوىل ٔ�و الربتو@ول اQٔول هو الربتو@ول املعدل التفاقHة االتفاق  -
 .مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية

كام تعلمون، ٔ�قرت اUول اQٔعضاء مبنظمة الت�ارة العاملية |الل مؤمترها 
بتعديل اتفاقHة مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية،  2013الوزاري س1نة 

ل ¶سهيل الت�ارة واملعروف بصفقة eيل وذà بت�ين اتفاق دويل حو 
(L’accord de Bali) طراف م�علقQٔي يعد ٔ�ول اتفاق م�عدد اÃوا ،

  .eٕ1995صالح الت�ارة العاملية يمت ٕا�رامه م¨ذ ٕا½شاء املنظمة س1نة 
هيدف هذا االتفاق ٕاىل ¶سهيل الت�ارة من R�ٔل ٕاMادة جتديد النظام 

املعامالت وٕاجراءات حركة الت�اري املتعدد اQٔطراف ؤ�يضا ت�س1يط 
الت�ارة ومرور السلع العا�رة �ل¸دود الوطنية والت*ليص امجلريك وتقليص 

  .م�طلبات الو8ئق
ويعطي هذا االتفاق مزيات ٕاضافHة �Ìول النامHة من R�ٔل بناء قدراهتا 
لتنفHذ �لزتامات اليت يتضمهنا هذا الصك اUويل، مKل متديد فرتة التنفHذ 

  .و�ريها

فاق الثاين م�عدد اQٔطراف هو النظام اQٔسايس لالحتاد االت -
 .إالساليم لالتصاالت السلكHة والالسلكHة

ويعترب �حتاد إالساليم لالتصاالت السلكHة والالسلكHة ,از 
م�خصص، مت ٕا½شاؤه بعد ٕاقرار املؤمتر إالساليم لوزراء اخلارجHة من R�ٔل 

يف جمال االتصاالت السلكHة ٕا½شائه، وهيدف ٕاىل حتقHق التضامن إالساليم 



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

12 

 )2016 غشت 2( 1437 شوال 28

والالسلكHة وحتقHق �كتفاء اÃايت والت¬س1يق ما بني اQٔعضاء يف هذا 
  .اGال

االتفاق الثالث هو النظام اQٔسايس ملنظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول  -
 .اQٔعضاء مبنظمة املؤمتر إالساليم

اس1ت�ابة لرغبة مشرتكة من اUول اQٔعضاء مبنظمة املؤمتر إالساليم 
وتطلعات العامل إالساليم لتحقHق وsاكمل ,ود التمنية اGمتعية من |الل 
sمنية املرٔ�ة وتعز�ز قدراهتا، وافق جملس وزراء |ارجHة م¨ظمة املؤمتر 

م¨ظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول اQٔعضاء "إالساليم Mىل ٕا½شاء ما ¡سمى ب 
  .، مقرها مبدينة القاهرة"مبنظمة املؤمتر إالساليم

وا§هنوض بدورها يف اUول  ذه املنظمة ٕاىل العناية ب�منية املرٔ�ةوهتدف ه
اQٔعضاء �لمنظمة، ؤ�يضا بناء القدرات واملهارات والكفاءات من |الل 
�ٓليات م�نوMة، من بFهنا التدريب والتعلمي والتwٔهيل، وذà مبا يتفق وم�ادئ 

  .القمي إالسالمHة

- s حول eة جملس ٔ�وروHات االتفاق الرابع هو اتفاقRزييف املنتو
 .الطبية وا�الفات الش�هية املهددة �لص¸ة العمومHة

 2008كام تعلمون، يف ٕاطار الوضع املتقدم اÃي م¨ح �لمغرب س1نة 
ويف Mالقاته مع دول �حتاد اQٔوريب، اقرتح جملس ٔ�وروe انضامم اململكة 
·شلك تدرجيي لعدد من االتفاقHات اليت يه مف�وdة يف وRه اUول �ري 
اQٔعضاء يف �حتاد، وتعترب اتفاقHة جملس ٔ�ورe حول sزييف املنتوRات 
الطبية وا�الفات الش�هية الطبية املوقعة مبوسكو اكتفاقHة من ٔ�مه االتفاقHات، 
حHث هتدف ٕاىل ماكحفة جرمية تقليد املنت�ات الطبية اليت ٔ�صبحت ¶شلك 

  .�لخطرٕاdدى املش?ت الصحية العامة اليت تعرض ٔ�رواح الناس 

االتفاق اخلامس م�عدد اQٔطراف واQٔ|ري هو اتفاق eر¡س ·شwٔن  -
 .2015التغريات املناخHة لس1نة 

ملؤمتر  21كام ت��عمت مجيعا، مت اع!د هذا االتفاق |الل ٔ�شغال اUورة 
املنعقدة يف ) Cop21(ٔ�طراف اتفاقHة اQٔمم املت¸دة إالطارية لتغري املناخ 

قد ف�ح eب التوقHع Mىل هذا االتفاق مبقر اQٔمم eر¡س يف الس1نة املاضية، و 
، ويعترب املغرب من بني اUول اQٔوائل اليت وقعت 2016املت¸دة يف ٔ��ريل 
  .Mىل هذا االتفاق

وهيدف هذا االتفاق ٕاىل . دوa 173و�لعمل، فقد وقعت Mليه ٔ�كرث من 
 اعمتدت حتسني تنفHذ اتفاقHة اQٔمم املت¸دة إالطارية ·شwٔن تغري املناخ اليت

، كام يتوP م¨ه اح�واء ارتفاع معدل درRات احلرارة 1992ب¬Hويورك س1نة 
بوضوح دون اUرج�ني املئويتني، مقارنة مبس1توÔت درRات احلرارة يف 
احلق�ة ما ق�ل الصناعية، ؤ�يضا مواصì تنفHذ اخلطوات الرامHة ٕاىل احلد من 

  . درRة م
وية 1.5ارتفاع درRات احلرارة ٕاىل 
قر االتفاق بwٔن مسؤولية التصدي لت¸دي تغري املناخ يه مسؤولية كام ي

مشرتكة ما بني اUول، ولكهنا تتفاوت حبسب قدرات لك دوa ؤ�يضا 

aويف هذا إالطار، يعمل لك طرف . اخ�الف الس1ياق الوطين يف لك دو
 M5ىل تبليغ مساهامت م�تالية حمددة وطنيا، واليت يعزتم حتقHقها، وذà لك 

  .مع اختاذ تدابري ختفHف حمليةس1نوات 
  .هذا خبالصة هو حمتوى االتفاقHات امخلسة عرش

  .وشكرا

  :الس1يد رئFس اجللسة
تلمك مدا|ì الس1يدة الوز�رة خبصوص تقدمي . شكرا الس1يدة الوز�رة

املشاريع املتعلقة eلقوانني املتعلقة eملوافقة Mىل االتفاقHات اUولية وMددها 
15.  

جلنة اخلارجHة لتقدمي تقار�ر ا�لجنة حول املشاريع دفعة  اللكمة اQٓن ملقرر
  .واdدة، وزع؟ وزع

ٔ�ف�ح eب املناقشة، هل هناك من �رغب يف التد|ل من رؤساء الفرق 
واGموMات خبصوص هذه املشاريع؟ شكرا، الس1يد الرئFس، هناك 
مدا|الت مك�وبة من ق�ل رؤساء الفرق واGموMات خبصوص م¨اقشة 

  .انني امخلسة عرشةمشاريع القو 
ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل هاذ مشاريع القوانني واملدرRة يف Rدول 

  .، تفضل الس1يد الرئFس06.16اQٔعامل، ؤ�بدٔ� مبرشوع قانون رمق 

  :املس�شار الس1يد محمد Mلمي
املتعلق مبراق�ة وزجر خمالفات جمال التعمري، اح¨ا صوتنا ضد .. 

  .، �ري eش تدار@وا هاذ اخلطwٔ املرشوع وجسلتوا لنا ٔ�ن! �م�ناع

  :الس1يد رئFس اجللسة
  . وا|ا، شكرا.. و|ا شكرا جبوج بيمك؟ ما اكي¬ش هناك ام�ناع هناك

يف Rدول  -قلت  -ن¬�قل �لتصويت Mىل مشاريع القوانني املدرRة 
يوافق مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة  06.16اQٔعامل ؤ�بدٔ� مبرشوع قانون رمق 

بني اململكة املغربية ومجهورية  2015نومفرب  25ببورت لو¡س يف 
مور¡ش1يوس لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مHدان 

  .الرضائب Mىل اU|ل
  eٕالجامع؛: املوافقون

  .لFس هناك املعارضة، ولFس هناك ممتنع
يوافق  06.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع القانون رمق 

بني اململكة  2015نومفرب  25قHة املوقعة ببورت لو¡س يف مبوج�ه Mىل االتفا
املغربية ومجهورية مور¡ش1يوس لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب 

  .الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل
يوافق مبوج�ه Mىل  07.16ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

بني اململكة املغربية وامجلهورية  2016ينا�ر  25االتفاقHة املوقعة eلرeط يف 
اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب 

  .الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل
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  eٕالجامع؛: املوافقون
  .لFس هناك معارض، ولFس هناك ممتنع

يوافق  07.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية  2016ينا�ر  25االتفاقHة املوقعة eلرeط يف  مبوج�ه Mىل

وامجلهورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع 
  .ا§هترب الرضييب يف مHدان الرضائب Mىل اU|ل
يوافق مبوج�ه Mىل  08.16ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع القانون رمق 

 1437ربيع اQٔول  3العسكري والتقين املوقعة eلرeط يف  االتفاقHة يف اGال
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  2015د¡سمرب  15املوافق ل 

  .العربية السعودية
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  08.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
والتقين املوقعة يف اGال العسكري  مبوج�ه Mىل االتفاقHة يف اGال العسكري

بني  2015د¡سمرب  15، املوافق ل 1437ربيع اQٔول  3املوقعة eلرeط يف 
  .حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية

يوافق مبوج�ه Mىل  09.16ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع القانون رمق 
قعة eلرeط يف فاحت جامدى اQٔوىل مذ@رة تفامه �لتعاون يف جمال املياه املو 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2015فربا�ر  20، املوافق ل 1436
  .اململكة العربية السعودية

  .eٕالجامع: املوافقون
يوافق  09.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 

eلرeط يف فاحت  مبوج�ه Mىل مذ@رة تفامه �لتعاون يف جمال املياه املوقعة
بني حكومة اململكة  2015فربا�ر  20، املوافق ل 1436جامدى اQٔوىل 

  .املغربية وحكومة اململكة العربية السعودية
ن¬�قل اQٓن ٕاىل املرشوع املوايل، التصويت Mىل مرشوع القانون رمق 

بني  2016ينا�ر  25يوافق مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع eلرeط يف  15.16
اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب حكومة 

  .·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات يف وRه التبادل
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  15.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع القانون رمق 
ملكة بني حكومة امل 2016ينا�ر  25مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع eلرeط يف 

املغربية وحكومة امجلهورية اUميقراطية لساوتويم و�ري¬سFيب ·شwٔن ¶شجيع 
  .وحامية �س�µرات يف وRه التبادل

يوافق مبوج�ه  16.16ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع القانون رمق 
Mىل اتفاقHة جملس ٔ�وروe حول sزييف املنتوRات الطبية وا�الفات الش�هية 

  .2011ٔ�كتو�ر  28ومHة املوقعة مبوسكو يف املهددة �لص¸ة العم
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  16.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه Mىل اتفاقHة جملس ٔ�وروe حول الزتييف املنتوRات الطبية وا�الفات 
  .�2011ٔكتو�ر  28الش�هية املهددة �لص¸ة العمومHة املوقعة مبوسكو يف 

يوافق مبوج�ه  18.16¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق ون 
ينا�ر  M25ىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري املوقع eلرeط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اUميقراطية لساوتويم  2016
  .و�ري¬سFيب

  .eٕالجامع: املوافقون
يوافق مبوج�ه  18.16قانون رمق وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع 

ينا�ر  M25ىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري املوقع eلرeط يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية اUميقراطية لساوتويم  2016

  .و�ري¬سFيب
يوافق مبوج�ه Mىل  27.16اQٓن ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

بني اململكة املغربية وامجلهورية  2016ٔ��ريل  e5لرeط يف االتفاقHة املوقعة 
سلوفHنيا لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف مHدان 

  .الرضائب Mىل اU|ل
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  27.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية  2016ٔ��ريل  5مبوج�ه Mىل االتفاقHة املوقعة eلرeط يف 

وامجلهورية سلوفHنيا لتجنب �زدواج الرضييب وم¨ع ا§هترب الرضييب يف 
  .مHدان الرضائب Mىل اU|ل

يوافق مبوج�ه Mىل  31.16اQٓن ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
 2016مارس  15اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري املوقع مبوسكو يف 

  .كومة اململكة املغربية وحكومة روس1يا �حتاديةبني ح
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  31.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
 15مبوج�ه Mىل اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري املوقع مبوسكو يف 

  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة روس1يا �حتادية 2016مارس 
، يوافق مبوج�ه 32.16ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق  اQٓن

بني حكومة اململكة املغربية  2016مارس  M15ىل االتفاق املوقع مبوسكو يف 
وحكومة روس1يا �حتادية ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات Mىل وRه 

  .التبادل
  .eٕالجامع: املوافقون

، يوافق 32.16رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون 
بني حكومة اململكة  2016مارس  15مبوج�ه Mىل االتفاق املوقع مبوسكو يف 

املغربية وحكومة روس1يا �حتادية ·شwٔن ¶شجيع وحامية �س�µرات Mىل 
  .وRه التبادل

يوافق مبوج�ه Mىل  33.16ن¬�قل اQٓن �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
e ة النقل البحري املوقعةHة يف اتفاقdوU5  بني حكومة اململكة  2016ا�ريل
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  .املغربية وحكومة دوa قطر
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  33.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
بني  2016مبوج�ه Mىل اتفاقHة النقل البحري املوقعة Ueوdة يف ٔ��ريل 

  .حكومة اململكة املغربية وحكومة دوa قطر
يوافق  42.16ل اQٓن ٕاىل التصويت Mىل مرشوع قانون رمق ون¬�ق

د¡سمرب  12مبوج�ه Mىل اتفاق eر¡س ·شwٔن تغري املناخ املعمتد ببار¡س يف 
2015.  

  .eٕالجامع: املوافقون
  .لFس هناك معارض، ولFس هناك ممتنع

يوافق  42.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
e ىل اتفاقM ٔن تغري املناخ املعمتد ببار¡س يف مبوج�هwد¡سمرب  12ر¡س ·ش

2015.  
يوافق مبوج�ه Mىل  69.15اQٓن ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

الربوتو@ول املعدل التفاقHة مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية املعمتد 
  .2014نومفرب  27جبنيف يف 

  .eٕالجامع: املوافقون
يوافق  69.15ر�ن Mىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شا

مبوج�ه Mىل الربوتو@ول املعدل التفاقHة مرا¿ش ٕال½شاء م¨ظمة الت�ارة العاملية 
  .2014نومفرب  27املعمتد جبنيف يف 

يوافق مبوج�ه Mىل  84.15اQٓن ن¬�قل �لتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
مبنظمة املؤمتر  النظام اQٔسايس ملنظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول اQٔعضاء

، اÃي اعمتده جملس وزراء )م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(إالساليم 
من ) طاجHكFس1تان(بدوش1ن�Hه  37اخلارجHة eملنظمة املذ@ورة يف دورته 

  .2020ماي  20ٕاىل  18
  .eٕالجامع: املوافقون

يوافق  84.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 
نظام اQٔسايس ملنظمة sمنية املرٔ�ة يف اUول اQٔعضاء مبنظمة مبوج�ه Mىل ال 

، اÃي اعمتده جملس )م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(املؤمتر إالساليم 
) طاجHكFس1تان(بدوش1ن�Hه  37وزراء اخلارجHة eملنظمة املذ@ورة يف دورته 

  .2010ماي  20ٕاىل  18من 
، يوافق 88.15رمق  واQٓن ن¬�قل ٕاىل التصويت Mىل �ٓخر مرشوع قانون

مبوج�ه Mىل النظام اQٔسايس لالحتاد إالساليم لالتصاالت السلكHة 
والالسلكHة اÃي اعمتده مؤمتر وزراء |ارجHة اUول اQٔعضاء يف م¨ظمة 

املنعقدة  15، يف دورته )م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(املؤمتر إالساليم 
  .1984بصنعاء يف د¡سمرب 

  .eٕالجامع: املوافقون
يوافق  88.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Mىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه Mىل النظام اQٔسايس لٕالحتاد إالساليم لالتصاالت السلكHة 
والالسلكHة اÃي اعمتده مؤمتر وزراء |ارجHة اUول اQٔعضاء يف م¨ظمة 

املنعقدة  15، يف دورته )م¨ظمة التعاون إالساليم dاليا(املؤمتر إالساليم 
  .1984بصنعاء يف د¡سمرب 

  .شكرا الس1يدة الوز�رة
  .شكرا الس1يدتني الوز�رتني

وشكرا لمك Mىل املشاركة الس1يدات والسادة املس�شارات 
  .واملس�شارون

  . ورفعت اجللسة

  :اسة اجللسةئمة لر املك�وبة املسل املدا|الت :مالحق

I . ة  24.16مرشوع قانون رمقHلفQٔحساب حتدي ا aداث واكdeٕ– 
 :غربامل

  :الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادلية -1
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس،
  الس1يدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
¡رشفين eمس الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادلية ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام 

هيدف ٕاىل  24.16جملس1نا املوقر مبدا|ì ملناقشة مرشوع قانون رمق 
املغرب، ويه الواكa اليت س1يعهد ٕا§هيا  -a حساب حتدي اQٔلفHة ٕاdداث واك

 e30ٕالرشاف Mىل ٕاجناز الربÛمج موضوع مHثاق حتدي اQٔلفHة املوقع بتارخي 
بني بالدÛ والوالÔت املت¸دة اQٔمر�كHة ممثì يف هيئة حتدي  2015نونرب 
  .اQٔلفHة

اململكة املغربية من و كام نعمل، فمبوجب هذا امليثاق الثاين، س�س1تفHد 
مليون دوالر ٔ�مر�يك تضاف ٕا§هيا مسامهة من احلكومة  450هبة تقدر ب 

  .من املسامهة اQٔمر�كHة %15مليون دوالر ٔ�ي  67.5املغربية ال تقل عن 
ويتوP هذا الربÛمج ٕاىل التقليص من الفقر Mرب ا§منو �ق�صادي، 

والتكو�ن من R�ٔل  مرشوع الرتبية: وذà من |الل مرشوMني اثنني هام
 .قابلية ال�شغيل، ومرشوع ٕانتاجHة العقار

الرتبية والتكو�ن من R�ٔل قابلية "هيدف املرشوع اQٔول املتعلق ب  
مليون دوالر، ٕاىل  220، واÃي خصص � �الف مايل قدره "ال�شغيل

حتسني قابلية ¶شغيل الش1باب املغريب من |الل حتسني جودة ومالءمة 
الثانوي والتكو�ن املهين وضامن الولوج املتاكV ٕا§هيام، وذà التعلامت eلتعلمي 

ويضم هذا . هبدف �س1ت�ابة ·شلك ٔ�فضل حلاجHات القطاع اخلاص
  ".sمنية التكو�ن املهين والشغل"و" التعلمي الثانوي"املرشوع ½شاطني، وهام 

، واÃي تبلغ "ٕانتاجHة العقار"بWF �ريم املرشوع الثاين التعلق ب 
مليون دوالر، ٕاىل الرفع من ٕانتاجHة العقار،  170.5نية املرصودة � املزيا
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من |الل اQٔ½شطة  سواء القروي م¨ه ٔ�و الصناعي، و�س�µر اخلاص
  .العقار الصناعي والعقار القروي وحاكمة العقار: الثالثة التالية

ويتوP تنفHذ املشاريع موضوع امليثاق من طرف مؤسسة معومHة sمتتع  
ية املعنوية و�س1تقالل املايل، ضامن املرونة والفعالية والن�اMة يف eلشخص 

تنفHذ املشاريع، وذà من |الل ت�ين املامرسات اجليدة يف مHاد�ن احلاكمة 
والشفافHة والت��ع الصارم والتقHمي املهنجي �لمشاريع، وٕادماج النوع والف
ات 

  .الهشة، واdرتام معايري اQٔداء البFيئ و�ج!عي
  الس1يد الرئFس،

ٕاننا يف الفريق �س1تقاليل ½ش1يد eلتعاون املغريب اQٔمر�يك وندعو ٕاىل 
واكa الرشاكة "التفعيل الناجع والشفاف لهذا احلساب، خصوصا بعد جناح 

من R�ٔل إالرشاف Mىل تنفHذ  2008، اليت d�ٔدثت س1نة "من R�ٔل التمنية
، ويه 2013 - 2008بني  الربÛمج اQٔول مليثاق حتدي اQٔلفHة يف الفرتة ما

الواكa اليت مت dلها وتصفHهتا م�ارشة بعد ٕا�الق امليثاق اQٔول، اÃي dاز 
  .ٔ�يضا تنويه الرشيك اQٔسايس فHه

  .وMليه، فٕاننا نصوت eٕالجياب لهذا املرشوع

  :مدا|ì فريق اQٔصاa والعارصة -2
  الس1يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
فين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق اQٔصاa واملعارصة يف ٕاطار ¡رش 

املتعلق deٕداث واكa  24.16املناقشة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
يف هذه ) MCA-MOROCCO(املغرب  - حساب حتدي اQٔلفHة 

ومن املعلوم ٔ�ن هذا املرشوع قانون مت التصويت Mليه . اجللسة العامة
ية والتخطيط والتمنية �ق�صادية، ومل حيظ بنقاش eٕالجامع يف جلنة املال 

تفصييل يوحض الربÛمج الاكمل لهذه االتفاقHة، وال حصيì الربÛمج اQٔول 
  .لنفس الهيwٔة

دوالر يعترب sمثينا  450ٕان اس1تفادة املغرب من هذه الهبة اليت تقدر ب 
Qٔوراش �لمسار التمنوي اÃي اختذته بالدÛ يف العهد اجلديد ودعام للك ا

وا�ططات القطاعية اليت ٔ�طلقها Rالa امل� م¨ذ توليه العرش وومصة تعرث 
هذه ا�ططات يف امخلس الس1نني اQٔ|رية، واليت تتحمل احلكومة املسؤولية 
الاكمì يف هذا الرتاجع، حHث لو اس1متر اخلط التصاMدي لن�اح هذه 

  . �راجمه التمنوية ا�ططات القطاعية ملا اح�اج املغرب لهبات ٔ�ج¨بية يف
التصويت eٕالجياب Mىل هذا املرشوع قانون لن يث¬Hنا Mىل ¶سجيل 

  :بعض املالحظات التق¨ية، يف ٕاطار ٕاجناح هذا الربÛمج
يف ٕاطار جناMة تطبيق �رامج الواكa وت�ين املامرسات اجليدة يف : ٔ�وال

ططات مHاد�ن احلاكمة، جيب ٔ�ن sراعي الهيwٔة التنامغ والتاكمل مع لك ا�
لقطاع  2030القطاعية، خصوصا ا�طط اQٔخرض والرؤية �س�رشافHة 

التعلمي، وت¬س1يقا مع املؤسسات �ج!عية اكملبادرة الوطنية التمنية ال�رشية 
 وواكa التمنية �ج!عية؛

الزتاما eملبدٔ� اUس1توري اÃي �روم الشفافHة والزناهة يف ت��ع : 8نيا
مHة، جيب Mىل م¨دوب احلكومة املنصوص Mليه يف وتقHمي ٔ�ي مؤسسة معو 

من هذا املرشوع، ٔ�ن ¶س1تويف فHه لك الرشوط العلمية والتق¨ية  10املادة 
Qٔداء -امه �لك جناح، وذà يف ما خيص الكفاÔت يف التدقHق واحملاس1بة، 

 .ولهذا نقرتح Mىل احلكومة تعيني م¨دوهبا من مف�يش وزارة املالية
  الس1يد الرئFس،

Ýيتعلق مبوقف¨ا حول هذا املرشوع قانون، فٕاننا نصوت ف 
  .Mليه eٕالجياب

مدا|ì املس�شار الس1يد محمد e�ٔ ح¨يين eمس فريق التجمع  -3
 :الوطين لٔ(حرار

 الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
لٔ(حرار ملناقشة مرشوع ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس فريق التجمع الوطين 

املتعلق deٕداث واكa حساب حتدي اQٔلفHة، واÃي Rاء  24.16قانون 
نتاRا لن�اح الربÛمج السابق اÃي حقق ٔ�هدافه، حHث س�س1تفHد اململكة 

مليون دوالر، وفق �رÛمج  697.5مبوجب هذا املرشوع من هبة تقدر بـ 
ي من |الل ت�ين هيدف ٕاىل التقليص من الفقر Mرب ا§منو �ق�صاد

  :مرشوMني
�رتقاء eلرتبية والتكو�ن من R�ٔل قابلية ال�شغيل بغالف مايل : ٔ�وال

 مليون دوالر؛ 220قدره 
ؤ�مام . مليون دوالر 170.5ا§هنوض بwٔوضاع العقار مبزيانية تقدر بـ : 8نيا

الن�اdات اليت عرفها هذا الربÛمج والثقة اليت وضعهتا مؤسسة حتدي 
احلكومة املغربية، ال ¡سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبذا املرشوع، و½شكر اQٔلفHة يف 

هذه املؤسسة Mىل �رÛجمها الطموح الهادف ٕاىل التقليص من ½س1بة 
الهشاشة يف جماالت حمددة، -نئFهنا Mىل رصامهتا وت��عها وتقHميها املهنجي 

  .�لمشاريع واdرتام اQٔداء �ق�صادي و�ج!عي
 الس1يد الرئFس احملرتم،

ٔ�مام هذا إالجناز وهذا الت¸دي اÃي رفعته هذه املؤسسة اUولية، 
املشهود لها eلكفاءات والرصامة يف الت��ع، وحHث ٕان هذا الربÛمج هو 
موRه �لهنوض eلف
ات الهشة، ال ¡سعنا دا|ل فريق التجمع الوطين 

  .لٔ(حرار ٕاال ٔ�ن نصوت Mليه eٕالجياب
  .راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -4
  الس1يد الرئFس احملرتم،
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  الس1يد الوز�ر احملرتم،
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

  الس1يد الرئFس،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد املغريب �لشغل مبناس1بة 

دي يتعلق deٕداث واكa حساب حت 24.16م¨اقشة مرشوع قانون رمق 
املغرب، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس1يد  –اQٔلفHة 

الوز�ر احملرتم Mىل العرض القمي اÃي مت ·سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار 
  .اجللسة العامة

يتعلق deٕداث واكa حساب حتدي  24.1لقد Rاء مرشوع قانون رمق 
ت االتفاقHة اليت وقعت يف املغرب، وذà يف ٕاطار تزنيل مق�ضيا –اQٔلفHة 

بني احلكومة املغربية ونظريهتا اQٔمر�كHة، ممثì يف هيwٔة  2015نونرب  30
حتدي اQٔلفHة، حHث مت التوقHع Mىل مHثاق 8ن هيدف ٕاىل التقليص من 

  .الفقر عن طريق التمنية �ق�صادية
مليون  450ومبوجب هذا االتفاق، س1متنح الهيwٔة �لمملكة املغربية م�لغ 

 67.5دوالر ٔ�مر�يك، تناف ٕا§هيا مسامهة من احلكومة املغربية ال تقل عن 
مليون دوالر ٔ�مر�يك، س1توRه §متويل �رÛمج ¡ش1متل Mىل مرشوMني اثنني، 

مرشوع الرتبية والتكو�ن من R�ٔل حتسني قابلية ال�شغيل ومرشوع : وهام
تفHد�ن ٔ�ن يبلغ Mدد املس1  –حسب احلكومة  -ٕانتاجHة العقار، ومن املرتقب 

  .س1نة 20مليون خشص Mىل مدى  2.2من امليثاق 
  الس1يد الرئFس،

لقد نص هذا امليثاق Mىل ٕاماكنية ٕاdداث مؤسسة يعهد ٕا§هيا eٕالرشاف 
Mىل تنفHذ الربÛمج املشار ٕاليه M�ٔاله وتدبريه، ويه املؤسسة اليت س1ت¸دث 

a واك"قHد املناقشة واملصادقة حتت امس  24.16مبق�ىض مرشوع القانون 
، واÃي معل Mىل حتديد اخ�صاصاهتا "املغرب –حساب حتدي اQٔلفHة 

