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        666674747474حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 يناير 18( 1432 صفر 13الثال3ء : : : : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
        ....رئيس ا@لس ،كتور محمد الشـيخ بيد هللا8املستشار : : : : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

 عرشاحلادية دقيقة، ابتداء من الساعة  مخسونو  اثنانساعتان و : : : : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .الرابعة والعرشين صباحاوا8قيقة 

  :ا8راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية: : : : جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  ؛يتعلق بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ 09.09مرشوع قانون رمق  -
يتعلق بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ  13.10قانون رمق  مرشوع -

من جامدى  28بتارخي  1.59.413املصادق عليه hلظهري الرشيف رمق 
املتعلق hملسطرة  22.01والقانون رمق ) 1962نومفرب  26( 1382اآلخرة 

من  25بتارخي  1.02.255اجلنائية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
ملتعلق مباكحفة غسل ا  43.05والقانون رمق )2002أكتوبر  3( 1423رجب 

من ربيع  28بتارخي   1.07.79األموال الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق
  ؛)2007 أبريل 17( 1428األول 

القايض بإحداث حمامك  53.95بتمتمي القانون رمق  16.10مرشوع قانون رمق  -
  ؛جتارية

 1.74.339إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق مقرتح قانون يريم إىل  -
  ؛املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا

القايض  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.10مرشوع قانون رمق  -
بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض hألعامل �ج�عية للرتبية 

  ؛والتكوين
 16يقيض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف  45.09مرشوع قانون رمق  -

  ؛بشأن مثن الكهرhء 1374من ربيع الثاين 
املتعلق  05.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.10مرشوع قانون رمق  -

ورشكة التوصية البسـيطة والتوصية hألسهم والرشكة ذات  ضامنالتبرشكة 
  .املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

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

 :محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لسمحمد الشـيخ بيد هللا، رئيس ا@لس    ا8كتورا8كتورا8كتورا8كتوراملستشار املستشار املستشار املستشار 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيدين الوزيرين احملرتمني،
  املستشارون احملرتمون،السادة 

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
رتبت ندوة الرؤساء hألمس جدول أعامل هذا اليوم انطالقا من قرار 

من  95من ا8سـتور والفصل  56مكتب ا@لس، وتأسيسا عىل الفصل 
  .القانون ا8اخيل

مشاريع  7وعليه، سنبدأ يف هذا الصباح يف جلسة ترشيعية، سـهتم 
جدا، وتلهيا مبارشة جلسة لألسـئ° الشفوية كام هو مقرر قوانني ¯مة 

  .دسـتورº، وبعد ذ¹ إن شاء هللا سـنختمت هذه ا8ورة يف آخر الهنار
وإذا مسحمت، سنبدأ اآلن يف ا8راسة والتصويت عىل النصوص 

  :الترشيعية التالية، ويه سـبعة
 يتعلق بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ، 09.09مرشوع قانون رمق  .1

  احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛
يتعلق بتغيري وتمتمي مجموعة القانون  13.10مرشوع قانون رمق . 2

املتعلق hملسطرة اجلنائية، والقانون رمق  22.01اجلنايئ، والقانون رمق 
املتعلق مباكحفة غسل األموال، واحملال عىل جملسـنا من جملس  43.05

  .. 16.10النواب، مث مرشوع قانون رمق 
نقطة نظام؟ هل هناك خلل يف تسـيري اجللسة؟ حصيح، حصيح، 

 53.95بتمتمي القانون رمق  16.10مث مرشوع قانون رمق ... دقيقة، دقيقة
القايض بإحداث حمامك جتارية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 

  النواب؛
مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق . 4

املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد  1.74.339
 اختصاصاهتا، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛

القايض  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.10مرشوع قانون رمق . 5
بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض hألعامل �ج�عية للرتبية 

  ن، احملال عىل جملسـنا من جملس النواب؛والتكوي
يقيض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف  45.09مرشوع قانون رمق . 6

بشأن مثن الكهرhء، احملال عىل جملسـنا من  1374من ربيع الثاين  16
  جملس النواب؛

 05.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  24.10مرشوع قانون رمق . 7
ورشكة التوصية البسـيطة والتوصية hألسهم  ضامنالتاملتعلق برشكة 

  .والرشكة ذات املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة

وقبل أن نبدأ النقاش، سـنقف لنقرأ الفاحتة عىل روح زميلنا املرحوم 
  .األسـتاذ العلمي رمحة هللا عليه

  :امجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفاامجليع وقوفا
بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا رب العالمين، الرحمان 

هدنا الصراط إالرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، 

المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال 

  . الضالين
آمني، سـبحان ربك رب العزة عام يصفون وسالم عىل املرسلني وامحلد 

  .Ë رب العاملني
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  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
دقائق لألغلبية،  5مت كذ¹ �تفاق عىل أن نعطي ... إذن اللكمة اآلن

للمعارضة، وثالث دقائق للفيدرالية، وبعد طبعا �سـ�ع إىل احلكومة  5و
  .مث إىل مقرر اللجنة أو ملخص من طرف رئيسها

  .شكرا
، واللكمة يتعلق بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ 09.09نبدأ بأول مرشوع 

  .للحكومة، السـيد الوزير احملرتم

        : : : : السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة املستشارة،

 السادة املستشارون احملرتمون،
املتعلق بتمتمي  09.09يرشفين أن أقدم أمام جملسمك مرشوع القانون رمق 

وافق عليه جملس النواب، واÙي يندرج يف إطار مجموعة القانون اجلنايئ كام 
التدابري احلكومية الرامية إىل ختليق املامرسة الرºضية ببالدÜ، انسجاما مع 
مضامني الرساà امللكية السامية املوßة إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية 

  :، واليت جاء فهيا2008أكتوبر  24للرºضة hلصخريات يوم 
الصعب سد لك الثغرات اليت يعاين مهنا مع اكمل األسف الصعب سد لك الثغرات اليت يعاين مهنا مع اكمل األسف الصعب سد لك الثغرات اليت يعاين مهنا مع اكمل األسف الصعب سد لك الثغرات اليت يعاين مهنا مع اكمل األسف إذا اكن من إذا اكن من إذا اكن من إذا اكن من "

قطاع الرºضة ببالدÜ، أمام تعدد األسـبقيات، فإن التصدي لبعض قطاع الرºضة ببالدÜ، أمام تعدد األسـبقيات، فإن التصدي لبعض قطاع الرºضة ببالدÜ، أمام تعدد األسـبقيات، فإن التصدي لبعض قطاع الرºضة ببالدÜ، أمام تعدد األسـبقيات، فإن التصدي لبعض 
املشالك يتطلب احلزم يف التعامل معها، خاصة وأهنا أصبحت تكتيس املشالك يتطلب احلزم يف التعامل معها، خاصة وأهنا أصبحت تكتيس املشالك يتطلب احلزم يف التعامل معها، خاصة وأهنا أصبحت تكتيس املشالك يتطلب احلزم يف التعامل معها، خاصة وأهنا أصبحت تكتيس 
طابعا اسـتعجاليا، فالشعور hإلحباط وخيبة األمل اÙي تو8ه اإلخفاقات طابعا اسـتعجاليا، فالشعور hإلحباط وخيبة األمل اÙي تو8ه اإلخفاقات طابعا اسـتعجاليا، فالشعور hإلحباط وخيبة األمل اÙي تو8ه اإلخفاقات طابعا اسـتعجاليا، فالشعور hإلحباط وخيبة األمل اÙي تو8ه اإلخفاقات 

نية ال ميكن أن يربر ما تشهده الفضاءات وامليادين نية ال ميكن أن يربر ما تشهده الفضاءات وامليادين نية ال ميكن أن يربر ما تشهده الفضاءات وامليادين نية ال ميكن أن يربر ما تشهده الفضاءات وامليادين املتتالية للفرق الوط املتتالية للفرق الوط املتتالية للفرق الوط املتتالية للفرق الوط 
الرºضية أحياÜ من اسـتفحال عدد من املظاهر املشينة املرفوضة أخالقيا الرºضية أحياÜ من اسـتفحال عدد من املظاهر املشينة املرفوضة أخالقيا الرºضية أحياÜ من اسـتفحال عدد من املظاهر املشينة املرفوضة أخالقيا الرºضية أحياÜ من اسـتفحال عدد من املظاهر املشينة املرفوضة أخالقيا 

انهتـى " وقانونيا وأعامل العنف و�عتداء عىل املمتلاكت العمومية واخلاصةوقانونيا وأعامل العنف و�عتداء عىل املمتلاكت العمومية واخلاصةوقانونيا وأعامل العنف و�عتداء عىل املمتلاكت العمومية واخلاصةوقانونيا وأعامل العنف و�عتداء عىل املمتلاكت العمومية واخلاصة
  .النطق املليك الكرمي

ل عنف بني إن ظاهرة الشغب hملالعب وما يرافقها أحياÜ من أعام
جامهري الفرق الرºضية، تعد بعيدة لك البعد عن الروح الرºضية القامئة 

يب النفس، بل إن هذه األعامل أصبحت تتخذ صورا متعددة، ذعىل هت
تتجاوز مدرجات املالعب إىل الشارع العام واملساس مبمتلاكت األشخاص 

  .وطمأنينهتم
ىل أنظار جملسمك يف هذا السـياق، هيدف مرشوع القانون املعروض ع

املوقر إىل التصدي لظاهرة العنف ومظاهر الشغب اليت تعرفها بعض 
املالعب الرºضية عرب ختصيص عقوhت زجرية رادعة يف حق األشخاص 

  . اÙين يقومون hرتاكهبا ومضاعفهتا يف حق املدبرين واحملرضني علهيا
جات وحملارصة أعامل الشغب اليت أصبحت مظاهرها تنتقل خارج مدر 

املالعب إىل الشارع العام، جاء هذا املرشوع مبقتضيات تتصدى ملثل هذه 

الترصفات، وذ¹ عرب جترمي ومعاقبة األشخاص اÙين يقومون هبذه األعامل 
  .يف األماكن العمومية عىل هامش انعقاد املبارºت الرºضية

كام تبىن هذا املرشوع مضن فلسفته مقاربة وقائية من خالل التنصيص 
  .ىل مجموعة من التدابري �حرتازية لتفادي حدوث أعامل العنف والشغبع

تلمك، سـيدي الرئيس، السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون، 
اخلطوط العريضة لهذا املرشوع اÙي سيشلك خطوة إجيابية يف سبيل 
حتقيق ممارسة رºضية ببالدÜ، من أجل تطهري الفضاء الرºيض من لك 

  . ميكن أن تؤثر سلبا عىل ممارسة الرºضة الشوائب اليت
  .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد مقرر جلنة العدل 

، إذن اللكمة ألحد املستشارين من فرق األغلبية )التقرير( وزع.. والترشيع
  .دقائق 5يف إطار 

        ::::امحليد السعداويامحليد السعداويامحليد السعداويامحليد السعداوياملستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد املستشار السـيد عبد 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتناول اللكمة hمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع القانون 

العنف واملتعلق بتمتمي القانون اجلنايئ الرايم إىل ماكحفة  09.09رمق 
  .hملالعب الرºضية

  السـيد الرئيس،
من بني التدابري احلكومية الرامية إىل  09.09رب مرشوع القانون رمق يعت

ختليق املامرسة الرºضية ببالدÜ، وانسجاما مع مضامني الرساà امللكية 
السامية املوßة إىل املشاركني يف املناظرة الوطنية للرºضة املنعقدة 

 ، كون أن ظاهرة العنف والشغب يف2008أكتوبر  h24لصخريات يوم 
املالعب أخذت أبعادا خطرية، 8رجة أصبحت تشلك هاجسا مؤرقا 
للمسؤولني، hلنظر إىل تأثرياهتا السلبية عىل املامرسات الرºضية السلمية، 
حيث أن الشغب مل يعد منحرصا يف املالعب حفسب، بل يتعدى انتشار 
الفوىض املضامري الرºضية ويطال حميطها وفضاءات خارجية بعيدة، لتصبح 
سببا من أسـباب إحلاق األذى والرضر hألفراد واملمتلاكت العامة واخلاصة، 

  .نتيجة سلوكيات هامشـية أحضت تشلك أحد عوامل النفور من املالعب
Ùا، hت من الرضوري ماكحفة اجلرمية الرºضية من خالل مرشوع 

، والهدف منه توفري امحلاية ملامرسة األنشطة الرºضية 09.09القانون رمق 
كلك، حىت ميكن لهذا النوع من األنشطة أن يكون � انعاكس إجيايب داخل 
ا@متع، بشلك يأخذ بعني �عتبار حامية النشاط الرºيض وضامن املامرسة 
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بشلك طبيعي، تبقى الغاية منه حتقيق الفرجة الرºضية وحامية امجلهور 
  .وكذ¹ حامية الالعبني، زد عىل ذ¹ حامية املنشآت الرºضية

إن هذا املرشوع إمياÜ منه بكون املعاجلة السلمية للجرمية اليت أصبحت 
تعمتد علهيا السـياسة اجلنائية احلديثة، يه وضع التدابري يف حق األشخاص 

  . ا�الفني وتفادي عودهتم الرتاكب نفس الفعل اجلريم
ومن هذا املنطلق، فإن املعاجلة الترشيعية واملقاربة الزجرية ميكن أن 

مه إىل جانب hيق آليات التدخل األخرى، الرتبوية، امحلالت تسا
لك هذا للحد من ظاهرة الشغب ... التحسيسـية، وتأطري امجلهور إىل آخره

والعنف الرºيض، كون أن ا@متع املغريب يمتزي بغياب دراسات ميدانية 
وسوسـيولوجية، تتعرض لظاهرة العنف باكفة أشاك�، واÙي يبدأ غالبا 

اللفظي لينهتـي إىل عنف مادي وجسدي، وميكن إرجاع هذا  hلعنف
الغياب إىل كون هذه الظاهرة يه حديثة النشأة h@متع املغريب، اليشء 
اÙي أدى إىل �نكباب عىل إعداد مرشوع القانون للتصدي لهذه 

  .الظاهرة
مبوجب عالقته  2008كام أن الوضع املتقدم املمنوح للمغرب يف أكتوبر 

اد األوريب، حيث اقرتح ا@لس األورويب انضامم بالدÜ بصفة مع �حت
تدرجيية إىل مجموعة �تفاقيات املفتوحة يف وجه ا8ول غري األعضاء، ومن 
مجلهتا �تفاقية األوربية حول عنف امجلاهري الرºضية، الهادفة إىل منع 
وماكحفة العنف وجتاوزات امجلهور، وضامن سالمة املتفرجني خالل 

ملبارºت الرºضية، اكن لزاما تعزيز مسؤولية ا8وà للتصدي لهذه الظاهرة ا
ا8خي° عىل بالدÜ، وhلتايل إصدار قانون ملاكحفة العنف مبناسـبة اللقاءات 

  . الرºضية
ونظرا، السـيد الرئيس، ألمهية هذا املرشوع لكونه سـيحد من ظاهرة 

  . العنف hملالعب الرºضية، فإننا سـنصوت عليه hإلجياب
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا األسـتاذ عبد امحليد السعداوي، اللكمة اآلن ألحد مستشاري 

  .املعارضة

        ::::املستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعاملستشارة السـيدة فريدة النعميميميمييييي
  .السالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
  السـيدة املستشارة احملرتمة،

يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة يف إطار مناقشة 
املتعلق مبجموعة القانون اجلنايئ الرايم إىل ماكحفة  09.09مرشوع قانون رمق 

  .العب الرºضيةالعنف hمل

هذا املرشوع جاء ليجيب عىل إشاكلية ختليق املامرسة الرºضية 
ببالدÜ، وما أصبحت تعرفه املالعب الرºضية من اسـتفحال لظاهرة 
  .الشغب، وما يرتتب عىل ذ¹ من أعامل عنف متس األشخاص واملمتلاكت

ا تشلك إن هذا الواقع غري املقبول اÙي تعرفه ميادين الرºضة، hعتباره
الفضاءات املناسـبة للشـباب قصد إبداء النَفس وروح املساندة والتشجيع 
مبختلف الوسائل التعبريية، hإلضافة إىل تمنية املواهب وتفجري الطاقات 
وإشاعة روح الفرحة وامحلاس والفاكهة بني املشجعني داخل احللبات 

اإلجراءات واملالعب الرºضية، hت من الرضوري التدخل لسن التدابري و 
الترشيعية، اليت من شأهنا حتقيق التوازن بني هذه املتطلبات واحلفاظ عىل 
احلرºت واحلقوق من جانب آخر، وملء الفراغ الترشيعي املسجل يف هذا 
الباب، اÙي حيول دون تطبيق العقوhت الزجرية يف حق ا�الفني ومرتكيب 

  .الشغب والعنف
املرشوع، فإنه ينبغي اإلشارة إىل أن  وhلرمغ من األمهية البالغة لهذا

املدخل الترشيعي واملقاربة األمنية لوحدها غري قادران عىل حمارصة ظاهرة 
الشغب، ألن ختليق املالعب الرºضية مير عرب اخنراط لك املتدخلني يف 
الشأن الرºيض وإجياد السـبل الكفي° بتحسيس امجلهور بدوره احليوي 

ته عىل النادي اÙي يفض� ال ختتلف عن غريته للهنوض hلرºضة، وأن غري 
عىل الفضاء وميدان التباري، وا8فع hملشجع لالخنراط الواعي يف هذا 

  .التحدي
  سـيدي الرئيس،

املتعلق  09.09إن الهدف اÙي جاء من أج� مرشوع القانون رمق 
ºملالعب الرh ضية هو بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ الرايم إىل ماكحفة العنف

�رتقاء h@ال الرºيض وتوفري الظروف املالمئة ملسايرة الرºضة والوصول 
إىل احلد من ظاهرة العنف، مع تشجيعه واسـتقطابه للميادين الرºضية 

  .hعتباره حمور تطور الرºضة ومسوها
إننا يف فريق األصاà واملعارصة، نعترب أن الهدف السايم اÙي جاء من 

املتعلق بمتمي مجموعة القانون اجلنايئ الرايم  09.09قانون رمق أج� مرشوع ال
خليق إىل ماكحفة العنف hملالعب الرºضية سيشلك مدخال أساسـيا لت

Üضية ببالدºاملامرسة الر.  
من هذا املنطلق، فإننا يف فريق األصاà واملعارصة نصوت عىل هذا 

  .املرشوع قانون hإلجياب
  . تعاىل وبراكتهوالسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشارة فريدة النعميي، اللكمة اآلن ألحد مستشاري ا@موعة 

  .الفيدرالية، ما فيه تدخل، شكرا
  :إذن منر اآلن إىل التصويت عىل هذا املرشوع

  :19-308إىل  1-308املادة األوىل، وتتضمن الفصول 



 2010201020102010دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر دورة أكتوبر     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

4 
 

 )2011 رياني  18( 1432 رفص 13

  إجامع؛=  :املوافقون
  ال أحد؛=  :املعارضون
  .ال أحد=  :املمتنعون

  .إذن إجامع
  .إجامع احلارضين= : إذن املادة الثانية

  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
يتعلق  09.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع القانون رمق 

  .بتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ hإلجامع
يتعلق  13.10القانون رمق ننتقل اآلن ل راسة والتصويت عىل مرشوع 

بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ، املصادق عليه hلظهري الرشيف 
 22.01، والقانون رمق 1382من جامدى اآلخرة  28بتارخي  1.59.413

 1.02.255املتعلق hملسطرة اجلنائية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
املتعلق مباكحفة غسل  43.05، والقانون رمق 1423رجب  25بتارخي 

من ربيع  28بتارخي  1.07.79األموال الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق 
  .1428األول 

