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  )2011 ماي 5  (1432 الثانيةجامدى  2الثال4ء  : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCلرئيس  امساخلاخلليفة  ،عبد الرمحن أشن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واOقيقة  رابعةدقيقة، ابتداء من الساعة ال مخسونساعة ومخس و : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .والثالثني بعد الزوال اخلامسة

  :اOراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
يتعلق بتنظمي مراجعة اسـتثنائية للواحئ  12.11مرشوع قانون رمق  -

 fنتخابية العامة؛
نظمي مؤسسة احلسن الثاين يقيض بإحداث وت  19.10مرشوع قانون رمق  -

قراءة ( للهنوض sألعامل fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة
 ؛)4نية

قراءة ( يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق 30.05مرشوع قانون رمق  -
 ؛)4نية

 ؛)قراءة 4نية( ويتعلق ببيع السمك sمجل| 14.08مرشوع قانون رمق  -
 ؛)قراءة 4نية( ن يتعلق بتدابري امحلاية التجاريةمرشوع قانو -
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  23.10مرشوع قانون رمق  -

، بني اململكة املغربية ومجهورية 2010ماي  f11تفاقية املوقعة sلرsط يف 
مقدونيا لتجنب fزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب 

Oخل؛عىل ا 
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  06.11مرشوع قانون رمق  -

النظام األسايس للمركز العريب للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث 
 ؛2004مارس  4الطبيعية األخرى املوقع sلقاهرة يف 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  54.10مرشوع قانون رمق  -
فة التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني بروتوكول خطة التعري

وبروتوكول قواعد " بريتاس"اOول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم 
املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني اOول األعضاء يف منظمة 

Oورة املؤمتر اإلساليم، الªين وقعت علهيم اململكة املغربية خالل انعقاد ا
 ؛2008أكتوبر  24إىل  20للكومسـيك بإسطنبول من  24

من الظهري الرشيف رمق  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  -
يقيض بتنفيذ ) 2002أكتوبر( 1423من رجب  25الصادر يف  1.02.296
  .مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية 65.00القانون رمق 

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

        ::::السـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةالسـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةالسـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسةالسـيد عبد الرحامن أشن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارون احملرتمون،
نعلن عن افتتاح هذه اجللسة، وختصص ل·راسة والتصويت عىل 

  :النصوص الترشيعية التالية
يتعلق بتنظمي مراجعة اسـتثنائية للواحئ  12.11مرشوع قانون رمق  .1

 fنتخابية العامة، وهو حمال عىل جملس املستشارين من جملس النواب؛
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن  19.10مرشوع قانون رمق  .2

الثاين للهنوض sألعامل fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة، 
 من جملس النواب يف إطار قراءة 4نية؛وهو حمال كذ¼ عىل جملسـنا 

يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق،  30.05مرشوع قانون رمق  .3
 حمال كذ¼ عىل جملسـنا من جملس النواب يف إطار قراءة 4نية؛

ويتعلق ببيع السمك sمجل|، أحيل عىل  14.08مرشوع قانون رمق  .4
 ؛جملسـنا كذ¼ من جملس النواب يف إطار قراءة 4نية

مرشوع قانون يتعلق بتدابري امحلاية التجارية، حمال كذ¼ عىل جملسـنا  .5
 من جملس النواب يف إطار قراءة 4نية؛

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  23.10مرشوع قانون رمق  .6
، بني اململكة املغربية ومجهورية 2010ماي  f11تفاقية املوقعة sلرsط يف 

الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب  مقدونيا لتجنب fزدواج
 عىل اOخل، وهو كذ¼ أحيل علينا من جملس النواب؛

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  06.11مرشوع قانون رمق  .7
النظام األسايس للمركز العريب للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث 

 ؛2004 مارس 4الطبيعية األخرى املوقع sلقاهرة يف 
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق  54.10مرشوع قانون رمق  .8

بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني 
وبروتوكول قواعد " بريتاس"اOول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم 

ل األعضاء يف منظمة املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني اOو 
املؤمتر اإلساليم، الªين وقعت علهيم اململكة املغربية خالل انعقاد اOورة 

 ؛2008أكتوبر  24إىل  20للكومسـيك بإسطنبول من  24
من الظهري الرشيف رمق  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة  .9

يقيض بتنفيذ ) 2002أكتوبر( 1423من رجب  25الصادر يف  1.02.296
مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية، احملال عىل  65.00لقانون رمق ا

 .جملس املستشارين من جملس النواب
هذه املشاريع Osراسة  - كام قلنا- ونسـهتل هذه اجللسة Oراسة 
ا¿ي يتعلق بتنظمي مراجعة  12.11والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

مة للحكومة، السـيد الوزير، لتقدمي اسـتثنائية للواحئ fنتخابية العامة، واللك
  . هذا املرشوع

  .اللكمة لمك السـيد الوزير
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        ::::السـيد الطيب الرشقاوي، وزير اOاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اOاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اOاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اOاخلية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
 قبل تقدمي مرشوع القانون املتعلق بتنظمي مراجعة اسـتثنائية للواحئ

fنتخابية العامة، وا¿ي أترشف اليوم بعرضه عىل أنظار جملسمك املوقر، 
أود يف البداية أن أتقدم جبزيل الشكر للك السـيدات والسادة 
املستشارين، أعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، عىل مسامههتم 
 القمية يف دراسة ومناقشة مرشوع القانون املذكور خالل fجtع ا¿ي