و@يفHة تنظميها وتدبريها و¶س1يريها، eعتبارها مؤسسة معومHة ذات خشصية 
معنوية واس1تقالل مايل، وتتوفر Mىل جملس �لتوجHه �سرتاتيجي �رئاسة 

ص وكذا رئFس احلكومة ومبشاركة القطاMات املعنية وممثلني عن القطاع اخلا
اGمتع املدين، فضال عن ٔ�ن هذه الواكa سFسريها مد�ر Mام، كام ينص هذا 

  .املرشوع قHد املصادقة Mىل ٕاdداث جلنة ل�س1يري
  الس1يد الرئFس،

بناء Mىل ما س1بق، وا½س�اما مع موقف¨ا املعرب عنه دا|ل ا�لجنة 
ٕاننا نصوت الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Mىل مرشوع القانون، ف

  .Mليه eٕالجامع

II . يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي العقاري 70.14مرشوع قانون رمق:  

  :مدا|ì الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادلية -1
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس،

  الس1يدات والسادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

قاليل �لوdدة والتعادلية ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس الفريق �س1ت
يتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي  70.14ملناقشة مرشوع قانون رمق 

  .�لعقارات
هذا القانون اÃي Rاء يف ٕاطار إالسرتاتيجية اليت تب¬هتا احلكومة لتطو�ر 
القطاع املايل eملغرب ولتعبئة إالد|ار الطويل اQٔمد ولتنويع مصادر متويل 

يف وقت يمت فHه ¶سجيل ارتفاع الطلب Mىل العقار �ق�صاد وقطاع العقار، 
الت�اري والصناعي ملوا@بة وترية ا§منو �ق�صادي لبالدÛ، وهو القانون اÃي 
¡سعى ٕاىل ضبط هذه اQٓلية اجلديدة eعتبارها ٔ�داة اس�µر م¨ظمة هتدف 
ٕاىل بناء ٔ�و اق�ناء عقارات بغرض @راهئا حرصÔ ل�شجيع املس�مثر�ن 

خصوصا من �½شغال بتوظيف الرسامHل عوض �½شغال  الصناعيني،
eٕشاكليات توفري العقار لقHام مشاريعهم، مما يدفعهم �لعدول عن تنفHذ هذه 
املشاريع والبحث عن �س�µر يف ٔ�خرى ال تتطلب عقارا، مع تنصيص 
املرشوع Mىل هيئات هذا التوظيف، سواء عن طريق صندوق ذي ملكHة 

، ٔ�و رشكة ذات رٔ�سامل "وق التوظيف العقاريصند"مشرتكة، ¡سمى 
  ".رشكة التوظيف العقاري"م�غري، ¶سمى 

  الس1يد الرئFس،
ٕان مرشوع القانون يبني ٔ�ن ٔ�صول هيwٔة التوظيف امجلاعي العقاري 

  :ت�شلك مما ييل
اQٔمالك العقارية احملفظة املق�ناة ٔ�و املب¬Hة بغرض الكراء والعقارات  -  1

�لكراء وكذا احلقوق العي¬Hة احملددة قامئهتا بنص  يف طور إالجناز املعدة
  تنظميي واملرتبطة Qٔeمالك املذ@ورة؛ 

لك حق عيين م¨صوص Mليه مبوجب س1ند ٔ�و عقد @راء �رمس  - 2
sرابية ٔ�و م�  العام ٔ�و م� جامMة م� اUوa اح�الل ٕاdدى توابع
 عقاري املقامةال اQٔشغال واملباين وامل¬شwٓت ذات الطابع مؤسسة معومHة Mىل

  املذ@ورة؛ فوق التوابع
 لك حق عيين خمول مبوجب ¶رشيع ٔ�ج¨يب ومماثل �لحقوق املشار -  3

 M�ٔاله؛ 2و 1ٕا§هيا يف 
س1ندات رٔ�س املال ٔ�و شهادات الصكوك ٔ�و احلقوق ٔ�و اUيون ٔ�و  - 4

س1ندات اUيون اليت متكن من املشاركة املبارشة ٔ�و �ري املبارشة يف رٔ�سامل 
 Mلهيا الطابع العقاري، eس1تb¨اء رشاكت اQٔش*اص والرشاكت رشاكت يغلب

 املدنية؛
 جامعي عقاري ٔ�خرى؛ توظيف هيئات س1ندات - 5
الس1يوالت واQٔدوات املالية ذات س1يوa، واليت ال sكون حمل  - 6

  ضامÛت ٔ�و حقوق لفائدة اQٔغيار واحملددة قامئهتا مبوجب نص تنظميي؛
  من املشاركة يف رٔ�س املال؛س1ندات اUيون اليت ا§متكن  - 7
  .معليات التوظيف يف شلك ¶س�Hقات يف احلساب اجلاري �لرشاكء - 8
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وٕاننا يف الفريق �س1تقاليل ال ¡سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن هذا إالجراء اÃي 
يف تFسري ظروف �س�µر و¶شجيعه وف�ح �ٓفاق  -ال حماa  - سFسامه 

�  .Rديدة فHه و
  الس1يد الرئFس،

تقاليل ليعرب عن ختوفه من ٔ�ن �كون هذا اGال مف�وdا ٕان الفريق �س1 
وهنا البد من التذكري برضورة توفري رشوط . لبعض املؤسسات دون �ريها

ٕاجناح هذا الورش من |الل ضامن الشفافHة يف تفعيل مق�ضيات القانون 
وضامن sاكفؤ الفرص ومتكني املس�مثر�ن فHه من ¶سهيالت ٔ�ثناء التwٔسFس 

ل مراdل التنفHذ يف الس1نوات اQٔوىل Uخول القانون dزي واملصاح�ة |ال
التطبيق، مع التن�Hه ٕاىل حمتية العمل Mىل حامية القطاع املايل Mرب اختاذ 
ٕاجراءات اس��اقHة لتفادي انتقال مشالك قطاع العقار ٕاىل القطاع املايل، 

احض والبد من من مراجعة معايري التقHمي يك �كون تقÝH حقHقHا وم¨طقHا، و 
العالقة بني املقميني العقاريني ؤ�نظمة التقHمي املعمتدة من طرف لك من 

 .املد�رية العامة �لرضائب والواكa الوطنية �لم¸افظة العقارية
  الس1يد الرئFس،

سعيا م¨ا يف املسامهة يف ¶شجيع موا@بة وترية ا§منو �ق�صادي نصوت 
ئات التوظيف امجلاعي يتعلق هبي  e70.14ٕالجياب Mىل مرشوع القانون رمق 

  .�لعقارات

 :مدا|ì فريق اQٔصاa واملعارصة -2
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق اQٔصاa واملعارصة، وذà مبناس1بة 

علق هبيئات املت 70.14اUراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
التوظيف امجلاعي العقاري، اÃي يندرج يف ٕاطار إالسرتاتيجية املعمتدة من 
طرف وزارة �ق�صاد واملالية، املتعلقة بتطو�ر القطاع املايل eملغرب وتعبئة 
�د|ار الطويل اQٔمد وتنويع ٔ�دوات متويل �ق�صاد وقطاع العقار Mىل 

  .وRه اخلصوص
½س�ل �لك ٔ�سف Mدم م¨اقشة هذا املرشوع يف البداية، البد لنا ٔ�ن 

مادة، حHث مت  100قانون ·شلك دقHق دا|ل ا�لجنة، واÃي يتضمن 
مواضيع دفعة واdدة يف Rدول ٔ�عامل �ج!ع اQٔ|ري �لجنة املالية  7ٕادراج 

  .والتخطيط والتمنية �ق�صادية، ويف مدة مل تت�اوز ثالثة ساMات
قاري نوMا Rديدا من هيئات تعترب هيئات التوظيف امجلاعي الع

التوظيف امجلاعي Mىل سوق الرسامHل املغربية، س1متكن املقاوالت من 
  .متويل اس�µراهتا وذe àلتخفHف من جحم اس�µراهتا يف ما يتعلق eلعقار

من هذا املنطلق، فٕان مواد هذا املرشوع قانون مل حتدد ·شلك دقHق، 

يف اق�ناءها ٔ�و بناءها بغرض @راهئا بwٔن نوع العقار ا�ول لهذه الهيئات 
حرصÔ، هو العقار الصناعي والت�اري، ٔ�ي العقار اÃي س�س1تفHد م¨ه 
املقاوالت Qٔ½شطهتا الصناعية والت�ارية، هذا ما س1يف�ح eب التwٔويل 
لتوس1يع ٔ�½شطة هذه الهيئات ل�شمل العقارات السك¨ية ا�صصة �لكراء، 

راء �لعقارات السك¨ية، قد متس eلقدرة وما س1يرتتب عنه من ارتفاع مسة الك
  .الرشائية �لطبقات الوسطى والهشة Mىل dد سواء

ٔ�ن احلكومة ويه تعد لهذا  -و¿عادهتا  - و يف نفس إالطار، ½س�ل 
املرشوع قانون املتعلق هبيئات التوظيف امجلاعي، Mدم قHا-ا eٕجراءات 

والصغرية Rدا، ويه حتفزيية موا@بة، خصوصا املقاوالت املتوسطة والصغرية 
املقاوالت اليت تف�قر Qٓليات متويل اس�µراهتا، وذe àلقHام جبرد العقارات 
املهنية اململوكة �Ìوa وامجلاMات احمللية اليت يمت اس1تغاللها، بغرض تفو�هتا 
لهذه الهيئات اليت س1ت¸دث، ·رشط ٔ�ن ¶س1تفHد مهنا املقاوالت اليت 

dداث املقاوالت، كربÛمج مقاوليت و�رامج ¶س1تفHد من �رامج دمع اUوa الٕ 
  .املبادرة الوطنية �لتمنية ال�رشية

كام ½س�ل يف الباب الثالث املتعلق بتقHمي اQٔصول العقارية لهيئات 
التوظيف امجلاعي العقاري اق�صار احلكومة Mىل نص تنظميي، بدل نص 

فٕان ٔ�ي . رينيقانوين فÝ يتعلق eلرشوط اليت جيب توفرها يف املقميني العقا
اخ�الل سFشوب اع!د املقميني العقاريني قد يرتتب عنه تالعبات يف تقHمي 
العقارات، مما سFسامه يف ارتفاع ٔ�مثنهتا وما قد ي¬�ج عنه ارتفاع ½س1بة 

ولهذا �رى ٔ�ن املقمي العقاري -نة البد لها من نص قانوين ينظم . التضخم
  . العقارات هذه املهنة ¡سامه يف شفافHة و�زاهة تقHمي

و فÝ خيص الباب السادس املتعلق مبؤسسة إاليداع، فٕاننا ½س�ل يف 
ٕاجياز ملؤسسة إاليداع مت� الس1ندات الصادرة عن هيئة  81املادة 

التوظيف امجلاعي العقاري امللكفة حبفظ ٔ�صولها، ٕاال ٕاذا نص نظام ¶س1يري 
sمت� هذه  هذه الهيwٔة Mىل ذà، وهنا �رى ٔ�ن مؤسسة إاليداع ال جيب ٔ�ن

حبمك ٔ�ن مؤسسة . الس1ندات ·شلك قطعي، وذà جتنبا Qٔي تنازع املصاحل
إاليداع مو@ول لها ٔ�مام الهيئة املغربية لسوق الرسامHل eلتبليغ بwٔي خمالفة 
 àىل ذM لمها |الل ممارسة ٔ�½شطهتا كام نصتM تالحظها ٔ�و بلغت ٕاىل

  . 78الفقرة اQٔ|رية من املادة 
  الس1يد الرئFس، 

Ýواملعارصة حول هذا املرشوع قانون، ف aصاQٔيتعلق مبوقف¨ا يف فريق ا 
  .فٕاننا نصوت eالم�ناع

 :مدا|ì فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -3
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

    الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
د العام ملقاوالت املغرب ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتا
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يتعلق هبيئات  70.14مبناس1بة املناقشة والتصويت مرشوع قانون رمق 
التوظيف امجلاعي العقاري، اÃي يندرج يف ٕاطار تطو�ر القطاع املايل 
eملغرب وتعبئة �د|ار الطويل اQٔمد، وكذا تنويع متويل �ق�صاد وقطاع 

لب Mىل العقار الت�اري sزايد الط العقار Mىل وRه اخلصوص، يف ظل
  .والصناعي

  الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ما ف�ئنا نلح Mىل مطلب تطو�ر 
العرض يف جمال العقار الصناعي والت�اري @بديل عن اق�ناء العقار 

وختفHف العبء Mىل املقاوa، اليت هبكذا مق�ىض ميكهنا ٔ�ن  و�س�µر فHه
sركز متويالهتا Mىل طبيعة ½شاطها احلقHقي من |الل توفري حظا'ر خمصصة 

  .�لكراء
  الس1يد الرئFس،

ٕان هيئات التوظيف امجلاعي قد عرفت تطورا ملحوظا ومشلت 
 قطاMات Mديدة، ويه اليوم ¶شمل قطاع العقار، لهذا حنن �مثن مضامني

هذا النص، ونwٔمل ٔ�ن sكون هيئات التوظيف امجلاعي العقاري ٔ�داة Ûجعة 
§متويل ٔ�½شطة املس�مثر�ن، ومتكني املقاوالت العمومHة واخلاصة من وسائل 

 . ٕانتاج Rديدة

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -4
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  ،حملرتمونالس1يدات والسادة املس�شارون ا
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس 

يتعلق هبيئات  70.14املس�شار�ن، مبناس1بة م¨اقشة مرشوع قانون رمق 
التوظيف امجلاعي العقاري، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل 

  .م اجللسة العامة�لس1يد الوز�ر احملرتم Mىل العرض القمي اÃي تقدم به ٔ�ما
  الس1يد الرئFس،

هيدف املرشوع القانون اÃي بني ٔ�يدينا ٕاىل حتديد النظام القانوين 
اخلاص هبيئات التوظيف امجلاعي العقاري، وتعترب هذه الهيئات ٔ�داة اس�µر 
م¨ظمة sمتزي بنظام قانوين |اص هدفها اQٔسايس اق�ناء ٔ�و بناء عقارات 

Ôبغرض @راهئا حرص.  
هذا املرشوع قانون بني نوMني من هيئات التوظيف امجلاعي  كام ميزي

الهيئات املو,ة �لجمهور والهيئات املو,ة �لمس�مثر�ن املؤهلني، : العقار
  .واليت تدعى هيئات التوظيف امجلاعي يف العقار ذات قواMد ¶س1يري م¨ظمة

وهكذا فٕان ٕاد|ال هذه اQٔداة اجلديدة يف بالدÛ حسب تعبري الوزارة 
عنية يد|ل يف ٕاطار التدابري املت*ذة من R�ٔل تطو�ر القطاع املايل يف امل 

املغرب وتعبئة �د|ار الطويل اQٔمد، وتنويع وسائل متويل �ق�صاد 
  .والعقار |اصة

كام اعتربت الوزارة املعنية ٔ�ن هذه الهيئات س1متكن املقاوالت من تعبئة 
ة هبا من |الل نقل موارد Rديدة وٕاMادة هيلكة الوضعية املالية اخلاص

  .اQٔصول العقارية اليت يه يف ملكHة هذه املقاوالت وٕاMادة @راهئا
ؤ�|ريا س�سامه هذه الهيئات يف الرفع من -نية تدبري العقارات وضبط 

  .sلكفهتا eل¬س1بة �لفاMلني �ق�صاديني
  الس1يد الرئFس،

ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب �لشغل البد من ¶سجيل مجموMة من 
املتعلق هبيئات التوظيف  70.14ملالحظات حول املرشوع قانون رمق ا

امجلاعي العقاري، ٔ�مهها رضورة ربط تقHمي العقارات مبا وقع سابقا يف جمال 
البورصة، Qٔن Mددا من املؤسسات وجلت البورصة بتقHمي يفوق �كKري 

  .قدرهتا احلقHقHة، ويبقى الضحية هو املس�مثر�ن الصغار يف البورصة
ذà املالحظ ٔ�ن الواكa الوطنية �لم¸افظة العقارية تقدم تقÝH وك

�لعقارات ٔ�ثناء معلية التحفHظ واملد�رية العامة �لرضائب تعمتد Mىل ٔ�مثنة 
مرجعية يف هذه العملية، وهنا البد من ال�ساؤل عن Mالقة املقميني العقاريني 

مة �لرضائب بwٔنظمة التقHمي املعمول هبا من طرف لك من املد�رية العا
واحملافظة العقارية، وهل سFمت توحHد املراجع يف معليات التقHمي ٔ�م س1تكون 

  هناك ٔ�نظمة م�ناfرة؟
" إالدارة ا�تصة"حول  23وجتدر إالشارة ٕاىل وجود مغوض يف املادة 

Qٔن -مة املقمي العقاري تتقاطع مع معل مجموMة من إالدارات، |اصة ؤ�ن 
س�شارية تبدي رٔ�هيا فÝ خيص م¨ح �ع!د ٔ�و تت¸دث عن جلنة ا 35املادة 
  .حسبه

ؤ�|ريا، الس1يد الرئFس، البد من ال�ساؤل حول @يفHة ضبط وحتديد 
  الكفاءة الالزم توفرها يف املقمي العقاري، سواء اكن خشصا ذاتيا ٔ�و اعتبارÔ؟

  الس1يد الرئFس
بناء Mىل ما س1بق، وا½س�اما مع موقف¨ا املعرب عنه دا|ل ا�لجنة 

لربملانية ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Mىل مرشوع القانون، فٕاننا نصوت ا
  . Mليه eالم�ناع

III . متمي القانون رمق  59.13مرشوع قانون رمقs17.99يقيض بتغيري و 
  :املتعلق مبدونة التwٔمHنات

 :مدا|ì فريق اQٔصاa واملعارصة -1
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس،
  لوزراء،السادة ا

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق اQٔصاa واملعارصة، وذà مبناس1بة 
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يقيض بتغيري وsمتمي  59.13اUراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة التwٔمHنات، اÃي يندرج يف مراجعة بعض  17.99القانون رمق 

وضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل وٕارساء ٔ�حاكم مدونة التwٔمHنات و 
  .ٕالزامHة بعض التwٔمHنات املتعلقة eلبناء

يف ٕاطار التطور احلاصل يف جمال التwٔمHنات، البد من مراجعات تق¨ية 
دورية توا@ب هذا التطور وٕاMادة النظر يف إالطار �dرتازي ل¬شاط 

  . يدة يف هذا اGالالتwٔمني وٕاMادة التwٔمني وذà لتقوية احلاكمة اجل 
و موا@بة ٕالdداث البنوك ال�شار@ية، رمغ ¶سجيل تwٔخر احلكومة 
لٕالفراج Mىل القوانني املنظمة لهذه البنوك، يwٔيت هذا املرشوع قانون ملسا�رة 
هذا النوع من البنوك، بوضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل وٕاMادة 

ئ اQٔساس1ية لهذا النوع من التwٔمني التاكفيل، هيدف ٕاىل توضيح املباد
الiتwٔمHنات والرشوط والتدابري اليت جيب Mىل مقاوa التwٔمني �لزتام هبا 

  .ٔ�ثناء مزاوa ½شاطها
كام ٔ�ن تطور جمال البناء، ٔ�صبح يلزم Mىل املتد|لني يف قطاع البناء ٔ�و 
املشرت�ن واملالكني اجلدد، ٕاخضاعهم ٕاللزامHة بعض التwٔمHنات املتعلقة 

  ". تwٔمني املسؤولية املدنية العرشية"و" تwٔمني ٔ�خطار الورش"، ويه eلبناء
  الس1يد الرئFس،

وMليه، فٕاننا . لقد sكونت Uينا الق¨اMة بwٔمهية مرشوع القانون قHد اUرس
  .نصوت eٕالجياب Mىل هذا املرشوع قانون

 :مدا|ì الفريق احلريك -2
  .·سم هللا الرمحن الرحمي
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  ات والسادة الوزراء احملرتمون،الس1يد
  ،الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق مبدونة التwٔمHنات 17.99يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  59.13

هتا مع هذا املرشوع اÃي يwٔيت يف ٔ�عقاب حتيني ¶رشيعاتنا الن¸لية ملالءم
. املعايري اUولية من ,ة، ومن اس1ت�ابة التطور اÃي يعرفه اGمتع املغريب

ولعل وضع ٕاطار |اص eلتwٔمني التاكفيل س1ميكن العديد من املس1هتلكني 
والفاMلني من تلبية dاجHاهتم احمللية، كام ٔ�ن التwٔمني عن خماطر البناء 

فضال Mىل حتسني جودة  س�Fعث نوع من الثقة Uى العاملني يف هذا اGال،
  .البناÔت

  الس1يد الرئFس،
لعل ما ميكن ٔ�ن ن¬�ه ٕاليه احلكومة هو ٔ�ال تنعكس ٕاجراءات تطبيق هذا 

ولعل الت�ارب . النص Mىل ٔ�مثنة السكن، وeلتايل sزداد لكفة املواطنني
والتفاMل إالجيايب لاكفة ٔ�عضاء ا�لجنة مع هذا املرشوع Uليل Mىل ٔ�مهيته 

  .طور �ق�صادي و�ج!عي اÃي تعرفه بالدÛوموا@بته �لت

وحنن يف الفريق احلريك ال ميك¨نا ٕاال ٔ�ن نصوت eٕالجياب لفائدة هذا 
 .املرشوع

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -3
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ة eمس فريق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكم

يقيض بتغيري وsمتمي  59.13املس�شار�ن مبناس1بة م¨اقشة مرشوع قانون رمق 
املتعلق مبدونة التwٔمHنات، كام ٔ�غتمن الفرصة Qٔتقدم  17.99القانون رمق 

eلشكر اجلزيل �لس1يد الوز�ر Mىل العرض القمي اÃي تقدم به ٔ�مام ٔ�نظار 
  .اجللسة العامة

  الس1يد الرئFس،
ي�¨اول مرشوع القانون ثالثة حماور، تتعلق مبراجعة بعض ٔ�حاكم مدونة 
التwٔمHنات، ووضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل وٕارساء ٕالزامHة بعض 

 .التwٔمHنات املتعلقة eلبناء
و¶شمل ٕاج�ارية التwٔمني ضامن اQٔرضار الالحقة eمل¬شwٔة ومواد البناء 

ٕادما,ا يف امل¬شwٔة، eس1تb¨اء اQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن  واملعدات املزمع
القوة القاهرة، مKل الزالزل ٔ�و اMQٔاصري ٔ�و ثوران الرباكني ٔ�و ارتفاع 
مس1توى املياه ٔ�و الفHضاÛت واQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن احلروب ٔ�و 

ية ٔ�عامل إالرهاب ٔ�و التخريب واQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن اQٔخطار اÃر 
ٔ�و النووية واQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن التصدٔ� ٔ�و اQٔ@سدة ٔ�و التwٓلك 
واQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن Mاصفة ٔ�و احملدثة بفعل املياه املرتتبة عن 
Mاصفة، واQٔرضار واخلسا'ر النامجة عن إالصالdات املؤق�ة اليت مل يوافق 

اد ومعدات البناء، �ري املؤمن Mلهيا مس1بقا واخلصاص املعا�ن ٔ�ثناء جرد مو 
  .الناجت عن الرسقة eس1تعامل الكرس

ويعاقب مرشوع القانون بغرامة ¶ساوي س1تة درامه مرضوبة يف Mدد 
اQٔم�ار املربعة �لمساdة املغطاة احملدد يف رخصة البناء لك صاحب مرشوع 

وال ميكن ٔ�ن تطبق هذه الغرامة ٕاال مرة واdدة . مل ¡س1توف ٕاج�ارية التwٔمني
ٔ�لف  �100ٓالف درمه ٕاىل  5ة �لورش نفسه، كام يعاقب بغرامة من eل¬س1ب

  .لك خشص |اضع ٕالج�ارية التwٔمني
وينص مرشوع القانون Mىل حتديد املبلغ اQٔدىن لضامن تwٔمني املسؤولية 

مليون درمه ومراجعة املبالغ اUنيا لضامن املسؤولية  50املدنية �لق¨ص يف 
مليون  25ماليني درمه ٕاىل  5فع من املدنية لتwٔمني الس1يارات اليت سرتت

مليون  50ماليني درمه ٕاىل  10درمه eل¬س1بة �لعرeت ذات جعلتني ومن 
درمه eل¬س1بة لبايق العرeت وتوس1يع الحئة اQٔخطار، اليت ميكن لٕالدارة 
ٕاعطاء اس1تb¨اء من R�ٔل اكتتاهبا Uى مقاوالت التwٔمني اQٔج¨بية، |اصة 

ا Uى مقاوالت التwٔمني وٕاMادة التwٔمني املعمتدة اQٔخطار اليت ال تتوفر تغطيهت
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  .eملغرب
كام Rاء املرشوع بوضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل، �ريم ٕاىل 
وضع ٕاطار قانوين |اص eلتwٔمني التاكفيل هبدف مسا�رة التطور اÃي 
يعرفه هذا النوع من التwٔمني Mىل مس1توى Mدد @بري من اUول إالسالمHة 

سالمHة اليت ت¬�wٔت مبس1تق�ل واMد لهذه التwٔمHنات، وكذا من R�ٔل و�ري االٕ 
وحث املرشوع Mىل ٕارساء ٕالزامHة . تلبية احلاRة ٕاىل هذا النوع من التwٔمني

بعض التwٔمHنات املتعلقة eلبناء، مهنا تwٔمني مجيع ٔ�خطار الورش وتwٔمني 
  .املسؤولية املدنية العرشية

 الس1يد الرئFس،
الخنراط يف تطو�ر م¨ظوم�ه املالية ل�شمل لك يف ٕاطار سعي املغرب ل

مكوÛت القطاع املايل، يضع هذا املرشوع ٕاطارا قانونيا |اصا eلتwٔمني 
التاكفيل، اÃي يعد dاليا من ٔ�مه مكوÛت املنظومة املالية إالسالمHة، 
حHث حيدد هذا إالطار املبادئ اQٔساس1ية املتعلقة deرتام معليات التwٔمني 

راء eملطابقة الصادرة عن اGلس العلمي اMQٔىل وم�دٔ� ¶س1يري التاكفيل ل(ٓ 
التwٔمني التاكفيل من طرف مقاوa �لتwٔمني وٕاMادة التwٔمني اليت تتقاىض ٔ�جرة 
مقابل ذà، ٕاضافة ٕاىل م�دٔ� حتمل مجموع املشرتكني اQٔخطار املضمونة �رمس 

  .فيلعقود التwٔمني وذà يف dدود اشرتااكهتم يف حساب التwٔمني التاك
كام �ريس هذا املرشوع ٕالزامHة بعض التwٔمHنات املتعلقة eلبناء ومن 

، "تwٔمني املسؤولية املدنية العرشية"و" تwٔمني مجيع ٔ�خطار الورش"مضهنا 
حHث ختول هذه التwٔمHنات مزاÔ كثرية سواء eل¬س1بة �لمتد|لني يف قطاع 

يت ختضع لهذه البناء ٔ�و eل¬س1بة �لمشرت�ن واملالكني اجلدد �لبناÔت ال
 .إاللزامHة

 الس1يد الرئFس،
ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب �لشغل ½س�ل Mىل ٔ�ن ½شwٔة صناMة التwٔمني 
إالساليم ٔ�و التاكفل شهدت ٕاق�اال @بريا Mلهيا وتوسعا ظاهرا يف معلياهتا 
وم¨ت�اهتا، ٕاال ٔ�ن الWذج املطبقة فهيا مل ختُل من العديد من إالشاكالت 

ية اليت ٔ�صبح مسلام هبا من اQٔوساط العلمية الرشعية واجلهات الفقهية والف̈ 
وتتعلق ت� إالشاكالت بصورة |اصة eلفائض . املهنية Mىل dد سواء

التwٔمHين و@يفHة الترصف فHه متلاك وتوزيعا، وهو ما دMا بعض املؤسسات 
ابع مكجمع الفقه إالساليم اUويل الت(الرشعية ذات املرجعية العلمية العاملية، 