  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم لتقدمي املرشوع

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيد!ن املستشار!ن،
  املستشارون احملرتمون،السادة 

املتعلق بتعديل  13.10يرشفين أن أقدم أماممك مرشوع القانون رمق 
وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية وقانون ماكحفة غسل 

  .األموال، كام وافق عليه جملس النواب
وهيدف هذا املرشوع إىل مسايرة �ه�م اÙي حيت� موضوع غسل 

ل بني آليات فرض وإنفاذ القانون عىل املسـتويني اإلقلميي وا8ويل، األموا
كام هيدف إىل احليلوà دون اسـتعامل نظامنا املايل يف خدمة أغراض 
إجرامية وإىل احرتام بالدÜ اللزتاماهتا ا8ولية املرتتبة عن �تفاقيات األممية 

ايري املعمول هبا املتعلقة مباكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وفق املع
دوليا يف هذا الشأن، وخاصة املعايري اليت سنهتا توصيات مجموعة العمل 

  .املايل
يف هذا اإلطار، هيدف املرشوع املعروض عىل أنظارمك إىل توسـيع دائرة 
التجرمي يف جمال متويل اإلرهاب ليشمل أفعال متويل أشخاص أو عصابة 

مصادرة العائدات واملمتلاكت ألجل ارتاكب جرمية إرهابية، مع إلزامية 
  .املسـتخدمة أو املتحص° من هذه اجلرمية، أو اليت اكنت معدة الرتاكهبا

وhإلضافة إىل تفادي اإلغفال اÙي يطال النص احلايل يف شأن مدى 
اشرتاط العمل يف قيام جرمية غسل األموال كام هو مطلوب مبقتىض الصكوك 

ملادي يف هذه اجلرمية بأن أدخل ا8ولية، وسع املرشوع من صور الركن ا
  .مضن هذه الصور أفعال النقل املادي للممتلاكت

وhلنسـبة لالختصاص القضايئ، مدد املرشوع اختصاص القضاء 
الوطين إىل أفعال جرامئ غسل األموال املتحص° من جرامئ أصلية ارتكبت 

  .خارج الرتاب الوطين بعدما وسع من وعاء هذه اجلرمية
معليات البحث والتحري، سواء عىل املسـتوى  تسهيل ومن أجل

الوطين أو يف نطاق التعاون ا8ويل، جاء املرشوع بآلية جديدة من آليات 
البحث اخلاصة، ويتعلق األمر hلتسلمي املراقب من خالل تمتمي مقتضيات 

  .قانون املسطرة اجلنائية
كام وسع املرشوع أيضا من وعاء األشخاص اخلاضعني ألحاكم قانون 
غسل األموال، وإلزا¯م رصاحة hلقيام مبراقبة خاصة ووضع تدابري يقظة 
عالية hلنسـبة لعمليات الزبناء اÙين يبدون درجة خماطر مرتفعة، وألزم 
املرشوع املؤسسات املالية برضورة منح اه�م خاص لعالقات األعامل 

رتفعة والعمليات املنجزة ملصلحة أشخاص ينمتون 8ول تبدي درجة خماطر م
  .يف جمال غسل األموال ومتويل اإلرهاب

وhإلضافة إىل ذ¹، نص املرشوع رصاحة عىل إعطاء وحدة معلومات 
مالية ¯مة السهر عىل احرتام األشخاص اخلاضعني للمقتضيات القانونية 
املقررة مبقتىض قانون غسل األموال، وإعطاهئا أيضا صالحية طلب مجيع 

ألداء ¯ا¯ا من األشخاص املعنوية األخرى  الو3ئق واملعلومات الالزمة
  .للقانون العام أو القانون اخلاصاخلاضعة 

ويف جمال املسؤولية اجلنائية أو املدنية، وسع املرشوع نطاق اإلعفاء 
من املسؤولية ليسـتفيد منه أيضا األشخاص املعنويون اخلاضعون للقانون 

ة بسبب قيا¯م حبسن العام أو القانون اخلاص، امللكفني من طرف الوحد
  .هام ا�وà هلم مبقتىض القانوننية hمل 

وأعطى املرشوع الوحدة صالحية جتميد ممتلاكت األشخاص والكياÜت 
املتورطة يف أعامل إرهابية بناء عىل طلب املنظامت ا�تصة، وجعل 

الشأن صالحيات البت يف الطعن يف قرارات الوحدة الصادرة يف هذا 
  .ة hلرhطللمحمكة اإلداري

ومن مسـتجدات هذا املرشوع كذ¹، أنه حدد، وألول مرة، املقصود 
من سلطات اإلرشاف واملراقبة التابعني @ال اختصاص لك فئة، وجعل 

  .hلنسـبة لبايق األشخاص اخلاضعنيالوحدة سلطة إرشاف ومراقبة 
تلمك، حرضات السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، احملاور 

لهذا املرشوع اÙي يكرس اإلرادة القوية اليت عربت عهنا دامئا األساسـية 
اململكة املغربية يف شأن الوفاء hلزتاماهتا ا8ولية يف تأهيل منظومهتا القانونية 

  . لتتالءم مع املعايري ا8ولية
  . والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته
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        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا السـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد مقرر اللجنة، إذن أمر 
اآلن إىل املناقشة، اللكمة للسـيد محمد علمي عن فرق األغلبية، األسـتاذ 

  . دقائق 5علمي يف إطار طبعا 

  :املستشار السـيد محمد علمياملستشار السـيد محمد علمياملستشار السـيد محمد علمياملستشار السـيد محمد علمي
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 
  ادة املستشارين، السـيدات والس

يرشفين أن أتناول اللكمة hمس فرق األغلبية مبجلس املستشارين 
املتعلق بتعديل وتمتمي مجموعة القانون  13.10ملناقشة مرشوع قانون رمق 

اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية وقانون ماكحفة غسل األموال، اÙي يندرج 
ة اليت اخنرطت فهيا يف سـياق مسلسل اإلصالحات السـياسـية و�قتصادي

بالدÜ منذ بداية العقد األخري، واÙي هيدف إىل مواكبة التطورات ا8ولية 
يف جمال ماكحفة غسل األموال وحتصني النظام املايل املغريب من اسـتغال� 

  . ألهداف وغاºت إجرامية
و¹Ù، فإن املصادقة عىل هذا املرشوع تعترب خطوة معلية، يؤكد 

احرتامه ووفاءه hلزتاماته ا8ولية يف هذا الشأن،  املغرب من خاللها
والقاضية مبالءمة الترشيع الوطين مع املعاهدات واملعايري ا8ولية املعمول هبا 
يف جمال ماكحفة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، حامية لسالمة املعامالت 

  . ولألمن و�سـتقرار �قتصادي عىل الصعيدين الوطين وا8ويل
  : hمس األغلبية، أن املرشع املغريب اكن موفقا حي. متكن منونعترب، 

امجلع بني التدابري الوقائية من ßة واملقتضيات الزجرية عند ثبوت  -
  اإلدانة من ßة أخرى؛

التنصيص عىل اشرتاط العمل بقيام جرمية غسل األموال كأحد  -
  الضامÜت الترشيعية اليت تكرس مبدأ قرينة الرباءة؛ 

يد �ختصاص القضايئ الوطين ليشمل جرامئ غسل األموال اليت متد -
ترتكب داخل الرتاب الوطين، ولو ارتكبت اجلرامئ األصلية اليت حتصلت 

  مهنا األموال، حمل اجلرمية، خارج الرتاب الوطين؛
توسـيع دائرة اجلرامئ األصلية ليشمل جرامئ أخرى، من أمهها �ن�ء  -

الل اجلنيس، الزتييف والقرصنة، اجلرامئ البيئية، إىل عصابة منظمة، �سـتغ
�ختطاف و�حتجاز وأخذ الرهائن وحتويل وسائل النقل اكلطائرات 

  لمعطيات؛ل والسفن، املس بنظام املعاجلات اآللية 
خامسا، التنصيص يف جمال العقوhت عىل إلزامية احلمك hملصادرة اللكية 

النوع من اجلرامئ وكذا العائدات اليت يمت لألموال املسـتعم° يف ارتاكب هذا 
 حتصيلها من هذه األموال؛

سادسا، توسـيع دائرة األشخاص املعنويني واÙاتيني اخلاضعني ألحاكم 
قانون غسل األموال وتدقيق اإلجراءات القانونية اليت تقوي عنرص اليقظة 

 جتاه املعامالت املالية ذات الص° hملوضوع؛
ملعلومات املالية صالحية مراقبة األشخاص سابعا، ختويل وحدة ا

اخلاضعني لهذا القانون وحق الولوج إىل املعلومات والو3ئق الالزمة إلدارة 
¯ا¯ا، عالوة عىل صالحية قيا¯ا بتجميد ممتلاكت األشخاص والهيئات 
املتورطة يف متويل أعامل إرهابية، مع جعل الطعن يف قرارات الوحدة من 

  .إلدارية hلرhطاختصاص احملمكة ا
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
جتتاز بالدÜ ظرفية دقيقة، تتسم hرتفاع وترية حتدºت وطنية ودولية 
متعددة األوجه، سـياسـية، اج�عية، اقتصادية، أمنية، جتعلنا نؤكد أن 

رجعية قانونية املصادقة عىل هذا املرشوع سـميكن األßزة ا�تصة من م
مساعدة عىل معاجلة العديد من الثغرات يف جمال ماكحفة ظاهرة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب، مؤكدين يف نفس الوقت عىل رضورة اإلعامل 
السلمي ملقتضياته، مع ما يتطلبه ذ¹ من تتبع ومراقبة وتقومي، حىت يمت 

ßة، ووفق  تطبيقه وفق ما يفي hلغاºت املرشوعة الاكمنة وراءه من
للك انهتاك حممتل من ßة  االضامÜت اليت يكفلها القانون صوÜ للحقوق ودرء

  . أخرى
وتفريعا عىل هذه املعطيات، قررت فرق األغلبية مبجلس املستشارين 

  . التصويت hإلجياب عىل نص هذا املرشوع
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

    ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
احملرتم محمد علمي، اللكمة اآلن ألحد مستشاري شكرا للمستشار 

  .املعارضة

        ::::املستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيويناملستشار السـيد عالل عزيوين
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين، أخوايت املستشارات،
يتعلق بتغري وتمتمي مجموعة القانون  13.10مناقشة مرشوع القانون رمق 

  .األموالاجلنايئ املتعلق مباكحفة غسل 
يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة يف إطار مناقشة 

يتعلق بتغيري وتمتمي مجموع القانون اجلنايئ املتعلق  13.10مرشوع قانون رمق 
  .مباكحفة غسل األموال
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 Üهذا املرشوع يأيت يف إطار ا@هودات الترشيعية اليت تبذلها بالد
املرشوعة املودعة يف األبناك واملتحص° خبصوص ضبط التدفقات املالية غري 

  . من جتارة املمنوعات، وعىل رأسها جتارة ا�درات وجتفيف منابع اإلرهاب
هذه ا@هودات ستسامه بدون شك يف ضامن الوفاء و�لزتامات 
القانونية اليت تتوافق بال شك مع املعايري ا8ولية وتتجاوز النواقص اليت 

رشيعية الوطنية ملاكحفة غسل األموال ومتويل اكنت تعرتى املنظومة الت 
  . اإلرهاب

كام أن هذا املرشوع قانون يأيت يف إطار املساعي الرامية إىل مناهضة 
اجلرامئ املالية اليت لها تأثري سليب عىل �قتصاد، وهتدد �سـتقرار عرب 

  .متكني تنظ3ت اجلرمية املالية يف التوسـيع و�لتحام
  السـيد الرئيس،

إننا يف فريق األصاà واملعارصة، إذا كنا نمثن املقتضيات الترشيعية اليت 
جاء هبا هذا املرشوع قانون، فألننا ننتظر منه أن يشلك من ßة حاجزا 
أمام لك احملاوالت اليت تقوم هبا سواء األشخاص أو الشـباكت احمللية أو 

غسل األموال،  ا8ولية الرامية إىل ممارسة أنشطة غري مرشوعة، ترتكز عىل
ومن ßة أخرى تكون مدخال ملالءمة لك األحاكم واملقتضيات الترشيعية 
الوطنية ذات الص° بترشيع قمي احلرية وحقوق اإلنسان مع �تفاقيات 

  .ا8ولية املصادق علهيا صكوكيا من طرف اململكة املغربية
ومن جانب آخر، نمتىن أال يؤدي هذا املرشوع قانون إىل خلق جو 

�رتباك يف العالقات مع املبادرات واألعامل اخلريية القامئة عىل حسن  من
  . النية واإلحسان

ويف األخري، ارتباطا بأمهية هذا املرشوع قانون، نؤكد بأننا مطالبني 
برضورة تقوية منظومتنا الترشيعية لتحصني ومتنيع املكتسـبات املنجزة يف 

طين وا8ويل ليك ال تصبح امللجأ هذا ا@ال وحامية بالدÜ عىل الصعيد الو 
اآلمن للجرمية املنظمة ا8ولية وتضييق اخلناق عىل شـباكت اإلرهاب 

  . وا�درات
ومن هاذ املنطلق، فإننا يف فريق األصاà واملعارصة نصوت عىل هذا 

  . املرشوع قانون hإلجياب
  .والسالم عليمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، هل هناك من تدخل عند الفريق 

  . الفيدرايل؟ ال
تفضل، هل هناك خلل يف تسـيري .. إذن أمر اآلن إىل التصويت

  .اجللسة؟ إذن ال داعي للتدخل، يف ماذا؟ يف التسـيري؟ تفضل

        ::::املستشار السـيد محمود عرشاناملستشار السـيد محمود عرشاناملستشار السـيد محمود عرشاناملستشار السـيد محمود عرشان
  السـيد الرئيس، 

لعضو من األغلبية وعضو من  هاذي زوج مرات وأنمت تعطون اللكمة
املعارضة، ولكن زوج املرات واإلخوان دºل فريق األصاà واملعارصة 

  . كيتدخلوا hإلمس دºل فريق األصاà واملعارصة دون أن يشار إىل املعارضة
وحنن لنا يف هذه املؤسسة مجموعة من املستشارين، وحنن اخلندق دºلنا 

ختليو لنا حىت احنا حقنا إذا اقتضت هو املعارضة، وhلتايل نمتىن أن 
الرضورة يف التدخل ويف إعطاء الرأي دºلنا يف هذه القوانني ألن املعارضة 

  . يه مايش مكونة من فريق واحد، ولكن من مجموعات أخرى
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هذه اجللسة ينظمها ا8سـتور والقانون ا8اخيل، وقد رتبت ندوة 

من ا8سـتور  56طالقا من قرار املكتب، وتأسيسا عىل الفصل الرؤساء ان
من النظام ا8اخيل أن تعطى اللكمة لفرق األغلبية ولفرق  95والفصل 

املعارضة ولفريق الفيدرالية، وليس 8ي أي دخل وال خرج ف3 يتعلق 
  .hلتنسـيق بينمك، وhلتايل أÜ أطبق ما اتفق عليه يف إطار القانون، شكرا

  :ن إىل التصويت عىل املادة األوىلأمر اآل
  .إجامع=  :املوافقون

  اإلجامع؛= : 218.4.2، و218.4.1، وتتضمن الفصلني 2املادة 
، إذن  574- 5، 574- 3، 574- 2 ،574-1، وتتضمن الفصول 3املادة 

  اإلجامع؛= 
  .إجامع= : 82.3و 82.2و  82.1 تتضمن املواد 4املادة 

  .اإلجامع= : 749- 2و 749-1تتضمن الفصول  5واملادة 
، 15، 13، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1: وتتضمن املواد 6املادة 

  .اإلجامع= : 37و 34، 33، 28، 27، 22، 18
  .اإلجامع= : 13.2و 13.1 ف3 مادتني 7املادة 

  .اإلجامع= : أعرض اآلن املرشوع برمته للتصويت
يتعلق  13.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق hملسطرة  22.01بتغيري وتمتمي مجموعة القانون اجلنايئ والقانون رمق 
  . املتعلق مباكحفة غسل األموال 43.05اجلنائية والقانون رمق 

بتمتمي  16.10وننتقل اآلن ل راسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

القايض بإحداث حمامك جتارية، أعطي اآلن اللكمة لفرق  53.95القانون رمق 
األغلبية يف إطار مخسة دقائق، مث فرق املعارضة، مث الفريق الفيدرايل، 

  . تفضلوا
  .العفو، السـيد الوزير احملرتم لمك اللكمة

        ::::ير العدلير العدلير العدلير العدلالسـيد وزالسـيد وزالسـيد وزالسـيد وز
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارون،
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  السـيد الرئيس، 
بتمتمي القانون  16.10يرشفين أن أقدم أمام جملسمك املوقر القانون رمق 

القايض بإحداث حمامك جتارية، كام وافق عليه جملس النواب،  53.95رمق 
من الشفافية وحتقيق األمن  واÙي هيدف إىل دمع الثقة وإضفاء مزيد

القضايئ من خالل تعزيز إجراءات حتقيق ا8عوى بإجراءات مسطرية جد 
àفعا .  

إحداث احملامك التجارية ببالدÜ نق° نوعية  - كام تعلمون  -لقد شلك 
 àهامة يف إطار تعزيز تنظمينا القضايئ بقضاء جتاري متخصص وتوفري عدا

، ويف هذا اإلطار يتضمن املرشوع مرشوع Üجعة وفعاà يف ميدان األعامل
القانون املعروض عىل أنظارمك مقتضيات جديدة، سـتقوي بشلك إجيايب 

  .الصالحيات ا�وà يف إطار إجراءات حتقيق ا8عوى للمحمكة وللقايض
ومن أمه ما جاء به هذا املرشوع معاجلته من ßة أوىل للحاà اليت 

ف يف ا8عوى، حيث ميكن للمحمكة يكون فهيا مستند لإلثبات حبوزة طر 
أو للقايض املقرر بناء عىل طلب الطرف اآلخر، وما مل يوجد مانع قانوين، 
األمر hإلدالء به داخل أجل معقول حتت طائ° غرامة هتديدية عند 

  .�قتضاء
ومما ال شك فيه أن إجبار أحد األطراف يف ا8عوى أو الغري أثناء 

إلدالء حبجة تكون حمتكرة من قب�، إجراءات حتقيق ا8عوى عىل ا
  .سيساعد عىل حسم الزناع يف مراح� األوىل والوصول إىل احلقيقة

ومن ßة أخرى، فإن مقتضيات هذا املرشوع تريم كذ¹ إىل متكني 
األطراف خالل سري ا8عوى من توجيه أسـئ° مبارشة لبعضهم البعض أو 

يف توضيح وقائع ا8عوى،  لشهود ا8عوى، وهذا ما ينطوي عىل أمهية كبرية
  .ويضمن حقوق األطراف

تلمك، حرضات السـيدات والسادة األفاضل، أمه مضامني املرشوع 
املعروض عىل أنظارمك، اÙي سـيدمع دور القضاء مكحفز عىل �ست:ر، 
وسـيكون � أثر مبارش كذ¹ عىل حتسني وضعية املغرب يف مؤرش حامية 

ا8ولية اليت تعترب مرجعا يف حتديد أمه  �ست:ر مضن التقارير السـنوية
  .الوßات املصنفة عامليا كوßات مؤه° السـتقبال �ست:رات العاملية

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا السـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن للسـيد مقرر جلنة العدل 

  .. والترشيع وحقوق اإلنسان
  .املناقشة، اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبيةإذن أفتح اآلن hب 

  .ما اكين تدخل؟ اكين، تفضل

        ::::املستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعوايناملستشار السـيد حلسن لعواين
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس،

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

 16.10أتدخل اليوم hمس فرق األغلبية يف مناقشة مرشوع قانون رمق 
  .القايض بإحداث حمامك جتارية 53.95قانون رمق بتمتمي ال

إن هذا القانون جاء مبسـتجدات تذهب يف اجتاه تعزيز إجراءات حتقيق 
ا8عوى أمام احملمكة وأمام القايض املقرر، سواء تعلق األمر hحملامك التجارية 
أو حمامك �سـتئناف التجارية، كام يريم هذا املرشوع كذ¹ إىل املسامهة 

ء مزيد من الشفافية عىل املسطرة املطبقة يف جمال الزناعات يف إضفا
التجارية، ودمع دور القضاء مكحفز عىل �ست:ر، وهذا إن دل عىل يشء 
فإمنا يدل عىل رغبة املغرب األكيدة يف حتسني وضعيته يف مؤرش �ست:ر 

  .مضن التقارير السـنوية ا8ولية
تضيات اجلديدة اليت جاء هبا هذا وإننا hمس فرق األغلبية، نرى أن املق 

املرشوع سـتقوي وبشلك إجيايب تعزيز الصالحيات ا�وà للمحمكة 
وللقايض، واليت من خاللها سـتكون لألحاكم الصادرة عهنا بعدها احلقيقي 
املنشود يف إبقاء احلق ومتكني العداà من أداء واجهبا املنشود ومتكني 

  .صاحب احلق من حقه
  السـيد الرئيس،

  لسادة الوزراء،ا
  السـيدات والسادة املستشارين،

إن املنازعات التجارية عرفت بعض التعرث يف السـنوات األخرية نتج عهنا 
بعض �ختالالت والبطء والنقص يف املسطرة املطبقة ببالدÜ يف جمال 
اإلثبات يف الزناعات التجارية، وهذا ما جعل من هذا القانون إحدى 

يف حتقيق النجاعة والشفافية يف جمال التقايض ويف اآلليات اليت ستسامه 
  .جمال حفظ احلقوق

حبيث أننا ننشد من خالل هذا املرشوع تسهيل و ترسيع البت يف 
امللفات املعروضة عىل القضاء التجاري، وكذا إضافة وسائل جديدة وÜجعة 
يف جمال اإلثبات، خاصة عندما أعطى املرشوع لقايض التحقيق الصالحية 

طالبة أي طرف تكون حبوزته وثيقة حامسة يف الزناع حتت طائ° يف م
غرامة هتديدية، وهذا لكه يعيد الثقة يف جمال �ست:ر ببالدÜ، كونه حيظى 

  .حبامية قانونية حتفظ حقوق املستمثرين يف حاà الزناع والتقايض
  السـيد الرئيس،

، نمثن ما جاء يف إننا يف فرق األغلبية، وحبمك الزتامنا السـيايس اجتاهها
هذا املرشوع، حبيث سـميكن من إمتام وتفعيل دور احملامك التجارية، اليت 
اكنت hلفعل نق° نوعية و¯مة يف إطار تعزيز منظومتنا القضائية هبدف 
توفري عداà حقيقية وفعاà يف جمال األعامل، ذ¹ أن املقتضيات اجلديدة 

وà يف إطار إجراءات حتقيق سـتقوي ال حمال بشلك إجيايب الصالحيات ا�
ا8عوى للمحمكة بشلك عام وللقايض املقرر بشلك خاص، وhلتايل 

  .سـنصوت hإلجياب عىل هذا املرشوع
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  . والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشار احملرتم عن فرق األغلبية، اللكمة اآلن ألحد 

  . مستشاري فرق املعارضة

  :املستشار السـيد مصطفى اخللفيوياملستشار السـيد مصطفى اخللفيوياملستشار السـيد مصطفى اخللفيوياملستشار السـيد مصطفى اخللفيوي
  . بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة يف مناقشة مرشوع 

القايض بإحداث حمامك جتارية،  53.95بتمتمي القانون رمق  16.10قانون رمق 
املرشوع اÙي صادقت عليه جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان  هذا

hإلجامع، إذ سامه يف ذ¹ فريقنا من خالل أعضائه املنمتني للجنة، واكنت 
موافقتنا عىل هذا املرشوع قانون Üبعة من إمياننا الراخس hلرضورة امللحة 

Ü كام ،Üدى بذ¹ اليت يفرضها جمال إصالح املنظومة القضائية يف بالد
 Üخالل مناسـبات عدة، ولعل تعزيز التنظمي القضايئ ببالد Dامل àجال

  .بقضاء جتاري متخصص من أمه عنارص هذا اإلصالح
  السـيد الرئيس، 

تمكن أمهية هذا املرشوع قانون يف األهداف املتوخاة منه، كام عددها 
القضايئ، السـيد وزير العدل، واملتعلقة، أوال، بدمع الثقة وحتقيق األمن 

ومن خالل املسامهة يف إضفاء املزيد من الشفافية عىل املسطرة املطبقة 
  .ببالدÜ يف جمال املنازعات التجارية

هو ضامن دمع رضورة القضاء مكحفز عىل  ،واألمه يف لك هذا
�ست:ر، وhلتايل جعل بالدÜ يف مصاف ا8ول املسـتقب° لالست:رات 

عيهتا يف مؤرش حامية �ست:رات مضن العاملية من خالل حتسني وض 
  .التقارير السـنوية ا8ولية

لقد جاء هذا املرشوع قانون مبقتضيات جديدة، مل تكن حارضة يف 
السابق، خاصة تD املتعلقة بإجراءات حتقيق ا8عوى، إذ أصبح من حق 
أطراف ا8عوى املسامهة يف هذا التحقيق، كام ميكن لهذه األطراف 

لسري العادي ل عوى من خالل توجيه أسـئ° مبارشة لبعضهم املسامهة يف ا
  .البعض أو شهود ا8عوى

لك هذه املقتضيات القانونية اجلديدة سـيكون لها بدون شك دور 
أسايس وإجيايب يف حتقيق النجاعة يف جمال التقايض وحفظ احلقوق، وكذا 
 يف حتقيق رشوط الزناهة والشفافية يف مسطرة التقايض، كام سـيحقق

األهداف املتوخاة من إصالح هذا النص القانوين املرتبط مبجال حيوي هام 
  .هو القضاء التجاري

  .وشكرا السـيد الرئيس

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا للسـيد املستشار احملرتم

  :منر اآلن اىل التصويت عىل املرشوع مادة مادة
  اإلجامع؛=  :املادة األوىل
  .اإلجامع= : الفصل الثاين

  .اإلجامع= : أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
بتمتمي  16.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .القايض بإحداث احملامك التجارية hإلجامع 53.95القانون رمق 
ننتقل اآلن ل راسة والتصويت عىل مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري 

املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات  1.74.339 الرشيف مبثابة قانون رمق
  . واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا

اللكمة اآلن للسـيد الوزير، هذا مقرتح اللكمة ملقرر جلنة العدل 
  . والترشيع وحقوق اإلنسان، هذا مقرتح قانون

  .اليس بنشامش تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  السـيد الرئيس احملرتم،

من النظام ا8اخيل عىل وجوب طبع  212السـيد الرئيس، تنص املادة 
وتوزيع تقارير مقرري اللجان قبل الرشوع يف مناقشـهتا يف اجللسة العامة 

  .ساعة عىل األقل 48مبدة 
 àوأود أن أحيطمك علام، السـيد الرئيس احملرتم، بأننا يف فريق األصا

ح القانون اÙي حنن بصدد واملعارصة مل نتوصل hلتقرير املتعلق مبقرت 
مناقشـته اللحظة إال البارحة بعد الزوال، وهذا يتناقض مع منطوق هذه 

  .املادة
  . وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
جسلت الرئاسة هذه املالحظة، ولكهنا مل تأت مع األسف hألمس 
خالل لقاء مكتب ا@لس، وال يف ندوة الرؤساء، وhلتايل سـنجلها ونعمل 

  .هللا عىل ختطهيا، شكرا مسـتقبال إن شاء
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  السـيد الرئيس،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  زماليئ األعزاء،
مقرتح القانون املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر، كام صادق عليه 

 1.74.339قانون رمق جملس النواب، يتعلق بإلغاء الظهري الرشيف مبثابة 
  .املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصها
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أريد أن أذكر hختصار شديد بأن هذا املقرتح هو يف احلقيقة دمج 
لثالثة مقرتحات قانون، قدمت من ثالثة فرق خمتلفة من جملس النواب، 

يت يعترب إلغاؤها مطلبا والغاية منه هو إلغاء حمامك املقاطعات وامجلاعات ال
  .حقوقيا منذ مدة طوي°

تفاعلت احلكومة إجيابيا مع هذا النص، ألهنا اعتربت بأنه الوقت قد 
حان لنستبدل هذا القضاء اÙي يعترب قضاء من نوع خاص، ألن القضاة 
اÙين ميارسون فيه ليسوا قضاة ممهتنني، وإمنا مه قضاة منتخبني، ونعتقد بأنه 

إللغاء هذا النوع من احملامك �سـتثنائية، واستبدالها مبحامك من قد جاء الوقت 
صنف آخر ميارس فهيا العمل القضايئ قضاة حمرتفون، وتوفر الضامÜت 
القانونية حىت تكون حمامك اململكة تطبق مجيعها نفس املقتضيات القانونية، 

اة ويطبق هذه املقتضيات قضاة تلقوا نفس التكوين اÙي نعرفه عند القض
احملرتفني، سواء يف احملامك �بتدائية أو حمامك �سـتئناف أو يف ا@لس 

  .األعىل أو يف احملامك املتخصصة
¹Ù، نلمتس من جملسمك املوقر أن يصادق عىل هذا املقرتح كام صادق 

  .عليه جملس النواب من قبل
  .وشكرا لمك

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
ألحد مستشاري فرق شكرا للسـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن 

  .األغلبية

        ::::املستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادرياملستشار السـيد فؤاد القادري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي 

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة اليوم hمس فرق األغلبية يف إطار مناقشة 

املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر، والرايم إىل إلغاء الظهري مقرتح القانون 
الرشيف مبثابة قانون واملتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات 

  .وحتديد اختصاصها
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة الوزراء،
  إخواين املستشارين،

ونية وفق لقد دأبنا يف األغلبية احلكومية عىل معاجلة النصوص القان
مقاربة تشاركية، تروم تعزيز التعاون املمثر مع احلكومة ومع hيق الرشاكء 

  .السـياسـيني، مسـتحرضين تغليب املصلحة الوطنية عىل ما دون سواها
وهذا املقرتح يؤكد من جديد الزتام احلكومة وحرصها عىل تعزيز جسور 
التواصل وتقوية جماالت التعاون مع املؤسسة الترشيعية عرب تشجيع املبادرة 

الربملانية يف العمل الترشيعية والتعاطي اإلجيايب غري املسـبوق مع مقرتحات 
وتكريس املوازاة القوانني، مبا ميكن من تقليص همينة املبادرة احلكومية 

  .والتوازن يف اقرتاح النصوص الترشيعية
  السـيد الرئيس،

لقد شلك القضاء املغريب عىل مر التارخي موضوع العديد من التعديالت 
املتواص°، اكن الهدف مهنا تقوية اسـتقالل القضاء وضامن نزاهته عرب متكينه 

ن حقوق من اآلليات القانونية الكفي° بتحقيق العدل واإلنصاف وضام
  .املتقاضني

إحداث حمامك امجلاعات واملقاطعات،  1974وعندما قرر املغرب سـنة 
فإن األمر اكنت تقتضيه ظروف سـياسـية واج�عية واقتصادية خاصة، 
حمتت عىل املرشع املغريب خلق آلية لتخفيف العبء عىل hيق احملامك 

سـيط وتسهيل وتقريب القضاء من املتقاضني يف البوادي كام يف املدن وتب 
مسطرة التقايض، فشلكت آنذاك حمامك امجلاعات واملقاطعات احملور 
األسايس اÙي ارتكزت عليه جتربة القضاء الشعيب، أي القضاء غري املمهتن 
hملغرب، لكن حصي° معل هذه احملامك كشفت وhمللموس حمدودية هذه 

دون التحقيق التجربة اليت شابهتا عيوب عدة واعرتهتا صعوhت مجة، حالت 
  .الاكمل لألهداف املرجوة

إن التطورات املتسارعة اليت يشهدها ا@متع املغريب اليوم يف اكفة 
ا@االت واملظاهر السلبية اليت أنتجهتا املامرسة القضائية هبذه احملامك، يه من 
بني العوامل اليت تفرض علينا اليوم مراجعة موقفنا، خاصة وأن هناك شـبه 

فة الفاعلني بأن هذا النوع من القضاء أحضى ال حيقق املساواة إجامع 8ى اك
وال يضمن حقوق ومصاحل املتقاضني، ذ¹ أن حامية مصاحل املتقاضني 
وضامن حقهم يف احملامكة العادà أمام هذه احملامك ظل عرب التارخي رهينا حبياد 

روضة عىل اإلدارة احمللية ومبدى متكن احلاكم من إدراك طبيعة الزناعات املع
أنظارمه وتوفرمه عىل املعارف واملدارك العلمية، اليت تؤهلهم لإلملام بقواعد 

  .اإلنصاف وإقرار احلق وإشاعة العدل بني الناس
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

ن القانون ال ميكن أن يمت مبعزل عو إننا نؤمن بأن تعزيز رصح دوà احلق 
اإلصالح الشمويل للمؤسسة القضائية، كام نؤمن بأن اسـتقالل القضاء 

  .ببالدÜ رهني hلرفع من كفاءة واقتدار واسـتقالل رجاالته
وعليه، فإن إقرار العداà بوصفها رشطا أساسـيا السـتقرار البالد 
وازدهارها، والرفع من قدرة ب Ü عىل اسـتقطاب �ست:رات الوطنية كام 

مير حرصا عرب القطع مع القضاء �سـتثنايئ جبميع أصنافه، وهو  األجنبية،
ما ينسجم مع الرغبة امللكية السامية ا8اعية يف أكرث من مناسـبة إىل 
إصالح القضاء hعتباره قاطرة للتمنية �قتصادية و�ج�عية وضامÜ مجليع 
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رتف حقوق املواطنني مبختلف أرجاء اململكة يف الولوج إىل القضاء احمل
  .والزنيه

غري أن سعينا إىل إلغاء هذه احملامك، ال ينبغي أن حييد بنا عن الهتييء 
ملرح° ما بعد اإللغاء، فاالسـتغناء عن قضاء امجلاعات واملقاطعات ينبغي أن 
يوازيه اإلعالن عن إحداث قضاء للقرب، أكرث ¯نية وأكرث كفاءة، قضاء 

  .اف آفاق املسـتقبلمن شأنه جتاوز سلبيات هذه التجربة واسترش 
وتأسيسا عىل لك ما سـبق، ندعو احلكومة إىل اإلرساع بإخراج 
مرشوع القانون املتعلق بقضاء القرب إىل حزي الوجود، واÙي ينبغي أن 

  .يأخذ بعني �عتبار لك ما متت اإلشارة إليه آنفا
  السـيد الرئيس احملرتم،

مك امجلاعات إن الهدف من إقرار هذا املقرتح القايض بإلغاء حما
واملقاطعات يتجىل hألساس يف تعزيز رصيد الثقة اÙي يتعني أن يمتتع به 
اجلهاز القضايئ املغريب من خالل العمل عىل إقرار مبدأ املساواة أمام 
القضاء والقانون من ßة، وتدعمي كفاءة القضاة من ßة 3نية، مما من شأنه 

ه وضامن هيبته ضد لك أن يسهم يف حتصني ¯نة القايض وتعزيز سلطت
  .الشوائب اليت من شأهنا املس مبصداقيته

  السـيد الرئيس احملرتم،
إن تصويتنا اإلجيايب اليوم عىل هذا املقرتح هو دليل مادي ال يقبل 
التشكيك وال يقبل الطعن، هو جتديد عىل تأكيدÜ يف �خنراط التام 

حتت القيادة الرشـيدة واملنسجم يف ا@هودات اليت تبذلها احلكومة املوقرة 
والنرية لصاحب اجلالà املD محمد السادس أعز هللا أمره السـتكامل ورش 
إصالح القضاء وتدعمي اسـتقالليته ونزاهته وتكريس مبدأ التاكفؤ واملساواة 

وبالحق أنزلناه وبالحق : "أمام القانون، وإحقاقا للحق، مصداقا لقو� تعاىل

  . صدق هللا العظمي" نزل
  .م عليمك ورمحة هللاوالسال

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري املعارضة، اليس التويزي تفضل

        ::::املستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزياملستشار السـيد أمحد التويزي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتناول اللكمة hمس فريق األصاà واملعارصة ملناقشة مقرتح 

املتعلق  1.74.339قانون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
  .بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا

و¹Ù، فإنين أشري إىل أن دواعي تقدمي هذا املقرتح قانون القايض 
بإلغاء الظهري مبثابة قانون احملدث حملامك امجلاعات واملقاطعات، حسب 
 àأحصاب املقرتح، تمكن يف السعي إىل تعزيز املؤسسة القضائية وإقرار العدا
�ج�عية، اليت لن تتأىت يف رأهيم إال بإلغاء حمامك امجلاعات واملقاطعات 

  :لالعتبارات التالية
  إعامل مبدأ املساواة بني املواطنني؛التقليص من درجات التقايض و  - 1
دمع الكفاءة وحتصني ¯نة القضاء مبا ي�ىش ورسالته النبي° من  - 2

 خالل دمع املهنية والتكوين ا�تص؛
تعزيز سلطة القضاء وضامن هيبته من التدخل، ومنع لك أشاكل  - 3

 .التالعب اليت من شأهنا أن تنال من مسعة القضاء وترض مبصاحل املواطنني
 السـيد الرئيس،

إن هذه �عتبارات، وإن اكنت تمن عن نوع من العقالنية وحسن النية 
يف إصالح املؤسسة القضائية، فإننا يف فريق األصاà واملعارصة نرى بأهنا لن 
تسامه يف حتقيق العداà �ج�عية املطلوبة يف ظل جممتع مغريب ذو 

ت تشكو من مظاهر الفقر اخلصوصيات �ج�عية و�قتصادية اليت الزال
واألمية واجلهل، ويه عوامل نرى من الواجب عىل املؤسسة القضائية أن 

  .تراعهيا لتحقيق مغزى وظيفهتا
إن التصور املبين عىل كون إصالح القضاء يف املغرب رهني بإلغاء هذا 
النوع من احملامك 8ليل قوي عىل عدم �ستيعاب اجليد ملفهوم العداà واملهمة 

ارخيية اليت قامت هبا هذه احملامك، واليت من أجلها مت إحداNا، واليت الت
الزالت دوافعها قامئة، وhلتايل ال يسـتدعي األمر بإلغاهئا، بل حتديهثا 
وإصالQا وتقوميها، ألن إهاملها هو اÙي أدى إىل بعض �حنرافات يف 

حملامك ويف جل هذه احملامك، اليت يه نفس �حنرافات اليت نالحظها يف جل ا
القطاعات القضائية، وهو اختالل ال خيتلف كام قلت عن �ختالالت اليت 

  .تعرفها عدة قطاعات حيوية داخل املغرب
  السـيد الرئيس،

إن املفهوم اجلديد للعداà يقتيض تبسـيط املساطر، مساطر اللجوء إىل 
مجلاعات األßزة القضائية وتقريهبا من املتقاضني، ويف نظرÜ كذ¹ تبقى ا

  :واملقاطعات املؤه° أكرث لتحقيق ذ¹، لعدة اعتبارات نذكر مهنا
أوال، كوهنا قريبة جدا من املتقاضني، خصوصا يف البوادي واملناطق 
النائية، ألن، السـيد الوزير، هاذ القضاء هو القضاء اليل كمييش للبادية 