ٕاىل رضورة sكKيف البحث العلمي من R�ٔل ) ملنظمة التعاون إالساليم
تطو�ر منوذج Rديد �لتاكفل يت�اوز جوانب القصور يف الWذج املعمول هبا 
رشاكت التاكفل، �كون ٔ�كرث انضباطا بقواMد الرشيعة وحتقHقا ملقاصدها 

بÌان اليت ؤ�كرث تالؤما مع النظم ال�رشيعية اخلاصة بقطاع التwٔمني يف ال 
  .ف�حت ٔ�بواهبا �لتwٔمني التاكفيل

ويف ضوء ذà، ي�¨اول البحث eلعرض والت¸ليل ٔ�مه إالشاكالت 
مKل طبيعة (الرشعية اليت ٔ�ثريت حول الWذج القامئة Mىل ٔ�ساس التربع 

التربع، ومwٓل �لزتام eلتربع من طرف املس1تwٔمن والصندوق ٕاىل عقد 

لتwٔمHين بني الرشكة واملس1تwٔم¨ني، واعتبار معاوضة، ورشعية تقامس الفائض ا
الفائض التwٔمHين رحبا يف منوذج املضاربة رمغ ٔ�نه لFس زÔدة عن رٔ�س املال، 

  ). وملكHة الصندوق والفائض التwٔمHين، ٕاخل
ومهنا اQٔساس (ٕاضافة ٕاىل إالشاكالت الفقهية هناك إالشاكالت الف¨ية 

 aاحملاس1يب لعمليات التعويض، ومشلكة الواكàاملؤسساتية، و�ري ذ .(
eعتباره ٔ�كرث اQٔمور اليت 8ر حولها اجلدل و�Mرتاض يف صناMة التاكفل، 
. وهو ما توصل البحث ٕاىل ٔ�ن الWذج املطبقة مل تقدم � احلل املناسب

تقوميًا وتعديال وتطو�را، مبا جيعs ٔ�كرث متاساك من الناحHة الرشعية ؤ�كرث 
  .Wذج القامئةقدرة Mىل جتاوز ٕاشاكالت ال

 الس1يد الرئFس،
بناء Mىل ماس1بق، وا½س�اما مع موقف¨ا املعرب عنه دا|ل ا�لجنة الربملانية 
ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Mىل مرشوع القانون، فٕاننا نصوت Mليه 

  .بنعم

IV . ة مزيانية الس1نة املالية  100.15مرشوع قانون رمقHيتعلق بتصف
2013:  

 :a واملعارصةمدا|ì فريق اQٔصا -1
  .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس،
  السادة الوزراء،

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق اQٔصاa واملعارصة، وذà مبناس1بة 

املتعلق بتصفHة مزيانية  100.15اUراسة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
من اUس1تور  76قا Qٔحاكم الفصل ، وذà طب2013الس1نة املالية 

  .لقانون املالية 7.98من القانون التنظميي رمق  47ومق�ضيات املادة 
يعترب قانون التصفHة ٔ�داة س1ياس1ية ملراق�ة مدى الزتام احلكومة 
eلرتخHص الربملاين ٔ�ثناء تنفHذها �لقانون املايل ومدى التحقق من النتاجئ 

وتwٔيت ٔ�مهية دراسة مرشوع . فHذ املزيانيةاملالية للك س1نة ومراق�ة حصيì تن 
لFس فقط Qٔنه يناقش يف عهد  2013قانون تصفHة مزيانية الس1نة املالية 

احلكومة اليت نفذته، بل Qٔنه ٔ�ول قانون مالية M�ٔدته ونفذته احلكومة احلالية 
يف عهدها، وحنن نعFش اليوم الس1نة املالية اQٔ|رية لنفس احلكومة، مما ي�Hح 

 2013 معل احلكومة م¨ذ تو§هيا §هناية وال�هتا ومقارنة الزتاماهتا س1نة لنا تقHمي
وكام Rاء يف لكمة الس1يد الوز�ر ٔ�ثناء تقدميه �لمرشوع . 2016ب¬�اجئها س1نة 

س1نة مفصلية من ÛحHة املؤرشات املا@رو  2013قانون، فقد اكنت س1نة 
fرت �ٔ  2013اق�صادية، ولك إالجراءات اليت قامت هبا احلكومة س1نة 

  .سلبا Mىل الس1نوات اليت ٔ�عق�هتا
  :و ميكن تلخيص Rل مالحظاتنا يف مس1تويني

  sراجع التحصيل مقارنة مع التقد�رات: ٔ�وال
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فقد توقعت احلكومة حتسن املداخHل  2013حسب قانون املالية لس1نة 
، والزÔدة %5.1، مبا فهيا ارتفاع �لمداخHل الرضي�Hة بـ %10العادية ب¬س1بة 
  .%70.3الغري اجلبائية بـ يف املداخHل 

لكن املالحظ ٔ�نه عوض ٔ�ن تتحسن املداخHل كام اكن م�وقعا بقHت 
 221ٔ�ي  2012املوارد العادية مس1تقرة يف نفس املس1توى املس�ل س1نة 

ل�س1تقر يف  %1.5-مليار درمه، وكذا املداخHل اجلبائية، اليت sراجعت بـ 
، وس�ب 2012ة مليار درمه س1ن 198.5مليار درمه بعدما فاقت  195

، %6- هذا الرتاجع ٔ�ساسا هو اخنفاض مداخHل الرضيبة Mىل الرشاكت ب 
مليار درمه س1نة  43مليار درمه مقابل ٔ�كرث من  40حHث تقلصت ٕاىل 

، ٕاذ بلغت %0.5- ، ؤ�يضا sراجع مداخHل الرضيبة Mىل اU|ل بـ 2012
  .2012مليار درمه س1نة  34مقابل حوايل  2012مليار درمه س1نة  33

 نفس الس1ياق، نالحظ ٔ�يضا اخنفاض -ول �لمداخHل امجلر@ية اليت يف
مس�s ìراجعا  2012مليار درمه س1نة  9مليار درمه، مقابل  7.6وصلت 

لك هذه املالحظات حتيلنا لالخ�الالت اليت تعرفها . %15ب¬س1بة تناهز 
  .معلية حتصيل اجلباÔت واليت الزالت �ليوم قامئة

املالحظات حول املردودية املالية لبعض  كام ال يفوتين ¶سجيل بعض
  :مؤسسات اUوa خصوصا مرافق اUوa املسرية بصورة مس1تقì، حHث

�فHاللت ب¬س1بة اجناز  -مركز �س�µر اجلهوي جلهة مك¨اس - 
 3.253، حHث اكنت التقد�رات �لموارد يف dدود 14.8%

 ٔ�لف درمه؛ 481مليون درمه لكن مل حيصل سوى 

واملعدات لفاس ومرا¿ش التابعة لوزارة  مصل¸ة السوقHات - 
 %0.86التجهزي والنقل، حHث Mىل التوايل مل ينجز سوى 

، وبذs àكون مردود�هتام م¨عدمة، فقد اكنت التقد�رات %0.9و
 مليون درمه؛ 1.5تناهز حتصيل 

مصل¸ة مراق�ة املؤسسات والقاMات الرÔضية التابعة لوزارة  - 
، والتقد�رات %0.00از الش1باب والرÔضة، حHث ½س1بة إالجن

 .مليون درمه 11اكنت ما يفوق 
تلمك اكنت املؤسسات ذات املردودية املنعدمة ٔ�و الش1به م¨عدمة، 

، وهنا نلقي الضوء %50وهناك Mدة مؤسسات مل يتعد فهيا ½س1بة إالجناز 
Mىل مسaٔw احلاكمة اجليدة يف تدبري مؤسسات اUوa، وعن فشل احلكومة 

  .املؤسسات التابعة لها يف تwٔهيل مجموMة من
  ½س1بة ٕاجناز مزيانية �س�µر م�دنية: 8نيا

مدى  2013تظهر ½س1بة رصف اع!دات �س�µر املربجمة يف س1نة 
ضعف التجهزيات املنجزة |الل هذه الس1نة جبل املرافق العمومHة، حبيث 

مليار درمه مبا فهيا �ع!دات املرìd مل ¶س1تعمل  83.35من ٔ�صل 
، ٔ�ي %51مليار درمه ب¬س1بة ٕاجناز تصل eلاكد ٕاىل  42.67ة ٕاال احلكوم

مليار درمه  15ٔ�ن نصف مزيانية التجهزي مل ينجز نظرا لتجميد احلكومة ملبلغ 

بداية الس1نة وٕايقاف �لزتام eلنفقات مع هناية شهر ٔ�كتو�ر قصد التقليص 
تت*ذ ٔ�ي  س1نة املاضية Mىل اQٔقل مل 20إالرادي �لنفقات، Mلام ٔ�نه |الل 

حكومة ٕاجراء مماثل، حHث اعتادت احلكومات السابقة ٕايقاف �لزتام 
eلنفقات |الل اQٔس1بوع الثالث من شهر د¡سمرب للك س1نة ولFس |الل 

  .شهر ٔ�كتو�ر
تدين التجهزيات العمومHة، ما f�ٔر  2013و كن��Hة àÃ، عرفت س1نة 

مبا فهيا الربملان وزارة  30سلبا Mلهيا يف اQٔعوام الالحقة، حHث من ٔ�صل 
ووزارتني sراوحت  25%مهنا تقل ½س1بة ٕاجناز مزيانيات جتهزيها عن  10

وزارات فاقت ½س1بة ٕاجناز  8يف dني ٔ�ن  60%و 25%½س�هتا ما بني 
  .60.%مزيانيات جتهزيها 

، تليه الوزارة 9%ولقد جسلت ٔ�دىن ½س1بة لالجناز جملس النواب 
مث وزارة الشؤون العامة واحلاكمة بـ  12،%امللكفة eلعالقات مع الربملان بـ 

، ووزارة التضامن واملرٔ�ة 18%بعدها وزارة العدل واحلرÔت ب  16،%
، وبذà يت�ني ٔ�ن معظم 20%، ووزارة اUا|لية ب18%واQٔرسة ب 

ال¬سب املتدنية والضعيفة جسلهتا وزارات يقودها احلزب احلامك، ٔ�ي ٔ�ن 
يوRد Mىل  %20و تعادل من الوزارات اليت جسلت ½س1با تقل �ٔ  %62

  .رٔ�سها وزراء حزب العداa والتمنية
sرتب عنه تعرث وتwٔخر ٕاجناز Mدة  2013تدهور مزيانية التجهزي لس1نة 

  : مشاريع نذ@ر مهنا Mىل س�Hل املثال ال احلرص اQٔوراش التالية
مدرسة ابتدائية eٕالضافة ٕاىل  M569دم اس1تكامل ورش بناء  -1

دا|لية املدرRة eلقانون  30ة و8نوي 60ٕاMدادية و 80¶شHFد 
  املايل، حHث مت ٕاجناز فقط نصف هذا الورش؛

  ؛2014مدرسة جامMاتية ٕاىل س1نة  50تwٔخر انطالق ٕاجناز  -2
مدرRا وٕارRاء هذا  24مؤسسات Rامعية و 6تعطيل بناء  -3

  املرشوع ٕاىل الس1نوات املوالية؛
مطامع Rامعية والس�ب يف تwٔخر هذا ) 6(إالجناز اجلزيئ لس1تة  -4

ورش والورش السابق � �رجع ٕاىل اس1تعامل وزارة التعلمي ال
  العايل حلوايل ثلث اع!دات �س�µرات ا�وa لها؛

فقط وجنم نذà  %38½س1بة ٕاجناز مزيانية وزارة الص¸ة مل تفق  -5
مصل¸ة م�نقì  15وdدة طبية اس1تع�الية و 30تwٔخر ٕاجناز 
  ملس1تع�الت؛

�س�شفائية اجلامعية Qٔاكد�ر  كام تعرثت انطالقة اQٔعامل eملراكز -6
  وطن�ة واس1تكامل بناء مراكز Mالج الرسطان؛

تwٔهيل "و" مدن بدون صفHح"تباطؤ ٕان مل نقل توقف مشاريع  -7
ومرشوع " ¶شHFد املدن اجلديدة"و" املباين اQٓيì �لسقوط

Qٔن ½س1بة ٕاجناز مزيانية التجهزي لوزارة " السكن �ج!عي"
 ؛25% السكىن والتعمري مل تت�اوز

تعطيل تفعيل صندوق التاكفل العائيل قصد مساندة ال¬ساء  -8
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 .املطلقات
عرفت sراجعا @بريا Mىل Rل  2013و ميكن القول ٔ�ن س1نة 

. املس1توÔت، ؤ�ظهرت الطريقة �رجتالية �لتدبري احلكويم �لاملية العمومHة
ك¨ه وللك �عتبارات اليت ذ@رÛها سالفا، فٕان فريق اQٔصاa واملعارصة ال مي 

  .الق�ول eلطريقة اليت تد�ر هبا احلكومة املالية العمومHة
  الس1يد الرئFس،

 aصاQٔيتعلق مبوقف¨ا من هذا املرشوع قانون، فٕاننا يف فريق ا Ýف
  .واملعارصة نصوت ضده

مدا|ì املس�شار الس1يد محمد البكوري، رئFس فريق التجمع  -2
  :الوطين لٔ(حرار

 الس1يد الرئFس احملرتم،
  لوز�ر احملرتم،الس1يد ا

  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس فريق التجمع الوطين لٔ(حرار ملناقشة مرشوع 

  .2013يتعلق بتصفHة مزيانية الس1نة املالية  100.15قانون 
يف البداية، ال بد ٔ�ن ½شكر احلكومة Mىل قمية وحمتوى الو8ئق املسلمة 

ملوضوع، واÃي يتعلق ٔ�ساسا eجلداول دا|ل ا�لجنة خبصوص هذا ا
إالحصائية املرفقة لهذا املرشوع، معززة بwٔرقام ومؤرشات وتقار�ر صادرة 

  .عن مؤسسة اGلس اMQٔىل �لحساeت حول تنفHذ هذه املزيانية
 الس1يد الرئFس احملرتم،

بعد إالطالع Mىل حمتوى هذه املعطيات، فٕان بالدÛ، و� امحلد، 
م�دٔ� الشفافHة يف تدبري املال العام واضعة القطيعة مع ماضية يف sكر¡س 

التدبري العشوايئ، م¨وهني من هذا الباب eلتدارك احلاصل يف M�ٔداد هذه 
املشاريع، حHث ٕان احلكومة قضت Mىل التwٔ|ري يف ٕاصدار هذه القوانني 
بفعل تظافر خمتلف ,ود إالدارات العمومHة يف ٕاMداد تقار�رها املرتبطة 

  .قوانني التصفHةمعوما ب
 الس1يد الرئFس احملرتم،

ٕان ٕاMداد قوانني التصفHة وتقدميها يف �Rٓالها القانونية ٕاىل املؤسسة 
ال�رشيعية قصد املصادقة Mلهيا هو م�دٔ� دس1توري م¨صوص Mليه يف الفصل 

من القانون التنظميي �لاملية، وهذا ما  47من اUس1تور ويالزم املادة  76
ال العام وsكر¡س ثقافة ربط املسؤولية eحملاس1بة، يعزز شفافHة تدبري امل

حHث يعترب هذا القانون �ٓلية من �ٓليات اع!دات رصف املزيانية املربجمة يف 
 ìكر¡س مراق�ة حصيs س1ت*الص املوارد، كام ٔ�نه معe àقوانني املالية وذ

  .تنفHذ املزيانيات مقارنة مع التقد�رات اليت طرحت يف قوانني املالية
 د الرئFس احملرتم،الس1ي

مرsكزات  7، جنده ارsكز Mىل e100.15لرجوع ٕاىل مرشوع قانون 
  :ٔ�ساس1ية

ٕاثبات النتاجئ ا§هنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلساeت  - 
 اخلصوصية �لخزينة ومرافق اUوa املسرية بصورة مس1تقì؛

 ٕالغاء �ع!دات �ري املس1هتلكة عند ا�هتاء الس1نة املالية؛ - 

 ؛2012ٕالغاء اع!دات �س�µر اليت مل تربمج ٕاىل هناية س1نة  - 

حمل الزتامات eلنفقات مؤرش Mلهيا من ق�ل مصاحل اخلزينة  - 
 العامة �لمملكة؛

 ؛2013بيات اع!دات �س�µر املتوفرة يف هناية  - 

 نقل زÔدة النفقات Mىل املوارد eل¬س1بة �لمزيانية العامة؛ - 

د�ن للك صنف من ٔ�صناف احلساeت ضبط الرصيد اUا'ن وامل - 
 .2013اخلصوصية �لخزينة عند هناية الس1نة املالية 

نتج عنه ¶سجيل  2013ٕاذن اخلالصة فٕان تنفHذ قانون املالية لس1نة 
  .زÔدة �لنفقات Mىل املوارد

وحبمك ان!ئنا لٔ(�لبية، وبناء Mىل هذه املعطيات اليت تضمهنا قانون 
دار@ت التwٔ|ري احلاصل فهيا، فٕاننا س1نصوت Mىل التصفHة، ومبا ٔ�ن احلكومة ت

  .هذا املرشوع eٕالجياب
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

V . متمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمقsاملتعلق  15.95بتغيري و
 :مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء

 :مدا|ì فريق اQٔصاa واملعارصة -1
Fس،الس1يد الرئ 

 السادة الوزراء،
 ٕاخواين املس�شار�ن

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس فريق اQٔصاa واملعارصة يف ٕاطار م¨اقشة 
املتعلق  15.95القايض بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق 

  .مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم بRٓwال اQٔداء
M لشكر �لس1يد الوز�رe ىل العرض وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم

اÃي قدمه، واÃي ·سط |ال� ٔ�مه املس1ت�دات اليت Rاء هبا هذا املرشوع 
قانون، اÃي هيدف من بني ما هيدف ٕاليه جتاوز الصعوeت العملية اليت 

املتعلق مبدونة الت�ارة، فقد ٔ�ثب�ت  15.95رافقت تطبيق القانون رمق 
خصوصيات بعض  مل �راع 2011التجربة ٔ�ن تطبيق هذا القانون م¨ذ ٔ�كتو�ر 

القطاMات اكلفالdة والس1ياdة اليت sمتزي بطابع املومسية، كام ٔ�ن هذا القانون 
مل �راع م�دٔ� التدرج يف التزنيل، هذا ٕاىل Rانب ٕاشاكلية التكHيف القانوين 

  .�لغرامة املس1تحقة عن التwٔ|ري يف اQٔداء اليت �ك�نفها الغموض
صعوeت وا,ت  لك هذه إالشاكالت سامهت ·شلك م�ارش يف وجود

املقاوالت، |اصة مهنا الصغرى واملتوسطة، وحتديدا ت� اليت ¶ش1تغل يف 
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القطاMات املمتزية بطابعها املومسي، كام جعلت املطالب ت�سع لت�اوز هذه 
إال@راهات والصعوeت وٕاقرار مرونة ٔ�كرب sراعي خصوصية القطاMات 

من R�ٔل ضامن  املومسية و¶سامه يف تدقHق �رخي املعامالت الت�ارية
اس1تقرار املعامالت، كام يقرتح املرشوع م¨ح الت�ار ٕاماكنية حتديد R�ٔل 
ٔ�قىص مغا�ر لٔ(Rل املنصوص Mليه يف القانون، مراMاة ملومسية وخصوصية 

  . ٔ�½شطة بعض القطاMات
ٕاىل Rانب ذà، ٔ�قر املرشوع �لت�ار ٕاماكنية حتديد R�ٔل ٔ�قىص، 

ون مبوجب اتفاقات -نية يف قطاع يت�اوز اRQٔل املنصوص Mليه يف القان
، حرصا Mىل التدرج يف تطبيق 2017دج¨رب  31معني، ملدة ال تت�اوز 
  .مق�ضيات هذا القانون

كام Rاء املرشوع مبق�ضيات هتدف ٕاىل تدقHق طبيعة اجلزاءات املالية 
الناجتة عن التwٔخر يف اQٔداء، ووسع من جمال تطبيق القانون لFشمل 

اليت متارس بصفة اعتيادية ٔ�و اdرتافHة اQٔ½شطة املؤسسات العمومHة 
 .الت�ارية املنصوص Mلهيا يف مدونة الت�ارة

 الس1يد الرئFس،
�متىن صادقني ٔ�ن جتد هذه املق�ضيات طريقها حنو التزنيل ؤ�ال �كون 

مصريها مصري املق�ضيات السابقة، كام �متىن ٔ�ن sراعي هذه احلكومة ٔ�وضاع 
ملتوسطة اليت، لٔ(سف، مل تف eاللزتامات املقاوالت، |اصة الصغرى وا

اليت قطعهتا Mىل نفسها بتwٔهيل وتطو�ر ومصاح�ة هذا النوع من املقاوالت، 
وsركهتا تتخبط يف مشالك ال حرص لها، بل سامهت ·شلك م�ارش يف 
ٕافالس العديد مهنا ·س�ب Mدم ٔ�داء مس1تحقات مقاوالت البناء واملورد�ن 

  .اصة قطاع الرتبية الوطنيةاجتاه القطاMات الوزارية، |
 الس1يد الرئFس،

ق¨اعتنا واحضة حول ٔ�مهية هذا املرشوع قانون اÃي �متىن ٔ�ن ¡سامه يف 

ة املالمئة Fدة ٕاشاكالت معلية مبا يضمن حامية املقاوالت وتوفري البM جتاوز
لالس�µر، àÃ ومن موقعنا مكعارضة بناءة ومسؤوa، فٕاننا نصوت 

  .ملرشوع قانونeٕالجياب Mىل هذا ا

  :مدا|ì فريق العداa والتمنية -2
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  ،الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

حنن يف فريق العداa والتمنية ننوه مبجهودات احلكومة املت�لية يف 
ملتعلق مبدونة ا 15.95بتغيري ومتمي القانون رمق  49.15مرشوع قانون رمق 

الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اUاء، وذà ملالءمة هذا القانون وتوفري 
م�طلبات حسن تطبيقه، وMىل ٕاfر الصعوeت العملية اليت ٔ�سفر عهنا 

  .2016ٔ�كتو�ر  6القانون م¨ذ دخو� dزي التنفHذ بتارخي 
ون ٕاننا ½ش1يد مبرشوع القانون M�ٔاله Qٔنه Rاء ليضمن حسن تزنيل القان

15.95  Ý1وحيقق الغاية املتو|اة من ٕاصداره ٔ�ال ويه حامية املقاوالت، الس
املقاوالت الصغرى واملتوسطة وحتسني م¨اخ العمل واملسامهة يف الرفع من 
Rاذبية بالدÛ وٕانعاش �س�µر، وQٔنه هيدف ٔ�ساسا ٕاىل تطبيق مق�ضيات 

الت�ارية املنصوص القانون Mىل املؤسسات العمومHة اليت متارس اQٔ½شطة 
املتعلق مبدونة الت�ارة وكذا اس1تحقاق التعويض عن  M15.95لهيا يف القانون 

التwٔ|ري eل¬س1بة �لمؤسسات العمومHة املذ@ورة M�ٔاله وا�dساب اRٓQال 
الواردة يف هذا القانون، ؤ�يضا تدقHق طبيعة اجلزاءات املالية الناجتة عن 

اكنية حتديد �Rٓال اQٔداء مغا�رة لٔ(Rل التwٔخرات يف اQٔداء، وم¨ح الت�ارة ٕام
املنصوص Mليه يف القانون يف القانون مراMاة خلصوصية ومومسية ٔ�½شطة 

 .بعض القطاMات

 :مدا|ì الفريق احلريك -3
 .·سم هللا الرمحن الرحمي

  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ، الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس الفريق احلريك مب�لس1نا املوقر Qٔعرض 

 15.95بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15و,ة نظرÛ يف مرشوع القانون رمق 
  .املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء

ويف البداية، ٔ�ود التنويه eلنقاش املسؤول والهادف والفعال اÃي عرف�ه 
نة الفالdة والقطاMات إالنتاجHة، كام �مثن التفاMل إالجيايب �لحكومة يف جل 

خشص الس1يد الوز�ر مع تد|الت واقرتاdات السادة املس�شار�ن يف ٕاغناء 
  .هذا النقاش

  الس1يد الرئFس،
ٕاننا يف الفريق احلريك ½س�ل eرتياح ٔ�ن التعديالت املقرتdة Mىل هذا 

مالءم�ه لتوفري م�طلبات حسن تطبيقه، املرشوع القانون واليت هتدف ٕاىل 
وذM àىل اfر الصعوeت العملية اليت ٔ�عق�ت معلية تزنيs م¨ذ دخو� dزي 

، والنامجة ٔ�ساسا عن Mدم مراMاة القانون ملبدٔ� 2011اكتو�ر 6التنفHذ بتارخي 
درج يف التزنيل و�لخصوصيات اليت متزي بعض القطاMات، Ûهيك عن الت

إالشاكليات املرتبطة eلتكHيف القانوين �لغرامة املس1تحقة عن التwٔ|ري يف 
اQٔداء اليشء اÃي اس1تدعى بطبيعة احلال تعديل مق�ضيات هذا القانون مبا 

e وحيقق الغاية املتو|اة من ٕاصداره واملت�لية sساس يف يضمن حسن تزنيQٔ
حامية املقاوالت خصوصا املتوسطة والصغرى وحتسني م¨اخ اQٔعامل والرفع 

  .من Rاذبية اململكة وٕانعاش إالس�µر هبا
  الس1يد الرئFس، 

نظرا Qٔمهية مرشوع هذا القانون، وللك �عتبارات السالفة اÃ@ر، 
  .فٕاننا يف الفريق احلريك س1نصوت ٕاجياM eليه

  . تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا
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 :مدا|ì فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
  الس1يد الرئFس،
    الس1يد الوز�ر،

    الس1يدات والسادة املس�شارون،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

املتعلق مبدونة  15.95مبناس1بة املناقشة والتصويت Mىل مرشوع قانون 
  .ن ٔ�حاكم |اصة بRٔwل اQٔداءالت�ارة وس

    الس1يد الرئFس،
    الس1يد الوز�ر،

   الس1يدات والسادة املس�شارون،
من املواضيع وإالشاكالت اليت ما ف�ئنا ن¬�ه ٕا§هيا إالشاكلية املس1تعصية 
املتعلقة بتwٔخر اQٔداءات، اليشء اÃي ¡س�ب صعوeت @برية �لمقاوالت 

قاوالت املتوسطة والصغرية، و¡سامه يف تفامق ½س1بة ٕافالسها وQٔeخص امل
  .|اصة ٔ�مام تدين ½س1بة القروض البنكHة وصعوبة ولوج املقاوa �لمتويل

وقد طالبنا �ري ما مرة بوجوب العمل Mىل جتاوز ٕاشاكلية املبالغة يف 
بعض R�ٔال اQٔداء، وكذا التwٔ|ريات املس�ì، اليت ال تؤfر Mىل مردودية 

،àحفسب بل هتدد بقاهئا كذ aاملقاو  Ý1طالبنا حبامية املقاوالت الس àÃ
املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تعد لبنة ٔ�ساس1ية يف ال¬س1يج 
�ق�صادي الوطين ومصدرا رئFس1يا خللق الرثوات وم¨اصب الشغل، 
ؤ�كدÛ يف لك املناس1بات Mىل رضورة حتسني م¨اخ اQٔعامل والرفع من 

  .Rاذبية بالدÛ وٕانعاش �س�µر
من اQٔمهية الك�رية اليت حتظى هبا مسaٔw اRل اQٔداء، ونظرا وانطالقا 

ملسامههتا يف تطو�ر ال¬س1يج �ق�صادي، فٕاننا ننوه eس1ت�ابة احلكومة 
ملطلب تعديل مدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء وتقدمي dلول 

  .م¨ذ دخو� dزي التنفHذ �32.10لصعوeت اليت وا,ها تطبيق القانون 
    د الرئFس،الس1ي

وٕاننا ٕاذ نصوت eٕالجياب Mىل هذا املرشوع، ندعو احلكومة ٕاىل ٕايالء 
ٔ�مهية |اصة لتحسني م¨اخ اQٔعامل والرفع من Rاذبية بالدÛ وٕانعاش 

  . �س�µر

  :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل - 5
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  رتمني،الس1يدات والسادة املس�شار�ن احمل
  الس1يد الرئFس،

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد املغريب �لشغل مبناس1بة 
املتعلق  15.95بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15م¨اقشة مرشوع قانون رمق 

ويف هذا الصدد ال تفوتين . مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء

س1يد الوز�ر احملرتم Mىل العرض القمي الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل �ل 
  .اÃي مت ·سط خطوطه العريضة ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة

  الس1يد الرئFس،
 15.95بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15ٕاذا اكن مرشوع قانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء، �ريم ٕاىل مالءمة 
بيقه eلنظر لٕالشاكالت والصعوeت العملية هذا القانون ضامÛ حلسن تط 

 6اليت نتجت عن تزنيل هذا القانون م¨ذ �رخي دخو� dزي التنفHذ يف 
والنامجة ٔ�ساسا عن Mدم مراMاة القانون املذ@ور ملبدٔ� التدرج  2011ٔ�كتو�ر 

يف التزنيل و�لخصوصيات اليت متزي بعض اخلصوصيات، Mالوة Mىل 
كHيف القانوين �لغرامة املس1تحقة عن التwٔ|ري يف إالشاكالت املرتتبة عن الت 

  .اQٔداء
ويف مجيع اQٔحوال، فٕان إالشاكلية احملورية �ري مرتبطة مبرشوع القانون 
قHد املناقشة واملصادقة بقدر ما يه Ûبعة من ال!دي يف اخلرق السافر 
�لمسطرة ال�رشيعية Mىل مس1توى جلنة الفالdة والقطاMات إالنتاجHة مساسا 

  .ق�ضيات النظام اUا|يل �لم�لسمب 
  الس1يد الرئFس،

نعرب لمك يف فريق �حتاد  ويف هذا الصدد، الس1يد الرئFس احملرتم،
املغريب �لشغل عن eلغ اس�Hائنا وام�عاضنا الشديد�ن من مجموMة من 
السلواكت املرتامكة واملتكررة املنافHة لقواMد وضوابط التدبري الربملاين Mىل 

فالdة والقطاMات إالنتاجHة مب�لس املس�شار�ن، اكن �ٓخرها مس1توى جلنة ال
بتغيري  49.15ت� املتعلقة مبختلف ٔ�طوار م¨اقشة مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال  15.95وsمتمي القانون رمق 
 02اQٔداء، حHث متت �رجمة م¨اقشة مرشوع القانون M�ٔاله، يومه اQٔربعاء 

Mىل الساMة العارشة صباdا مبق�ىض مراسì الس1يد رئFس  2016ت غش
قصد تقدمي  2016يوليوز  26و�رخي  16/35ا�لجنة املذ@ورة حتت Mدد 

مرشوع القانون املشار ٕاليه M�ٔاله، ليتقرر بعد ذà تبعا ملراسì صادرة عن 
الس1يد رئFس جلنة الفالdة والقطاMات إالنتاجHة تقدمي موMد دراسة مرشوع 

Mىل الساMة  2016القانون السالف ذ@ره، ٕاىل يوم إالثنني فاحت غشت 
. 2016يوليوز  28بتارخي  16/37الرابعة بعد الزوال وفقا �لمراسM ìدد 

و·شلك انفرادي ومزا|، معد الس1يد رئFس ا�لجنة ٕاىل تwٔجHل اج!ع 
بتغيري وsمتمي القانون رمق  49.15ا�لجنة قصد تقدمي مرشوع القانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء ٕاىل يوم 15.95
غشت  02و�رخي  16/38يف مراسلته Mدد  2016غشت  02الثال8ء 

Mىل الساMة العارشة صباdا، واليت توصلت هبا ٕادارة الفريق |ارج  2016
اQٔوقات الرمسية �لعمل إالداري وeلضبط Mىل الساMة اخلامسة واخلامسة 

ثني دقHقة مساء، لنفاwRٔ صبي¸ة هذا اليوم اÃي اكن مقررا لتقدمي والثال
مرشوع القانون املومwٔ ٕاليه M�ٔاله، مبناقش1ته والتصويت Mليه حبضور 

  .مس�شار �رملاين واdد زÔدة Mىل رئFس ا�لجنة eلنيابة
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  الس1يد الرئFس،
لقد ا�كشف وeمللموس م¨ذ انت*اب هيالك جملس املس�شار�ن يف 

ورية اجلديدة �حنياز املكشوف �لس1يد رئFس جلنة الفالdة dلته اUس1ت
والقطاMات إالنتاجHة يف تدبري خمتلف حمطات ٔ�شغال دراسة مشاريع القانون 

ٕارصاره �ري املفهوم وتعنته �ري املس�ساغ يف خرق M�ٔاله، سواء من |الل 
مق�ضيات النظام اUا|يل ذات الصe ìملسطرة ال�رشيعية �لجن، سعيا 

حتطمي ما تبقى من الهوامش القانونية املتاdة ملمثيل اQٔمة، مما يثري Uينا وراء 
خماوف و¶شكاكت مرشوMة قد ¶س1هتدف حماوa ٕاق�ار الوثيقة اUس1تورية 
والنظام اUا|يل �لم�لس، وهو ما من شwٔنه sكر¡س الصورة ا§منطية 

  .والسلبية عن جملس املس�شار�ن eعتباره غرفة �ل�سجيل فقط
  لرئFس،الس1يد ا

بتغيري وsمتمي  49.15مرشوع قانون رمق بناء Mىل ما س1بق، نصوت Mىل 
 املتعلق مبدونة الت�ارة وسن ٔ�حاكم |اصة بRٓwال اQٔداء 15.95القانون رمق 

  .بنعم

VI .القوانني التالية جممتعة ٔ�و م¨فردة: 

 57.09يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  -
 ؛"الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"الرشكة املسامة احملدثة مبوج�ه 

يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16مرشوع قانون رمق  -
من ربيع اQٔول  14، الصادر يف 1.63.226الظهري الرشيف رمق 

deٕداث املك�ب الوطين  1963ٔ�غسطس  5، املوافق ل 1383
 �لكهرeء؛

 16.09لقانون رمق يقيض بتغيري ا 39.16مرشوع قانون رمق  -
املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة 

 الطاقHة؛
 :مدا|ì الفريق �س1تقاليل �لوdدة التعادلية -1

  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
التعادلية يف ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق �س1تقاليل �لوdدة و 

  : مشاريع القواننيم¨اقشة 

 57.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  -
" الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية "احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 

(MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR ENERGY)؛ 

يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16مرشوع قانون رمق  -
deٕداث املك�ب )  1963ٔ�غسطس  5( 1.63.226ظهري الرشيف رمق ال 

 الوطين �لكهرeء؛

 16.09يقيض بتغيري القانون رمق  39.16مرشوع قانون رمق  -
 .املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة

ويه نصوص قانونية تwٔيت يف خضم التحوالت الكربى اليت تعرفها 
 ،Ûار اسرتاتيجي ¡شلك بالدHىل اعتبار ٔ�ن قطاع الطاقات املت�ددة هو خM

يف تقليل  -ال حماa  -طفرة نوعية وقمية مضافة اق�صادÔ واج!عيا س�سامه 
ونظرا لوdدة موضوع النصوص الثالثة . اللكفة الطاقHة املس1هتلكة eملغرب

  .فٕاننا س1ن¸اول م¨اقش1هتا ·شلك م�واز
  الس1يد الرئFس احملرتم،

إالسرتاتيجية الطاقHة اجلديدة اليوم ببالدÛ، وحسب التوجهيات ٕان 
السامHة لصاحب اجلالa امل� محمد السادس، نرصه هللا، تصبو ٕاىل بناء 
eقة طاقHة م�نوMة حتتل فهيا الطاقات املت�ددة ماكنة ٔ�ساس1ية متكن املغرب 


ة يف �ٓن واdد من تلبية الطلب املزتايد Mىل الطاقة واحلفاظ Mىل الب F
وeس1تقراء النصوص اليت حنن . تقليص التبعية �ل*ارج يف هذا اGال وeلتايل

  .بصدد م¨اقش1هتا، جند ٔ�هنا تنحو يف هذا �جتاه
املتعلق eلواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية  37.16مفرشوع قانون رمق 

�روم يف مضامHنه الرفع من حصة الطاقات املت�ددة يف القدرة الكهرeئية 
والعمل Mىل ٔ�جناز �رÛمج مشاريع  2030يف ٔ�فق س1نة  w52%ٔة ٕاىل امل¬ش

كام ٔ�ن هذا التعديل اس1هتدف توس1يع -ام الرشكة . م¨دجمة ٕالنتاج الكهرeء
ل�شمل ٕاجناز حمطات ٕانتاج الكهرeء من لك املصادر الطاقHة املت�ددة 

  .احلالية واملس1تق�لية، واليت س�Fغري امسها انطالقا من هذا النص
املتعلق بتغيري  38.16ة مبا س1بق، جند ٔ�ن نص مرشوع قانون رمق وMالق

وsمتمي القانون املتعلق deٕداث املك�ب الوطين �لكهرeء ميتاز بwٔمهية قصوى 
تت�ىل يف ضبط لك اجلوانب املرتبطة بنقل اQٔ½شطة املتعلقة مب¬شwٓت 
 الطاقات املت�ددة من املك�ب الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب ٕاىل

الواكa املغربية �لطاقة املس1تدامة، كام وردت يف النص ال�رشيعي السالف 
  ).37.16مرشوع قانون رمق (اÃ@ر 

ومن R�ٔل حتقHق الن�اMة الطاقHة وتعبئة اQٓليات وإالماكنيات املالية 
الالزمة الس1تغالل املاكمن الطاقHة الهائì اليت sزخر هبا بالدÛ واس�µرها يف 

ق�صادية، وQٔeخص Mىل مس1توى القطاMات إالنتاجHة لك القطاMات �
يwٔيت دور الواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة .. اكلصناMة والفالdة

  .39.16والن�اMة الطاقHة، حسب ما ورد يف نص مرشوع قانون رمق 
ٕاال ٔ�ننا يف الفريق �س1تقاليل، ومن م¨طلق اعتبار الطاقة املت�ددة من 

جيب الرتكزي Mلهيا، نظرا �Ìور احليوي اÃي تلعبه يف اQٔولوÔت اليت 
التمنية، فه�ي eٕالضافة ٕاىل ٔ�هنا نظيفة وبديì �لطاقة اQٔحفورية، نود ٕايالء 
هذا املوضوع مزيدا من العناية واس1تحضار Mدة معطيات نعتربها مفصلية 

 .ٕالجناح هذا الورش الضخم
  الس1يد الرئFس احملرتم،
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املت�دد، و·شلك مشويل، يتطلب /ريال شك ٔ�ن هذا الورش الك�
موا@بة التطور التك¨ولو| واع!د مHاك�زمات التك¨ولوجHة احلديثة يف ٕانتاج 
الطاقات املت�ددة، مع sكو�ن اليد العامì املتخصصة يف اGال ونقل 
اخلربات وٕادماج الصناMات الوطنية يف املشاريع املندجمة �لطاقة املت�ددة 

اعية الوطنية ٕاىل التاكمل يف ٕاطار م¨دمج ميكهنا من واUفع eلوdدات الصن
  . املسامهة بفعالية يف صناMة الطاقة الوطنية

  الرئFس احملرتم، الس1يد
ولFس بعيدا عن مضمون  –يالحظ ٔ�ن موضوع الطاقات املت�ددة 

ال زالت تنقصه بعض اجلرٔ�ة، eلرمغ من املبادرة اليت  - م¨اقش�¨ا اليوم 
ذا اGال، ٕاذ ال ميكن اع!د الطاقة املت�ددة يف وسط اعمتدهتا احلكومة يف ه

ي�سم Mامة بنظام ٕانتا| م�*لف و�ري مس1هت� لهذه النوعية من الطاقة، 
Mلام ٔ�ن هذه اQٔ|رية ال ميكن ختز�هنا، àÃ نؤكد Mىل رضورة دمج مضامني 
التمنية الطاقHة املت�ددة يف ٕاطار مشاريع اق�صادية كربى ومضن مشاريع 

ومن  .ة ومدن Rديدة لضامن sرش1يد واس1تعامل معقلن �لطاقة ببالدÛعقاري
هذا املنطلق فٕان احلكومة مطالبة اليوم eلقHام حبمالت حتسFس1ية 
 ��لمواطنني وٕاشعارمه بwٔمهية هذا النوع من الطاقة وفعاليته ورضورة اس1تعام
حبمكة وجناMة، كام ي¬�غي Mىل إالMالم السمعي والبرصي ٔ�ن يوا@ب هذه 

 .Qٔوراش الكربى ويظهر ٔ�مهيهتا ويت��ع خمتلف مراdل ٕاجنازها ومدى جناعهتاا
 الس1يد الرئFس احملرتم،

ٕان مس1تق�ل الطاقات املت�ددة eملغرب، ¡شلك بوابة عبور حقHقHة حنو 
كام ٔ�ن ٔ�مهية ا�لجوء ٕاىل الطاقات املت�ددة �مكن . ممارسات طاقHة مس1تدامة

تقالل يف جمال الطاقة النظيفة وبناء يف ضامن sمنية مس1تدامة وحتقHق �س1 
  . منوذج التمنية املتاكمì اق�صادÔ واج!عيا

للك هذه �عتبارات، ونظرا لكون هذه املشاريع ٔ�ريد مهنا ضامن اQٔمن 
الطايق لبالدÛ وضبط التحوالت اليت يعرفها بغية الرفع من Rاذب�Fه Uى 

تقارب مع ٔ�سواق الطاقة املس�مثر�ن يف القطاع اخلاص وتwٔهيل اململكة �ل 
  .اQٔوروبية، فٕاننا يف الفريق �س1تقاليل س1نصوت eٕالجياب Mلهيا

 :مدا|ì فريق اQٔصاa واملعارصة -2
 الس1يد الرئFس،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�سامه eمس فريق اQٔصاa واملعارصة يف م¨اقشة مشاريع 

 :القوانني التالية
يقيض بتغيري القانون رمق  39.16 مرشوع قانون رمق - 1

املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة 16.09
 ؛)كام وافق Mليه جملس النواب(الطاقHة 

 57.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  37.16مرشوع قانون رمق  - 2

 "الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 
MOROCCAN AGENCY FOR SOLAR 

ENERGY.؛ 
يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16مرشوع قانون رمق  - 3

من ربيع اQٔول  14الصادر يف  1.63.226الظهري الرشيف رمق 
deٕداث املك�ب الوطين ) 1963ٔ�غسطس  5(، 1338

   .�لكهرeء
 الس1يد الرئFس،

M ةdت املطروÛس تعد ٕاشاكلية الطاقة من ٔ��رز الرهاFل ÛÌىل ٔ�ج¨دة ب
فقط eلنظر Qٔمهيهتا إالسرتاتيجية ¿عصب احلياة بل ٔ�يضا �لتلكفة والثقل 
الك�ري اÃي متثM sىل املزيانية العامة �Ìوa، |اصة ؤ�ن املغرب ¡س1تورد 

 .من موارده الطاقHة% 94ٔ�زيد من 
و لالس1ت�ابة لهذه الت¸دÔت اخنرط املغرب، |الل الس1نوات اQٔ|رية، 

من املشاريع الرامHة ٕاىل جعل الطاقات املت�ددة مصدرا حقHقHا  يف Mدد
لٕالنتاج الطايق وبديال ¡س1تطيع املغرب من |ال� ضامن الن�اMة الطاقHة 

 .وsرس1يخ التمنية املس1تدامة
و¡شلك تنويع املصادر الطاقHة وكذا التخفHف من التبعية الطاقHة 

غرب، ومن |الل تنفHذ �ل*ارج ٔ�مه رهان ¶سعى بالدÛ لكس1به، ٕاذ يطمح امل
مجموMة من الربامج هتم الطاقات املت�ددة، ٕاىل جعل هذه الطاقات متثل 

بعدما اكنت املراهنة Mىل  2030من القدرة امل¬شwٔة يف ٔ�فق  %52حوايل 
، وذà من |الل ٕاجناز ثالثة مشاريع 2020س1نة % 42الوصول ٕاىل 

ملرشوع كربى م¨دجمة ويه املرشوع الشميس واملرشوع الرحيي وا
 .الكهرومايئ

هذه الربامج تندرج يف س1ياق إالسرتاتيجية الطاقHة الوطنية الهادفة ٕاىل 
�س1تفادة من املوارد الوطنية من الطاقات املت�ددة وٕاىل احملافظة Mىل 


ةFكام متت بلورة العديد من ا�ططات، من ق�يل ا�طط املغريب . الب
ة مشاريع �لطاقات املت�ددة �لطاقة الشمس1ية، كام اخنرط املغرب يف Mد

اكلرحيية والكهرومائية، يف ٔ�فق تعز�ز إالنتاج الوطين يف جمال الطاقة 
  .املت�ددة

 الس1يد الرئFس،
ٕان من بني املرايم اQٔساس1ية لهذه الس1ياسة اليت ٔ�ثب�ت جناعهتا، بعدما 

املسامهة  ت اUولية،Ûلت إالشادة من طرف العديد من اUول واملؤسسا
حلاجHات املزتايدة من الطاقة النامجة عن ا§منو �ق�صادي يف تلبية ا

و�ج!عي الرسيع اÃي ¡شهده املغرب، وذà بفضل اQٔوراش الكربى 
اليت مت ٕاجنازها ٔ�و اليت توRد يف طور إالجناز يف قطاMات الفالdة والصناMة 
والب¬Hات التحتية وإالساكن والس1ياdة، ويه ٔ�وراش تتطلب بناء eقة 

م�نوMة حتتل فهيا الطاقات املت�ددة ماكنة ٔ�ساس1ية متكن املغرب، يف طاقHة 

ة، Fىل البM ىل الطاقة واحلفاظM د، من تلبية الطلب املزتايدdٓن وا�
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 .وeلتايل تقليص تبعيته �ل*ارج يف هذا اGال
 الس1يد الرئFس،

ٕان مشاريع القوانني اليت حنن بصدد م¨اقش1هتا تندرج يف ٕاطار موا@بة 
دÛ يف جمال الرفع من مسامهة املصادر املت�ددة يف الباقة ٔ�هداف بال

الكهرeئية الوطنية، حتقHقا �لهدف اÃي وضعه Rالa امل� مبناس1بة انعقاد 
هذا الهدف  ،COP22دورة مؤمتر اQٔطراف �لتغريات املناخHة ببار¡س 

من حصة الطاقات املت�ددة يف القدرة % 52اÃي �متثل يف الوصول ٕاىل 
eٔة حبلول الكهرwوهو ما يق�يض مراجعة إالطار القانوين 2030ئية امل¬ش ،

اÃي حيدد اخ�صاصات الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية واملك�ب الوطين 
�لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب وكذا الواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة 

 .والن�اMة الطاقHة
ا بالدÛ يف جمال الطاقات لقد بدا واحضا ٔ�ن اGهودات اليت بذ§هت

لكن مقابل ذà، فٕان احلكومة ال زالت . املت�ددة قد بدٔ�ت تؤيت ٔ�لكها
Mاجزة عن sرمجة �لزتامات املتعلقة eلن�اMة الطاقHة |اصة يف جمال 
التقليل من اس1تعامل الطاقة وsرش1يدها، مما ¡شلك Mائقا حقHقHا يف جمال 

نية العامة، Qٔن اQٔهداف اليت مت التخفHض من اللكفة الطاقHة Mىل املزيا
¶سطريها يف هذا اGال تصل ٕاىل حتقHق اق�صاد يف اس1هتالك الطاقة يف 

 .2030يف Mام % 20و 2020يف Mام  d5%دود 
 الس1يد الرئFس،

انطالقا من الق¨اMة اليت sكونت Uى فريق¨ا حول بعض هذه املشاريع 
ة تو,ات بالدÛ يف هذا قوانني اليت نعتربها ذات ٔ�مهية قصوى يف جمال sرمج

 37.16و 39.16القطاع احليوي، فٕاننا نصوت Mىل مرشوعي قانونني رمق 
يغري  e38.16ٕالجياب، يف dني نصوت eالم�ناع Mىل مرشوع قانون رمق 

الصادر يف  1.63.226و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق 
داث املك�ب الوطين deٕ) 1963ٔ�غسطس  5(، 1338من ربيع اQٔول  14

  .�لكهرeء

 :مدا|ì فريق العداa والتمنية -3
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 37.16حنن يف فريق العداa والتمنية ننوه بwٔمهية مرشوع قانون رمق 
احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09اÃي يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق 

ودور هذه الواكa يف حتديد قدرات ٕانتاج " الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"
الكهرeء من مصادر م��ددة، يف ٕاطار ا�طط اÃي يضعه مسري املنظومة 
الكهرeئية الوطنية وٕاجناز اUراسات الرضورية لتwٔهيل املواقع ولوضع تصور 

صيانة حمطات الطاقات املت�ددة، وهذه املوا@بة اليت ٕالجناز واس1تغالل و 
 ،aة لصاحب اجلالHت السامÝذا �لتعلHاءت تنفR aتضطلع هبا الواك

  .نرصها�، وذà وفق رؤية مشولية وم¨دجمة حلاكمة القطاع الطايق الوطين
اÃي يغري و�متم مبوج�ه الفصل  38.16وكذا ننوه مبرشوع قانون رمق 

ربيع اQٔول  14الصادريف  1.63.226ري الرشيف رمق، الثاين من الظه
deٕداث املك�ب الوطين �لكهرeء ودوره يف ) 1963ٔ�غسطس  5(، 1383

حتديد جمال تد|ل املك�ب الوطين �لكهرeء فÝ يتعلق eٕنتاج الطاقة 
الكهرeئية ودوره يف ضبط اكفة اجلوانب املتعلقة بنقل اQٔ½شطة املرتبطة 

ت�ددة من املك�ب الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل مب¬شwٓت الطاقات امل 
�لرشب Mىل الواكa املغربية �لطاقة املس1تدامة، وهذا من R�ٔل حتقHق 
ا½س�ام ٔ�كرب �تلف املتد|لني يف قطاع الطاقات املت�ددة هبدف الرفع من 

  .فعالية اخلطط والربامج
 16.09رمق القايض بتغيري القانون  39.16ننوه ٔ�يضا مبرشوع قانون رمق 

املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة ودوره يف 
تعز�ز الن�اMة الطاقHة، |اصة يف القطاMات الرئFس1ية لالق�صاد الوطين، مبا 
يف ذà النقل والب¬Hات والصناMة والفالdة ولوضع وتفعيل �سرتاتيجية 

  .الوطنية يف جمال الن�اMة الطاقHة
 ٔwة، يف ٕاطار تHة السامHيت مشاريع هذه القوانني يف س1ياق التو,ات امللك

من التاكمل و�½س�ام لتعز�ز الطموح الوطين يف جمال sمنية الطاقات 
املت�ددة، وذà بتحقHق الرفع من مسامهة املصادر املت�ددة يف الباقة 

  .2030يف ٔ�فق % 52ٕاىل  2020س1نة %  42الكهرeئية الوطنية من 

4- ì|الفريق احلريكمدا : 
 �eمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ارشف املرسلني وMىل �ٓ

  .وحصبه
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق احلريك ملناقشة ثالث مشاريع قوانني 
  .ل يف اخ�صاص جلنة الفالdة والقطاMات إالنتاجHة-مة تد|

يف البداية، البد من التنويه وإالشادة eلنقاش اجلاد اÃي عرف�ه اجلنة 
مبناس1بة م¨اقشة هذه املشاريع، اليت مت ٕاMدادها ب�شاور مع لك اQٔطراف 
املعنية هبذا املوضوع، مما مكن من إالdاطة �اكفة اجلوانب املتعلقة e§متوقع 

ديد �لمك�ب الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب وبنقل اQٔ½شطة اجل
املرتبطة eلطاقات املت�ددة ٕاىل الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية وsركزي -ام 

  .الواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة
  الس1يد الرئFس،

 القانون رمق يقيض بتغيري وsمتمي e37.16ل¬س1بة ملرشوع قانون رمق 
، "الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09

مهية هذا املرشوع ودور الواكa يف  ٔwفٕاننا يف الفريق احلريك البد من التنويه ب
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حتديد قدرات ٕانتاج الكهرeء من مصادر م��ددة يف ٕاطار ا�طط اÃي 
نية وٕاجناز اUراسات الرضورية لتwٔهيل يضعه مسري املنظومة الكهرeئية الوط 

املواقع ولوضع تصور الس1تغالل وصيانة حمطات الطاقات املت�ددة اليت 
تد|ل يف نطاق ٔ�هدافها، واعتبارا ٔ�يضا لكون املغرب حمور دويل لتطو�ر ما 
من شwٔنه احملافظة Mىل الطاقة، وكذا @بÌ م�ادر �ل¸لول، وهذا حتدي 

  .وة -مةخطت فHه اUوa املغربية خط
ويف هذا إالطار، البد من رضورة املوا@بة Mىل الصعيد املؤسسايت 

  .والقانوين والعمل ٔ�يضا Mىل تزنيل القوانني املرتبطة هبذا اGال
  الس1يد الرئFس،

يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16خبصوص مرشوع قانون رمق 
 5( 1383اQٔول من ربيع  14الصادر يف  1.63.226الظهري الرشيف رمق 

deٕداث املك�ب الوطين �لكهرeء، فٕاننا ½س�ل اQٔمهية ) 1963ٔ�غسطس 
البالغة لهذا املرشوع، اعتبارا Uوره يف حتديد جمال تد|ل املك�ب الوطين 
�لكهرeء فÝ يتعلق eٕنتاج الطاقة الكهرeئية، ونظرا Uوره ٔ�يضا يف ضبط 

طة مب¬شwٓت الطاقات املت�ددة من اكفة اجلوانب املتعلقة بنقل اQٔ½شطة املرتب
املك�ب الوطين �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب ٕاىل الواكa املغربية �لطاقة 

فكام هو معلوم، ٔ�صبح املغرب حمورا دوليا لتطو�ر ما من شwٔنه . املس1تدامة
  .احملافظة Mىل الطاقة

  الس1يد الرئFس،
 16.09ن رمق يقيض بتغيري القانو 39.16فÝ يتعلق مبرشوع قانون رمق 

املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة، فٕاننا يف 
الفريق احلريك �مثن اGهودات اليت تبذلها احلكومة يف هذا الباب، فاملرشوع 
اÃي حنن بصدد دراس1ته سFسامه يف جعل الواكa مؤسسة وطنية تلعب 

تعبئة اQٓليات وإالماكنيات املالية دورا هاما يف تعز�ز الن�اMة الطاقHة و 
الالزمة ٕالجناز الربامج اليت تد|ل يف ٕاطار -ا-ا، وذà من |الل 
اس1تغالل املاكمن الهائì الق�صاد الطاقة يف لك القطاMات �ق�صادية، 

  .|اصة البناÔت والصناMة والنقل والفالdة وإالÛرة العمومHة
  الس1يد الرئFس،

لفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس1يد وز�ر يف اQٔ|ري، ال تفوتنا ا

ة Mىل تفاsM وجتاوبه مع خمتلف مدا|الت Fالطاقة واملعادن واملاء والب

  .واس1تفسارات الس1يدات والسادة املس�شار�ن
وللك هذه �عتبارات، فٕاننا يف الفريق احلريك س1نصوت ٕاجياM eىل 

  .هذا املرشوع
  .تهوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راك

 :مدا|ì املس�شار محمد عبو eمس فريق التجمع الوطين لٔ(حرار -5
 الس1يد رئFس جملس املس�شار�ن احملرتم،

 الس1يد الوز�ر احملرتم،

  :الس1يدات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون
¡رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Mىل ٔ�نظارمك و,ة نظر فريق التجمع الوطين لٔ(حرار 

 16.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  39.16رمق فÝ يتعلق مبرشوع قانون 
  .املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة

  الس1يد الرئFس،
يف ٕاطار التوجهيات امللكHة السامHة لصاحب اجلالa، نرصه هللا، 
خطت بالدÛ خطوات هامة ورائدة يف جمال الن�اMة الطاقHة، ويعترب هذا 

ص ال�رشيعي وس1يì ٔ�ساس1ية لتعز�زها، خصوصا فÝ يتعلق eلقطاMات الن
الرئFس1ية لالق�صاد الوطين، وMىل رٔ�سها الصناMة والفالdة والنقل والب¬Hات 