  الفوق، كمييش بعيد عىل املراكز املقمية للقضاء؛
هاذي مشات لها ا8جاجة دºلها عند :  حتل يه قضاºالقضاº اليت

الخر، هذا عندو عرش الزيتون عند الخر، هذاك خزان دºل املاء، إذن 
لكم hش جيي  200هاذي قضاº بسـيطة جدا، مميكنشاي جيي واحد من 

إذن غادي نثقل غري احملامك هباذ القضاº البسـيطة  ..لواحد احملمكة hش ميكن
Üهاذ احملامك يف امجلاعات احمللية اليل هو قضاء منتخب، وهذا  جدا إذا حيد
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جيب أن ندفع يف اجتاه مثال تقوية هاذ القضاء hلتكوين بواحد املسائل اليل 
  .ميكن أهنا تلعب واحد ا8ور أسايس

3نيا، كوهنا تلعب دورا أساسـيا يف التقليص من الرصاعات �ج�عية 
احملامك يسامه يف حل القضاº بطرق ودية واجلرامئ، فتدخل حاكم هاذ 

وhالع�د عىل القواعد القانونية العرفية، املغرب بزاف دºل العرف اكين، 
اكين يف املاء واكين يف واحد العدد من املناطق، القواعد العرفية اليت حتظى 
hالحرتام يف البوادي واملناطق النائية، ذ¹ أن غياب هذه احملامك سـيصعب 

 àي سـيؤدي إىل تزايد حدة اخلصومات، مسأÙحلقوق، األمر اh املطالبة
وسـيدفع كذ¹ أحصاب احلقوق إىل ارتاكب جرامئ لها تبعات خطرية عىل 

  .أمن وسالمة ساكنة هذه املناطق
3لثا، لقد روعي عند إحداث هذه احملامك، كام أسلفنا اÙكر، خصوصية 

ملتجلية يف �نتشار الواسع، كام ا@متع املغريب سواء القروي أو احلرضي، وا
قلنا، ملظاهر األمية والفقر واجلهل، ويه مظاهر، مع اكمل األسف، مل 
تتغري ببالدÜ بشلك قوي رمغ ا@هودات املبذوà يف هذا ا@ال، واليت تبقى 

  .جد حمدودة
الزتام األطراف بشفوية املناقشات، اكين واحد ... وhلرجوع إىل النظام

ديش جنيو للتفاصيل، أن ا8واعي اليل كتجعل األصاà العدد، ماغا
واملعارصة كتطلب هباذ املواضيع كثرية جدا، وراه اإلخوان اليل تلكموا hمس 

، ولكن ما قلناش اأساسـي ا�غلبية قالوا عىل أن هذه احملامك لعبت دور
hلوضوح أشـنو يه األهداف، مايش األهداف احلقوقية، أشـنو يه 

راء هاذ املوضوع دºل إلغاء هذه احملامك، أهداف سـياسـية األهداف اليت و 
أخرى مايش يه قرب القضاء أو حتسني القضاء، فهـي أهداف أخرى، 

  .يعرف واضعي هذا املقرتح هذه األهداف احلقيقية لهاذ املوضوع
وhلتايل، مغنطولوش عىل السـيد الرئيس، فاحنا بناء عىل هاذ املواضيع 

إن فريق األصاà واملعارصة يدفع، وطبقا للامدة لكها، ما غاديش نطولو، ف
من النظام ا8اخيل كنطلبو إرجاع هذا النص إىل اللجنة ا�تصة  224

  .هبدف إجراء نقاش معمق حول لك اجلوانب املرتبطة هباذ احملامك
، 224إذن احنا كنطلبو عىل أنه ما يدوزش للتصويت طبقا للامدة 

خيص موضوع هاذ احملامك اليل احنا ننظر  ونردوه للجنة لتعميق النقاش ف3
لها عىل أهنا كتلعب واحد ا8ور أسايس hخلصوص يف املناطق القروية اليت 

  .تبعد عىل املراكز القضائية واليت تعاين من الفقر واجلهل والهتميش
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ف3 يتعلق بإرجاع موضوع متت مناقشـته داخل اللجنة إىل اللجنة، ما 

  هو رأي اليس لشكر؟ 
  .السـيد الرئيس

        

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

تمتة ملا قا� زمييل، السـيد املستشار احملرتم، حنن نستند يف طلبنا 

تصة عىل ثالثة مواد من النظام الرايم إىل إرجاع مجموع النص إىل اللجنة ا� 
  :ا8اخيل

املادة األوىل، وقد أشار إليه السـيد املستشار احملرتم، واملادة الثانية يه 
اليت تبيح للسـيد رئيس ا@لس أن يأمر بإرجاع النص إىل  232املادة 

  .اللجنة املعنية 8hراسة لتعيد المتعن يف دراسـته
يد أنه ميكن للمجلس قبل التصويت اليت تف  242مث هناك، 3لثا، املادة 

عىل مجموع مشاريع ومقرتحات قوانني أن يقرر مناقشة 3نية حول مجموع 
النص أو جزء منه، ويمت ذ¹ إما بطلب من احلكومة أو اللجنة املعنية 

  .بدراسة النص أو رئيس فريق أو عرش أعضاء ا@لس
ذكرÜمك بعدم  السـيد الرئيس، ملاذا نطلب إرجاع هذا النص؟ ألنه عندما
قبل انعقاد  48احرتام مقتضيات املادة اليت تشري إىل رضورة تعممي التقرير 

اجللسة، فألجل أن نثري انتباه الرئاسة احملرتمة إىل أنه سـبق لنا أن قدمنا 
hمس الفريق طلبا مكتوh للسـيد رئيس اللجنة، نطلب من خال� تأجيل 

جلوانب hلغة األمهية اليت مل تناقش املناقشة ألنه بدا لنا أن هناك عدد من ا
hلعمق املطلوب بصدد هذا املقرتح قانون، و¹Ù فنحن نمتسك برضورة 

  .إرجاع مجموع النص إىل اللجنة
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
اآلن تغري الطلب، وhلتايل فلرئيس أي فريق أن يطلب إعادة دراسة 

hلتايل إذا مل ، و242أي مرشوع إىل اللجنة حسب طبعا منطوق الفصل 
  .السـيدة الرئيسة تفضيل.. تكن هناك مناقشة

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  إخويت، إخواين، 

لقد مت hلفعل نقاش هذا املرشوع داخل اللجنة حبضور األغلبية 
السـيد الرئيس واملعارضة، واكن النقاش معمق، وhلتايل يف فريقنا ال نفهم، 

  .والفريق احملرتم، من أجل طلب إرجاع هذا املرشوع إىل اللجنة
ف3 يتعلق السبب، ملاذا هاته التقارير، السـيد الرئيس، توصلنا هبا 
مؤخرا وكنا دامئا البارحة يف العشـية، وكنا دامئا نقول أنه هاته التقارير مل 

  .قط هذا املقرتحتوزع يف الفرق يف آهنا، لك مشاريع القوانني وليس ف
وhلتايل هذه إشاكلية تدبريية، وحنن نتفهم الصعوhت التدبريية ف3 
خيص تواجد هذه التقارير، واليل تعطى لنا يف وقهتا، وhلتايل نلمتس من 
السـيد الرئيس ومن الفريق احملرتم أن يسحب هذا �قرتاح، ألنه السبب 
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هو جيعل هاذ املقرتح  اليل اعمتد عليه السـيد الرئيس ما يش سبب اليل
  .يرجع إىل اللجنة

ألنه أؤكد أن هذه التقارير دامئا اكنت ال توزع يف وقهتا، وكنا نتفهم هذه 
 6اإلشاكليات التدبريية لهتييء لك هذه الو3ئق، وخاصة حنن بصدد دراسة 

مشاريع قوانني ومقرتح قانون، هذا ال�س للسـيد رئيس الفريق hش 
  .يسحب هذا �قرتاح

        ::::لسـيد الرئيسلسـيد الرئيسلسـيد الرئيسلسـيد الرئيساااا
السـيد الوزير، لكن hلنسـبة عىل لك حال للرئاسة حنن جتاوزÜ مرح° 
توزيع التقارير، اآلن هناك الفصل واحض، هناك طلب من رئيس فريق، 

  . وhلتايل سـتدعن الرئاسة للقانون
  .السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
  .د الرئيس احملرتمشكرا السـي

مما الشك فيه أن الطلب هو طلب مؤسس ومرشوع، لكن طبقا 
للنظام ا8اخيل فإن أمر البت يف هذا الطلب تبقى فيه السـيادة للجلسة 

  . العامة، وغادي نوحض، السـيد الرئيس احملرتم
املوضوع اÙي حنن بصدده اليوم ما يش هو مقرتح قانون فقط، هو 

احلقوقية يف املغرب، دºل لك مجعيات هيئات  طموح دºل لك امجلعيات
احملامني يف مؤمتراهتا دºل املغرب، دºل �نتقال ا8ميقراطي اليل اكنت دامئا 
تطالب بإلغاء هذا النوع من القضاء، اليل هو قضاء امجلاعات واملقاطعات 
وتطويره، ألنه ما ميكنش هنائيا خنليو حقوق وحرºت والعداà يف إطار ßة 

 ¯يأة، ما عندهاش حىت الصفة دºل القايض، غري ¯يأة للبت يف هاذ غري
  .النوازل ويف هذه املواضيع

و¹Ù، الربملان اÙي ينصت لنبض ا@متع، جعل الفريق �سـتقاليل 
والفريق احلريك والفريق دºل التجمع والفريق �شرتايك، خمتلف الفرق يف 

لغاء هاذ القضاء دºل امجلاعات جملس النواب تقدمت مبقرتحات من أجل إ
  .واملقاطعات

يف اللجنة، ونظرا لتعامل احلكومة  ،يف جملس النواب ،يف النقاش
اإلجيايب مع هذه املقرتحات وقع دمج هذه املقرتحات يف مقرتح واحد، 
واحلكومة، اليت تنصت لنبض ا@متع من خالل ممثليه، تعاملت بشلك 

  . التعديالت عليه، وقبلته إجيايب مع هذا املقرتح بعد إدخال
ولك الرأي العام احلقويق ولك الرأي العام الوطين اÙي طاملا طالب 
بإلغاء هذا النوع من احملامك �سـتثنائية hش يكون األمر للقضاء العادي، 
لك هاذ الرأي العام احلقويق والرأي العام الوطين هو ما حاولت احلكومة أن 

  .لت املقرتح يف جملس النوابتتعامل معه بشلك إجيايب، وقب
أكرث من هذا، جناب الرئيس، تمت3 وإنصا! من طرف احلكومة لهذا 
الطلب، احلكومة Üقشت يف جملس حكويم وغادي جتيب لمك مرشوع 

قانون يتعلق بقضاء القرب، يعين إلغاء حمامك امجلاعات واملقاطعات، ويف 
  ... قرتح، يتعلقإطار �لزتام دºلها ملا قبلت احلكومة هاذ امل

إذن لك تعرث وعدم إخراج هاذ النص إىل الوجود غادي جيعل النص 
اÙي سـتقرتحه احلكومة عدمي اجلدوى، ألنه حىت خيرج النص دºل مرشوع 

  .القانون املتعلق بقضاء القرب البد من إلغاء حمامك امجلاعات واملقاطعات
قشة لهذه �عتبارات، جناب الرئيس، ودون أن أدخل يف منا

واحض، ال ميكن بصفة قطعية أن تعرض أي مسأà عىل  224الشلكيات، 
  .املناقشة أو التصويت بعد اختتام املناقشات العامة

حنن اليوم بصدد اختتام املناقشات العامة، إال إذا رغب، وهو اليشء 
اÙي حنن بصدده، هناك مطلب لرئيس الفريق، هذا املطلب تبقى 

لوحيدة اليت ميكن أن تدخل عىل هذه السـيادة، هذا هو احلاجة ا
املناقشات، وإال ما غاديش يكون، اليل خصنا نعرفو من ا8ميقراطية أن 

... تنضبط األقلية لألغلبية، ما تميكنش، وإال غادي يوقع واحد التعرث للك
عقلنة العمل الربملاين راه مؤسسة، hش ما خيطأش الواحد يف تأويل هذا 

  .الفصل
مجموع النص يه رغبة فقط، احلق دºلها يه يف أن الرغبة يف إرجاء 

تطرح للمناقشة هذه الرغبة، هذه يه احلاà الوحيدة اليت ميكن أن تدخل 
عىل مناقشتنا، أما إذا رشعنا وأسسـنا، ولو اكن األمر كذ¹، غدا لك 
املعارضة، لك رئيس فريق تميكن يدخل للثالجة لك مشاريع القوانني اليت 

  .حاجة هبا للحكومة وللمجمتع
  ...حذاري

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ال، ال، هذه دار للنقاش ولألخذ والعطاء، خليو السـيد الوزير يمكل، 

  .تفضل

        ::::السـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
تفيد أنه ال ميكن للربملان  ¹Ù224 جيب أن نتحمل مسؤوليتنا مجيعا، 

يشء أو أن تقبل أي أو للغرفة دºل جملس املستشارين أن تناقش أي 
  .يشء، إال الطلب املتعلق بإرجاء النص

أما أن يعترب هذا الطلب قرارا، فتنبغي نسجل بشلك ملموس أن 
الربملان إىل قرر هاذ اليشء اليوم، يتحمل املسؤولية ف3 سـيحدث 

  ...hلنسـبة

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
أحتمل هللا خيليمك، أكرموا السـيد الوزير hإلنصات، الرئاسة مسؤوà وس

مسؤولييت اكم° ف3 يتعلق hلنصوص اليت يه أمايم، وخليو السـيد الوزير 
  .يمكل
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        ::::السـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
كنبغي نأكد ونقول أننا يف برملان مبجلسني، وأن لك تأويل سليب 

ذ وللمواد املشار إلهيا، تفيد أنه حرمان لألغلبية يف اختا 224ملقتضيات املادة 
القرار، وتفيد أن السـيادة ما غادي تبقاش للمجلس، وأنه ميكن يف لك 
حلظة وحني إرجاء أي نص بناء عىل طلب عرش أعضاء ا@لس أو بناء 

  .عىل طلب رئيس الفريق
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هذا النقاش، طبعا، ¯م جدا ف3 يتعلق هبذا النص، ولكن أÜ دامئا 

د مع وجود نص، نصني واحضني ف3 يتعلق بطلب رئيس تعلمت ال اجهتا
إلعادة النص إىل اللجنة، ولكن هناك ال�س وسط سـيايس، وهو �ل�س 
اليل جاءت به األسـتاذة بوعياد، إذا قبل الرئيس حسب ال�سه، فميكن، 
وإذا مل ميكن فطبعا سأرجع النص وأحتمل مسؤولييت فيه انطالقا من 

  . ايمالقانون اÙي هو أم
هللا خيليمك، خليوÜ نمكلو، األسـتاذة الزويم، أÜ قدايم نصني، نقرامه 

  ).ويل للمصلني(هللا خيليمك، دقيقة، hش ما نديروش 
ال ميكن أن تعرض أية مسأà عىل املناقشة أو " :224نبداو ب

التصويت بعد اختتام املناقشات العامة إال إذا رغب رئيس فريق أو رئيس 
  ".أعضاء ا@لسجلنة أو عرش 

  .اسـتثناء، هذا ما وقع" إال"األمور واحضة 
ميكن للمجلس قبل التصويت عىل مجموع مشاريع : "منيش للفصل الثاين

أو مقرتحات القوانني أن يقرر مناقشة 3نية حول مجموع النص أو جزء منه، 
ويمت ذ¹ إما بطلب من احلكومة أو اللجنة املعنية أو رئيس فريق أو عرش 

  ".اءاألعض
إذا اكن الطلب فقط من األخ التويزي، فكنت ميكن أن أعود إليمك، 
أما اآلن وقد طلب رئيس فريق خشصيا، ف� ذ¹، امسحوا يل بلك 
موضوعية، جيب أن حنرتم أنفسـنا وحنرتم القانون، �جهتاد يشء ¯م جدا، 
وهناك أخذ وعطاء ف3 يتعلق hلنقاش، ولكن ال اجهتاد، º سـيدي الوزير 
احملرتم، مع وجود نص رصحي كهذين النصني، وhلتايل إذا اكن هناك تعامل 
hلليونة مع طلب األسـتاذة بوعياد مع السـيد الرئيس، ف� ذ¹، وإذا مل 
يكن ذ¹ فأÜ طبعا سأحتمل مسؤولييت اكم° ف3 يتعلق هبذا النقاش، 

  .شكرا
نصني قرأهتام،  هناك... اكينة بوعياد من بعد الزويم، دقيقة أÜ راجع ¹

، أÜ مايش قانوين أÜ غري "إال إذا رغب رئيس فريق:"اليل فهيا 224املادة 
  . اليل واحض جدا 242طبيب، والنص 

اللكمة لألسـتاذة بوعياد، األسـتاذ بنشامش واألسـتاذة الزويم، ومن بعد 
 .السـيد الوزير

        ::::املستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياداملستشارة السـيدة زبيدة بوعياد
  .شكرا السـيد الرئيس

تطبيق القانون، وقلنا هذا ملمتس، hإلضافة أن جملسـنا مل حنن مع 
  .يتقدم قط مبقرتحات قوانني كثرية يف هاته ا8ورة

إخويت، هذا مقرتح قانون، ويعاب علينا يف ا@لس أننا ما كنتقدموش 
كربملانيني مبقرتحات قوانني، املقرتح الوحيد اآلن يرجأ، وhلتايل كنعاود 

  .ني يف الفريق احملرتم لسحب هذا �قرتاحامللمتس للسادة احملرتم
  .شكرا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .األسـتاذ بنشامس، من بعد األخت الزويم، مث السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم عىل رحابة صدرمك

àأود كذ¹ أن أشكر السـيدة الرئيسة احملرتمة ألهنا أكدت واقعة اإلحا 
أو التوزيع املتأخر للتقرير املرتبط hللجنة اليت نوقش يف إطارها مقرتح 
القانون اليل احنا بصدد مناقشـته، وأود أن أقول للسـيد الرئيس احملرتم بأننا 
يف طلب إرجاع النص إىل اللجنة مل نستند يف الواقع إىل التوزيع املتأخر 

ا اللجنة كتابة، طلبنا من للتقرير، مايش هذه يه جحتنا، جحتنا يه أنه راسلن
اللجنة كتابة، والطلب موثق، بإفساح املزيد من الوقت للسادة املستشارين 
للمناقشة املعمقة للك اجلوانب املرتبطة مبقرتح القانون اÙي تقدم السادة 
املستشارون احملرتمون، ومل يسـتجب لطلبنا، علام بأنه قناعتنا يه أن املناخ 

من وßة نظرÜ، وميكن  اال هذه اللجنة، اكن واحضاÙي اكن ¯ينا عىل أشغ
نكونو غالطني، اكنت تتحمك فيه خلفية مترير هذا املقرتح قانون حبجة، قد 
تكون مرشوعة، ويه جحة أن يسجل عىل ا@لس بأنه قد سامه مبقرتح 

  .قانون يف اإلنتاج الترشيعي لهذا ا@لس
املرافعة اليت تفضل هبا السـيد ويف واقع األمر، ما كنا حباجة إىل هذه 

 Üف3 نعتقد ننصت لنبض ا@متع، وقد اجهتد Üالوزير احملرتم، ألنه حنن بدور
يف لك تدخالتنا من أجل أن ننقل إىل هذا ا@لس األسـئ° الكربى 
والقضاº الكربى اليت تشغل hل الرأي العام الوطين وا@متع املغريب، وهو ما 

رتة السابقة، واكنت النتيجة املؤسفة يه أن احلكومة يف دأبنا عليه طي° الف
  .خشص وزيرها األول احملرتم نعت أشغال هذا ا@لس hمليوعة السـياسـية

عىل لك حال، ال ميكن أن تكون احلجة اليت أشار إلهيا السـيد الوزير 
احملرتم، جحة التصويت عىل مقرتح قانون كرشط لتقدمي احلكومة للمرشوع 

اء القرب، ليس لألمر عالقة هبذه الطريقة املياكنيكية، ميكن املتعلق بقض
للحكومة أن تتفضل بتقدمي مرشوع القانون، وهو مرشوع طال انتظاره 
املتعلق بقضاء القرب، وال ميكن أن يكون اإلبقاء عىل حمامك املقاطعات 
وامجلاعات يعين رشطا يقيد أو يصادر حق احلكومة يف أن تقدم هذا 

  .املرشوع
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للمجلس السـيادة، كام أشار إىل ذ¹ السـيد الرئيس احملرتم، ولكن  نعم
، اليت 242يف ظل نص واحض، ويف ظل املادة األوحض، املادة املتعلقة ب

جتزي لرئيس الفريق أو لعرش أعضاء ا@لس أو حىت بطلب من احلكومة 
  .إرجاع مجموع النص

ملزيد من احنا قناعتنا بأنه اكين بعض اجلوانب اليت حتتاج إىل ا
املناقشة، واحنا عندÜ اقرتاحات قدمناها يف إطار اللجنة، ومل يمت اإلصغاء 
إلهيا، و¹Ù نعد السادة املستشارين احملرتمني أنه مىت متت برجمت املناقشة 
الثانية لهذا النص، فإننا سنتعاطى معه بروح إجيابية وبأقىص درجات 

من اجلوانب املعقوà يف هذا  الرسعة، يعين حنن مقتنعون بأنه اكين الكثري
املقرتح، ولكن نود أن نسامه يف إغناهئا مبقرتحاتنا، و¹Ù يؤسفين أن ال 

  .نسـتجيب يف فريق األصاà واملعارصة مللمتس السـيدة الرئيسة
  .وشكرا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
قبل أن أعطي اللكمة لألسـتاذة الزويم، أريد فقط أن أذكرمك أن نقط 

من النظام ا8اخيل يف دقيقتني، إذن hش  129صل نظام كذ¹ منظمة hلف
  . القانون ومنطولوش يف النقاش، كنظن خصنا حنرتم

  .األسـتاذة الزويم، نقطة نظام تفضل السـيد الوزير

        ::::السـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
لسـنا بصدد نقطة نظام اآلن، حنن بصدد مناقشة جوهرية يف احلياة 

فهيا اإلماكنيات للمناقشة حىت نقتنع، هذا هو العمل  الربملانية، سـنفسح
الربملاين، نقطة نظام لو تعلق األمر hلتسـيري، املسأà الشلكية هنا هتم 
اجلوهر، هتم القضاº املصريية ف3 يتعلق هبذه املسأà، و¹Ù دقيقتني غري 

  .اكفية

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، األخت الزويم

        ::::لزويملزويملزويملزويماملستشارة السـيدة خدجية ااملستشارة السـيدة خدجية ااملستشارة السـيدة خدجية ااملستشارة السـيدة خدجية ا
  السـيد الرئيس،

أÜ لن أÜقش نصوصا موضوعة وواحضة، ولكن أريد وأود أن أنبه إىل 
يشء جيب أن ننتبه إليه مجيعا، مفا قا� األسـتاذ واألخ والزميل رئيس 
الفريق حصيح، ولكن األحص منه هو أننا سـندخل يف متاهة لك مرة ويف لك 

طلب بإرجاعه إىل قانون ويف لك مقرتح أو مرشوع سـيكون هناك من سـي
  .اجللسة

هذه السابقة اليت نريد أن ندشن لها، ورمبا قد نفهم ما قام به األخ، 
º أ[، º زمييل، إن : وهو � احلق يف أن يطلب ذ¹، ولكن أقول �

هذه املؤسسة اليوم حمتاجة إىل تكثفنا مجيعا، حمتاجة إىل أن نكون مجيعا 
اليت هتم قضاÜº الوطنية، º أ[ من أجل وحدة مرتاصة يف مجيع املواضيع 

أÜ كنت كنتصنت ¹ السـيد الرئيس، تصنت يل حىت ... إننا لسـنا اآلن
  :أÜ، أÜ أقول ما ييل

أقول بأنه لو اكن هاذ اليش خصو يكون، خصو يكون يف القوانني 
  اكملني، بعد هذا لكه، الرتسانة لكها اكنت ترفض من األول؛

 ؛التقارير3نيا، دامئا كيتأخروا يف 
  3لثا، عندو احلق ميارس حقو؛

بصفيت الشخصية واحلزبية أقول اآلن جيب أن : رابعا، أقول � ما ييل
نتجاوز الشلكيات، وأن نناقش هذا املوضوع يف إطار أغلبية ومعارضة، 
وأن نتجاوز شلكيات حنن يف غىن عهنا، ألننا نقول اليوم، حنن يف حاجة إىل 

أن نتحدث عن ترشيع القرب مع وجود هذه ترشيع القرب، وال ميكن 
  .املؤسسات احلالية القامئة حاليا

مث كذ¹، السـيد الرئيس، فأÜ أحذر أننا سـندخل يف تأجيالت، وكام 
سـنضع مجيع مقرتحات القانون أو مشاريعها يف ثالجة  ،قال السـيد الوزير

دºل الناس  27التسويف حبجة أن هناك رئيس فريق أو عرشه، يعين 
  .ن جيمتعوا ويؤجلوا القانونميك

ميكن أن نتناقش، ميكن أن نتذاكر، ميكن أن نمني وأن ندمع هذا 
القانون، ولكن جيب أن نصوت عليه حاال، وأطلب من السـيد رئيس 

  .الفريق أن يتجاوز عند هذه النقطة وسـيكون مشكورا

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، السـيد الوزير احملرتم، اليس لشكر

        ::::مللكف hلعالقات مع الربملانمللكف hلعالقات مع الربملانمللكف hلعالقات مع الربملانمللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير االسـيد الوزير االسـيد الوزير االسـيد الوزير ا
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

البد أن يسجل بشلك إجيايب النقاش اÙي يعرفه جملسمك املوقر ف3 
يتعلق بتفعيل أو إذا ابغينا نقولو خيّيل النظام ا8اخيل مييش عىل رجليه، 

ين ألنه hلفعل هذه يه اإلجيابية دºل هاذ النقاش، و¹Ù منعتربوش بأنه اك
مرافعات بيننا، عىل العكس، هذا من مصمي العمل الربملاين وأن نسـتفيد من 

  .بعضنا البعض، وعىل العكس أÜ لكي آذان صاغية وأمتىن أن نسـتفيد
النظام ا8اخيل الشك أن فوقه ا8سـتور، وا8سـتور ف3 يتعلق 

وما  h52لترشيع، ممارسة السلطة الترشيعية ابتداء من مقتضيات الفصل 
يه، غري hش تعرفوا إىل أي مدى مىش ا8سـتور ف3 يتعلق بعقلنة العمل يل 

الربملاين وختوف أن تؤدي بعض األمور إىل عرق° السري الطبيعي للشأن 
أن إذا اكن حق التعديل مسموح للحكومة  57العام، جفعل يف الفصل 

هيا والربملان بعد افتتاح املناقشة، فللحكومة، شوفوا األولوية اليل تيعط
ا8سـتور، أن تعارض يف حبث لك تعديل مل يعرض من قبل عىل اللجنة 

  .اليت يعنهيا األمر
حنن اليوم بصدد إشاكلية، غري hش نعرف اللجنة عندما Üقشت هذا 
املوضوع، مل يطلب أحد، وتنقولها، ومل يصوت أحد ضد هذا املقرتح، حىت 
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رتح حظي بإجامع التصويت راه اكين التصويت hالمتناع، معناه هذا مق
اللجنة، مع امتناع فريق واحد، وتيوصل للجلسة العامة، وعندما يصل 
للجلسة العامة، أÜ الزلت متشبث hلرأي، وتتأكد هاذ اليش التفسريات 

ويف حاà : "يف الفقرة الثانية 225اكين يف  224، ألن يف 224اليت تيل 
أن ترشع يف دراسة عدم املصادقة عىل الطلب املذكور يتحمت عىل اللجنة 

  ".بقية فصول النص
ال ميكن أن : "واحض 224، 224اليل تيأكد ما ذهبنا إليه يف  242يف 

تعرض أية مسأà عىل املناقشة أو التصويت، إال املسأà الوحيدة اليت جيب 
أي ال يشء يقبل املناقشة إال " ، �سـتثناء هنا يعود عىل ..."أن تعرض

ئيس فريق أو عرش األعضاء يف إرجاع مجموع مسأà واحدة، يه إذا رغب ر 
، معناه، هذه يه املسأà الوحيدة املمكن مناقشـهتا، مايش معناه أن "النص

ا@لس قرر واسـتجاب لطلب رئيس الفريق، معناه ال تفتح املناقشة، غري 
اقرأ، اللغة العربية واحضة، وأقدر فيمك، السـيد الرئيس، أقدر فيمك القراءة 

، 242، هنا اللغة واحضة، واليل غادي يؤكد ما ذهبنا إليه هو املتأنية للغة
؟ يعطي السلطة للمجلس، ميكن للمجلس قبل التصويت 242أش كيقول 

عىل مجموع مشاريع أن يقرر، ما معىن يقرر، معناه أن تطرح املسأà عىل 
ا@لس، وهو ما حنن بصدده اآلن، وأن يقرر ا@لس مناقشة 3نية حول 

أو جزء منه، يعين اÙي ميكن � أن يقرر، وأÜ كنبغي، وغادي مجموع النص 
يسجل هاذ اليش يف حمارض اجللسة العامة، أÜ كنبغي أن أؤكد بأنه إذا اكن 
من حق رئيس فريق أن يتقدم هبذا الطلب، مفن حق ا@لس أن يقب� أو 
يرفضه، هذا هو احلق اÙي تطالب به احلكومة، ولمك واسع النظر ويتحمل 

  .واحد مسؤوليته لك

  :رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
السـيد الوزير احملرتم، أÜ طبعا ال أريد أن ألبس جبة احملايم أو الفقيه، 
ولكن هذه األمور واحضة بلك موضوعية، وتعرفين كيف أريد أن حيرتم 

  .القانون، وأن حنتك معه ليك نمتلكه مجيعا
ألعضاء  وhلتايل بصدر رحب، أوال ف3 يتعلق 8hسـتور، شكرا، ولكن

جملس الربملان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن 
تعارض يف حبث لك تعديل، ليس هناك تعديل، هناك طلب إرجاع النص 

  .إىل اللجنة
º سـيدي، اسـمتع إيل هللا يكرث خريك، أÜ كنفهم العربية هللا يبارك 

فريق إلرجاع  فيك، ليس هناك أي تعديل يناقش، هناك طلب من رئيس
  .النص برمته إىل اللجنة

، ميكن للمجلس يف يش )242( 42 وhلتايل حىت ف3 يتعلق hملادة
حاجة، ويمت ذ¹ إما بطلب من احلكومة أو اللجنة أو رئيس فريق، وhلتايل 
هذه جحة عليك، السـيد الوزير، وhلتايل وبلك موضوعية إذا أردÜ أن 

ال سـيدي ال تطأطئ رأسك، هللا يكرث خريك، ال ... نتعامل مبوضوعية

لفرق عيل º سـيدي، سـيدي أبدا، هذا من واجيب ومسؤولييت، ال جتيش ا
  . º السـيد الوزير هللا خيليك

ليست هناك مغالطات، أÜ أحتمك يف أدوات العمل، و8ي قناعة 
النصني دºل النظام ا8اخيل . سأسـتعملها وأحتمل فهيا مسؤولييت اكم°

والنص دºل ا8سـتور ال يعنيان، طبعا، أنين سأرعوي وأ!بع عرض السـيد 
  . الوزير

بعد هذا النقاش سأختذ قرارا بناء عىل قناعيت ومعرفيت  فأÜ إذا مسحمت
  .هبذه النصوص اليت، طبعا، أعرفها معرفة اكم°، ولن أذعن ألي اكن

السـيد الرئيس احملرتم، هللا خيليمك أرجو أن ال نطول يف هذا النقاش، 
أÜ أرجومك أن حترتموا الرئاسة وأن حترتموا ... هناك Üفذة، أÜ أمتىن أن تدرس

  .نصوص اجلاري هبا العملال 
  .تفضل السـيد الرئيس، من بعد الزويم

  :املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
السـيد الرئيس، أÜ كنسجل احتجاج فريقنا عىل أمرين اثنني، كنسجلو 
بأن السـيد الوزير احملرتم حيرض وجييش السادة املستشارين عىل 

سحاب، وهذا أمر يدعو إىل �سـتغراب حقيقة، ما اكن جيوز للسـيد �ن 
  ...الوزير احملرتم أن

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هللا خيليمك، األسـتاذة الزويم، أÜ أرجوك، سأعطيك اللكمة األسـتاذة 
الزويم هللا يكرث خريك، اكين الزويم واكين اليس بنجلون، º سـيديت مل 

اللكمة، مل أعطك اللكمة، أرجوك أعطك اللكمة، أرجوك، غادي نعطيك 
  .هللا يكرث خريك، هللا يبارك فيك، ولكن يف إطار دقيقتني

يف إطار دقيقتني اآلن نقطة نظام، اآلن نقط نظام دقيقتني، الزويم 
  . دقيقتني، اليس بنجلون دقيقتني، تفضل اليس بنشامش

ك هللا يكرث خريمك، هللا يبارك فيمك، تفضل اليس بنشامش، هللا خيلي
  .دقيقتني، تفضل آسـيدي

        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
السـيد الرئيس، أÜ أعاتب السـيد الوزير احملرتم كونه يف سـياق مناقشـته 

من ا8سـتور، أريد أن أقول للسـيد الوزير احملرتم بأنه احنا ال  57للفصل 
من مشاريع  %99نعرقل، وا8ليل عىل ذ¹ هو أننا صوتنا إجياh عىل 

  .نني، احنا ما كنعرقلوش السـيد الوزير احملرتمقوا
3نيا، ال جيوز أن يقوم السـيد الوزير احملرتم بتحريض وتأليب السادة 
املستشارين عىل �نسحاب، إذا كنا نزجعمك، إذا كنا نزجع احلكومة، فنحن 

  . من سـينسحب، وخليومه هام يبقاو، وشكرا
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ا النظام ا8اخيل، النظام احنا مارسـنا حقنا املرشوع، هذا حق خيو� لن
ا8اخيل كيخول لنا هاذ احلق، نطلب بإرجاع النص إىل اللجنة، ليس 

من املشاريع القوانني  %99بغرض العرق° ألننا ال نعرقل، وقد صوتنا عىل 
  .اليل جات هبا احلكومة املوقرة، صوتنا معها إجياh، حنن ال نعرقل

حملرتم، وهو الوزير ولست أفهم حقيقة كيف يسمح السـيد الوزير ا
اÙي يفرتض أن حيرص عىل توثيق عالقات التعاون بني اجلهازين التنفيذي 
والترشيعي، كيف يسمح لنفسه بأن حيرض السادة املستشارين عىل 
�نسحاب، و¹Ù حنن حنتج عىل هذا السلوك وحنتج عليه برصامة، وحنن 

  .من سـينسحب وليس مه

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
 خيليك، هللازويم، السـيدة املستشارة الزويم، شكرا، األسـتاذة ال

أرجومك، اليس بنشامش، هللا يكرث خريمك، الهدوء، الهدوء، هللا خيليك، 
  . اليس بنشامش، هللا خيليمك، اليس بنشامش، أÜ أرجوك، أرجومك

  .إذا مسحمت، األسـتاذة الزويم

        ::::املستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويماملستشارة السـيدة خدجية الزويم
ال تطبقون القانون ا8اخيل، وأجسل السـيد الرئيس، أÜ كنسجل أنمك 

أنمك تتحزيون لفريق عىل آخر يف إعطائمك اللكمة ألكرث من مرة لفريق 
واحد، مث أجسل السـيد الرئيس أن اجللسة لكها إىل ابغييت تدير القانون 
ا8اخيل خصك تدير القانون ا8اخيل دºل النصف زائد واحد، ماكينش 

  ش هاذ القانون ا8اخيل؟ النصف زائد واحد، عالش ما تطبقتو 
مث كذ¹، السـيد الرئيس، إذا قال السـيد الوزير األول أن هناك 
ميوعة، فهناك ميوعة، السـيد الوزير، نسجلها هنا أن هناك ميوعة، 

        .وننسحب من هذه اجللسة اليت ال يعرف رئيسها كيف يديرها

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
تفضل، اليس بنجلون ومن بعد نرجع ¹، اليس  بنجلوناليس 

  .بنجلون، السـيد الوزير دقيقة هللا خيليمك، السـيد الوزير تفضل

        ::::السـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
أÜ مل أطلب انسحاب أي اكن، أÜ لهذا اجلو طلبت أن النائب إذا 

س الفريق بأنه ممكن يطلب رفع اجللسة 8قائق hش تتذاكر الناس، فهم رئي
طلب �نسحاب، طلب كنوßو للسادة النواب ميل تيحتد النقاش طلب 

  ...رفع اجللسة 8قائق حىت

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
هللا خيليمك ال ميكن أن نسـمتر يف هذه الغوغاء، تفضل، هللا خيليك، 

  .احرتم نفسك، راك Üئب دºل األمة ويف الربملان، تفضل

        ::::رºطرºطرºطرºطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفاملستشار السـيد عبد املا¹ أفاملستشار السـيد عبد املا¹ أفاملستشار السـيد عبد املا¹ أف
  .السـيد الرئيس، إذا مسحمت، السـيد الرئيس

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  إذا اكن رب البيت للطبل ضارh" ظن نك 

  " تلومن الصبيان يف حاà الرقصفال 
  .هللا خيليمك، أنمت رامك مسؤولني دºل األمة

  .تفضل اليس أفرºط

        ::::املستشار السـيد عبد املا¹ أفرºطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرºطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرºطاملستشار السـيد عبد املا¹ أفرºط
اكن هناك نقاش قانوين، مزºن إذا مسحمت، السـيد الرئيس، فعال 

        ...نتناقشو يف

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .دقائق للتشاور 10السـيد الوزير، أÜ سأرفع اجللسة لـ ... هللا خيليمك

  .شكرا، رفعت اجللسة

        ::::))))اسـتاسـتاسـتاسـتئئئئناف اجللسةناف اجللسةناف اجللسةناف اجللسة((((السـيد الرئيس السـيد الرئيس السـيد الرئيس السـيد الرئيس 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

لمتD أريد يف البداية أن أجسل hرتياح معيق النقاش اÙي مت بيننا 

أدوات معلنا ويف Üزà ¯مة جدا، ميكن أن تكون لها انعاكسات قرنية 
  .وسـياسـية، وhلتايل اكن من الالزم أن نستشري بعضنا البعض

وبعد المتعن يف النص القانوين، وبعد المتعن حىت يف طلب إرجاع هذا 
ور املقرتح إىل اللجنة، تبني أنه ميكن للمجلس قبل كذا وكذا، وhلتايل األم

تعود إىل ا@لس، فهناك رئيس فريق طلب إعادة مقرتح قانون إىل اللجنة، 
اكينة اللجنة، اكينة احلكومة، اكين رئيس : وهذا من حقه، اكينة أربع ßات

فريق، واكين عرش املستشارين، من حقه، ولكن طبعا القرار األخري يعود 
  .إىل ا@لس

س تصويتا عىل هذه وhلتايل أÜ مضطر، طبعا، أن أستشري ا@ل
النازà، هل يعاد النص إىل اللجنة، وطبعا إذا رفض ا@لس سنسـمتر يف 
التصويت عليه، وسأعطي اللكمة إىل رئيس الفريق واحلكومة لتفسري 
التصويت، ولكن أظن أهنا ظاهرة حصية، نقاش ¯م وg، فيه اجهتادات 