  .التحتية
ويف هذا الصدد، ومواصì �لورش إالصال+ �لقطاع، يد|ل مرشوع 

ي، حHث هذا القانون يف س1ياق تعز�ز ٕاطاره ال�رشيعي واملؤسسايت والتنظمي
نعترب تغيري ¶سمية الواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة الطاقHة 
ٕاىل الواكa املغربية �لن�اMة الطاقHة توس1يعا لصالحHات هذه الواكa وخطوة 
هامة يف ٕاطار sركزي معلها و½شاطها Mىل الن�اMة الطاقHة، وهو اQٔمر اÃي 

احلكومHة يف هذا اGال، eٕالضافة سFسهل Mلهيا تنفHذ خمططات الس1ياسة 
ٕاىل تعز�ز قدراهتا �قرتاحHة فÝ يتعلق �eططات القطاعية واجلهوية لتمنية 
الن�اMة الطاقHة، مع ٕاعطاهئا جماال ٔ�وسع لت��ع سريها، eٕالضافة ٕاىل تعبئة 
اQٓليات وإالماكنيات الالزمة ٕالجناز الربامج اليت تد|ل يف جمال اخ�صاصاهتا 

  . سامهة يف sمنية التعاون اUويل يف هذا اGالمع امل 
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ(حرار، انطالقا من ٕامياننا بwٔن الن�اMة 
الطاقHة يه ٔ�ولوية وطنية، بل جحر الزاوية يف ا§منوذج التمنوي املغريب 
ووس1يì �ل¸د من �رهتان الطايق �ل*ارج، واس�¨ادا ٕاىل تدابري الن�اMة 

املعمتدة اليت هتدف ٕاىل حتقHق اق�صاد يف اس1هتالك الطاقة يصل ٕاىل الطاقHة 
، س1نصوت eٕالجياب Mىل 2030يف Mام  %20و 2020حبلول س1نة  5%

مرشوع هذا القانون، ونظرا الرتباط ٔ�هدافه بwٔهداف مرشوع قانون رمق 
احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  37.16

يغري مبوج�ه  38.16ومرشوع قانون رمق " واكa املغربية �لطاقة الشمس1يةال"
ربيع  14، الصادر يف 1.63.226الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق 

deٕداث املك�ب الوطين �لكهرeء، ) 1963ٔ�غسطس  5( 1383اQٔول 
  .ف�صوي�¨ا س1يكون كذà اجيابيا eل¬س1بة هلام ٔ�يضا

  .صغا'مكلمك جزيل الشكر Mىل حسن إ 
  .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا|ì فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -6
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

    الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
يقيض بتغيري  39.16مرشوع قانون رمق : والتصويت Mىل مبناس1بة املناقشة

املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة  16.09القانون رمق 
يغري و�متم مبوج�ه الفصل الثاين من  38.16الطاقHة ومرشوع قانون رمق 

 5( 1383من ربيع اQٔول  14، الصادر يف 1.63.226الظهري الرشيف رمق 
deٕداث املك�ب الوطين �لكهرeء ومرشوع قانون رمق ) 1963طس ٔ�غس

احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة  57.09يقيض بتغيري وsمتمي القانون رمق  37.16
 MOROCCAN AGENCY) ،"الشمس1ية الواكa املغربية �لطاقة"

FOR SOLAR ENERGY).   
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

   السادة املس�شارون احملرتمون،الس1يدات و 
 يف املبادرة ضعف من الزمن من عقود ملدة الوطين الطايق القطاع Mاىن
 .اUوa مزيانية Mىل ثقHال عبئا شلك مما البديì، الطاقات وتطو�ر ¶شجيع

 نرصه اجلالa، لصاحب السامHة التوجهيات بفضل احلكومة، معلت وقد
 ضامن ٔ�هدافها بني من الطايق لتحول�  وطنية اسرتاتيجية وضع Mىل هللا،
 الوطنية الطاقHة املوارد وتعبئة الظروف مجيع يف لبالدÛ الطايق اQٔمن

 ماكنة من عزز مما الناجع، اس1تعاملها وضامن بديì طاقات ٕاىل �eلجوء
 قطاع يعرفها اليت العميقة التحوالت مع م�فاMال وجعs الطاقHة املغرب
 .واUويل ياجلهو  الصعيد�ن Mىل الطاقة

 والن�اMة املت�ددة الطاقة �رÛمج يعترب �سرتاتيجية هذه وبفضل
 العاملية املناظرة ٔ�شادت حHث Mامليا، eلرÔدة � ¡شهد نوعيا حتوال الطاقHة

ةFلب� COP21 جلهود ببار¡س انعقدت اليتe يف يبذلها املغرب ف� ما اليت 

ة، Mىل احملافظة ٕاطارFالن ومت البM22 املناظرة تنظمي عن ارمسي إال 

 الطاقة جمال يف ورÔدته امليدان هذا يف الزتام من �لمغرب ملا مبرا¿ش،
 املس1تدامة التمنية حنو واحض توRه يف اليوم املغرب ¡سري وهبذا .الشمس1ية

 وتعبئة عقالين، ·شلك واس1تعامل الطاقة اق�صاد ٔ�عيهنا نصب تضع اليت

ةا Mىل احملافظة وكذا البديì الطاقاتFلب.  

 يترضر النامHة، اUول مجموMة مضن املغرب، بwٔن هنا التذكري وجيدر
 توUها اليت اQٔرضار ن��Hة املناخ، تطال اليت �خ�الالت من @برية �كHفHة

 sلكفة تتحمل ٔ�ن اQٔ|رية هذه Mىل فٕان ولهذا املصنعة، اUول به وتلحقها

ة Mىل ِفظةحما sمنوية �رامج متويل Mرب �خ�الالت، ت� حماربةFالعامل يف الب 

  .الطايق �نتقال وٕاجناز النايم،
   الرئFس، الس1يد

  املس�شار�ن، والسادة الس1يدات
يلعب قطاع الطاقة دورا ٔ�ساس1يا يف التمنية �ق�صادية و�ج!عية، 
حHث ٔ�صبح حمراك حقHقHا �لمنو، ومن بني عوامل إالنتاج اليت حتدد ·شلك 

 العام �حتاد فريق يف حنن àÃ .اد الوطين@بري مس1توى تنافس1ية �ق�ص

 من لها ملا نظرا القوانني، املشاريع هذه مضامني �مثن املغرب، ملقاوالت
 ٕانتاج مصادر لتنويع املتاdة والوسائل التدابري لك هتيwٔ  ٔ�ن ونwٔمل ٔ�مهية،
 التبعية تقليص يظل ؤ�ن الطاقHة الن�اMة وحتسني لكفهتا وختفHض الطاقة
 ٕانتا,ا مصادر ب�¨ويع ٕاال يمت لن وذà الرئFس1ية، اQٔهداف d�ٔد الطاقHة

 لتوليد البديì احللول و¶شجيع الطاقHة الن�اMة وحتسني sلكفهتا وختفHض
  .فهيا �رغب اليت وeلمكيات حنتا,ا اليت الطاقة

 الطاقة اق�صاد موضوع ٕايالء رضورة Mىل التwٔ@يد من بد ال اQٔ|ري، ويف
 الطاقة، من الوطين �س1هتالك sزايد ٔ�مام صة|ا ¡س1تحق، اليت اQٔمهية
àختاذ وذe ٔهنا من وٕاجراءات تدابريwلطاقات العمل ¶شجيع شe ìالبدي 

 �ق�صاد Mىل املس1هتلكة الطاقة sلكفة عبء من والتخفHف التبذ�ر لتفادي
 جمال يف العلمي البحث Uمع ٕاجراءات لسن احلكومة ندعو كام .الوطين
   .املت�ددة eلطاقات تعلقةامل  الصناMات تطو�ر

 :مدا|ì الفريق �شرتايك -7
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يتد|ل الفريق �شرتايك يف هذه اجللسة ملناقشة املشاريع القوانني 
 57.09مي القانون رمق يقيض بتغيري وsمت 37.16مرشوع قانون رمق : التالية

، مرشوع "الواكa املغربية �لطاقة الشمس1ية"احملدثة مبوج�ه الرشكة املسامة 
يغري و�متم الفصل الثاين من الظهري الرشيف رمق  38.16قانون رمق 
) 1963ٔ�غسطس  5(1383من ربيع اQٔول  14الصادر يف  1.63.226

يقيض بتغيري  deٕ39.16داث املك�ب الوطين �لكهرeء، مرشوع قانون رمق 
املتعلق eلواكa الوطنية لتمنية الطاقات املت�ددة والن�اMة  16.09القانون رمق 

وثيق يندرج يف ٕاطار تفعيل التوجهيات امللكHة  ملا لها من ارتباطالطاقHة، 
 àوذ ،Ûمنية قطاع الطاقة ببالدs سرتاتيجيةeٕ ة ٕاىل ا§هنوضHة الرامHالسام

ملغرب يف القدرة الكهرeئية امل¬شwٔة لتصل ٕاىل عن طريق الرفع من حصة ا
، مما س1ميكن بالدÛ من التوفر Mىل eقة ¿هرeئية 2030يف ٔ�فق س1نة  52%

  .sمتزي بتفوق مصادر الطاقة املت�ددة Mىل املصادر اQٔحفورية
لقد اكنت الرساa امللكHة املو,ة �لمشاركني يف ٔ�شغال املناظرة الوطنية 

واحضا يف هذا الس1ياق حHث ٔ�كد  2009ارس س1نة م 6اQٔوىل �لطاقة يف 
Rاللته Mىل حرصه اUامئ Mىل ضامن sزويد بالدe Ûملوارد الطاقHة، وeلتايل 
وجب رضورة تنويع مصادرها وتعبئة املوارد املت�ددة وsكKيف التنقHب عن 
احملروقات و�ه!م eلصخور النفطية، eعتبارها موارد طاقHة وجب 

  .عقلنة اس1هتال¿ها لالق�صاد يف املوارد الطاقHةاحلفاظ Mلهيا و 
ولهذا طلب من احلكومة eلتعجيل eالختاذ إالجراءات القانونية الالزمة 
ملwٔسسة اQٓليات املالمئة لتحقHق الن�اMة الطاقHة، وا�لجوء ٕاىل الطاقات 

  . املت�ددة يف مجيع اGاالت �ق�صادية و�ج!عية
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  الس1يد الرئFس،
ريق �شرتايك نعترب ٔ�ن هذه املشاريع يه جزء ال يتجزٔ� من ٕاننا يف الف

هذه إالجراءات اليت ¶سعى ٕاىل حتقHق هذه الن�اMة، |اصة ٔ�مام الطلب 
املزتايد Mىل الطاقة اQٔولية والطاقة الكهرeئية ومن R�ٔل تعز�ز الن�اMة 

...) النقل، الصناMة،(الطاقHة يف القطاMات الرئFس1ية لالق�صاد الوطين 
ليص التبعية الطاقHة |اصة الواردات من الطاقة اQٔحفورية و|لق وتق 

sاكمل بني اQٔسواق والش1باكت الطاقHة إالقلميية لتحقHق اس1ت*دام ٔ�مKل 
  .�لطاقات املت�ددة ٕاقلمييا وتwٔمني مالءمة العرض والطلب الطايق

وeلتايل، فالرضورة مل¸ة لتعز�ز إالطار ال�رشيعي واملؤسسايت 
|اصة Mىل  صì الورش إالصال+ لقطاع الطاقة ببالدÛ،والتنظميي ملوا

املس1توى املؤسسايت لتwٔ@يد الرÔدة القارية والعاملية �لمغرب يف جمال الطاقات 
  .املت�ددة

  الس1يد الرئFس،
ٕاننا يف الفريق �شرتايك �مثن اGهودات املبذوa لالرتقاء بباقة الطاقات 

ة ورائدة Mىل الصعيد إالقلميي والقاري املت�ددة وتنويعها وتبوهئا ماكنة ممتزي 
  .�2161لميض قدما حنو حتقHق الطموdات املرجوة يف ٔ�فق س1نة 

ونؤكد Mىل رضورة تدبري قطاع الطاقة تدبريا عقالنيا وحمكام، نظرا 
Qٔمهيته يف التمنية �ق�صادية و�ج!عية و�ه!م eلبحث العلمي والتقين 

   .�رة التطور املس1متر يف جمال الطاقةوتwٔهيل املوارد ال�رشية ملسا

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -8
اليوم حنن بصدد احلديث عن مرشوع قانون مت تقدميه وم¨اقش1ته 
 ìامئة املعنية مضن حزمة من مشاريع قوانني مجUليه يف ا�لجنة اM والتصويت

ى مباكنة واdدة يف اج!ع واdد، ثالثة مهنا تتعلق بقطاع اسرتاتيجي حيظ
هذا . مركزية يف اUول املتقدمة وختضع ٕاMادة هيلكته لنقاشات معومHة

القطاع احليوي يمت التعاطي معه يف بÛÌ ·س1ياج من الغموض والتعتمي، 
وsرسانة من القوانني ال خHط Ûظم جيمع بFهنا، يصادق Mلهيا Rلها Mىل جعل 

توي Mىل بعض يف الوقت الضائع ٔ�و بني اUورات، ومحالت ٕاMالمHة حت 
املغالطات، وختفي وراء س1تا'رها التفكHك املمهنج خلدمات املك�ب الوطين 
�لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب، وت�ين مس1تق�ل هذه املؤسسة العمومHة 
�لمجهول، ومعها احلقوق واملك�س1بات الفردية وامجلاعية ل(ٓالف من اQٔطر 

رة الرشائية �لف
ات واملس1ت*دمني، ومعها كذà �س1هتداف املبارش �لقد
نفسها يف الشعبية، يف القرى واQٔرÔف وضوا+ املدن، اليت س1ت�د 

موا,ة مصريها ٔ�مام جشع رشاكت التدبري املفوض، و�ريها من رشاكت 
  . القطاع اخلاص

حنن هنا بصدد املناقشة والتصويت Mىل مق�ضيات يف تقد�ري املتواضع 
نقول �ري دس1تورية، ٕاذ @يف يمت �ري دقHقة من الناحHة القانونية، حىت ال 

نقل م¬شwٓت ٕانتاج الكهرeء من مصادر مائية ٕاىل الواكa املغربية �لطاقة 

و�لتغطية  ! الشمس1ية، ويه ال تعين ٕاال eٕنتاج الكهرeء من مصدر مشيس؟
الواكa الوطنية �لطاقة "عن هذا اخلطwٔ، تمت إالdاM aىل مرشوع قانون 

ق¨اة ال�رشيعية، Mلام ٔ�نه ال جيب إالdاa ٕاال ، وهو الزال يف ال "املس1تدامة
  .Mىل قوانني مكمتì اQٔراكن، ٔ�ي بعد ½رشها يف اجلريدة الرمسية

حنن بصدد املناقشة والتصويت Mىل املادة الرابعة من مرشوع القانون 
 :اليت تقول 38.16
الواكa "يصاحب نقل لك م¬شwٔة من م¬شwٓت الطاقات املت�ددة ٕاىل "

، نقل مس1ت*ديم املك�ب الوطين �لكهرeء واملاء "قة الشمس1يةاملغربية �لطا
الصاحل �لرشب ا�Ãن ميارسون -ا-م دا|ل هذه امل¬شwٔة، ما Mدا 
املس1ت*دمني ا�Ãن �رغبون يف احلفاظ Mىل -ا-م دا|ل املك�ب الوطين 

وs�ٔرك لمك ". �لكهرeء واملاء الصاحل �لرشب، بعد موافقة هذا اQٔ|ري
  .ة املس�شارون التعليقالس1يدات والساد

ٕان هذه املادة تعترب خرقا سافرا ملدونة الشغل ولٔ(سس التعاقدية بني 
املشغل واRQٔري، و¶شلك ٕاهانة وحتقريا Qٔطر ومس1ت*دمني حضوا من R�ٔل 

  . هذه املؤسسة ويف ٔ�وقات عصيبة مر هبا املك�ب الوطين �لكهرeء
املالية اUولية ءات املؤسسات وانبطاح ٕالمال - ؤ�ي ظمل  -ٕانه ظمل 

  .ولغريها من ا�لوبيات
ٕاننا يف فريق �حتاد املغريب �لشغل ند�ن ·شدة هذا �س1هتداف، 

 .و�رفض س1ياسة اQٔمر الواقع، ولن ن¬�طح لها
 :�لشايب" ٕارادة احلياة "وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�قرٔ� لمك من قصيدة 

 ؤ�لعن من ال ميايش الزمان ويق¨ع eلعFش FMش احلجر 
 ب احلياة و�كره امليت -ام كرب هو الكون + حي

  . eلرفض 38.16بناء Mيل ما س1بق، فٕاننا نصوت Mىل مرشوع قانون 

VII . اللت وجفيج 74.15مرشوع قانون رمقHملنطقة املنجمية لتافe يتعلق: 

 :مدا|ì فريق �صاa واملعارصة -1
 الس1يد الرئFس،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
 74.15اللكمة يف ٕاطار م¨اقشة مرشوع قانون رمق ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول 

يتعلق eملنطقة املنجمية لتافHاللت وجفيج، ويه م¨اس1بة ٕال�راز و,ة نظر 
 Ûي يعدل قانوÃي طال انتظاره، واÃفريق¨ا حول هذا املرشوع قانون ا

، �رخي ٕا½شاء مركزية الرشاء والتمنية �لناحHة املعدنية 1960صادرا م¨ذ 
ؤسسة معومHة sمتتع eالس1تقالل املايل، هذه املؤسسة اليت مت لتافHاللت مك

 .)اكديطاف(ل�شمل ٕاقلمي جفيج  1975توس1يع جمال تد|لها س1نة 
و امسحوا يل يف البداية، الس1يد الرئFس، ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل جحم املؤهالت 

 60املعدنية اليت sزخر هبا املنطقة، واليت متتد ملساdة شاسعة تقدر حبوايل 
حتتضن مؤهالت كربى يف اGال املعدين، مت اس1تكشافها م¨ذ  2ٔ�لف لكم



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

31 

 )2016 غشت 2( 1437 شوال 28

فرتة �س1تعامر من طرف املصل¸ة الوطنية الفر½س1ية �لمسح اجليولو|، 
واليت |لصت ٕاىل ٔ�ن املنطقة من ٔ�غىن املناطق املعدنية ؤ�كرثها fراء من 

 .حHث المك واجلودة، خصوصا معادن الرصاص والزنك والباريتني
ايل مل يعد مساMدا Mىل املزيد من �س1تغالل |اصة �ري ٔ�ن الوضع احل

eلطرق التقليدية ·س�ب معق ا§متعدÛت وMدم قدرة املنجميني التقليديني 
Mىل مسا�رة ذà مبا يتطلب ٕاماكÛت مادية وتق¨ية @برية تفوق قدراهتم 

 .احملدودة
ئì لك ذà دفع ٕاىل التفكري واملطالبة eس1تغالل إالماكنيات املعدنية الها

اليت sزخر هبا املنطقة، Mرب ف�ح اGال �لمس�مثر�ن ا�Ãن ميتلكون الرشوط 
الرضورية لٕالس1تغالل املنجمي بطرق dديثة تعود eلنفع Mىل  وإالماكنيات

موارد بالدÛ ؤ�يضا، وeملوازاة مع ذM àىل التمنية �ق�صادية و�ج!عية 
رد الطبيعية، تعاين من تبعات لهذه املنطقة، اليت ال زالت رمغ غناها eملوا

العزa والفقر وا§هتمFش يف خمتلف اGاالت، ال يف التعلمي وال يف الص¸ة وال 
  . يف جمال الطرق والولوج ٕاىل املاء والكهرeء

لك ذà جعل املنطقة بعيدة لك البعد عن ٔ�هداف وفلسفة 
اÃي جعل من ٔ�مه ٔ�هدافه حتقHق التمنية �ق�صادية   1960ظهري
ج!عية �لمنطقة، |اصة فك العزa وsمنية املنطقة واحلفاظ Mىل و�

اس1تقرار ساكنهتا Mرب مقاربة sمنوية ¶س1هتدف الساكنة ·شلك م�ارش مبوجب 
م¨ح رخص اس1تغالل �لتنقHب Mىل املعادن وتوفري لك ٔ�شاكل اUمع هلم من 

 .تwٔطري وتوجHه ومساMدة تق¨ية و�س1تفادة من اQٓليات واملعدات و�ريها
 الس1يد الرئFس،

لقد طالبنا يف فريق اQٔصاa واملعارصة يف العديد من املناس1بات برضورة 
�ه!م eملنجميني التقليديني، eعتبارمه العمود الفقري لالس1تغالل املنجمي 
التقليدي eملنطقة وeلنظر ٔ�يضا لٔ(دوار �ق�صادية و�ج!عية اليت 

ٕاال  -يف نظرÛ  - وهذا �ه!م لن يتwٔىت  يقومون هبا يف جمال sمنية املنطقة،
Mرب احلفاظ Mىل احلقوق املك�س1بة لهذه الف
ة و¶شجيعها Mىل �خنراط يف 
تعاونيات وsك�الت قادرة Mىل �س1ت�ابة �لرشوط اجلديدة اليت يتطلهبا 

كام يتعني، eملوازاة مع ذà، ٕاMادة �عتبار . إالس1تغالل املنجمي eملنطقة
ق اليت الزالت تعاين من الفقر وا§هتمFش ومل تنل حقها من التمنية لهذه املناط

  .Mىل غرار eيق م¨اطق اململكة
 الس1يد الرئFس،

لقد ٔ�حضى لزاما الرفع من مس1توى املشاريع التمنوية مبنطقة �فHاللت 
وجفيج Mرب توطني مشاريع الب¬Hة التحتية واملشاريع �ج!عية اليت تعود 

ملنطقة مشاريع يتعني ٔ�ن ¶سامه فهيا الرشاكت �س�µرية eلنفع Mىل ساكنة ا
انطالقا من مسؤوليهتا �ج!عية جتاه املنطقة  اليت س1تلج املنطقة،

وساكنهتا، كام يتعني Mىل املسؤولني احملليني مراMاة الفلسفة اليت Rاء هبا 
ن الظهري احملدث �لاكديطاف، القامئة Mىل املقاربة التمنوية، اليت جتعل م

إال½سان حمور وهدف التمنية يف مشوليهتا، |اصة ؤ�ن بعض املسؤولني 

احملليني مل ¡س1توعبوا الظروف الصعبة اليت يعFش فهيا ساكنة املنطقة 
وفضلوا �ه!م مبصاحلهم اخلاصة Mىل �رجمة املشاريع اليت تعود eلنفع Mىل 

دM Ûىل خمتلف املنطقة وتؤهلها �ل¸اق �ر@ب التمنية اليت ¶شهدها م¨اطق بال
 �املس1توÔت، فكHف يعقل ٔ�ن هيمت رئFس ,ة eق�ناء س1يارات فارهة 

فاحض ملشاعر ساكنة املنطقة اليت ال زال بعضها يعFش  يف اس1تفزاز ولنوابه
يف ظل مقومات العصور الوسطى؟ وملاذا مسح لنفسه بتقدمي ترب�رات واهية 

ت لك ٔ�وراق التوت ال ¶سمن ساكنة اجلهة وال تغنهيا من جوع؟ لقد سقط
عن هؤالء وe�ٔنوا عن قدرات قل نظريها يف تغيري املواقف ؤ�ث��وا مبا ال يدع 
جماال �لشك مواههبم يف النصب Mىل فقراء هذا الوطن �لوصول ٕاىل ٔ�هداف 

 .خشصية بعدما تعودوا Mىل حHاة الرتف
 الس1يد الرئFس،

وة يف �متىن صادقني ٔ�ن �كون مرشوع القانون اÃي بني ٔ�يدينا خط
�جتاه الصحيح من R�ٔل املرور ٕاىل الرسMة القصوى لتمنية املنطقة 
و�س1ت�ابة حلاجHات ساكنهتا، كام �متناه ٔ�يضا Mامال ٔ�ساس1يا يف تطو�ر 
الصناMة املعدنية وا§هنوض هبا واس1تكشاف واس1تغالل املاكمن املعدنية اليت 

�صاد الوطين وMىل تعرفها م¨طقة �فHاللت وجفيج، مبا يعود eلنفع Mىل �ق 
املنطقة eلتمنية و�زدهار، àÃ فٕاننا يف فريق اQٔصاa واملعارصة نصوت 

  .eٕالجياب Mىل هذا املرشوع قانون

 :مدا|ì فريق العداa والتمنية -2
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 74.15اء فريق العداa والتمنية مبرشوع القانون رمق ننوه حنن ٔ�عض
املتعلق eملنطقة املنجمية لتافHاللت وجفيج، واÃي يعترب d�ٔد مشاريع 
الرتمجة إالسرتاتيجية املعدنية اجلديدة اليت اس1تجو�هتا خصوصيات وٕا@راهات 

  .هذا القطاع
من الصادرات الوطنية، % 30فالقطاع املعدين الوطين ميثل ½س1بة 

، ويوفر م¨اصب شغل تناهز %10و¡سامه يف الناجت اUا|يل اخلام ب 
م¨صب، ٕاال ٔ�ن القطاع املعدين |ارج الفوسفاط يعرف حتدÔت  40.000

  . @برية وتطورا حمدودا
وارتباطا بwٔهداف وحماور إالسرتاتيجية املعدنية، فٕان ٔ�مه اQٔهداف 

مرات املس1توى  3ز اQٔساس1ية sريم ٕاىل حتسني رمق املعامالت ليبلغ ما يناه
مليار درمه، والرفع من مس1توى �س�µرات يف  15احلايل، ٔ�ي ٔ�كرث من 

مليار درمه، Mالوة  4مرات لتصل ٕاىل  10جمال التنقHب والبحث العلمي 
  .ٔ�لف م¨صب شغل م�ارش M30ىل ٕاdداث 

ولعل هذا املرشوع Rاء الس1تدراك التwٔخر احلاصل يف جمال البحث 
e مثني املوارد واملؤهالت املعدنية اليت �زخر هبا والتمنية املنجميةsملنطقة و
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eطن ٔ�رض هذه املنطقة، ؤ�يضا Rاء هبدف اخنراط م¨طقة �فHاللت وجفيج 
يف اUينامHة اليت ¡شهدها القطاع املعدين وف�ح اGال ٔ�مام اس�µر القطاع 

افظة Mىل اخلاص وكذا املوا@بة �ج!عية �لصناع املنجميني التقليد�ن واحمل
  .حقوقها املك�س1بة

 :مدا|ì الفريق احلريك -3
 .·سم هللا الرمحن الرحمي
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 ، الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون رمق 
  .لتافHاللت وجفيج يتعلق eملنطقة املنجمية 74.15

يف البداية، البد من التنويه وإالشادة eلنقاش اجلاد اÃي عرف�ه لك 
ٔ�طوار م¨اقشة هذا املرشوع الهام يف جلنة الفالdة والقطاMات 
إالنتاجHة، حHث مت التعبري عن اQٔمهية اليت حيظى هبا هذا املرشوع 

ي والتمنوي قانون، وكذا الرغبة يف ٕاخراRه حىت يلعب دوره إالسرتاتيج
  .املتوP م¨ه

  الس1يد الرئFس،
ٕان هذا املرشوع Rاء مبجموMة من املق�ضيات الرئFس1ية ويتعلق 
اQٔمر eحلفاظ Mىل نفس احلدود �لمنطقة املنجمية لتافHاللت وجفيج 
وتقس1ميها ٕاىل م¨اطق تعرض Mىل املس�مثر�ن اخلواص Mىل ٔ�ساس 

µمج �س�Ûري وم�لغ حق الولوج املنافسة، ٔ�|ذا بعني �عتبار الرب
و½س1بة ا�Qٔوة، eٕالضافة ٕاىل ضبط sراخHص �س1تغالل املنجمي 

  .التقليدي
  الس1يد الرئFس،

ٕان الهدف الرئFيس من هذا املرشوع يت�ىل يف تطو�ر وٕاصالح وٕاMادة 
هيلكة النظام املنجمي التقليدي �لهنوض eلتمنية �ق�صادية و�ج!عية 

س اعتبار القطاع املعدين من ٔ�مه املوارد واع!د حمليا و,وÔ، لكن Mىل ٔ�سا
املنظور اجلهوي اجلديد �لتمنية، eٕالضافة ٕاىل الرتكزي Mىل املوا@بة �ج!عية 

  .�لصناع املنجميني التقليديني
  الس1يد الرئFس،

  .ٕاننا نؤكد eمس الفريق احلريك تفاMلنا إالجيايب مع هذا املرشوع الهام
  . تعاىل و�راكتهوالسالم Mليمك ورمحة هللا