 نعمل هبا، فقهية، هذا يقوي مناعتنا ويقوي احتاككنا مع النصوص اليت
وhلتايل جيب أن ال نزنجع عندما ترتفع أصوات لتفسري بعض النصوص 
القانونية وتسليط األضواء عىل بعض خباºها، وطبعا احنا مايش فقهاء لكنا، 

حنا كنديرو السـياسة، ولكام متكنا من مناقشة موضوعية لنص ما اوhلتايل 
بعا، وارتفاع احلرارة يف ليك نمتلكه، جيب أن نسج� hرتياح وأن ال نزنجع ط 

  . هذه الظروف يشء ¯م hلنسـبة 8ميقراطيتنا
  .شكرا لمك

  إذن أÜ سأطلب من ا@لس رأيه، هل نعيد النص إىل اللجنة أم ال؟
  املوافقون مع إعادة النص للجنة؟

ننتظر، ليس هناك مشلك، اكن طبعا بودي أن قبل هذه اللحظة أن 
نأخذ الطريق اليت سطرهتا األسـتاذة بوعياد يف التعامل بيشء من الليونة مع 
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نص دون أن منر إىل املناقشة، ولكن هذا دامئا طبعا يقوي معلنا 
ودميقراطيتنا وتعاملنا مع النصوص اليت نعمل هبا وأدوات العمل يف هذا 

وال عليمك اكينة األغلبية، أÜ حسبت، وطبعا يف تفسري التصويت ... لسا@
  .غادي تكون عندمك اللكمة hش تفرسوا التصويت دºلمك، شكرا جزيال

  ؛17من مع إرجاع مقرتح القانون إىل اللجنة؟ 
  ؛38من يصوت ضد إرجاع املقرتح إىل اللجنة؟ 

  .4من املمتنعون؟ 
نون يريم إىل إلغاء الظهري الرشيف إذن رفض ا@لس إرجاع مقرتح قا

املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات  1.74.339مبثابة قانون رمق 
  :واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا للجنة ب

  ؛38=  املعارضون
  ؛17=  املوافقون
  .4=  املمتنعون

وhلتايل سنسـمتر يف التصويت عىل هذا املرشوع، وطبعا تعطى اللكمة 
  .  الفرق اليت تريد أن تعرب عن تصويهتا، شكرا لمكيف آخر املطاف إىل

  :إذن ننتقل اآلن إىل التصويت عىل املواد
  : املادة األوىل

  ؛42=  املوافقون
  ال أحد،=  املعارضون
  .26=  املمتنعون

لصاحلها وبدون معارض  42إذن وافق ا@لس عىل املادة األوىل ب
  .ممتنع 26وب

  .نفس العدد: الفصل الثاين
  .نفس العدد: اآلن مقرتح القانون برمته للتصويتأعرض 

إذن وافق جملس املستشارين عىل مقرتح قانون يريم إىل إلغاء الظهري 
املتعلق بإحداث وتنظمي حمامك امجلاعات  1.74.339الرشيف مبثابة قانون رمق 

لصاحله، بدون معارض، وامتناع  42واملقاطعات وحتديد اختصاصاهتا ب
  .مستشار حمرتم 26

  .سأعطي اللكمة بعد التصويت ملن يريد أن يفرس تصويته
 03.10ننتقل اآلن إىل ا8راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق 
السادس للهنوض hألعامل �ج�عية للرتبية والتكوين، اللكمة للحكومة 

  .املوقرة

طيفة العبيدة، اكتبة ا8وà 8ى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاطيفة العبيدة، اكتبة ا8وà 8ى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاطيفة العبيدة، اكتبة ا8وà 8ى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العاطيفة العبيدة، اكتبة ا8وà 8ى وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايليليليل    السـيدة ل السـيدة ل السـيدة ل السـيدة ل 
            ::::وتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحوتكوين األطر والبحثثثث العلمي، امللكفة hلتعلمي املدر العلمي، امللكفة hلتعلمي املدر العلمي، امللكفة hلتعلمي املدر العلمي، امللكفة hلتعلمي املدريسيسيسيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات املستشارات احملرتمات،
  السادة املستشارون احملرتمون،

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
يرشفين أن أعرض عىل أنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة  73.00بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.10
محمد السادس للهنوض hألعامل �ج�عية للرتبية والتكوين، هذه املؤسسة 

للرتبية  اليت مت إحداNا مبوازاة مع الرشوع يف تنفيذ مقتضيات امليثاق الوطين
خنراط يف هذا اإلصالح والتكوين، وذ¹ حلفز األرسة التعلميية عىل �

  .املصريي
ويتعلق التعديل املقرتح عىل أنظارمك بفتح hب �خنراط hملؤسسة أو 

  :نقولو بأن هاذ التعديالت هتم أربع جماالت
هو توسـيع قاعدة �خنراط و�سـتفادة من خدمات : ا@ال األول

  املؤسسة؛
هو توسـيع س° اخلدمات لتشمل التعلمي األويل وكذا : ا@ال الثاين

  تعزيز كفاءات أطر الرتبية والتكوين؛
تعزيز حاكمة املؤسسة وترسـيخ هنج الالمركزية والالمتركز : ا@ال الثالث
  يف تدبري شؤوهنا؛

  .هو دمع خدمات التغطية الصحية: ا@ال الرابع
  :ومن أجل ذ¹ يقرتح املرشوع

فتح hب �خنراط hملؤسسة ملتقاعدي قطاعات الرتبية والتكوين : الأو
املنضويني يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد وÙوي حقوق املنخرطني 

  أو املوظفني أو املسـتخدمني املتوفني؛
السامح Ùوي حقوق املنخرطني أو املوظفني واملسـتخدمني : 3نيا

عات الوزارية املعنية واملؤسسات التابعة لها، املتوفني، املنتسـبني سابقا للقطا
hالسـتفادة أو �سـمترار يف �سـتفادة من خدمات املؤسسة بطلب مهنم، 
رشيطة أداء اشرتاك سـنوي حيدد يف يوم واحد من املبلغ السـنوي الصايف 

  ملعاش املسـتحقني عن صاحب املعاش األصيل؛
األويل العمويم من خالل  املسامهة يف الهنوض و�رتقاء hلتعلمي: 3لثا

فتح ا@ال أمام األطفال يف سن المتدرس األويل من أبناء املنخرطني، وذ¹ 
عرب إحداث وجتهزي وتسـيري مؤسسات التعلمي األويل، إبرام اتفاقيات مع 
الهيئات العامة أو اخلاصة امللكفة hلتعلمي األويل هبدف تطوير وتعممي تعلمي 

  ء األطفال؛أويل ذي جودة لفائدة هؤال
الهيئات التابعة للقطاع العام أو اخلاص قيام املؤسسة بتنسـيق مع : رابعا

  بأنشطة للتكوين األسايس واملسـمتر لفائدة منخرطي املؤسسة؛
تعزيز احلاكمة والتدبري بغية حتسني قدرة الهيئات التدبريية : خامسا

  : للمؤسسة عىل إجناز ¯ا¯ا بصورة فعاà وÜجعة، وذ¹ من خالل
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تعزيز بعض اختصاصات اللجنة املديرية امللكفة بإدارة املؤسسة،  -
والسـ3 ف3 يتعلق بتحديد النظام اخلاص hلصفقات وحتديد هيلكة إدارهتا 

  و�ختصاصات ا�وà لها؛ 

إحداث منصب أمني عام، يساعد الرئيس يف ¯امه، وميارس السلط  -
التسـيري اإلداري للمؤسسة املفوضة إليه من قبل هذا األخري يف جمال 

  وتدبري شؤون موظفهيا؛

إحداث وحدات ßوية، مع حتديد اختصاصاهتا، وذ¹ تدع3  -
  وتوطيدا لسـياسة القرب من املنخرطني؛

إحداث رشاكت أو هيئات لتطوير أساليب تدخل املؤسسة، مع  -
البحث عن أجنع السـبل لتدبري مرافقها ومنشآهتا �ج�عية وضامن 

  .اسـمتراريهتا

تقدمي مساعدات مالية أو عينية غري مسرتجعة لسداد مصاريف  -
املرض من طرف نظام التغطية الصحية األساسـية أو التمكيلية لفائدة 

  .املنخرطني أو عائالهتم
تلمك يه مضامني هذا املرشوع، والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل 

  .وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
ة، اللكمة اآلن ملقرر جلنة التعلمي شكرا جزيال للسـيدة الوزيرة احملرتم

  .والشؤون الثقافية و�ج�عية
إذن أمر إىل املناقشة، اللكمة اآلن للمستشار السـيد محمد املفيد، اكين 
املقرر؟ تفضل السـيد املقرر، تفضل األسـتاذ اللبار، خلص شوية، اليل 

  .ابغييت اليس اللبار
سة مدينة � حبضوره إذن شكرا لألسـتاذ اللبار عىل تعاونه، والرئا

وhسـتعداده لتقدمي التقرير طبعا، اللكمة اآلن للمستشار محمد املفيد عن 
  .فرق األغلبية

        ::::املستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيداملستشار السـيد محمد املفيد
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسـيد الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أتناول اللكمة، hمس فرق األغلبية، يطيب يل يف هذا اليوم املبارك أن 
بتغيري وتمتمي  03.10من أجل التدخل يف مناقشة مرشوع القانون رمق 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض  73.00القانون رمق 
hألعامل �ج�عية للرتبية والتكوين، ويأيت هذا املرشوع يف إطار إصالح 

األول، اÙي مت تغيريه وتمتميه مبوجب الظهري  القانون األصيل بعد التعديل
فرباير  14، املوافق ل 1427حمرم  15الصادر يف  1.06.52الرشيف رمق 

  .09.05بتنفيذ القانون رمق  2006

وبعد النقاش الكبري واجلاد اÙي عرفته جلنة التعلمي والشؤون الثقافية 
لفرق وا@موعات و�ج�عية، واÙي أبرز بشلك واحض وجيل إجامع مجيع ا

داخل جملس املستشارين عىل الهنوض بقطاع األعامل �ج�عية لنساء 
ورجال التعلمي وتوسـيع قاعدة �خنراط و�سـتفادة من خدمات املؤسسة، 
إضافة إىل توسـيع س° اخلدمات لتشمل التعلمي األويل وكذا تعزيز كفاءات 

سـيخ هنج الالمركزية أطر الرتبية والتكوين وتعزيز حاكمة املؤسسة وتر 
  .والالمتركز يف تدبري شؤوهنا، وكذا دمع اخلدمات الصحية

وحيث أن لك هذه املعطيات هتدف إىل خدمة رجل التعلمي وأبنائه، 
وتبحث بلك الوسائل عىل توفري جو مالمئ، يكون فيه نساء ورجال التعلمي 

ؤها يف يف أحسن األحوال، سواء مهنا املادية أو النفسـية، حىت يكون عطا
مسـتوى تطلعات صاحب اجلالà املD محمد السادس نرصه هللا وأيده، 
واÙي ما فi يويل عنايته السامية لهذا القطاع، اÙي اعتربه 3ين أولوية 
بعد قضية وحدتنا الرتابية، وحىت يسامه بشلك فعيل يف ورش اإلصالحات 

ظومة التعلمي الكربى اليت تقودها الوزارة من أجل إصالح شامل وجذري ملن
Üيف بالد.  

  السـيد الرئيس،
إن ما جاء من مسـتجد يف هذا القانون، وخصوصا اسـتفادة متقاعدي 
قطاعات الرتبية والتكوين املنضوون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد 
وكذا ذوي حقوق املنخرطني أو املسـتخدمني املتوفني، يعترب إنصافا لهذه 

الغايل والنفيس من أجل أن يكون تعلمينا يف الفئة العريضة اليت بذلت 
مسـتوى يضايه hيق ا8ول األخرى الرائدة، سواء عىل املسـتوى العريب أو 
اإلفريقي وحىت ا8ويل، وحافز لألجيال اجلديدة من موظفي وأطر الوزارة 
من املزيد من البذل والعطاء وحتمل املسؤوليات والوفاء hألمانة اليت 

  .دف إىل تطوير ا@متعات بلك أشاكلها ومشارهباأنيطت به، واليت هت
إننا اليوم، السـيد لرئيس، من خالل هذا املرشوع نضيف لبنة أخرى 
إىل مسلسل اإلصالحات الشام° اليت دخلت بالدÜ يف ا@ال �ج�عي، 
واليت مشل العديد من القطاعات احليوية اليت اكنت تعرف إىل حد قريب 

ميش اكألمن الوطين، الصحة، القميون ا8ينيون، مما نوعا من اإلقصاء والهت 
يدفعنا إىل تقدمي الشكر اجلزيل للك الفئات واجلهات اليت اكنت وراء هذا 
اإلصالح، وعىل رأسها صاحب اجلالà املD محمد السادس نرصه هللا 
وأيده، واحلكومة ومعها الربملان بغرفتيه واكفة الفرقاء �ج�عيني، ولك من 

من قريب أو بعيد يف أن يأخذ هذا القانون مساره من أجل التطبيق سامه 
  .والتنفيذ

إننا داخل فرق األغلبية نفتخر اليوم هبذا اإلجناز ولكنا أمل يف املزيد من 
اإلصالحات اليت تتوk توفري ا8مع املادي واملعنوي لنساء ورجال التعلمي، 

تعمل يف ظروف متكهنا حىت تكون هذه الفئة يف منأى عن احلاجة وحىت 
من العطاء وبذل املزيد من اجلهود لتتحمل ماكنهتا الالئقة يف جمال الرتبية 

  .والتكوين
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السـيد الرئيس، من أجل ما سـبق ذكره، فإننا يف األغلبية سـنصوت 
hإلجامع عىل هذا املرشوع، ونمتىن أن يكون هذا القانون مسـتجيبا ملطالب 

ئات املتقاعدة، ومعيدا �عتبار Ùوي نساء ورجال التعلمي ومنصفا للف 
  .احلقوق سواء املرتبطني hملوظفني األحياء مهنم أو اÙين وافهتم املنية

  .والسالم عليمك ورمحة هللا

  :السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا عىل احرتام الوقت، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة، 

  .طريبشاليس 

  :طريبشطريبشطريبشطريبشاملستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد 
  .الرمحن الرحمي بسم هللا

  السـيدة الوزيرة، 
  السادة الوزراء،

  أخوايت املستشارات،
  إخواين املستشارين،

يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة يف إطار مناقشة 
القايض  73.00املتعلق بتغيري وتمتمي للقانون رمق  03.10مرشوع القانون رمق 

hألعامل �ج�عية للرتبية بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض 
والتكوين، وهذا املرشوع هيدف hألساس إىل تعديل مخس جماالت 

  :أساسـية املتعلقة بإصالح هذه املؤسسة، وهناك مخس جماالت كام ذكرت
ا@ال األول، يتعلق بتوسـيع قاعدة �خنراط و�سـتفادة من خدمات 

متقاعدو قطاعات : املؤسسة، حيث فتح hب �خنراط للفئتني التاليتني
الرتبية والتكوين وذوي حقوق املنخرطني أو املوظفني أو املسـتخدمني 

  .املتوفني
ا@ال الثاين، يتعلق أيضا بتوسـيع س° اخلدمات لتشمل التعلمي األويل 
من أبناء املنخرطني وغري األبناء املنخرطني هبدف إشعاع أو املسامهة يف 

مي، ومسامهة أيضا يف �رتقاء hلتعلمي إشعاع وتمنية هذا النوع من التعل
األويل ومواكبة للمجهودات املبذوà من طرف وزارة الرتبية الوطنية يف 

  .إطار الربÜمج �سـتعجايل
وكذh ¹لنسـبة للمجال الثالث اÙي هو يعترب كدعامة أساسـية لهذه 
املؤسسة، وهو حول تعزيز كفاءات أطر الرتبية والتكوين، وذ¹ بأنشطة 

لتكوين األسايس واملسـمتر، مما سـيحفز وسيرشك رجال ونساء التعلمي يف ل 
  .أوراش اإلصالح للمنظومة الرتبوية

هناك ا@ال الرابع، ويتعلق أيضا بتعزيز حاكمة املؤسسة وترسـيخ هنج 
الالمركزية والالمتركز يف تدبري شؤوهنا، وذ¹ بإحداث وحدات ßوية، مث 

  .رطنيأيضا لتقريب اخلدمات من املنخ

مث ا@ال اخلامس ويتعلق خبدمات التغطية الصحية، وذ¹ من خالل 
تعزيز وتنويع اخلدمات املقدمة مكساعدات مالية أو عينية غري مسرتجعة 

  .لسد مصاريف املرض من طرف نظام التغطية الصحية
مث هناك عدة ¯ام اليل غادي تقوم هبا املؤسسة، أي مؤسسة محمد 

�ج�عية، هناك أيضا املساعدة عىل اقتناء سكن، وضع السادس لألعامل 
تصور ألنظمة �دخار، مث تمنية البنيات التحتية وكذ¹ الرشاكة مع 

  .امجلعيات
قلنا، السـيد الرئيس، إن هذه املبادرات اليت جاء هبا هذا املرشوع 
قانون املعروض عىل أنظارÜ هو نتاج تراكامت من اخلربة والعمل امليداين 

ؤسسة محمد السادس للهنوض hألعامل �ج�عية لرجال ونساء التعلمي، مل
واليت تريم يف غالبيهتا إىل الرفع من نوعية وجودة اخلدمات �ج�عية 

  .املقدمة إىل العاملني هبذا القطاع، أي قطاع الرتبية والتكوين
 وجاءت هذه املؤسسة انسجاما مع العرشية اليت بدأ فهيا امليثاق، يعين

امليثاق الوطين للرتبية والتكوين، وكذ¹ اسـمتدت قوهتا، هذه املؤسسة، 
من امس جناب جالà املD محمد السادس نرصه هللا hختاذ امسه، وهو 

  . مؤسسة محمد السادس للهنوض hألعامل �ج�عية ألرسة الرتبية والتعلمي
كهنم من ويه كذ¹ اسـتجابة إىل حاجياهتم ومطالهبم �ج�عية مبا مي

ظروف العيش الكرمي، من سكن وتطبيب وترفيه وتأمني ضد اآلفات 
وتقاعد تمكييل وتكوين مسـمتر، ومبا ميكهنم كذ¹ من توفري املناخ املناسب 
ألداء ¯ا¯م يف ظروف مالمئة، ومبا ميكن أن يشلكه من حافز هلم عىل 

  .املزيد من البذل والعطاء إلجناح أهداف املنظومة الرتبوية
نا يف فريق األصاà واملعارصة نتطلع إىل املزيد من املبادرات الرامية إن 

إىل حتقيق مبدأ تاكفؤ الفرص واملساواة بني أطر الشغي° التعلميية، ف3 
خيص �سـتفادة من اخلدمات �ج�عية املقدمة من طرف املؤسسة، 
 وذ¹ بوضع إسرتاتيجية حممكة لتحقيق نوع من التاكمل عىل املسـتوى

  .املركزي واجلهوي، وخاصة hلعامل القروية
وكام نشدد عىل رضورة ترسـيخ مبدأ احلاكمة املؤسساتية، مبا تعنيه من 
شفافية ومشاركة ومساءà وعدم اإلفالت من العقاب، حىت تمتكن هذه 

  .املؤسسة من حتقيق هدفها �ج�عي والتضامين النبيل
ارصة نصوت عىل هذا املرشوع ونظرا ¹Ù، فإننا يف فريق األصاà واملع

  .hإلجياب
  .والسالم علمي ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل للوحدة 

  .وا8ميقراطية، األسـتاذ فاحتي يف إطار ثالثة دقائق كام اتفقنا عىل ذ¹
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        ::::املستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتياملستشار السـيد عبد امحليد فاحتي
  .الرمحن الرحميبسم هللا 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،
  السادة الوزراء، 

  السـيدات والسادة املستشارين،
 73.00القايض بتغيري وتمتمي القانون رمق  03.10إن مرشوع قانون رمق 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس للهنوض hألعامل 
  .2001الصادر سـنة �ج�عية، يعد التعديل الثاين لهذا القانون 

وhلتايل أن هذا املرشوع اجلوهري واألسايس، واÙي أىت إلعادة النظر 
يف تدبري العمل �ج�عي يف املغرب، واÙي يؤسس لتصور جديد ملقاربة 
الشأن �ج�عي لفئات واسعة من املواطنني، وعىل رأسها رجال ونساء 

  .الرتبية والتكوين
فات نوعية جديدة لهذا القانون من يأيت هاذ املرشوع ليضيف إضا

خالل، أوال، متديد اسـتفادة املعنيني hألمر إىل جماالت جديدة، خاصة ما 
يتعلق hملتقاعدين ولك أشاكل التقاعد، كذ¹ متديده إىل اسـتفادة ذوي 
احلقوق، كذ¹ جمال أسايس وجوهري ويندرج يف السـياق العام ملنظومة 

ح املؤسسة عىل حميطها �ج�عي من خالل الرتبية والتكوين، وهو أن تنفت
  .التأسيس للتعلمي األويل للمنخرطني أساسا ولغري املنخرطني أيضا

كذ¹ هناك إجراءات أىت هبا القانون لتدعمي وتفعيل التغطية الصحية، 
كذ¹ هناك hب اج�عي أسايس وجوهري يمتثل يف اإلعاÜت واملساعدات 

إىل حاالت معينة، حاالت اج�عية لرجال  اليت ستتكفل املؤسسة بتقدميها
ونساء الرتبية والتكوين، كذ¹ ينص القانون عىل آليات وهيئات لتدبري 

  .املرافق �ج�عية
إن هاذ املرشوع، وارتباطا hلفلسفة األساسـية اليت يندرج فهيا منذ 
تأسيس هذه املؤسسة، يؤسس لتصور جديد للعمل �ج�عي، ويعطي 

 أن تكون مجيع الفئات �ج�عية املغربية، خاصة املوظفني أمال قوº يف
واملسـتخدمني واألجراء حتت عناية خاصة من طرف صاحب اجلالà ومن 
طرف احلكومة، بطبيعة احلال، من خالل إعادة النظر يف التدبري اÙي 

  .تعيشه جماالت الشؤون �ج�عية يف لك القطاعات �ج�عية
، قد امتد األمر 73.00سيسا عىل هذا القانون األصيلإذا كنا اليوم، وتأ

إىل رجال األمن وامتد إىل رجال الصحة، فنحن نريد أن ميتد هذا القانون 
وهذا املرشوع �ج�عي الهام إىل hيق الفئات �ج�عية من املوظفني 
  . واملسـتخدمني، وحنن ال ميكن إال أن ندمع هذا التوجه ونكون مساندين �

  .السـيد الرئيسشكرا 

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  :شكرا األسـتاذ فاحتي، ننتقل اآلن إىل التصويت عىل املواد

  إجامع؛ =: املادة األوىل
  إجامع؛ =: املادة الثانية
  إجامع احلارضين؛ =: املادة الثالثة

  .إجامع =: أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
بتغيري  03.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة محمد السادس  73.00وتمتمي القانون رمق 
  .للهنوض hألعامل �ج�عية للرتبية والتكوين بإجامع احلارضين

 45.09وأنتقل اآلن إىل ا8راسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 
 دجنرب 13( 1374ربيع الثاين  16يقيض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف 

  .بشأن مثن الكهرhء) 1954
  .اللكمة للحكومة املوقرة، السـيد الوزير احملرتم، اليس بركة

السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب 8ى الوزير األول، امللكف hلشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب 8ى الوزير األول، امللكف hلشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب 8ى الوزير األول، امللكف hلشؤون السـيد نزار بركة، الوزير املنتدب 8ى الوزير األول، امللكف hلشؤون 
  :العامةالعامةالعامةالعامةو و و و     �قتصادية�قتصادية�قتصادية�قتصادية

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارون،
  السـيدة والسـيد الوزير،

يرشفين أن أعرض أمام جملسمك املوقر مرشوع القانون الهادف إىل 
بشأن مثن الكهرhء، وكام تعلمون ينص  1374ربيع الثاين  16نسخ ظهري 

هذا الظهري hلنسـبة للمشرتكني عىل رضورة �ختيار بني نظامني لتعرفة 
  :الكهرhء، وهام

 من الكيلوواط النظام األول، يلزتم مبوجبه املشرتك hسـهتالك حد أدىن
يف السـنة hلتسعرية العادية، ويف حاà اسـهتالكه ألقل من هذا احلد األدىن 
املنصوص عليه، فإنه يلزم عىل تأدية الفارق بني �سـهتالك الفعيل املسجل 
واحلد األدىن لالسـهتالك، و هو ما يعين أن املواطن يضطر إىل تأدية تلكفة 

ا أصال، وحيتسب هذا اجلزء من من قمية الكهرhء مل يقم hسـهتالكه
من التسعرية العادية، وهذا فيه كام تالحظون  %�70سـهتالك بتسعرية 

  .حيف وتعسف يف حق املواطن
النظام الثاين، يشرتك مبوجبه املواطن دون �لزتام حبد أدىن 
لالسـهتالك، ويف هذه احلاà فإن املواطن يكون مضطرا إىل تأدية فاتورة 

  .عن التسعرية العادية %20بزºدة �سـهتالك 
وhملوازاة مع النظامني سالفي اÙكر، توجد تسعرية أخرى تسمى 

املتعلق بتقنني  �008.71سـتخدام املزنيل، أحدثت يف إطار القانون 
املتعلق حبرية  06.99ومراقبة األسعار، واÙي مت �حتفاظ به يف القانون 

ام بكونه أكرث بساطة وأكرث إنصافا، من األسعار واملنافسة، ويمتزي هذا النظ
حيث أنه يعمتد يف الفوترة عىل �سـهتالك الفعيل للكهرhء وعىل التسعرية 

  .العادية دون زºدة
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إن هذا التعدد يف أنظمة التسعرية، واÙي ال يواكب بإعالم املواطنني 
ساواة به لمتكيهنم من اختيار النظام األنسب، خيلق متيزيا يتعارض مع مبدأ امل 

يف املعام° من قبل مقديم اخلدمات العمومية، وhلتايل فإن إلغاء نظام 
من شأنه  1954التسعرية املزدوج املنصوص علهيا يف الظهري الصادر يف 

ألف أرسة إىل نظام �سـتخدام املزنيل،  300حتويل ما يقرب مليون و
اوح ما بني واÙي سـينتج عنه hلتايل اخنفاض فواتريمه الشهرية بنسـبة ترت 

  .%17إىل  7%
كام جتدر اإلشارة يف اخلتام إىل أن نسخ هذا الظهري سـيواكب إعطاء 
¯° ثالثة أشهر للموزعني قصد إعادة النظر يف دفاتر التحمالت ويف عقود 

  .اشرتااكت املواطنني من أجل مالءمهتا مع نظام التسعرية العادي
ه hلشكر إىل الرئيس ولن تفوتين هذه املناسـبة يف اخلتام ليك أتوج

وأعضاء جلنة الفالحة والشؤون �قتصادية عىل املناقشة املسـتفيضة 
واجلادة اليت حظي هبا هذا املرشوع، وعىل لك ا@هودات املبذوà من أجل 

  .أن يصل هذا املرشوع إىل هذه املرح°
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
الفالحة والشؤون  شكرا للسـيد الوزير احملرتم، اللكمة اآلن ملقرر جلنة

  .)رير قتل ا( �قتصادية، إذن وزع
أمر إذن إىل فتح hب املناقشة، اللكمة ألحد مستشاري فرق 

  .األغلبية، تفضل اليس السـباعي

        ::::املستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعياملستشار السـيد محمد يرعاه السـباعي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السـيدات والسادة املستشارين،

يرشفين أن أتدخل hمس فرق األغلبية يف مناقشة مرشوع القانون رمق 
يف  1954دجنرب  13القايض بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف  45.09

شأن مثن الكهرhء، هذا املرشوع اÙي يضيف لبنة جديدة 8يناميكية 
احلكومة يف مسار حتديث النصوص القانونية وجتويدها وجعلها مالمئة 

سواء تD اليت يعرفها جممتعنا أو حميطنا اجلهوي وا8ويل، ويه للتطورات، 
ديناميكية تسـتحق التنويه ألهنا يف مجملها هتدف إىل دمع القدرة الرشائية 
للمواطنني وجعل النصوص القانونية نصوصا مواكبة للتطورات �قتصادية 

  .و�ج�عية
  السـيد الرئيس احملرتم،

وبفعل التطورات املتالحقة يف مظاهر ال شك أن الطاقة الكهرhئية، 
حياتنا ا@متعية، أصبحت جزءا أساسـيا من أمناط العيش hلنسـبة 
للمواطنني، سواء يف احلوارض أو القرى، ومن مت متت قراءة يف حمتوى 

أهداف املرشوع اÙي بني أيدينا، سـنجد أهنا تتحدد يف هدف واحد واحض 
عرية الكهرhء لتحقيق مبدأ املساواة املعامل، وهو وضع حد لالزدواجية يف تس

يف املعام° مع مسـهتليك اخلدمات العمومية، هذا اإللغاء لنظام التسعرية 
ألف أرسة  300املزدوج، اÙي سـميكن من حتويل ما يقارب من مليون و

إىل نظام �سـتخدام املزنيل بلك ما سـيرتتب عنه من نتاجئ إجيابية اج�عية 
  .%17و 7ض الفواتري الشهرية بنسب ترتاوح ما بني نتيجة التطلع إىل ختفي

كام أن املدة القصرية اليت سـمتنح للموزعني إلعادة النظر يف دفرت 
التحمالت ويف عقود اشرتااكت املواطنني ملالءمهتا مع نظام التسعرية 
العادي املنصوص عليه يف القرار الوزاري املتعلق بأسعار الكهرhء طبقا 

املتعلق حبرية األسعار واملنافسة، سـمتكن من  06.99ملقتضيات القانون 
احلد من نوعية �ضطراhت اليت يشكو مهنا املواطنون خبصوص أمثان 

  .الفواتري
وحنن نناقش هذا املرشوع املهم، البد من أن نؤكد عىل مطالبتنا بتغيري 
بعض املفاهمي، ومن مضهنا إخضاع الفاتورة لالفتحاص واملقاربة، وإعفاء 

  . ة العامل القروي من األقساط املؤداة عن معلية الربط hلتيار الكهرhيئساكن
كام نؤكد عىل رضورة �ه�م برتشـيد اسـتعامل املياه hعتبارها مصدرا 
من مصادر توليد الطاقة الكهرhئية ببالدÜ ومراقبة ما ينتج عن بعض 

امتياز  اخلروقات اليت متارسها بعض املؤسسات الوصية، اليت مت تفويت
يف ا8ار البيضاء  (Lydec)تطهري السائل لها كرشكة ليديك ل اتوزيع املاء و 

يف الرhط، عىل سبيل املثال ال احلرص، مما يتطلب  (Redal)وريضال 
إعادة النظر يف اإلشاكلية اليت أصبح يطرQا التدبري املفوض املمنوح 
 Üللرشاكت ذات �ختصاص، واليت مت التعاقد معها يف فرتة افتقار بالد

  .ربة الرضورية يف هذا ا@الللتج
هذا املعطى اÙي اسـتغلته هذه الرشاكت للمتلص من املراقبة 
و�فتحاص واخلضوع لضبط البياÜت وإعالن لكفة �سـهتالك احلقيقية، 
مما جيعل معاجلة الوضعية ا�تلفة املرتتبة عن الثغرات القانونية اليت تضمنهتا 

ح° املقب°، حىت حيافظ املرشوع، اÙي عقود �متياز أمرا رضورº يف املر 
حنن بصدده، عىل قمية مضافة يف تطوير البنية �ج�عية واحلفاظ عىل 
حقوق املواطنات واملواطنني من خالل احلق يف اإلطالع عىل كيفية 

  .احتساب واجب األداء اÙي حتم� الفواتري الكهرhئية
ىل �ه�م مبشالك الساكنة كام ال تفوتنا الفرصة للتنبيه لرضورة العمل ع

القروية مع الواكالت التجارية خبصوص التعبئة من ßة، وبعدها عن املراكز 
والتجمعات الساكنية وبعض �نقطاعات املتتالية للتيار الكهرhيئ يف 

  .املناطق القروية، وإمداد هذه املراكز hملوارد البرشية التقنية احملضة
  السـيد الرئيس احملرتم،

جندد تنوهينا مبا تقوم به احلكومة يف جمال جتويد وتطوير النصوص  إننا
القانونية مبا حيقق الزتاماهتا وتعاقدها مع املواطنات واملواطنني من خالل 
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برÜجمها اÙي صادق عليه الربملان، ونؤكد بتلقائية جتاوبنا مع املرشوع، 
  .اليشء اÙي جيعلنا نصوت hإلجياب عىل نصوص هذا املرشوع

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::رئيسرئيسرئيسرئيسالالالالالسـيد السـيد السـيد السـيد 
  .شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق املعارضة

        ::::املستشار السـيد امليك احلنكورياملستشار السـيد امليك احلنكورياملستشار السـيد امليك احلنكورياملستشار السـيد امليك احلنكوري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارين،
يف إطار مناقشة يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة 

دجنرب  13بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف  45.09مرشوع قانون رمق 
  .بشأن مثن الكهرhء 1954

  السـيد الرئيس،
لقد جاء هذا املرشوع ليضع حدا لالزدواج اÙي تعرفه الكهرhء 
اليت حتتسب إىل يومنا هذا حسب نوعية �شرتاك وحسب تعريفة 

م مع مبدأ مساواة مجيع املواطنني يف �سـهتالك املطبقة، يف تعارض !
  .احلقوق والواجبات

فهذا املرشوع قانون سـميكن من رفع احليف عن رشحية واسعة من 
مسـهتليك الكهرhء، اÙين اكنت التعريفة ا�صصة مل حتدد مبقتضيات 

اÙي يتضمن نوعني من العقود، يمت التوقيع علهيا بني  1954ظهري سـنة 
الكهرhء، األول عقد مع ضامن حد أدىن من �سـهتالك الزبناء وموزعي 

والثاين عقد دون ضامن، ويف هذا السـياق نالحظ أن الزبناء غالبا ما 
يمت إخبارمه هبذه اجلزئيات خالل توقيعهم عىل العقود، علام أن تبعاهتا 

  .تكون خمتلفة
وهكذا فإن الزبون يف احلاà األوىل خيضع للتسعرية العادية احملددة 
من طرف ا8وà، لكنه يلزتم hسـهتالك مكية معينة من الكهرhء 
حتتسب hلكيلووات يف الساعة، ويف هناية السـنة إذا مل يصل إىل احلد 
األدىن اÙي الزتم به حيتسب موزع الكهرhء عىل الزبون المكية اليت مل 

، أما يف احلاà %30-يسـهتلكها، لكن بسعر أقل من السعر العادي ب
اليت ال يلزتم فهيا الزبون hحلد األدىن من �سـهتالك، فإن املوزع  الثانية

  .%20يطبق عليه سعرا أعىل من السعر العادي بنسـبة 
وجتدر اإلشارة إىل أن تطبيق هذا الظهري منذ سـنوات أدى إىل 
بروز اختالفات يف تسعرية الكهرhء بني املدن واملناطق األخرى حسب 
املوزع، إما املكتب الوطين للكهرhء، واكالت توزيع املاء والكهرhء أو 

  . املؤسسات املفوض لها

صوص عليه يف ويتوقع أن يؤدي إلغاء نظام التسعرية املزدوج املن
مليون أرسة إىل نظام  1,3إىل حتويل ما يقارب  1950ظهري 

�سـتخدام املزنيل، اÙي سـينتج عنه اخنفاض الفواتري الشهرية بنسـبة 
  .%17و 7ترتاوح ما بني 

و¹Ù، فنحن يف فريق األصاà واملعارصة ال ميكننا إال أن نكون مع 
ري، حبيث أن القانون هذه املبادرة اإلصالحية، رمغ تأخرها بشلك كب

اÙي حيدد تسعرية الكهرhء املعمول به اليوم يعود إىل عهد �سـتعامر 
الفرنيس، وهو ما يدفعنا إىل التساؤل عن أسـباب تأخر احلكومة يف 
إدراكها لكون الوضع القامئ حاليا ال يتناسب وال يتالءم مع الظرفية 

مومية الرامية إىل احلالية لقطاع الكهرhء، وال يساير السـياسات الع
عقلنة اسـهتالك الطاقة الكهرhئية والتقليص من الطلب عىل هذه املادة 

  .احليوية
  .وعليه، فإننا نصوت يف فريقنا عىل هذا املرشوع hإلجياب

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا، اللكمة اآلن ألحد مستشاري الفريق الفيدرايل للوحدة 

  .وا8ميقراطية

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة والسـيدات املستشارين احملرتمني،
منذ نشأة الفيدرالية ا8ميقراطية للشغل، ويه تطالب حبامية القدرة 

بية، وظل الرشائية لاكفة فئات الشعب املغريب، وخاصة الطبقات الشع 
موقفها ضد غالء األسعار اÙي تزيده سامرسة املضاربني ارتفاعا وتكتوي 

  .بناره الطبقات الشعبية ذات ا8خل احملدود
ورمغ نفي احلكومة لهذه الزºدات، فإننا نؤكد أن الكثري من املواد 
�سـهتالكية عرفت ارتفاعا ملحوظا يف األشهر األخرية، ومهنا اخلرض، 

  .ة العمل مبدونة السري اجلديدةوخاصة مع بداي
كام نعترب مثن ا8واء األغىل يف املنطقة العربية وحوض املتوسط، 
ونفس األمر hلنسـبة لتعريفة املاكملات الهاتفية اليت تبقى األعىل يف العامل 

  .رمغ حترير قطاع �تصال وتعدد الفاعلني يف هذا ا@ال
حدا ال يطاق يف بعض كام عرفت أسعار اسـهتالك املاء والكهرhء 

اÙي  45.09املناطق، ¹Ù صوتنا وبدون تردد عىل مرشوع القانون 
يف شأن مثن الكهرhء، واÙي يلغى مبوجبه نظام  1954ينسخ ظهري 

التسعرية املزدوج اÙي اكن معموال به واستبدا� بنظام �سـتخدام 
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 7اوح بني املزنيل، اÙي سـينتج عنه اخنفاض الفواتري الشهرية بنسـبة ترت 
  .%17و

ويف هذا السـياق، نطالب احلكومة hلوقف حبزم عىل تطبيق 
مقتضيات هذا القانون ومراقبة معل املوزعني وضامن حسن تنفيذمه �، 
كام ال يسعنا إال أن نطلب احلكومة يف اإلرساع بتخفيض لك من مثن 

  .ا8واء وتسعرية الهواتف وخدمات اإلنرتنيت
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  .شكرا، ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد املرشوع

  اإلجامع؛ =: املادة األوىل
  .اإلجامع =: املادة الثانية

  .إجامع =: أعرض اآلن مرشوع القانون برمته للتصويت
يقيض  45.09إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

املوافق ل  1374من ربيع الثاين  16بنسخ الظهري الرشيف الصادر يف 
بشأن مثن الكهرhء بإجامع احلارضين، طبعا ورد علينا  1954دجنرب  13