VIII . ل�رش 27.14مرشوع قانون رمقe يتعلق مباكحفة �جتار:  

 :مدا|ì الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادلية -1
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ية يف ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادل 
  .يتعلق مباكحفة �جتار eل�رش 27.14م¨اقشة مرشوع قانون رمق 

ٕان مرشوع قانون موضوع م¨اقش�¨ا اليوم يف نص حقويق eم�ياز، نظرا 
لكونه Rاء وفاء اللزتامات بالدÛ اUولية وتزنيال ملق�ضيات دس1تورية، اليت 

  .ٔ�كدت Mىل رضورة موا,ة لك ��هتااكت حلقوق إال½سان
  لرئFس احملرتم،الس1يد ا

ال جيادل اdد ٔ�ن �جتار eل�رش يعد خرقا خطريا حلقوق إال½سان، لنه 
  .ي¬هتك حقه يف احلياة الكرمية واحلرية �لك ٔ�شاكلها

اجلديدة ¶س1هتدف اQٔطفال، مما يؤدي /وٕاجامال فٕان هذه الظاهرة القدمية

ة �ٓم¨ة وحقه يف التحFسايس ليمنو يف بQٔرر من ٕاىل حرمان الطفل من حقه ا

إاليذاء و�س1تغالل اجل¬يس، كام يصFب يف �الب اQٔحHان ال¬ساء، مما يعد 
رضe من رضوب إالهانة واحلط من الكرامة إال½سانية و�عتداء السافر 
Mىل حرمة إال½سان املنصوص Mىل حترميها وماكحفهتا يف لك املواثيق اUولية 

  .حلقوق إال½سان
  الس1يد الرئFس احملرتم،

ر Mامة بزتايد اجلرمية املنظمة Mرب الوطنية ومن مضهنا �جتار �رتبط الفق
eل�رش، اQٔمر اÃي جيعل التمنية املس1تدامة تتfٔwر ·شلك @بري هبذه الظاهرة 
اخلطرية، فاالجتار eل�رش �لكف �ق�صاد كثريا Mرب خفض Mائدات 
الرضائب وحتويالت املهاجر�ن، كام حيطم ال¬س1يج �ج!عي بتدمري 

قات اQٔرسية واGمتعية، وحرمان اQٔطفال من التعلمي، وميكن ٔ�ن يفامق العال
بيد . إاليدز/ مشالك الص¸ة العامة مKل ½رش فريوس نقص املناMة ال�رشية

ٔ�ن اfQٔر اQٔشد تدمريا يطال الض¸اÔ ٔ�نفسهم، ٕاذ يعانون من صدمات 
¨ت�ة نفس1ية وجسدية لبقHة ٔ�عامرمه، وقد ال ¡س1تطيعون العودة ٕاىل حHاة م 

يف جممتعهم، àÃ جيب التصدي لالجتار eل�رش وجيب متكني الض¸اÔ من 
  .الن�اة، ٕاذا ٔ�ردÛ �لتمنية املس1تدامة ٔ�ن تتحقق

  الس1يد الرئFس احملرتم،
ٕاننا يف الفريق �س1تقاليل، eلرمغ ٔ�ننا ½س�ل تwٔخر صدور مKل هذا 

مثن Mاليا النص نظرا Qٔمهيته البالغة ولتفيش هذه لظاهرة ·شلك خطري، � 
مق�ضيات هذا املرشوع نؤكد Mىل رضورة التصدي لهذه الظاهرة املعقدة 
اليت تتقاطع فهيا لك املعاين إال½سانية واحلقوقHة مع املبادئ القانونية 
والرشوط �ق�صادية و�ج!عية، كام تتدا|ل املفاهمي الوطنية Ueولية، 

لقارات وتت�اوز لك Mىل اعتبار ٔ�ن �جتار eل�رش يه قضية Mا�رة �
احلدود، بفعل الثورة التك¨ولوجHة اليت عرفهتا ال�رشية اليت سهلت طرق 

  .اسرتقاق واس1تغالل ال�رش
  الس1يد الرئFس احملرتم،

ٕان املرشوع اÃي حنن بصدد دراس1ته اليوم ي�سم eال½س�ام والتناسق، 
�رش، eلرمغ من ٔ�ننا كنا لو Rاء نصا قانونيا شامال ملاكحفة �جتار eل 

وخصوصا ال¬ساء واQٔطفال، ليك يعاجل الظاهرة ·شلك ٔ�دق ويضبط هذه 
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اجلرمية ويعاقب Mلهيا ·شلك مس1تقل، ولFس بنودا ممتمة Qٔحاكم مجموMة 
كام ٔ�ن مضامHنه ¶س1تحق إالشادة واليت جتسدت يف النص . القانون اجلنايئ

Mل�رش والشهود وe جتار� Ôىل التدابري امحلائية محلاية حضاM دم جترمي
الضحية ومساMدة الض¸اÔ اRQٔانب Mىل �ندماج يف احلياة �ج!عية 

  .و¶سهيل معلية رجوعهم ٕاىل ٔ�وطاهنم
للك هذه �عتبارات السالفة اÃ@ر، فٕان الفريق �س1تقاليل س1يصوت 
Mىل هذا النص eٕالجياب، Mىل اعتبار ٔ�ن جرمية �جتار eل�رش eتت تؤرق 

Qٓونة اQٔ|رية، فه�ي شلك من ٔ�شاكل الرق املعارص، كام الضمري العاملي يف ا
تعد ا�هتااك صار|ا حلقوق إال½سان وحرÔته اQٔساس1ية، وتتطلب ,دا @بريا 
وMدة مشاورات مع لك الفرقاء من ممثيل اQٔمة وجممتع مدين وsكKيفا �لجهود 

  .والتعاون Mىل املس1توى اUويل �لتصدي لهذه الظاهرة اخلطرية

 :اQٔصاa واملعارصةمدا|ì فريق  -2
  الس1يد الرئFس، 
  السادة الوزراء، 

  الس1يدات والسادة املس�شار�ن، 
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس فريق اQٔصاa واملعارصة مب�لس1نا املوقر، قصد 

يتعلق مباكحفة �جتار  27.14قانون رمق مرشوع املشاركة يف م¨اقشة 
  .eل�رش

ال الهجرة قامئة Mىل م¨ذ ٕاعامل س1ياسة Rديدة من طرف بالدÛ يف جم
مقاربة مشولية وٕا½سانية وحمرتمة حلقوق إال½سان، مت الرشوع يف مجموMة من 
إالصالdات اليت sريم ٕاىل تwٔهيل إالطار القانوين املتعلق �eلجوء، ودخول 

 . وٕاقامة اRQٔانب وماكحفة �جتار eل�رش
ومرشوع القانون املوجود بني ٔ�يدينا يندرج مضن س1ياسة تwٔهيل 

رتسانة ال�رشيعية املذ@ورة �لتالؤم مع �لزتامات اUولية �لمملكة ؤ�حاكم ال
  .2011دس1تور 

  الس1يد الرئFس،
¶شلك جرمية �جتار eل�رش ا�هتااك سافرا حلقوق إال½سان وٕاهدارا 
�لكرامة ال�رشية، eعتبارها ش? من ٔ�شاكل الرق والعبودية احلديثة، واليت 

وما . Qٔفراد واGمتع واUوM aىل dد سواءترضب ٔ�من وسالمة واس1تقرار ا
�زيد من خطورهتا هو ارتباطها ·ش1باكت ٕاجرامHة م¨ظمة ٔ�و عندما تصبح 
Mا�رة �ل¸دود الوطنية ٔ�و عند اس1هتدافها حضاÔ من ال¬ساء واQٔطفال 

  .واملهاجر�ن و�ريمه من الف
ات الهشة
اليت تؤكد ويف هذا الس1ياق، وا½س�اما مع الصكوك اUولية وإالقلميية 

Mىل رضورة سن ¶رشيعات وطنية ملنع جرامئ �جتار eل�رش ومعاق�ة 
مرsك�هيا وحامية ومساMدة الض¸اÔ وٕاdداث مؤسسات م�خصصة لت¬س1يق 

اخنرطت . الس1ياسات العمومHة يف هذا اGال وضامن تقHميها وت��ع تنفHذها
دفة ٕاىل ماكحفة اململكة املغربية يف دينامHة املنتظم اUويل وإالقلميي الها

وقد صادقت Mىل اتفاقHة اQٔمم املت¸دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة Mرب . الظاهرة
 2002ش1ت¬رب  19واملصادقة Mلهيا بتارخي  2000دج¨رب  13الوطنية يف 

  .و�روتو@ول م¨ع ومقع �جتار eل�رش رضورة مل¸ة
  الس1يد الرئFس،

مهية مرشوع قانون   ¡سعنا يف فريق اQٔصاa واملعارصة ٕاال ٔ�ن نذ@رال ٔwب
، اÃي ¡شلك يف نظرÛ لبنة -مة املتعلق مباكحفة �جتار eل�رش 27.14رمق

يف ٕاطار ٕاعامل س1ياسة Ûجعة يف جمال الهجرة ببالدÛ حمرتمة حلقوق 
التنصيص Mىل ٕاdداث جلنة وطنية اس�شارية خمتصة بتقدمي إال½سان، Mرب 

Ôبقضا ìات ٕاىل احلكومة ذات الصdل�رشلك املقرتe وقد .  ماكحفة �جتار
  :Rاء هذا املرشوع م�ضمنا ملا ييل

تزنيل الس1ياسة الوطنية اجلديدة اليت ٔ�طلقها صاحب اجلالa محمد  -
السادس، نرصه هللا، يف جمال الهجرة وا�لجوء اليت تتوP اع!د 

 رؤية ٕا½سانية م¨دجمة وشامì لقضاÔ الهجرة؛

اQٔول من الك�اب الثالث من  sمتمي ٔ�حاكم الباب السابع من اجلزء -
املتعلق  22.01مجموMة القانون اجلنايئ، ؤ�حاكم القانون رمق 

 .eملسطرة اجلنائية
  الس1يد الرئFس،

هذا املرشوع يندرج مضن دمعنا الاكمل للك " مع"تصوي�¨ا يف ا�لجنة 
املبادرات ال�رشيعية اجلادة وإالجيابية، يف ٕاطار املعارضة املسؤوa والهادفة 

 ا|رتÛها ٔ�ن sكون نرباسا لعملنا ال�رشيعي والرقايب يف فريق اQٔصاa اليت
مهية النقد والنقد اÃايت يف تدبري الشwٔن  ٔwيد والثابت ب@ٔQواملعارصة، وٕامياننا ا

 .العام، ؤ�ن إالعامل السلمي ملق�ضيات اUس1تور هو اخليار اÃي ارتضيناه
رشوع ٕاىل الربملان مل ا اويف اخلتام، البد من التذكري، بwٔن إالتيان هبذ

ٔ�كرث من ٔ�ي  - مبعزل عن إالصالح الشامل ملدونة القانون اجلنايئ �كرس 
النظرة التجزي�Hة �لحكومة يف مقار�هتا لٕالصالح، وهذا ما  -وقت مىض 

 73.15س1بق ٔ�ن جسلناه يف فريق اQٔصاa واملعارصة خبصوص قانون رمق 
ن اجلنايئ اÃي س1بق ٔ�ن يقيض بتغيري وsمتمي بعض ٔ�حاكم مجموMة القانو

  .عرضته احلكومة Mىل الربملان يف وقت سابق
وا½س�اما مع موقف¨ا اÃي MربÛ عنه من دا|ل ا�لجنة ا�تصة مبناس1بة 
م¨اقشة مضامني هذا املرشوع السالف اÃ@ر، س1نصوت Mىل مرشوع 

  . القانون eٕالجياب

 :مدا|ì الفريق احلريك -3
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  لسادة الوزراء احملرتمون،الس1يدات وا
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

وبعد، ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق احلريك ملناقشة مرشوع قانون 
  .يتعلق مباكحفة �جتار eل�رش 27.14رمق 
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يف البداية، ال تفوتنا الفرصة دون التنويه eلنقاش املسؤول والهادف 
يع وحقوق إال½سان ٔ�ثناء دراسة وم¨اقشة اÃي عرف�ه جلنة العدل وال�رش 

هذا املرشوع و�اكفة ٔ�عضاهئا كام ½ش1يد eلتفاMل إالجيايب �لحكومة يف 
  .خشص الس1يد الوز�ر

  الس1يد الرئFس،
تعترب ظاهرة �جتار eل�رش ظاهرة Mاملية، بل جرمية من اجلرامئ اQٔكرث 

من هتديد لكرامة خطورة Mىل الصعيد الوطين وإالقلميي واUويل، ملا ¶شلكه 
إال½سان وحريته، واليت ¶س1هتدف يف الغالب املس1تضعفني مهنم ا�Ãن يقعون 

  .حضية جمرمني ¡س1تغلون ٔ�وضاعهم الصعبة
لقد ٔ�حضى موضوع �جتار eل�رش بصوره املتباينة من ٔ�مه املوضوMات 
القانونية يف الوقت الراهن، سواء Mىل املس1توى اUويل ٔ�و إالقلميي ٔ�و 

فقد حظي هذا املوضوع eه!م اكفة اUول والعديد من املنظامت الوطين، 
مفن ,هتا ٔ�ولت م¨ظمة اQٔمم املت¸دة العناية لهذا املوضوع . اUولية وإالقلميية

من |الل ٔ�,زهتا ا�تلفة �Ìعوة ٕاىل موا,ة هذا النوع من اجلرامئ، 
من االتفاقHات  eعتبارها d�ٔد ٔ�شاكل اجلرمية املنظمة من |الل ٕا�رام العديد

اUولية، كام اهمتت املنظامت اUولية إالقلميية، وبصفة |اصة �حتاد 
اQٔورويب وRامعة اUول العربية، مباكحفة �جتار eل�رش، eٕالضافة ٕاىل اجتاه 
�البية ال�رشيعات املقارنة ٕاىل ٕاصدار ¶رشيعات |اصة لتجرمي هذه الظاهرة 

  .اليت ٔ�صبحت مع تنامهيا ب¬Hوية
  يد الرئFس،الس1 

ٕاهنا م¨اس1بة نؤكد فهيا كفريق حريك Mىل اMزتازÛ هبذه املبادرة 
ال�رشيعية، اليت ترتمج حرص احلكومة Mىل تزنيل مق�ضيات اUس1تور 
اجلديد وٕاخراج النصوص ال�رشيعية ٕاىل dزي الوجود، من |الل العمل Mىل 

خلربة اس�µر حصيì النقاشات العمومHة يف املوضوع وتعميق التفكري وا
الالزمة لوضع قانون يالمئ املعايري اUولية وإالقلميية، ملا àÃ من دور 

  . ٔ�سايس يف حامية حقوق وحرÔت املواطنني
  الس1يد الرئFس،

للك هذه �عتبارات، س1نصوت يف الفريق احلريك ٕاجياM eىل هذا 
  .النص

 . والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

حلسن ٔ�دعي eمس فريق التجمع الوطين مدا|ì املس�شار الس1يد  -4
 :لٔ(حرار

  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  ،ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق التجمع الوطين لٔ(حرار م�د|ال 

يتعلق مباكحفة �جتار eل�رش، كام وافق  27.14ملناقشة مرشوع قانون رمق 

 M ليه جلنة العدل وال�رشيع وحقوقM ي صادقتÃليه جملس النواب، وا
  .إال½سان eٕالجامع، وهو املرشوع املهم ذي البعد اUويل

  الس1يد الرئFس احملرتم،
½شكر الس1يد الوز�ر احملرتم Mىل هذا املرشوع اÃي Rاء ليالمئ 

ل، وهو ¶رشيعاتنا القانونية مع املواثيق واملعاهدات اUولية يف هذا اGا
املرشوع القانون اÃي من شانه قطع الطريق ٔ�مام العصاeت املنظمة احمللية 
واUولية اليت ¶س1تغل dاa الضعف واحلاRة والهشاشة اليت يعFشها اGمتع، 

  .eس1تعامل خمتلف ٔ�شاكل القرس ٔ�و �خ�طاف ٔ�و �ح�يال ٔ�و اخلداع
يل Mىل رغبة ٕان العقوeت املشددة اليت حيملها مرشوع القانون دل 

اململكة الصادقة يف احلد وحمارصة ظاهرة �جتار eل�رش واملسامهة من 
موقعها يف القضاء Mىل لك ٔ�شاكل ؤ�نواع الرق والعبودية اليت ترضب يف 
العمق ٔ�من واس1تقرار اQٔفراد واGمتع واUوM aىل dد سواء، |اصة ؤ�ن 

ل�شمل مجيع ٔ�شاكل  هذه العصاeت املنظمة طورت من ٔ�ساليهبا التقليدية
�س1تغالل اجل¬يس، السÝ1 اس1تعامل دMارة الغري و�س1تغالل عن طريق 
املواد إالeحHة، مبا يف ذà وسائل االتصال السخرة ٔ�و ال�سول ٔ�و 
�سرتقاق ٔ�و املامرسات الش�هية eلرق ٔ�و �زع اQٔعضاء ٔ�و �زع اQٔ½س�ة 

لت�ارب واQٔحباث الطبية ال�رشية ٔ�و بيعها ٔ�و �س1تغالل عن طريق ٕاجراء ا
Mىل اQٔحHاء ٔ�و اس1تغالل خشص �لقHام بwٔعامل ٕاجرامHة ٔ�و يف الزناMات 

  .املسل¸ة
 àٔى عن هذه الظاهرة، بل ٔ�كرث من ذwست مبنFل Ûن بالدQٔ ومبا
ٔ�صبحت م¨طقة عبور بعد sزايد ٔ�فواج املهاجر�ن، اكن لزاما إالرساع يف 

نائية وجعلها يف مس1توى طموdات ٕاخراج هذا املرشوع لتدعمي sرسان�¨ا اجل 
  .بالدÛ الرامHة لالرتقاء مبنظوم�نا القضائية واحلقوقHة يف العامل

  الس1يد الرئFس احملرتم،
من م¨طق ان!ئنا لٔ(�لبية احلكومHة، وحHث ٕان هذا املرشوع القانون 
¡سعى محلاية ال�رش من اكفة ٔ�شاكل �س1تغالل واحلرمان من احلرية وٕاهدار 

س1نة مع ¶شديد  18ٕال½سانية، |اصة اQٔش*اص القارص�ن دون الكرامة ا
العقوبة يف هذه احلاa، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ(حرار س1نصوت 
Mلهيام eٕالجياب، مللء الفراغ القانوين يف قانوننا اجلنايئ، طالبني من احلكومة 

ات إالرساع يف ٕاخراج مدونة شامì �لقانون اجلنايئ sراعي اكفة املتغري 
  .واdQٔداث امل�سارMة اليت يعرفها اGال احلقويق يف العامل

 .والسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا|ì فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -5
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

    الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب  ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس
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يتعلق مباكحفة  27.14مبناس1بة املناقشة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 
  .الت�ار eل�رش

    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

   الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املزنليني Qٔeمس صادق¨ا Mىل مرشوع قانون يتعلق eلعامالت والعامل 
  .اÃي ٔ�عطى حقوقا ٔ�كرب لهذه الف
ة اليت طاملا حلقها احليف والظمل

وق�ل ذà ٔ�عطى صاحب اجلالa، نرصه هللا، تعلÝته السامHة من اRل 
اdرتام حقوق املهاجر�ن املتواRد�ن فوق الرتاب الوطين يف وضعية �ري 

تع هبا املواطنون قانونية والتعامل معهم eٕ½سانية وم¨حهم نفس احلقوق اليت �مت 
  .املغاربة

املتعلق مباكحفة �جتار  27.14واليوم نناقش مرشوع قانون رمق 
وهو . eل�رش، واÃي يؤطر الظاهرة eع!د البعد�ن احلقويق وإال½ساين

، السÝ1 فÝ يتعلق 2011قانون ميتح من املق�ضيات اليت @رسها دس1تور 
وٕاعامل ... ¬س والعرق وا�لونحبظر وماكحفة لك ٔ�شاكل ا§متيزي ·س�ب اجل 

  .�لزتامات اUولية لبالدÛ يف جمال ماكحفة �جتار eل�رش
ٕانه قانون بwٔمهية eلغة، يتوP التصدي لهذه الظاهرة العا�رة �لقارات، 

  . واليت ٔ�|ذت ٔ�بعادا معقدة eلنظر ٕاىل الش1باكت املتطورة اليت حتر¿ها
الظاهرة eه!م املنتظم  وانطالقا من خطورة هذه الش1باكت، اس1تfٔwرت

 2000واخنراط املغرب م¨ذ س1نة . اUويل م¨ذ ٔ�زيد من عقد�ن من الزمن
يف ٔ�كرث من اتفاقHة و�روتو@ول دوليني يعنيان مباكحفة �جتار eل�رش وحظر 
�جتار Qٔeش*اص واس1تغالل الغري واالتفاقHة املتعلقة بوضعية الالج
ني 

 الزتاما لبÛÌ من R�ٔل التصدي لهذه و�ريها من االتفاقHات اليت ¶شلك
  .الظواهر ومالءمة ¶رشيعنا الوطين مع هذه االتفاقHات

  الس1يد الرئFس، 
  الس1يدات والسادة،

وحنن نناقش مضامني هذا املرشوع، البد من التنويه وإالشادة Ueور 
الهام اÃي تقوم به م¨ظامت اGمتع املدين Mىل مس1توى ماكحفة ظاهرة 

  .�رش�جتار eل 
كام ال يفوتنا دعوة احلكومة لبذل ٔ�قىص ,د من R�ٔل مالءمة ال�رشيع 
الوطين مع مضامني االتفاقHات اUولية اليت صادقت Mلهيا بالدÛ، |اصة 

  .ت� املتعلقة eحلقوق واحلرÔت

  :مدا|ì الفريق �شرتايك -6
  الس1يد الرئFس،
  الس1يد الوز�ر،

  الس1يدات والسادة املس�شارون،
هذا املوضوع Ûبعة من موقع املغرب �سرتاتيجي والال ٔ�من ٕان راهنية 

اÃي يعرفه ج¨وبه مما جيعs عرضة �لعصاeت اليت تتاجر eل�رش، مشريا ٕاىل 
ٔ�ن املغرب قام مبجهودات @برية يف جمال الهجرة حتتاج ٕاىل تعز�زها برتسانة 

ٕاىل تقدمي قانونية، كام ٔ�ذ@ر ٔ�ن الفريق �شرتايك مب�لس النواب اكن س1باقا 
  .مقرتح قانون م�علق eالجتار eل�رش

�جتار eل�رش ¡شلك ظاهرة Mاملية ٔ��لب حضاÔها من ال¬ساء 
àٓخر معين بذQو¡شلك هذا املوضوع خرقا . والف�يات، كام ٔ�ن املغرب هو ا

ففي لك س1نة يقع . حلق إال½سان يف احلياة واحلرية والتحرر من العبودية
Ôٓالف من الض¸اQات ا
يف ٔ�يدي املتاجر�ن eل�رش Qٔغراض �س1تغالل  م

اجل¬يس والعمل القرسي وٕازاa اQٔعضاء وال�سول والعبودية املزنلية والزواج 
  .إالج�اري

مليون خشص يف  27¿شف ٔ�نه يوRد  2011التقر�ر اQٔمر�يك لس1نة 
، كام %80وضعية العبودية يف العامل، متثل ال¬ساء والف�يات مضهنم ½س1بة 

تغالل اجل¬يس ٔ�كرث ٔ�شاكل �جتار eل�رش ش1يوMا ٕاذ يبلغ ¡شلك �س1 
، وتقدر قمية الت�ارة الس1نوية %18، ٔ�ما معل السخرة فHبلغ %79½س1بة 

ببليون دوالر، مما ¡سامه يف تفعيل غس1يل  �32لمتاجر�ن Qٔeش*اص 
اQٔموال وٕاهدار املواد إال½سانية واملادية ودمع ٔ�½شطة �ق�صاد اQٔسود 

يه الوMاء الرضييب والتwٔثري Mىل مزيان املدفوMات وموازنة والفساد و¶شو 
  .اUوa ؤ�سعار الرصف

 ìٕاننا نعترب يف الفريق �شرتايك ٔ�ن املغرب حبمك موقعه اجلغرايف كق�
ٕافريقHة مزتايدة حتول من بÌ مصدر وعبور �لهجرة ٕاىل دوa �س1تق�ال، 

نظمة و�جتار يف وهذا ٔ�دى ٕاىل |لق وتدعمي ش1باكت دولية �لجرمية امل 
ال�رش، ٕاذ ¿شف تقر�ر الرابطة املغربية �لمواطنة وحقوق إال½سان حول 
�جتار eل�رش eملغرب ومبخÝت تندوف، ٔ�ن Mدد ش1باكت �جتار eل�رش 
eملغرب، واليت متك¨ت مصاحل اQٔمن الوطنية من ٕالقاء الق�ض Mىل ٔ�عضاهئا 

ش1بكة، ٔ��لهبا  405 وصل ٕاىل ما مجموMه 2011و 2009ما بني س¬يت 
كام ٔ�ن التقر�ر نفسه ٔ�وحض ٔ�ن �جتار . ي¬شط بني اUار البيضاء والق¨يطرة

eملغربيات واس1تغاللهن يف اMUارة، اس�¨ادا Uراسة مHدانية ½رشهتا مؤسسة 
من املغربيات ا�لوايت  %70احلسن الثاين �لمغاربة املقميني eخلارج، تفHد ٔ�ن 

. مت هت�ريهن عن طريق ش1باكت اMUارة هاجرن لبÌان عربية |ليجية
ٔ�لف مغربية تعFش  20ؤ�شارت دراسة ٔ�خرى ٕاىل وجود ما ال يقل عن 

ؤ�شار تقر�ر اخلارجHة املغربية . ٔ�وضاع اس1تغالل R¬يس ·شع يف بÌان عربية
 2000ٕاىل ٔ�ن العامصة السورية وdدها بلغ هبا ما ¡سمى eلف¨اÛت املغربيات 

  .مواطنة مغربية
يع يعترب خطوة جريئة وdامسة من مسار تطو�ر ٕاطارÛ هذا ال�رش 

  .القانوين الوطين املتعلق مباكحفة �جتار eل�رش
�متثل ا½شغالنا اQٔول يف @يفHات اس1تحضار املعطى املمتثل يف @ون ٔ�ن 

�روتو@ول م¨ع ومقع ومعاق�ة �جتار Qٔeش*اص، وخباصة ال¬ساء واQٔطفال، 
هو ممكل التفاقHة اQٔمم  2011ٔ��ريل  25 اÃي انضم ٕاليه املغرب بتارخي
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املت¸دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة Mرب الوطنية، وينص البند اQٔول من املادة 
  . اQٔوىل من الربوتو@ول Mىل ٔ�ن تفسري الربتو@ول �كون مقرتe ÛالتفاقHة

ٕان هذا الرتابط، من و,ة نظر حقوقHة، ال ي¬�غي ٔ�ن خيزتل فقط يف 
واملوضوعي التفاقHتني دوليتني، وٕامنا ي¬�غي ٔ�ن �كون مو,ا الرتابط العضوي 

وحمددا لتفكريÛ يف لك القضاÔ املتعلقة eسرتاتيجيات جترمي �جتار eل�رش 
مضن إالطار القانوين الوطين وحامية حضاÔ �جتار، مع اdرتام اكمل حلقوقهم 

، eعتبارمه احللقة إال½سانية، مع ٕايالء �ه!م اخلاص طبعا �ل¬ساء واQٔطفال
اQٔضعف يف املنظومة إالجرامHة لالجتار eل�رش وكذا يف لك القضاÔ املتعلقة 

  .بتعز�ز التعاون بني اUول لتحقHق ٔ�هداف الربتو@ول املذ@ور
ٕان هذا ال�رشيع �ك�يس ٔ�مهية |اصة eل¬س1بة لبالدÛ، سÝ1 يف ٕاطار 

س1ياق حتدÔت اجلرمية  الس1ياسات العمومHة اجلديدة املتعلقة eلهجرة ويف
املنظمة العا�رة �ل¸دود وا�اطر إالرهابية ويه لكها س1ياقات ¶س1تلزم بلورة 
تدابري قانونية وتدابري س1ياسات معومHة Ûجعة محلاية الف
ات الهشة اQٔكرث 