  .من جملس النواب
 24.10أمر اآلن إىل ا8راسة والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق برشكة التضامن والتوصية  05.96يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق 
دودة ورشكة البسـيطة والتوصية hألسهم والرشكة ذات املسؤولية احمل

  . احملاصة
  .اللكمة للحكومة املوقرة، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملانالسـيد الوزير امللكف hلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

شايم، وزير الصناعة نيابة عن زمييل األسـتاذ اليس أمحد رىض 
رة والتكنولوجيات احلديثة، أقف أماممك ألتقدم أوال hلشكر والتجا

شايم إىل أعضاء جلنة الفالحة اجلزيل hمسي اخلاص وhمس السـيد رىض 
والشؤون �قتصادية ورئيسها عىل معلهم ا8ؤوب للمسامهة يف 
التأسيس ملناخ اقتصادي قادر عىل بلورة إسرتاتيجية تمنوية، تسـتجيب 

  .السامية للتوßات امللكية
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

الظهري املنظم للرشاكت ذات املسؤولية احملدودة hملغرب يعود إىل 
إhن الفرتة �سـتعامرية، وقد مت نسخه hلظهري  1926فاحت دجنرب 

الرشيف اليل جاء يف أواسط التسعينات، واليل صدر األمر بتنفيذ 
تعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية امل  05.96القانون به يف رمق 

البسـيطة ورشكة التوصية hألسهم والرشكة ذات املسؤولية احملدودة 

 99ديسمرب  30ورشكة احملاصة، كام مت تعدي� بقانونني، القانون دºل 
  .2006مارس  2والقانون دºل 

اليوم، وأمام التغيريات اليت يعرفها املناخ �قتصادي الوطين 
ا حنن نعاود كحكومة النظر يف بعض بنود هذا القانون يف وا8ويل، ه

أفق حتسني موقع املغرب كوßة مفض° للمستمثرين، خاصة يف ترتيب 
البنك ا8ويل، حيث عزمت احلكومة عىل تسهيل وتبسـيط خلق 

  .املقاوالت مع إماكنية إحداNا بطريقة إلكرتونية
ملناخ األعامل بعد  مت إعداد املرشوع يف إطار أشغال اللجنة الوطنية

مشاورات عديدة مع خمتلف القطاعات املعنية به، وذ¹ يف أفق متكني 
املغرب من حتسني موقعه كوßة مفض° للمستمثرين، خاصة يف ترتيب 

  .البنك ا8ويل
من أجل التشجيع عىل خلق املقاوالت hملغرب، خاصة املقاوالت 

امل األدىن لتأسيس الصغرى، ألغى هذا املرشوع إلزامية توفري الرأس
الرشكة ذات املسؤولية احملدودة، وتعترب حامية دائين الرشكة املربر اÙي 
اكن يقف وراء فرض هذا �لزتام القانوين، حيث أن الرشاكء ال 
يتحملون اخلسائر سوى يف حدود حصصهم، وهبذا املنطق، فإن 

د قد مت الرأسامل هو الضامن ا�صص 8ائين الرشكة، غري أن هذا التحدي
جتاوزه حاليا، إذ أثبت الواقع أن املبالغ املكتتبة من أجل تكوين 
الرأسامل ميكن اسـتعاملها ورصفها hلاكمل مبارشة بعد التأسيس، كذ¹ 
جتميد األموال أثناء التأسيس ال حيول دون اند3ر الرأسامل عىل إثر 
اخلسائر، وخاصة بسبب مصاريف الرشوع يف اسـتغالل نشاط 

  .الرشكة
وهكذا، فإن توفري الرأسامل األدىن وجتميد األموال أثناء التأسيس 
ال يقدم الضامن بأن الرشكة تتوفر عىل ذمة مالية تعادل عىل األقل 
رأساملها، ففي الواقع يقبل األغيار أو يرفضون التعامل مع الرشكة hلنظر 

ن إىل ذمة الرشكة وليس إىل رأساملها، ¹Ù فإن الرشاكت اليت يتبني أ
رأساملها غري اكيف، ميكهنا اللجوء إىل وسائل أخرى للمتويل عرب فتح 

  .اع�دات أو قروض بنكية
يف املقابل إلزامية توفري الرأسامل األدىن لتأسيس الرشاكت ذات 
املسؤولية احملدودة، يشلك عائقا أمام مبادرات املقاولني، اÙين يفضلون 

من التجار واملستمثرين  ممارسة نشاطهم يف إطار الرشكة، فالعديد
جيربون عىل العمل يف إطار القطاع غري املهيلك أو عىل خلق مقاوالت 
فردية، معرضني أنفسهم خلطر التحمل الشخيص 8يون مقاولهتم، يف 
حني أن اع�د شلك الرشكة ذات املسؤولية احملدودة يوفر حامية أفضل 

صية واÙمة املالية للمقاول، مبا أنه مينحه مزية الفصل بني ذمته الشخ 
  .للرشكة

ذ¹ التبسـيط يف بعض اجلوانب املتعلقة hإلجراءات الشلكية يه 
ما ورد يف هذا القانون، إذ ينص عىل تبسـيط تأسيس الرشاكت ذات 
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درمه، وذ¹ عرب  100.000املسؤولية احملدودة اليت ال يتجاوز رأساملها 
ة توفري الرأسامل إعفاهئا من شلكية جتميد الرأسامل بعد إلغاء إلزامي

األدىن لتأسيس هذا النوع من الرشاكت، أصبح �حتفاظ هبذه 
الشلكية غري مربر إال hلنسـبة للرشاكت اليت يتجاوز رأساملها سقفا 
معينا، وذ¹ من أجل تفادي خلق رشاكت ذات مسؤولية حمدودة 

  .برساميل صورية
ت فضال عن ذ¹، ومن أجل التخفيف من مساطر إحداث املقاوال

وتبسـيط املساطر اإلدارية، ينص هذا القانون عىل متكني املقاولني من 
خلق رشاكهتم بطريقة إلكرتونية، وسيساعد هذا اإلجراء املستمثرين عىل 

  .رحب الوقت و�قتصاد يف املصاريف
من ßة أخرى، ينص القانون احلايل للرشاكت ذات املسؤولية 

يتقدموا بطلب إىل رئيس احملدودة عىل أن مقديم احلصص ميكهنم أن 
احملمكة التجارية بصفته قايض املسـتعجالت للرتخيص هلم بسحب مبالغ 

أشهر ابتداء من اإليداع  6حصصهم إذا مل تنشأ رشكة داخل أجل 
  .األول لألموال

وينص هذا القانون عىل تسهيل مسطرة حسب هذه املبالغ، حيث 
وكيل ميثلهم أصبح بإماكن مقديم احلصص، سواء فرادى أو بواسطة 

جامعة، أن يتقدموا بطلب إىل البنك بسحب مبالغ حصصهم دون 
  .اللجوء إىل مسطرة الرتخيص القضايئ

التنصيص كذ¹ عىل إماكنية حترير األنصبة اجلديدة بواسطة إجراء 
مقاصة مع ديون الرشكة احملددة املقدار املسـتحقة، إذ يعاجل هذا القانون 

احلايل، وهو عدم التنصيص عىل إماكنية  إغفاال اكن يعاين منه القانون
حترير األنصبة، وجتدر اإلشارة يف هذا اخلصوص إىل أن الزºدة يف 
الرأسامل بواسطة مقاصة مع ديون الرشاكة ممارسة معمول هبا يف املغرب 

  .hلرمغ من غياب نص ترشيعي خاص
رابعا، التنصيص عىل إماكنية سلوك مسطرة األمر �سـتعجايل 

من القانون احلايل  95 الغرامات الهتديدية، إذ تنص املادة حتت طائ°
عىل أن الرشاكت ملزمة بإيداع نظريين من القوامئ الرتكيبية، مرفقني 
بنسختني من تقرير مراقب أو مراقيب احلساhت إن وجدوا، بكتابة 

  .من !رخي مصادقة امجلعية العامة عليه ايوم 30الضبط داخل أجل 
القانون بآلية مأخوذة عن القانون املدين ويه مسطرة وقد أخذ هذا 

األمر �سـتعجايل حتت طائ° الغرامات الهتديدية هبدف تعزيز وتفعيل 
األحاكم املتعلقة مبامرسة احلق، ويه مسطرة سه° التطبيق وغري ملكفة 
مادº وأكرث فعالية من العقوبة اجلنائية مبا أهنا تضمن احرتام مسريي 

  .اماهتم القانونيةالرشكة اللزت 
 5.96ذلمك هو موضوع مرشوع القانون املغري واملمتم للقانون رمق 

  .املذكور
  .شكرا عىل اسـ�عمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا السـيد الوزير احملرتم، إذن أمر اآلن إىل املناقشة إذا ما اكنش 

  .املقرر، اللكمة ألحد مستشاري فرق األغلبية، تفضل أسـتاذ

        ::::مبارك النفاويمبارك النفاويمبارك النفاويمبارك النفاوياملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
يرشفين أن أتدخل hمس فرق األغلبية يف مناقشة مرشوع قانون رمق 

املغري واملمتم للقانون املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية  24.10
املسؤولية احملدودة البسـيطة ورشكة التوصية hألسهم والرشكة ذات 

 .ورشكة احملاصة
وأود يف البداية أن أشري إىل أن هذا املرشوع يندرج يف سـياق 
اإلصالحات اليت تعرفها املنظومة الترشيعية واملؤسساتية، كام يأيت هذا 
املرشوع اسـتجابة لتوßات امليثاق الوطين لإلقالع الصناعي واسـتجابة 

  . 2013كذ¹ لتدابري خمطط املغرب الرمقي 
ويأيت هذا القانون لتسهيل وتبسـيط خلق مقاوالت بواسطة هذا 
الترشيع اÙي يلغي إلزامية توفري رأسامل أدىن لتأسيس الرشاكت ذات 
املسؤولية احملدودة مع التخفيف من مساطر إحداث املقاوالت بواسطة 
حذف شلكية جتميد الرأسامل hلنسـبة للرشاكت اليت ال يتجاوز رأس 

لف درمه، فضال عن التخفيف من اإلجراءات الشلكية أ 100مالها 
وتبسـيط املساطر اإلدارية، خاصة عرب إقرار إماكنية إحداث املقاولني 
لرشاكهتم بطريقة إلكرتونية، وستساعد هذه اإلجراءات اجلديدة 
املستمثرين عىل رحب الوقت و�قتصاد يف املصاريف، كام هيدف هذا 

ت ذات املسؤولية احملدودة، واليت املرشوع إىل تسهيل تأسيس رشاك
  .تعترب األكرث انتشارا hملغرب

Ùا، ومن أجل إنعاش إحداث املقاوالت، وخاصة مهنا املقاوالت 
الصغرى، يقتيض هذا القانون إلغاء إلزامية توفري رأسامل أدىن لتأسيس 
هذا النوع من الرشاكت، اÙي يشلك عائقا أمام مبادرة املقاولني 

يفضلون ممارسة نشاطهم يف إطار رشكة أو مقاوà،  الشـباب اÙين
حيث أن العديد من التجار واملستمثرين جيربون عىل العمل يف إطار 
القطاع غري املهيلك أو عىل خلق مقاوالت فردية، معرضني بذ¹ 
أنفسهم خلطر التحمل الشخيص 8يون مقاوالهتم، يف حني أن اع�د 

ة يوفر حامية أفضل للمقاول، مبا أنه شلك الرشكة ذات املسؤولية احملدود
  .مينحه مزية الفصل بني ذمته الشخصية واÙمة املالية للرشكة

و من ßة أخرى، جاء هذا املرشوع كذ¹ لتبسـيط بعض اجلوانب 
املتعلقة hإلجراءات الشلكية ف3 خيص الرشاكت ذات املسؤولية 
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م حسب احملدودة، كام ينص املرشوع عىل أن مقديم احلصص ميكهن
أشهر، وذ¹ بتقدمي  6أمواهلم عند عدم إنشاء الرشكة داخل أجل 

طلب إىل البنك لسحب مبالغ حصصهم دون اللجوء إىل مسطرة 
  .الرتخيص القضايئ املنصوص علهيا حاليا

كام يأيت هذا املرشوع اليوم ليعاجل إغفاال اكن يعاين منه القانون 
األنصبة اجلديدة عن الزºدة احلايل، وذh ¹لتنصيص عىل إماكنية حترير 

يف رأسامل الرشكة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الرشكة احملددة 
  .املقدار واملسـتحقة

وبذ¹ نعترب أن هذا املرشوع يعد تطورا ملموسا، جاء ليعزز 
املقتضيات القانونية املتعلقة hلرشاكت ذات املسؤولية احملدودة، وجاء 

  .طر سه° وغري معقدةليكرس حقوق وواجبات جديدة مبسا
  .لهذا سـنصوت لصاحل هذا املرشوع

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للمستشار احملرتم، اللكمة اآلن ألحد مستشاري فرق 

  .املعارضة، اليس عمثون تفضل

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  اء احملرتمون، السادة الوزر 
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

يرشفين أن أتدخل hمس فريق األصاà واملعارصة يف إطار مناقشة 
املتعلق  05.96املغري واملمتم للقانون رمق  24.10مرشوع قانون رمق 

برشكة التضامن ورشكة التوصية البسـيطة ورشكة التوصية hألسهم 
احملدودة ورشكة احملاصة، وهو مرشوع جاء من والرشكة ذات املسؤولية 

أجل حتسني مناخ األعامل وتشجيع خلق املقاوالت، وذ¹ من خالل 
تسهيل تأسيس الرشاكت ذات املسؤولية احملدودة والتخفيف من 

  .اإلجراءات وتبسـيط املساطر اإلدارية
فهذا املرشوع قد ألغى إلزامية التوفر عىل رأسامل أدىن لتأسيس 

ألف درمه، كام نص عىل  10ع من الرشاكت احملدد حاليا يف هذا النو 
اإلعفاء من شلكية جتميد الرأسامل hسـتثناء الرشاكت اليت يتجاوز 

ألف درمه، وقد مت اإلبقاء عىل هذا �سـتثناء من  100رأساملها  سقف 
  .أجل تفادي خلق رشاكت برساميل صورية

ث الرشاكت كام جاء هذا املرشوع كذ¹ مبقتضيات تنظم إحدا
بطريقة إلكرتونية، وإماكنية القيام ببعض اإلجراءات بطريقة إلكرتونية 
كذ¹، كإيداع األموال والتسجيل يف السجل التجاري والنرش يف 
اجلريدة الرمسية، ومتكني الرشاكت من إيداع القوامئ الرتكيبية وتقرير 

  .مراقيب احلساhت بكتابة الضبط بطريقة إلكرتونية

ذا املرشوع احلق للك ذي مصلحة يف رفع طلب إىل كام أعطى ه
رئيس احملمكة إلصدار األمر للرشكة إلجناز إيداع القوامئ الرتكيبية وتقرير 
مراقيب احلساhت بكتابة الضبط حتت طائ° غرامة هتديدية، وذ¹ من 

  .أجل ضامن حق األشخاص املعنيني hإلعالم هبذه القوامئ والتقارير
  رتم،السـيد الرئيس احمل

إن هذا املرشوع قانون قد جاء بتعديالت طفيفة عىل القانون رمق 
، الهدف مهنا حتسني مناخ األعامل وتيسري تأسيس رشاكت ذات 05.96

املسؤولية احملدودة، ونعتقد أن هذه التعديالت ستشلك حتفزيا إلقبال 
الشـباب وسائر املواطنني عىل إنشاء املقاوالت الصغرى واملسامهة 

  .  ßود التمنية �قتصادية و�ج�عية ببالدhÜلتايل يف
ونظرا ¹Ù، فإننا يف فريق األصاà واملعارصة نصوت عىل هذا 

  .املرشوع قانون hإلجياب
  .شكرا عىل اسـ�عمك

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
شكرا للسـيد املستشار احملرتم، هناك تدخل من الفريق الفيدرايل، 

  .تفضل

        ::::الرماحالرماحالرماحالرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي املستشار السـيد عبد الرحمي 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس، 
  السـيدين الوزيرين،

  السادة والسـيدات املستشارين،
تلعب املقاوà دورا هاما يف ا8ورة �قتصادية ملا توفره من قمية 
مضافة، فضال عن استيعاهبا آلالف األطر والعامل واملسـتخدمني، ولقد 

فيدرايل للوحدة وا8ميقراطية تقدمنا خالل هذه ا8ورة بإمس الفريق ال 
 àبسؤال شفوي حول �ست:ر وحامية املقاوالت، إذ نعترب أن املقاو

  . تلعب دورا أساسـيا يف تقوية �قتصاد الوطين وا8فع به حنو األمام
وقد أكدÜ عىل رضورة إجناز دراسات عىل مسـتوى القطاعات 

قة للك املؤهالت واجلهات واألقالمي هبدف الوصول إىل املعرفة ا8قي
املتوفرة، وذ¹ بتنسـيق مع اجلامعات واملعاهد العلمية ومجيع الفاعلني 

  .واملهمتني يف ا@ال
كام طالبنا بتوفري أحياء صناعية متخصصة يف مجيع اجلهات واألقالمي 
 àعىل رضورة تطوير املقاو Üليك يمت تشجيع وحتفزي املستمثرين، وأكد

واملتابعة hع�د أساليب معل عقالنية  وذ¹ خبلق هيالك �ستشارة
واع�د التكوين املسـمتر للموارد البرشية وجتديد وسائل اإلنتاج بكيفية 

  .مسـمترة
ومتاشـيا مع مواقفنا الثابتة يف الفيدرالية ا8ميقراطية للشغل، صوتنا 

املغري واملمتم للقانون رمق  24.10بدون تردد عىل مرشوع القانون رمق 
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ق برشكة التضامن ورشكة التوصية واألسهم والرشكة ذات املتعل 05.96
املسؤولية احملدودة ورشكة احملاصة ملا جاء به املرشوع من تسهيل 
وتبسـيط ملساطر التأسيس املتعلقة برشكة غري رشكة املسامهة، وكذا 

  .التخفيف من املقتضيات اجلنائية
وà ويف هذا السـياق، ندعو احلكومة إىل التوجه حنو دمع املقا

والهنوض مبسـتوى أداهئا وفعاليهتا، وتقوية قدرهتا التنافسـية أمام حتدºت 
النظام �قتصادي املعومل، مع عدم إغفال احلقوق املرشوعة للعامل 

àين مه عامد املقاوÙواملسـتخدمني ا.  
  .وشكرا

        ::::السـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيسالسـيد الرئيس
  :شكرا، ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد

  إجامع؛ =: املادة األوىل
  إجامع؛ =: املادة الثانية

  إجامع؛ =: الثالثة

  .إجامع احلارضين =: أعرض اآلن املرشوع برمته عىل التصويت
يقيض  24.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق برشكة التضامن ورشكة التوصية  05.96بتغيري وتمتمي القانون رمق 
ؤولية احملدودة ورشكة البسـيطة والتوصية hألسهم والرشكة ذات املس

  .احملاصة
  .وهبذا نكون قد أهنينا احلصة األوىل

قبل أن أقدم لمك الشكر، أريد طبعا أن نفتح قوسني لتفسري 
التصويت ملن أراد ف3 يتعلق hلنقاش اÙي حصل لنا اليوم ف3 يتعلق 

  hحملامك امجلاعية، ماكين حد؟ ماكين تفسري تصويت؟
عىل تعاونمك مع الرئاسة، وأقدم الشكر إذن أشكرمك جزيل الشكر 

للسادة الوزراء عىل مسامههتم يف هذا النقاش املهم، وأطلب من األخ 
  .بيجديكن أن يتصل hملقود
  .شكرا، رفعت اجللسة