  . عرضة �اطر
�س1تغالل يف ٕاطار �جتار eل�رش، سÝ1 مبختلف اQٔشاكل املنصوص 

ويبدو ٔ�ن مرشوع القانون وكذا التعديالت . من الربتو@ول M3لهيا يف املادة 
  .القانونية املرتق�ة Mىل القانون اجلنايئ تقدم ٔ�جوبة هامة يف هذا املنحى

 الس1يد الرئFس،
ٕان مرشوع القانون لFس شامال، و|اصا ملاكحفة �جتار eل�رش، 

ة وخباصة ال¬ساء واQٔطفال، وهو من شwٔنه ٔ�ن خيلق ارتبااك يف املامرس
  .القضائية، و¡س�ب يف Mدم معاجلة الظاهرة يف مشوليهتا

ونقرتح هبذا اخلصوص رضورة تصد�ر القانون بديباRة ي¬�غي ٔ�ن ت�¨اول 
ظاهرة �جتار eل�رش يف مشوليهتا، وجبميع ٔ�صنافها، وتذ@ر eملق�ضيات 
اUس1تورية املرتبطة حبقوق إال½سان Mامة، وeحلقوق إال½سانية �ل¬ساء 

امات اUولية �لمغرب، |اصة املواثيق واالتفاقHات اUولية ذات وeاللزت 
م¨ع ومقع ومعاق�ة �جتار eل�رش وخباصة "الصì، مع الرتكزي Mىل �روتو@ول 

، املمكل التفاقHة اQٔمم املت¸دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة Mرب "ال¬ساء واQٔطفال
 .الوطنية، واÃي انضم ٕاليه املغرب

" امجلاMة إالجرامHة املنظمة" ف ٔ�خرى من ق�يلٕاضافة ٕاىل تعاري -
وتدقHقها، كام نصت Mىل ذà االتفاقHة اUولية " اجلرمية Mرب الوطنية"و

ملاكحفة اجلرمية املنظمة Mرب الوطنية، ملا يف ذà من ٔ�مهية يف ضامن التطبيق 
 الفعال �لقانون؛

عوض ٕاضافة التجرمي ·شلك واحض �لمتورطني يف التنظمي والتوجHه،  -
�ق�صار Mىل جترمي ارsاكب اجلرمية واملسامهة فهيا ¿رشيك، eٕالضافة ٕاىل 
 àة املنظمة يف اجلانب اجلزايئ، وذHات إالجرامMٕادراج معاق�ة عنارص امجلا
متاش1يا مع الربوتو@ول اÃي يقيض بتجرمي لك السلو@يات املتضمنة يف تعريف 

Mا�را �ل¸دود "ك �جتار Qٔeش*اص بغض النظر عام ٕاذا اكن السلو 
، Mالوة Mىل ٕاMادة "جامMة ٕاجرامHة م¨ظمة"ٔ�و اكن من فعل " الوطنية

صيا�ة بعض الفصول �لتنصيص Mىل تدابري واحضة تلزم بتوفري امحلاية 
الاكمì �لض¸اÔ والشهود وبتقدمي املساMدة هلم، مع رضورة احملافظة Mىل 

M ساس1ية، مث التنصيصQٔىل توفري احلقوق @رامهتم إال½سانية وحقوقهم ا
إال½سانية �لضحية ومتكHهنا من احلق يف عرض �ٓراهئا واح�ياRاهتا ومصاحلها 
ودواعي قلقها واحلق يف الوصول ٕاىل املعلومة بصدد التدابري والربامج اخلاصة 

 حبامية الض¸اÔ واحلق يف فرتة التعايف والتفكري؛
 يتعرض رضورة التنصيص Mىل التعويض املادي عن ��هتااكت اليت -

لها الض¸اÔ، مع |لق صندوق ملساMدة الض¸اÔ �كون مصدره مداخHل 
مؤسسات حكومHة ختلق لهذا الغرض eٕالضافة لٔ(موال احملجوزة من 

  . ش1باكت �جتار Qٔeش*اص
ٕايالء ٔ�مهية |اصة �ل¬ساء، حبمك العنف اخلاص اÃي ميارس Mلهين،  -

لوقايئ وامحلايئ، Mلام ٔ�ن ¡شمل اQٔبعاد الثالثة، ويه البعد العقايب وا
�روتو@ول م¨ع ومقع وم¨اهضة �جتار eل�رش، |اصة eل¬ساء واQٔطفال، 

 .يتعرض للك هذه اQٔبعاد

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -7
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
e مس فريق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة

يتعلق مباكحفة  27.14املس�شار�ن، مبناس1بة م¨اقشة مرشوع قانون رمق 
�جتار eل�رش، ؤ�غتمن هذه املناس1بة Qٔتقدم eلشكر اجلزيل ٕاىل الس1يد 

  .الوز�ر Mىل العرض القمي اÃي تقدم به ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة
  الس1يد الرئFس،

وع قانون يف ٕاطار وفاء املغرب eلزتاماته اUولية، يwٔيت هذا املرش 
وتفعيال ملق�ضيات اUس1تور املغريب اÃي نص Mىل رضورة التصدي لاكفة 
ا�هتااكت حقوق إال½سان وضامن ولوج حضاÔ اQٔفعال إالجرامHة محلاية قضائية 
م¨صفة وتوفري حامية |اصة �لف
ات الضعيفة والهشة، وتزنيال �لس1ياسة 

جلديدة اليت ٔ�طلقها امل� محمد السادس يف جمال الهجرة وا�لجوء الوطنية ا
 .واليت تتوP اع!د رؤية ٕا½سانية م¨دجمة وشامì لقضاÔ الهجرة

ويعمتد هذا املرشوع Mىل Mدة قمي ٔ�ساس1ية تتعلق بعدم ا§متيزي جتاه 
اQٔش*اص حضاÔ �جتار eل�رش وم¨ع لك ٔ�شاكل �جتار eل�رش مبختلف 

لياهتا وتناسب العقوبة مع خطورة الفعل اجلريم وحامية الف
ات صورها وجت 
 .الضعيفة والهشة من الض¸اÔ والسÝ1 اQٔطفال وال¬ساء

كام �رsكز Mىل م�ادئ الولوج ٕاىل اخلدمات العمومHة واملصل¸ة الفضىل 
�لضحية والتعايف اجلسدي والنفساين وإالعفاء من العقوبة يف dاa التبليغ 

ل ارsاكهبا وحتديد هوية الض¸اe ،Ôٕالضافة ٕاىل م�ادئ تقدمي عن اجلرامئ ق�
املساMدة القانونية الالزمة �لض¸اÔ وتFسري س1بل اندماج الض¸اÔ يف احلياة 
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 .�ج!عية، وكذا تFسري عودهتم الطوعية ٕاىل بÌمه اQٔصيل
  الس1يد الرئFس،

مباكحفة Rد�ر Ãe@ر ٔ�نه eلرمغ من ٔ�مهية هذا املرشوع قانون املتعلق 
�جتار يف ال�رش، فالبد من ¶سجيل مجموMة من املؤا|ذات يف فريق¨ا 
 ÛÌىل هذا املرشوع قانون؛ويه الظاهرة اليت هتم بM حتاد املغريب �لشغل�
املغرب @ون هذا القانون مل يتضمن تصد�ر وفHه ٕاشارات وٕاdاM aىل قوانني 

اجلنايئ ما س1ي*لق ارتبااك  ٔ�خرى مKل قانون املسطرة اجلنائية ٔ�و Mىل القانون
  .Uى اجلسم القضايئ

ومن ,ة ٔ�خرى، يف الوقت اÃي اكن جيب ان �كون . هذا من ,ة
هذا القانون شامال وحمددا �لظاهرة ·شموليهتا، فٕان اUوa مل حتدد 
مسؤوليهتا يف تفيش هذه الظاهرة، وال تعطي Uورها طابع إاللزامHة يف 

، ٕاضافة ٕاىل Mدم الزتام اUوdeٕ aداث حتمل مسؤولية حامية املواطنني
مراكز اس1تق�ال �لض¸اÔ ا�Ãن يلجؤون ٕاىل السلطات، رمغ ما لها من ٔ�مهية 

  .يف حام�هتم ويف تعافهيم من ا8ٓQر اليت |لفهتا يف نفوسهم ؤ�جسادمه الظاهرة
  الس1يد الرئFس،

ع ٕاذ نعرب يف فريق¨ا �حتاد املغريب �لشغل عن ارتياح¨ا لهذا املرشو
قانون املتعلق مباكحفة �جتار يف ال�رش، وذà تفاMال مع توصيات اGمتع 
اUويل ومذ@رات اQٔحزاب الس1ياس1ية وامجلعيات ال¬سائية، ٕاال ٔ�ن هذا 
املرشوع قانون ال يعدو ٔ�ن �كون ٕاال sمتÝ ملق�ضيات القانون اجلنايئ �رة 

مال و|اصا ملاكحفة واملسطرة اجلنائية �رة ٔ�خرى، دون ٔ�ن �كون قانوÛ شا
ظاهرة �جتار يف ال�رش وخباصة ال¬ساء واQٔطفال، مما من شwٔنه ٔ�ن خيلق 

  .ارتبااك يف املامرسة القضائية، و¡س�ب يف Mدم معاجلة الظاهرة يف مشوليهتا
ويف نفس الس1ياق، فٕان هذا املرشوع قانون مل يتضمن تعاريف اكفHة 

وتدقHقها، ملا " رمية Mرب وطنيةاجل"و" امجلاMة �جرامHة املنظمة"من ق�يل 
يف ذà من ٔ�مهية يف ضامن التطبيق الفعال �لقانون، كام مل جيرم ·شلك 
واحض �لمتورطني يف التنظمي والتوجHه، عوض �ق�صار Mىل جترمي ارsاكب 
اجلرمية واملسامهة فHه ¿رشيك، eٕالضافة ٕاىل ٕادراج معاق�ة عنارص امجلاMات 

  .انب اجلزايئإالجرامHة املنظمة يف اجل
  الس1يد الرئFس،

بناء Mىل ما س1بق، وا½س�اما مع موقف¨ا املعرب عنه دا|ل ا�لجنة 
الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Mىل مرشوع القانون، فٕاننا نصوت 

 .Mليه بنعم

 :مدا|ì مجموMة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل -8
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  وزراء احملرتمون،الس1يدات والسادة ال

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¡رشفين ٔ�ن �ٓ|ذ اللكمة eمس مجموMة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل 

املتعلق مباكحفة �جتار يف  27.14.مبناس1بة عرض مرشوع القانون رمق
  .ال�رش

تعترب ظاهرة �جتار eل�رش ظاهرة معقدة يتدا|ل فهيا احلقويق 
 والقانوين eالق�صادي و�ج!عي كام تعد ٔ�يضا ظاهرة Mا�رة eٕال½ساين
  .�لقارات

Mىل اعتبار ٔ�نه  فاالجتار eل�رش يعد ا�هتااك خطريا حلقوق إال½سان، 
خيرق احلق يف احلياة واحلرية والتحرر من العبودية جبميع ٔ�شاكلها، فضال 

eل�رش  عن @ونه ¡س1هتدف Mىل اخلصوص اQٔطفال، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن �جتار
يصFب يف �الب اQٔحHان ال¬ساء، مما يعد رضe من رضوب إالهانة واحلط 

  .من الكرامة إال½سانية و�عتداء السافر Mىل حرمة إال½سان
وقد معل املغرب Mىل �خنراط يف املنظومة اUولية حلقوق إال½سان 

وMة مجمذات الصì مباكحفة ظاهرة �جتار eل�رش، حبيث قام eملصادقة Mىل 
  .االتفاقHات والربوتو@والت اUوليةمن 

ويف ٕاطار وفاء املغرب eلزتاماته اUولية وهنج اس1تكامل إالطار 
املؤسسايت والقانوين لبناء دوa احلق والقانون، تتوجيا لنضاالت احلركة 
احلقوقHة وفعاليات Gمتع املدين، Rاءت هذه املبادرة ال�رشيعية اليت sروم 

نع جرامئ �جتار eل�رش ومعاق�ة مرsك�هيا وحامية وضع ¶رشيع وطين مل 
Ôدة الض¸اMاملتعلق  27.14وهكذا فقد تضمن مرشوع القانون رمق . ومسا

مباكحفة �جتار eل�رش مق�ضيات هتم وضع تعريف موسع لالجتار eل�رش، 
وفقا �لمعايري اUولية وحتديد اQٔفعال اجلنائية، كام تضمن مرشوع هذا 

ما زجرية تطبق يف حق اجلناة ا�Ãن تث�ت ٕادا�هتم و¶شدد القانون ٔ�حاك
العقوبة يف حق املوظف العمويم اÃي ¡س1تغل وظيف�ه الرsاكب اجلرمية ٔ�و 
¶سهيل ارsاكهبا و¶شدد العقوبة يف dاa اجلرامئ املرsك�ة ضد اQٔطفال واملرٔ�ة 

وتنص مق�ضيات مرشوع هذا . احلامل واQٔش*اص يف وضعية صعبة
ضا Mىل حامية الض¸اÔ والشهود ٔ�و اخلرباء ٔ�و املبلغني وMىل القانون ٔ�ي

ٕاdداث مؤسسة م�خصصة لت¬س1يق ٕاجراءات ماكحفة �جتار يف ال�رش 
  . والوقاية م¨ه

ٕاننا يف الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل �مثن هذه املبادرة ال�رشيعية، ولو 
شامل و|اص ٔ�هنا ال sرىق ٕاىل ما نطمح ٕاليه، حبيث نقرتح ٕاخراج قانون 

  .ملاكحفة �جتار eل�رش، بدال عن الصيغة اليت Rاء هبا مكمتم �لقانون اجلنايئ
ويف نفس الس1ياق، ومن R�ٔل تفعيل مق�ضيات مرشوع هذا القانون، 

  :نقرتح مجموMة من املالحظات و�قرتاdات واملمتثì ٔ�ساسا يف

تنظمي محالت �لتوعية Mىل مس1توى القطاع الس1يا+ وامجلهور  -
 واسع @وس1يì �لوقاية ضد الس1ياdة اجل¬س1ية؛ال

بلورة خطة معل وطنية ملاكحفة �جتار eل�رش وفق مقاربة  -
 ¶شار@ية وهنج ¶شاوري؛

وضع �رÛمج sكو�ن |اص لتعز�ز قدرات املسؤولني Mىل ٕانفاذ  -
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رشطة مراق�ة احلدود، اQٔمن (القوانني املرتبطة مباكحفة �جتار Qٔeش*اص 
 ؛)اخل...ليك، القضاء،الوطين، اUرك امل

تقوية الرشااكت مع امجلعيات العامì يف جمال ماكحفة �جتار  -
 eل�رش وحامية الض¸اÔ؛

وزارة العدل، وزارة اUا|لية، وزارة (ٔ�ن تدمج الوزارات املعنية  -
الشؤون اخلارجHة والتعاون، الوزارة امللكفة eملغاربة املقميني يف اخلارج 

ظاهرة �جتار ...) �شغيل والشؤون �ج!عيةوشؤون الهجرة، وزارة ال 
 eل�رش مضن نظمها املعلوماتية مجلع املعلومات؛

تقوية الرتسانة القانونية ومالءمهتا مع املواثيق اUولية املتعلقة   -
 مباكحفة �جتار eل�رش؛

تFسري س1بل اندماج الض¸اÔ اRQٔانب يف احلياة �ج!عية  -
 قامهتم؛و¶سهيل عودهتم ٕاىل بÌان إ 

رضورة حتديد معايري دقHقة عند معاجلة ظاهرة �جتار eل�رش،  -
 |اصة فÝ يتعلق MUeارة والبغاء Uى الراشد�ن؛

القHام eلتدابري �س��اقHة لرصد احلاالت املرتبطة بظاهرة �جتار  -
 .eل�رش

وMالوة Mىل هذه �قرتاdات، جيدر إالشارة ٕاىل بعض املالحظات 
 Ýييلجنملها ف:  

مل يتضمن نص مرشوع هذا القانون ديباRة sربط حمتواه Ueس1تور  -
  وeالتفاقHات اليت صادق Mلهيا املغرب يف هذا اGال؛

مل تمت إالشارة ٕاىل ظاهرة ¶شغيل اQٔطفال والطفالت كف
ة هشة  -
  معرضة لالس1تغالل؛

غياب ٕاحصائيات دقHقة ومعطيات مفصì حول هذه الظاهرة eملغرب  -
  صعوبة الوصول ٕاىل الض¸اÔ؛ ·س�ب
  .Mدم توفر ب¬Hات لالس1تق�ال توفر �لض¸اÔ اUمع النفيس والقانوين -

وخ�اما، ندعو احلكومة ٕاىل ٔ�ن تربهن Mىل ٕارادة حقHقHة ٕالخراج 
وتطبيق القوانني املتعلقة حبقوق إال½سان، وذà متاش1يا مع ما ينص Mليه 

  . فرضها االتفاقHات اUوليةدس1تور اململكة واdرتاما لاللزتامات اليت ت

IX . يتعلق مبراق�ة وجزر ا�الفات يف جمال  66.12مرشوع قانون رمق
 :التعمري والبناء

 :مدا|ì الفريق �س1تقاليل �لوdدة والتعادلية -1
¡رسين و¡رشفين الس1يد الرئFس احملرتم ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق 

مبراق�ة وزجر املتعلق  �66.12س1تقاليل ملناقشة مرشوع قانون رمق 
ا�الفات يف جمال التعمري والبناء هذا املرشوع قانون، اÃي يتضمن مجموMة 
من املق�ضيات إالجيابية اليت س1تعمل Mىل وضع dد GموMة ومجì من 
�خ�الالت واملامرسات �ري القانونية، اليت يعرفها جمال التعمري، وكذا 

Ûفضال عن @ونه وحض وبني تطويق وحمارصة ظاهرة البناء العشوايئ ببالد ،
�خ�صاصات، كام dدد املسؤوليات يف مراق�ة جمايل التعمري والبناء كام ٔ�ننا 
½ش1يد ب�¨صيص Mىل ¶سوية الوضعية القانونية �لبناÔت القامئة مع مراق�ة 
جودة البناء، ٕاضافة Mىل ٕاجراءات تقيض بتعز�ز املراق�ة وتفعيل املق�ضيات 

  .الزجرية
  الس1يد الرئFس،
  الس1يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
ٕاىل Rانب هذه إالجيابيات املتضمنة يف هذا املرشوع، فٕانه ينطوي 

  :كذM àىل بعض النقائص اليت نوردها كام يلــي

Mدم ٕارشاك الهيwٔة املهنية تفعيال ملبدٔ� املقاربة ال�شار�كة املنصوص  -
لها لتنقHح وٕاغناء  Mلهيا يف اUس1تور ٔ�ثناء حتضري هذا املرشوع d�eٕة الفرصة

 مضامHنه؛

½س�ل ٔ�ن هذا املرشوع فHه sراجع عن مك�س1بات اUميقراطية  -
احمللية، حHث نطالب يف هذا اGال بتعز�ز اخ�صاصات وصالحHات رؤساء 

 .امجلاMات يف جمال التعمري ومالءمهتا مع مق�ضيات القوانني املنظمة �لجامMات
ات الناجتة عن كرثة ½س�ل كذM àدم الوضوح يف حتديد املسؤولي

املتد|لني يف جمال التعمري، مع تwٔ@يدM Ûىل ربط املسؤولية eحملاس1بة تفعيال 
ملق�ضيات اUس1تور، كام ندعو ٕاىل رضورة مراMاة اGاالت فÝ يتعلق بتطبيق 
إالجراءات واملساطر الواردة يف هذا القانون وا§متيزي بني اGالني احلرضي 

ية والسهلية وامجلاMات املغطاة بو8ئق التعمري والقروي واملناطق اجلبل 
واملناطق �ري املشموa هبا وبني اQٔش*اص اÃاتيني ا�Ãن يقومون ب�شHFد 

  .م�اين لفائدهتم واملس�مثر�ن ٔ�ي املنعشني العقاريني
  الس1يد الرئFس،
  الس1يد الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
وع قانون، املنصوص Mلهيا يف هذا املرش " العقوeت"ٕانه خبصوص 

، بدل تو� dلول sراعي اجلوانب "احللول الزجرية"نالحظ ٔ�نه اعمتد Mىل 
�ج!عية والتمنوية، مقرتdني يف هذا الباب هنج س1ياسة وقائية، لتطويق 
الظواهر وإالشاكالت املطروdة يف جمال التعمري والبناء ق�ل ا�لجوء ٕاىل 

  .املق�ضيات الزجرية

 :ارصةمدا|ì فريق اQٔصاa واملع -2
 الس1يد الرئFس،
 السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�سامه eمس فريق اQٔصاa واملعارصة يف م¨اقشة مرشع قانون 

يتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء، وهو ما  66.12رمق 
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ال  - ¡شلك فرصة لتوضيح و,ة نظرÛ حول هذا املرشوع الهام، واÃي 
س1يجيب Mىل العديد من إالشاكالت التنظميية اليت يعاين مهنا جمال  -a حما

التعمري والبناء ببالدÛ، حبيث ٔ�نه وضع اQٔسس ملعاجلة اس��اقHة Ûجعة 
ملظاهر البناء �ري القانوين من ,ة، وجتاوز اخ�الالت املنظومة احلالية من 

ق�ني صالحHة |الل توضيح املسؤوليات من ,ة 8نية، وكذا ختويل املرا
اختاذ التدابري املتعلقة eٕالMذار واQٔوامر eٕاليقاف الفوري لٔ(شغال وeٕهناء 

 .ا�الفة
 الس1يد الرئFس،

ال بد من التwٔ@يد Mىل اQٔمهية الكربى اليت حيظى هبا هذا القطاع ملا 
يلعبه من ٔ�دوار -مة دا|ل اGمتع، حبيث ٔ�نه اكن البد من بلورة مرشوع 

اجلة قضاÔ اتضح ٔ�هنا مل تعد تتحمل �نتظار، وذà لوضع قانون نوعي ملع
dد ملعضì املامرسات �ري القانونية، اليت ٔ�حضت ظاهرة هتدد امن واس1تقرار 
بالدÛ، وكذا مالءم�ه ال�رشيعات املتعلقة مب�ال التعمري والبناء مع 

م¨ه  31املس1ت�دات اUس1تورية اجلديدة يف جمال احلقوق، والسÝ1 املادة 
Fسري ٔ�س1باب اس1تفادة املواطنات واملوطنني Mىل قدم املساواة من السكن لت 


ة سلمية والتمنية املس1تدامةFش يف بFىل املاء والعM الالئق واحلصول.  
لقد كنا �متىن يف فريق اQٔصاa واملعارصة ٔ�ن يمت �ه!م من طرف 
احلكومة هبذا القطاع احليوي eلقدر اÃي اهمتت فHه بقطاMات ٔ�خرى 
وٕاعطائه اQٔولوية والقدر الاكيف من الوقت وٕارشاك الهيئات املهنية، تفعيال 
ملبدٔ� املقاربة ال�شار@ية املنصوص Mليه يف اUس1تور RQٔل ٕا�dة الفرصة لها 

 .لتنقHح وٕاغناء مضامHنه، ال ٔ�ن تwٔيت هبذا املرشوع يف هناية والÔهتا
الك�ري يف ف�ح  ٕاىل Rانب ذà، الس1يد الرئFس، لقد بدا واحضا التwٔخر

وeلرمغ من ذà، تضمن هذا املرشوع قانون . وٕاصالح هذا الورش الهام
sراجعات خطرية عن مك�س1بات متس اUميقراطية احمللية، حبيث مت تقليص 
صالحHات رؤساء امجلاMات احمللية وMدم مالءمهتا مع القوانني املنظمة 

الناجتة عن كرثة �لجامMات وا¶سامه بعدم الوضوح يف حتديد املسؤوليات 
املتد|لني يف جمال التعمري وحتميل �لمنتخبني وdدمه مسؤولية الرتاكامت 

 . السلبية اليت يعرفها جمال التعمري
  الس1يد الرئFس،

eلرجوع ملق�ضيات املرشوع اÃي بني ٔ�يدينا، يت�ني ٔ�نه Rاء من R�ٔل 
sمنوية املمتثì وضع ٕاطار قانوين ينظم جمال التعمري والبناء ملا تلعبه من ٔ�دوار 

يف حتفزي �س�µر، وكذا ملء الفراغ القانوين احلاصل يف هذا اGال، 
eلرتكزي Mىل املق�ضيات اUس1تورية والتوجهيات امللكHة السامHة لصاحب 
اجلالa امل� محمد السادس، نرصه هللا، اÃي يؤكد من |اللها Mىل رضورة 

 .�لقوانني املؤطرة Gال التعمري الزتام السلطات احلكومHة eلتطبيق الصارم
ٕاننا يف فريق اQٔصاa واملعارصة، eلرمغ من املالحظات اليت س1بق لنا 
ؤ�بد�هنا، لعىل يقني ٔ�ن هذا املرشوع قانون سFسامه ·شلك @بري يف إالRابة 
Mىل خمتلف اQٔس1ئì املرتبطة بتطو�ر هذا اGال احليوي اÃي حيظى بwٔمهية 

ربى، |اصة ؤ�نه Rاء مبق�ضيات Mىل درRة @برية من اق�صادية واج!عية ك
اQٔمهية من ق�يل ا§متيزي بني -ام املراق�ة اليت س1يعهد هبا فقط ٕاىل ضباط 
الرشطة القضائية ومراقيب التعمري و-ام اليقظة اليت ¶شمل ٔ�عامل إالخ�ار 
وإالبالغ اليت س1يحتفظ هبا املwٔمور�ن املنتدبني �لقHام بذà من طرف 

إالدارية احمللية ورئFس اGلس امجلاعي ومد�ر الواكa احلرضية، الرفع السلطة 
 àمن -نية خمتلف املتد|لني بغرض حامية ٔ�رواح املواطنني وممتلاكهتم، وذ

 .من |الل اع!د دفرت �لورش
 :فضال عن ذà، فٕان هذا املرشوع Rاء مبق�ضيات ¶س1هتدف ما ييل

راق�ة الف¨ية يف م¨ظومة املراق�ة ٕادماج تدابري السالمة واملتانة وامل -
  والزجر؛

تفعيل تدابري حتريك مسطرة املتابعة القضائية ضد ا�الفات eل¬س1بة  -
  �الفات البناء وdذف الشاكية؛

التنصيص Mىل sلكيف مراق�ني �لتعمري، متنح هلم صفة ضباط الرشطة 
  القضائية، و�زاولون -ا-م حتت ٕارشاف النيابة العامة؛

اطر مراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال البناء والتعمري توحHد مس -
  .وت�س1يطها

  الس1يد الرئFس،
لقد س1بق لنا يف فريق اQٔصاa واملعارصة ٔ�ن ٔ�كدM Ûىل مجموMة من 
املالحظات خبصوص هذا املرشوع قانون وانعدام املقاربة ال�شار@ية يف 

 ومن هذا املنطلق، sكونت لنا ق¨اMة �رفض هذا املرشوع. ٕاMداده
  .والتصويت ضده

 :مدا|ì الفريق احلريك -3
  .·سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس الفريق احلريك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 

  .يتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري 66.12القانون رمق مرشوع 
ويف البداية، فٕانه ال ¡سعنا ٕاال ٔ�ن ½س�ل eٕجياب هذا املرشوع الهام 
اÃي Rاء وفق مقاربة ¶شار@ية مع الفرقاء املعنيني يف خمتلف مراdل ٕاMداده، 

اجعة بغية توحHد وت�س1يط مساطر مراق�ة وزجر ا�الفات، من |الل مر 
املتعلق  12.90املق�ضيات ذات الصì بني ثالث قوانني ويه القانون رمق 

املتعلق eلتجزئات العقارية واGموMات  e25.90لتعمري، والقانون رمق 
املتعلق بتوس1يع العامرات  1960السك¨ية وتقس1مي العقارات، وكذا ظهري 

ة ٔ�رواح القروية، وكذا الرفع من -نية خمتلف املتد|لني بغرض حامي
املواطنني وممتلاكهتم، وذà من |الل اع!د دفرت �لورش، فضال عن 

  .توضيح وحتديد املسؤوليات يف جمال املراق�ة تفادÔ ل�ش�هتا وتف�يهتا
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كام ½س�ل ٔ�يضا تنصيص املرشوع Mىل ٕاdداث دفرت الورش واÃي من 
لقانونية شwٔنه ٔ�ن ¡سامه يف حتسني جودة البناء وحماربة بعض املامرسات �ري ا

املرتبطة eلهندسة املعامرية، وال سÝ1 ظاهرة املهندسني املوقعني، ٕاضافة ٕاىل 
ٕادماج تدابري اجلودة والسالمة واملتانة واملراق�ة الف¨ية يف م¨ظومة املراق�ة 
والزجر وختويل املراق�ني صالحHة اختاذ التدابري املتعلقة eٕالMذار واQٔوامر 

 ٕeٕاليقاف الفوري لٔ(شغال وeهناء ا�الفة يف -دها.  
  الس1يد الرئFس،

يف نفس الس1ياق، ½ش1يد يف الفريق احلريك deٕداث ,از موdد ملراقيب 
التعمري �متتعون eلصفة الضبطية و�زاولون -ا-م حتت ٕارشاف الوايل ٔ�و 
العامل، ومتيزي املرشوع بني -ام املراق�ة اليت س1يعهد هبا لضباط الرشطة 

تعمري، و-ام اليقظة اليت ¶شمل ٔ�عامل إالخ�ار وإالبالغ القضائية ومراقيب ال 
اليت س1يحتفظ هبا املwٔمورون املنتدبون �لقHام بذà من طرف لك من 
السلطة إالدارية احمللية ورئFس اGلس امجلاعي ومد�ر الواكa احلرضية، هذا 
ٕاىل Rانب التنصيص Qٔول مرة Mىل رخصة الهدم ورخصة ال�سوية وكذا 

  .حرخصة إالصال
كام ½ش1يد ٔ�يضا هبذا املرشوع اÃي Rاء من R�ٔل تعز�ز معلية ت��ع 
اQٔوراش املرخصة، بتوجHه رؤساء امجلاMات ½س*ا من الرخص واQٔذون 
والشواهد املمنوdة ٕاىل السلطة إالدارية احمللية وتنظمي تدابري اف�تاح وٕا�الق 

لومات اQٔوراش وفرض ٕالزامHة ف�ح ومسك دفرت �لورش، يتضمن مجيع املع
والبياÛت اليت من شwٔهنا متكني املهنيني، Mىل اخلصوص، من ضامن ت��ع 
ومراق�ة هذه اQٔوراش، هذا Mالوة Mىل الت¸ديد اUقHق �لم*الفات يف جمال 
التعمري والبناء وsكر¡س م�دٔ� تناسب ا�الفات والعقوeت وتعز�ز الطابع 

الرفع من م�لغ الردعي �لعقوeت من |الل الرتكزي Mىل عقوبة الهدم و 
الغرامات املالية وٕاقرار عقوeت سالبة �لحرية يف بعض احلاالت، وختفHف 
العبء عن رئFس اGلس امجلاعي من |الل التنصيص Mىل �كتفاء 
 aاd شهادة املهندس املعامري ملنح رخصة السكن ٔ�و شهادة املطابقة يف·

  .توليه ٕادارة اQٔشغال
  الس1يد الرئFس،

هذا املرشوع وٕاجيابياته املتنوMة، فٕاننا س1نصوت Mليه  انطالقا من ٔ�مهية
  . eٕالجياب

  .والسالم Mليمك

 :مدا|ì فريق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -4
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

    الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
اوالت املغرب ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد العام ملق

يتعلق مبراق�ة  66.12مبناس1بة املناقشة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق 

  .وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء
    الس1يد الرئFس احملرتم،
    الس1يد الوز�ر احملرتم،

   الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
والعيوب، كام  يعاين واقع التعمري والبناء ببالدÛ مجموMة من النواقص

¶شوبه العديد من �خ�الالت واملامرسات الال قانونية، واليت ٔ�دت يف كثري 
من اQٔحHان ٕاىل sرييف املدن و¶شويه جاملية املعامر، |اصة يف اGال 

  . احلرضي، وان�شار ظاهرة البناء العشوايئ
كام ٔ�ن م¨ظومة مراق�ة وزجر ا�الفات يف مHدان التعمري ظلت 

دة Mاجزة عن ٕايقاف هذه املامرسات، ·س�ب تعدد اQٔ,زة لس1نوات Mدي
امللكفة eملراق�ة وطول وتعقد املساطر وضعف الوسائل القانونية �لمتد|لني 
وMدم فعالية الزجر، فضال عن الفراغ ال�رشيعي خبصوص جترمي بعض 
املامرسات وما ينجم عهنا من ٕافالت من العقاب وغياب ٔ�ي تق¨ني لعمليات 

  .اء ٕاداري ٔ�و قضايئالهدم ٕاكجر 
  الس1يد الرئFس،

ٕان تفيش ظاهرة البناء �ري القانوين ساMدت يف تنايم ٔ�حHاء عشوائية ال 
حرص لها، مما يفرض وضع ٔ�سس ملعاجلة اس��اقHة Ûجعة وم¨دجمة لهذه 

  . الظاهرة
ويف هذا إالطار، �مثن املق�ضيات اليت Rاء هبا هذا املرشوع والرامHة 

ت اليت يعرفها جمال التعمري، وكذا موا,ة وتطويق ٕاىل وضع dد لالخ�الال
Ûان�شار ظاهرة البناء العشوايئ ببالد.  

ومع ٕاقرارQٔe Ûمهية البالغة لهذا القانون، ٕاال ٔ�ننا ندعو ٕاىل التعجيل 
eٕخراج مدونة شامì �لتعمري، ٕاذ -ام بلغت ٔ�مهية هذه التعديالت فس��قى 

العمل، ال م¨اص من ٕاقرار مدونة توحض تعديالت جزئية �لقوانني اجلاري هبا 
وحتدد املسؤوليات يف جمال التعمري، تفعيال ملق�ضيات اUس1تور اÃي �ربط 

تعمل اUوa "م¨ه اÃي ينص Mىل  31املسؤولية eحملاس1بة، وكذا الفصل 
واملؤسسات العمومHة وامجلاMات الرتابية، Mىل تعبئة لك الوسائل املتاdة، 

ة املواطنات واملواطنني، Mىل قدم املساواة، من لتFسري ٔ�س1باب اس1تفاد

ة سلمية، والتمنية Fش يف بFىل املاء والعM احلق يف السكن الالئق، احلصول

  ". املس1تدامة

 :مدا|ì الفريق �شرتايك -5
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ن ٔ�تد|ل eمس الفريق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن يف ¡سعدين �ٔ 
يتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال  66.12م¨اقشة مرشوع قانون رمق 

التعمري والبناء، اÃي هيدف ٕاىل جتاوز �خ�الالت اليت تعرتي املنظومة 
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، احلالية �لمراق�ة ووضع مقاربة مشولية لتقوية �ٓليات املراق�ة وزجر ا�الفات
  :وذà ·سن مجموMة من إالجراءات هتدف ٕاىل

توحHد مساطر مراق�ة وزجر ا�الفات وت�س1يطها من R�ٔل  -
 ¶سهيل حتريك مسطرة املتابعة القضائية ضد ا�الفني؛

ٕاس1ناد -مة املعاينة �لمراق�ني ا�وa هلم الصفة الضبطية وحتر�ر  -
هم صالحHة اختاذ احملارض ·شwٔهنا وٕاdا§هتا Mىل اجلهات ا�تصة، مع ختويل 

التدابري املتعلقة eٕالMذار واQٔوامر eٕاليقاف الفوري لٔ(شغال، ضامÛ لفاMلية 
 املراق�ة وٕاهناء ا�الفة يف بدا�هتا؛

وضع �ٓليات لت��ع اQٔوراش املرخصة �ٓلية اس��اقHة ووقائية من  -
 ا�الفات؛

ٕالزام رئFس اGلس امجلاعي بتوجHه ½سخ من الرخص واQٔذون  -
 اهد املمنوdة ٕاىل السلطة إالدارية احمللية؛والشو 

تنظمي تدابري ف�ح وٕا�الق اQٔوراش، من |الل ف�ح ومسك ما  -
¡سمى بدفرت الورش، اÃي جيب ٔ�ن يتضمن مجيع املعلومات اليت من شwٔهنا 

 متكني املهنيني من ت��ع الورش؛

  .eٕالضافة ٕاىل تعز�ز الطابع الردعي �لعقوeت -
 مهنا ما يه وقائية ومهنا ما يه زجرية ويه لكها ٕاجراءات وتدابري

 àاء هبا النص �ل¸د من تفيش ظاهرة البناء الغري القانوين وكذR ،ردعية
الرفع من مس1توى وجودة املشهد العمراين، نظرا لواقع م¨ظومة مراق�ة وزجر 
ا�الفات اليت تتضمهنا املق�ضيات اجلاري هبا العمل، وذe àلنظر لتعدد 

ة eملراق�ة، وتعقد املساطر املعمول هبا يف هذا اGال، eٕالضافة اQٔ,زة امللكف
ٕاىل ضعف الوسائل القانونية �لمتد|لني وeلتايل Mدم فعالية الزجر يف كثري 
من اQٔحHان، مع وجود فراغ قانوين فÝ خيص جترمي بعض املامرسات اليت 

  .ٔ�صبحت م�فش1ية يف جمال البناء والتعمري
  الس1يد الرئFس،

يف الفريق �شرتايك اعتربÛ م¨اقشة هذا املرشوع، فرصة  ٕاننا  
ل�شخيص واقع التعمري والبناء ببالدÛ، وإالطالع Mىل املامرسات �ري 
القانونية وكذà �خ�الالت اليت ¡شهدها هذا اGال، مما ¡شوه جاملية 

  .جتمعاتنا السك¨ية، وان�شار البناء العشوايئ ·شلك ملفت �لنظر
  : س1تعمل Mىل -كام س1بق اÃ@ر  -ا املرشوع قانون ٕان مضامني هذ

احلد من املامرسات �ري القانونية و�خ�الالت املتفش1ية يف جمال  -
 البناء والتعمري اليت هتدد السمل و�س1تقرار ببالدÛ؛

 كذà موا,ة ظاهرة البناء العشوايئ؛ -

 اء؛¶سوية الوضعية الغري قانونية �لبناÔت القامئة ومراق�ة جودة البن -

 حتديد وتوضيح املسؤوليات يف جمال املراق�ة؛ -

التنصيص Mىل تدابري اجلودة والسالمة واملتانة واملراق�ة الف¨ية يف  -
 م¨ظومة املراق�ة والزجر؛

 التنصيص Mىل رخصة ال�سوية وكذا رخصة إالصالح؛ -

ختويل املراق�ني صالحHة الترصف واختاذ إالجراءات فÝ خيص  -
  .قاف الفوري لٔ(شغال يف dاa ضبط ا�الفاتإالMذار واQٔوامر eٕالي

ويه مق�ضيات ال ميكن لنا ٕاال ٔ�ن �مثهنا و½ش1يد هبا مادامت س1تكون يف 
  .|دمة الوطن واملواطنني

  الس1يد الرئFس،
�ري ٔ�ننا ½س�ل بعض التحفظات Mىل هذا املرشوع، من بFهنا مKال 

القانون رمق ( اكتفاء املرشوع بتعديالت جزئية �لقوانني اجلاري هبا العمل
بتارخي ذي احل�ة  1.60.063، الظهري الرشيف 25.90، القانون رمق 12.90
، بدل العمل Mىل ٕاخراج مدونة شامì ))1960يونيو  25(، 1379

�لتعمري، كذà نعيب Mىل هذا النص الرتكزي Mىل املقاربة الزجرية بدل 
س�مثر�ن يف �ع!د Mىل إالجراءات الوقائية وت�س1يط املساطر لتحفزي امل 

جمال البناء و|لق فرص الشغل، وكذà حلصول املواطنني Mىل سكهنم 
·شلك سلس، جتريد رؤساء اGالس امجلاعية من صالحHاهتم يف جمال 
التعمري بدل تعز�زها ومالءمهتا مع مق�ضيات القوانني املنظمة �لجامMات مما 

  .نعتربه ٕا,ازا Mىل اUميقراطية احمللية
ورة مراMاة اخلصوصيات اGالية بني اGالني احلرضي كام نؤكد Mىل رض 

والقروي عند تزنيل مق�ضات هذا القانون، نظرا �لصعوبة اليت تعرتي 
تطبيقه يف اGال القروي لعدم توفر إالماكنيات ال املادية وال ا�لوجس�HكHة 
د لغالبية امجلاMات، وeلتايل رضورة التزنيل التدرجيي لهذه املق�ضيات مع اع!

  .ٕاجراءات وتدابري sراعي هذه اخلصوصيات
كام Rاء النص من R�ٔل حتديد املسؤوليات وربطها eحملاس1بة، ٕاال ٔ�ننا 
الحظنا Mدم ضبط بعض املفاهمي املرتبطة مبهام املهندس املعامري يف Mالق�ه 
مع eيق املتد|لني اQٓخر�ن واملهنيني املعنيني يف جمال البناء والتعمري، حىت 

ل املهندس املعامري املسؤولية يف ا§هناية لوdده، وحماس��ه Mىل -ام ال يتحم
ال تد|ل مضن اخ�صاصاته، كذà فÝ خيص مدة التبليغ يف dاa معاينة 
خمالفة دا|ل الورش اعتربÛها �ري اكفHة eلنظر ملهام املهندس املعامري 

ن تنقs امللقاة Mىل Mاتقه وبعد الورش يف كثري من اQٔحHان، مما يعوق م
�لقHام هبذه املهمة، مع Mدم تعيني اجلهة املعنية هبذا التبليغ، وذe àلنظر 
لكرثة املتد|لني يف جمال البناء والتعمري، كذM àدم ¶سهيل معلية التبليغ 

  . ¿*لق بواe اليكرتونية |اصة هبذه املهمة
ولهذا حنن يف الفريق �شرتايك نؤكد Mىل ٔ�ن هذا املرشوع قانون فHه 
ٕاجيابيات كام فHه نقائص البد من ٔ�هنا س�¨�يل بعد تزنيل مق�ضياته Mىل 
ٔ�رض الواقع، وeلتايل س1نوا@هبا وس¬�د|ل عندئذ ملناقش1هتا ومعاجلهتا لكام 
دعت الرضورة àÃ من R�ٔل تطو�رها وحتيFهنا وتعديلها وsمتميها، من |الل 
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ها جمال البناء تقدمي مقرتdات هبذا اخلصوص، ملوا@بة التطورات اليت يعرف 
  .والتعمري، eعتباره قطاMا حHوÔ يتطور eس1مترار

 :مدا|ì فريق �حتاد املغريب �لشغل -6
  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يد الوز�ر احملرتم،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 الس1يد الرئFس،

 ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس فريق �حتاد املغريب �لشغل مبناس1بة
يتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال  66.12رمقم¨اقشة مرشوع قانون 

، كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزيل �لس1يد التعمري والبناء
  .الوز�ر احملرتم Mىل العرض القمي اÃي تقدم به ٔ�مام ٔ�نظار اجللسة العامة

  الس1يد الرئFس، 
مبراق�ة وزجر ا�الفات يف  يتعلق 66.12رمق  لقد Rاء مرشوع القانون 

جمال التعمري والبناء قصد تقدمي بعض احللول ال�رشيعية GموMة من إالشاكالت 
اليت �ٔفرزهتا م¨ظومة مراق�ة وزجر ا�الفات مما حيد من فعالية القانون الواجب 

تعدد اQٔ,زة امللكفة eملراق�ة، طول : التطبيق، مهنا Mىل س�Hل املثال، ال احلرص
اطر املتبعة يف مادة خمالفات التعمري والبناء، Mدم فعالية الزجر وضعف املس

الوسائل القانونية املتاdة لتقوية دور الفاMلني العمومHني واملتد|لني، مع غياب 
تق¨ني معليات الهدم، Mالوة Mىل الفراغ ال�رشيعي خبصوص جترمي بعض 

  .تعلق �eالفاتاملامرسات يف مHدان التعمري والبناء خصوصا يف شقه امل 
  الس1يد الرئFس،

لقد dاول مرشوع القانون احلايل معاجلة ٕاdدى ٔ�مه ماكمن الضعف  
اليت ارتبطت بتطبيق م¨ظومة مراق�ة وزجر ا�الفات يف مادة التعمري 
والبناء، خصوصا ت� املتعلقة ·ش1يوع بعض املامرسات و�خ�الالت اليت 

وsرتب عهنا eلتبعية ¶شويه جاملية ٔ�دت ٕاىل ان�شار ظاهرة البناء العشوايئ 
املعامر يف الوسطني احلرضي والقروي، اQٔمر اÃي ¡س1تدعي وجوب 
 ìحاكم ال�رشيعية ذات الصQٕٔالقرار التوازن بني ا ìHالبحث عن صيغ كف
مبنظومة التعمري والبناء واجلوانب �ج!عية اGسدة يف حق املواطن يف 

التمنوية الرامHة ٕاىل ¶شجيع وحتفزي املبادرة احلصول Mىل سكن الئق واملشاريع 
  . �س�µرية يف جمال التعمري والبناء

ٕاال ٔ�ن واقع احلال ¿شف عن بعض اجلوانب الرتاجعية يف مرشوع 
القانون قHد املناقشة واملصادقة، تتعلق ٔ�ساسا eلرتاجع عن ماكسب 

دل �ع!د Mىل اUميقراطية احمللية، يف ظل الرتكزي Mىل املقاربة الزجرية ب
ٕاجراءات وقائية وتدابري مصاح�ة ¶س1هتدف ت�س1يط املساطر و¶شجيع 

  . �س�µر يف مHدان التعمري والبناء
 الس1يد الرئFس، 

بناء Mىل ما س1بق، وا½س�اما مع موقف¨ا املعرب عنه دا|ل ا�لجنة 

، 66.12الربملانية ا�تصة ٔ�ثناء املناقشة والتصويت Mىل مرشوع قانون رمق
علق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف جمال التعمري والبناء، فٕاننا نصوت Mليه يت

 . بنعم

  :مدا|ì مجموMة الكونفدرالية اUميقراطية �لشغل -7
  الس1يد الرئFس احملرتم،

  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس1يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،

رالية اUميقراطية �لشغل ¡رشفين ٔ�ن �ٓ|ذ اللكمة eمس مجموMة الكونفد
يتعلق مبراق�ة وزجر ا�الفات يف  66.12مبناس1بة عرض مرشوع قانون رمق 

  .جمال التعمري والبناء
ٕان ان�شار ظاهرة البناء العشوايئ و�ريها من �خ�الالت يف جمايل 
التعمري والبناء، Ûجتة عن الت�اوزات املس�M ìىل مس1توى م¨ظومة املراق�ة 

لني، ونطالب بت¸ديد املسؤولني وامللكفني eملراق�ة بصورة وكرثة املتد|
واحضة يف هذا املرشوع، وكذا التنصيص Mىل العقوeت يف dاa ٕا|الهلم 

  .eملهام املنوطة هبم
ويف نفس الس1ياق، حنث Mىل رضورة متديد اRٓQال املنصوص Mلهيا 
 وٕاdداث قضاء م�خصص يف جمال التعمري وضبط �Rٓال البث يف امللفات

املرتامكة املتعلقة �eالفات يف جمايل التعمري والبناء ٕال�dة الفرصة �لقضاء 
aال معقوRٓ� ٔهنا دا|لwٕالصدار قراراته ·ش.  

 ìاة التوازن بني املق�ضيات ال�رشيعية واجلوانب �ج!عية املمتثMوملرا
يف احلق اUس1توري ا�ول �لمواطنني يف احلصول Mىل سكن الئق واملشاريع 

تمنوية املمتثì يف حتفزي �س�µرات يف جمال التعمري والبناء نقدم مجموMة من ال 

  :�قرتاdات واملالحظات هتم eخلصوص

رضورة sمثني املق�ضيات اليت Rاء هبا هذا املرشوع والرامHة ٕاىل  -
وضع dد لالخ�الالت واملامرسات �ري القانونية اليت يعرفها جمال التعمري 

 ر ظاهرة البناء العشوايئ؛وكذا موا,ة ان�شا

الرتكزي Mىل املقاربة الزجرية بدل اع!ده Mىل ٕاجراءات وقائية  -
 وت�س1يط املساطر لتحفزي املشاريع �س�µرية؛

ال�ساؤل عن مدى Rاهزية امجلاMات احمللية لتطبيق مق�ضيات  -
هذا القانون والعمل Mىل تwٔهيلها �لقHام eلصالحHات ا�وa لها يف جمال 

 مري، وتوفري إالماكنيات ال�رشية وا�لوجس�HكHة واملادية لها؛التع

رضورة تو� املرونة والتدرج يف تطبيق مق�ضيات هذا القانون  -
يف الوسط القروي، واع!د مساطر وٕاجراءات sراعي خصوصياته من R�ٔل 

 احلفاظ Mىل اس1تقرار الساكنة واحلد من الهجرة القروية؛

ية لساكنة البادية، مراMاة لظروفهم توفري اخلدمة الهندس1ية اGان  -
املادية و�ج!عية ل�شجيعهم Mىل البناء وفق الضوابط واملق�ضيات 
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 املنصوص Mلهيا يف القوانني اجلاري هبا العمل يف جمال التعمري؛

ٕاMادة النظر يف العقوeت املنصوص Mلهيا يف هذا املرشوع،  -
 و|اصة السالبة �لحرية، وكذا تقHمي الغرامات؛

س1يط املساطر القانونية فÝ يتعلق eحلصول Mىل رخص البناء ت�  -
وإالصالح وال�سوية، وكذا رخصة السكن Qٔن تعقHدها ¡شجع املواطنني 

 Mىل الت¸ايل Mلهيا وخرقها؛

رضورة حتديد مسؤولية املصاحل اخلارجHة يف جمال التعمري Qٔهنا  -
 �ري واحضة يف هذا القانون؛

- e ىل ربط املسؤوليةM يد@ٔwس1تور التUحملاس1بة تفعيال ملق�ضيات ا
 بت¸ديد املسؤوليات الناجتة عن كرثة املتد|لني يف جمال التعمري؛

إالشارة Mىل Mدم ٕارشاك الهيئات املهنية ٔ�ثناء حتضري هذا  -
 املرشوع تفعيل ملبدٔ� املقاربة ال�شار@ية؛

 .التنصيص Mىل ¶سوية الوضعية القانونية �لبناÔت القامئة -
  .وشكرا

X .ات امخلسة عرشةاالتHفاق:  

 :مدا|ì الفريق احلريك -1
  .·سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Mىل ٔ�رشف املرسلني

  الس1يد الرئFس احملرتم،
  الس1يدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس1يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
iة ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة eمس الفريق احلريك، �لمسامهة يف م¨اقش

مشاريع االتفاقHات الثنائية واملتعددة اQٔطراف اليت ٔ��رمهتا اململكة مجموMة من 
  .املغربية مع دول صديقة وشقHقة هتم جماالت حHوية واسرتاتيجية

  الس1يد الرئFس،
ال خيفى Mىل d�ٔد اUور الفعال اÃي تلعبه اUبلوماس1ية املغربية مكر�ٓة 

 ٕا�راز املنجزات اليت حققها تعكس وRه اململكة Mىل الصعيد اUويل ويف
وٕاننا يف الفريق احلريك ننوه و½ش1يد مبجهودات . لرتس1يخ دوa احلق والقانون

اUبلوماس1ية املغربية حتت القHادة الرش1يدة جلالa امل� محمد السادس، 
حفظه هللا ونرصه، يف تعز�ز التعاون وٕا�رام اتفاقHات مع مجموMة من اUول 

تفاقHات الثنائية واملتعددة اQٔطراف، واليت حنن من خمتلف القارات، فاال
مخسة عرشة، ال ) 15(بصدد م¨اقش1هتا ودراس1هتا والتصويت Mلهيا وMددها 

ميك¨نا يف الفريق احلريك ٕاال اس1تحساهنا ملا فهيا من مصل¸ة لبÛÌ العز�ز، 
فه�ي متس Qٔeساس جماالت يف �اية من اQٔمهية اكGال العسكري والصيد 

رٔ�ة واملياه واملناخ والسالمة البي�Hة و�حنباس احلراري، البحري وامل
وا§هترب و�زدواج الرضييب و¶شجيع �س�µرات وضامن امحلاية واQٔمن لها 
 و¶سهيل املساطر امجلر@ية وsمنية املنتوRات الطبية واالتصاالت السلكHة

  .والالسلكHة
  الس1يد الرئFس،

 ٔwم¨ا ب Ûات، فٕاننا س1نصوت ٕاننا يف الفريق احلريك، ٕامياHمهية هذه االتفاق
Mلهيا eٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تعزز دبلوماس1ي�¨ا الوطنية مبختلف ٔ�نواعها وشعهبا 
 Ûادة النرية واحلكمية ملوالHدمة �لمصاحل العليا لوطننا العز�ز، حتت الق|

  . Rالa امل� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده
  .هوالسالم Mليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكت

محمد الرزمة eمس فريق التجمع الوطين  مدا|ì املس�شار الس1يد -2
يوافق مبوج�ه Mىل  42.16يف م¨اقشة مرشوع قانون رمق لٔ(حرار 

د¡سمرب  12اتفاق eر¡س ·شwٔن تغري املناخ املعمتد يف eر¡س يف 
2015.  

 الس1يد رئFس جملس املس�شار�ن احملرتم،
 الس1يدة الوز�رة احملرتمة،

   ،�شارات والسادة املس�شارون احملرتمونالس1يدات املس 
 ¡رشفين ٔ�ن ٔ�تد|ل eمس فريق التجمع الوطين لٔ(حرار يف ٕاطار م¨اقشة

يوافق مبوج�ه Mىل اتفاق eر¡س ·شwٔن تغري  42.16 مرشوع قانون رمق
 .2015د¡سمرب  12املناخ املعمتد يف eر¡س يف 

  الس1يد الرئFس،
رخييا Mامليا فÝ يتعلق مبوا,ة يعترب اتفاق eر¡س حول املناخ م¨عطفا �

ظاهرة �ح�باس احلراري واح�واهئا، فهو االتفاق اÃي عرف رمقا قHاس1يا 
من حHث Mدد اUول املوقعة Mليه، كام ٔ�نه sزامن مع ¶سجيل اMيل ارتفاع 

eٕالضافة ٕاىل . س1نة |لت 137يف مس1توÔت درRة احلرارة يف اQٔرض م¨ذ 
  .مة املناخHة eس1مترار وفعاليةانه يوفر �ٓليات ملعاجلة اQٔز 

  الس1يد الرئFس،
ٕان اخنراط بالدÛ اجلدي يف تزنيل مق�ضيات هذا االتفاق Mرب ٕاdالته 
من R�ٔل املصادقة Mليه eلربملان يعكس الزتام¨ا مبسؤولياتنا املشرتكة مع 
اUول املوقعة لت¸دي تغري املناخ واح�واء ارتفاع معدل درRات احلرارة مبا 

كام يصادف هذا املرشوع حتضري . لكرة اQٔرضية والعداa املناخHةحيقق ٔ�من ا
، واÃي يعد دليال Mىل قدرتنا COP22اململكة �لمنتدى العاملي �لمناخ 

@بÌ ٕافريقي Mىل حتقHق معادa املناخ الصعبة، ولكنا طموح يف ٔ�ن تنجح 
بالدÛ يف جعل هذه التظاهرة العاملية حمطة فعلية لتطبيق �لزتامات 
اخلاصة eملناخ وتعز�ز القدرة Mىل التكHف مع التغريات املناخHة، خصوصا 
فÝ يتعلق eلقارة إالفريقHة، وذà انطالقا من حرص املغرب اUامئ Mىل 

  .ج¨وب-تعز�ز التعاون ج¨وب
ٕاننا يف فريق التجمع الوطين لٔ(حرار، ٕاذ نعزت �كون الربملان املغريب من 

شت هذا املرشوع وتت�ه صوب املصادقة ا§هنائية الربملاÛت اQٔوىل اليت Ûق 
Mليه، نغتمن هذه املناس1بة ل¬ش1يد Geهودات اUبلوماس1ية اليت تقوم هبا 
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احلكومة من R�ٔل التحسFس eلقضاÔ املناخHة واUفع جبميع اUول اQٔطراف 
  .حنو املصادقة Mىل هذا االتفاق يف �رملاÛهتا

Hس، ٔ�مه مالحظ�تلمك، السFيتع�د الرئ Ýلق مبرشوع قانون �ات فريق¨ا ف 

  .اÃي نصوت Mليه eٕالجياب 42.16رمق 
  .½شكرمك Mىل حسن ٕاصغا'مك

 .والسالم Mليمك ورمحة هللا و�راكته