كام أغتمن هذه املناسـبة ألنوه باكفة التدخالت . خصصته اللجنة لهذه الغاية
واملواقف اليت عرب عهنا السـيدات والسادة املستشارون وsألفاكر املمتزية 

  .اليت أغنت النقاش خالل اجtع اللجنة
إن مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك يندرج يف إطار اختاذ التدابري 

زمة لتنظمي fسـتفتاء عىل مرشوع اOسـتوري اجلديد، ا¿ي المتهيدية الال
أعلن عنه جالÕ املÔ محمد السادس نرصه هللا وأيده يف اخلطاب السايم 

، خاصة ما يتعلق مهنا بإعداد 2011مارس  09املوجه إىل األمة بتارخي 
وسـتجري معلية . الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا املوعد التارخيي

راجعة fسـتثنائية طبقا لألحاكم املنصوص علهيا يف القانون املتعلق امل
مبدونة fنتخاsت، مما جيعلها حماطة باكفة الضامÛت القانونية والتنظميية 
اجلاري هبا العمل، كام أن اإلرشاف عىل تنفيذ خمتلف مراحل هذه العملية 

سادة رؤساء جمالس موكول إىل اللجان اإلدارية وجلان الفصل اليت يرأسها ال 
  .امجلاعات احلرضية والقروية وجمالس املقاطعات

وف¡ يتعلق بأمه مراحل معلية املراجعة fسـتثنائية، فإن مرشوع 
يوما لعملية تقدمي طلبات التسجيل، ويه مدة  15القانون خصص مدة 

تتوå إäحة الفرصة مجليع املواطنات واملواطنني غري املقيدين يف اللواحئ 
  . تخابية، وخاصة فئة الشـباب مهنم، قصد تسجيل أنفسهم فهياfن 

ولتيسري معلية التسجيل، فسيمت اختاذ التدابري التنظميية واملادية الالزمة 
لتخصيص أكرب عدد من املاكتب لتلقي طلبات التسجيل وإسـناد اإلرشاف 
عىل هذه املاكتب sألطر املؤه|، وضامن فتح هذه املاكتب طي| املدة 

ددة، مبا يف ذ¼ يويم السبت واألحد، مع تنظمي مداومة لها خارج احمل
  .التوقيت اإلداري

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إن جناح هذه العملية يتطلب منا مجيعا، أحزاب سـياسـية ومنظامت 
تحقيق نقابية وسلطات معومية وفعاليات اCمتع املدين، تكثيف اجلهود ل 

األهداف املرجوة مهنا، وذ¼ من خالل تيسري اكفة الوسائل واإلماكنيات 
املتاحة والقيام حبم| تواصلية واسعة، غايتنا األساسـية حتفزي املواطنني غري 
املسجلني يف اللواحئ fنتخابية احلالية، والسـ¡ فئة الشـباب مهنم قصد 

  .اإلقبال بكثافة عىل ماكتب التسجيل
لسـياق، فإن دور األحزاب السـياسـية واملنظامت النقابية ويف هذا ا

والصحافة الوطنية ووسائل اإلعالم السمعية والبرصية يظل حمورð يف تعبئة 
الرشاحئ املسـهتدفة وحتسيسها بأمهية التسجيل يف اللواحئ fنتخابية لضامن 
حقها اOسـتوري يف املشاركة يف fسـتفتاء املقبل، ا¿ي يشلك sلنسـبة 

  .ألمة املغربية حمطة قوية وsرزة يف äرخيها املعارصل
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الوزير، أعطي اللكمة ملقرر جلنة العدل والترشيع وحقوق 

  .اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة
إىل فتح  التقرير أعتقد أنه وزع، Oي نسخة، إذا اكن قد وزع فننتقل

sب املناقشة، وأعطي اللكمة ألول متدخل عن فرق األغلبية، اللكمة 
دقائق أعتقد كام سـبق fتفاق  10لألسـتاذ األنصاري، تفضلوا يف حدود 

  .عليه

  :املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل رسوó األمني

  السـيد الرئيس،
  يرäن،السـيدäن الوز
  السـيد الوزير،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتناول اللكمة sمس فرق األغلبية، وذ¼ يف إطار مناقشة 

املتعلق sملراجعة fسـتثنائية للواحئ fنتخابية  12.11مرشوع القانون رمق 
  .العامة املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر

  السـيد الرئيس،
أن أتقدم جبزيل التشكرات للسـيد وزير اOاخلية  إنين أود يف البداية

ومن خالó للحكومة عام قامت به وتقوم به من أعامل لفائدة الرشاحئ اCمتعية 
حلهثم عىل fخنراط يف العملية الوطنية الرامية إىل دمع ما تعرفه بالدÛ من 
أوراش كربى مرتقبة، هتم اإلصالحات اOسـتورية والسـياسـية، وذ¼ عن 

ق فتح اCال من جديد أمام الفئات الشابة قصد التسجيل يف اللواحئ طري
كام ننوه sملناسـبة sلعرض ا¿ي تقدم به السـيد . fنتخابية عىل اخلصوص

الوزير وما تضمنه من معلومات وإيضاحات حول بعض املسـتجدات، 
  .سواء أمام اللجنة أو أمام جملسـنا املوقر
جتديد تنديدs Ûملناسـبة sحلادث  وإنه البد كذ¼ من التأكيد عىل

اإلرهايب الشنيع ا¿ي اسـهتدف مدينة مراكش أخريا، ومن خاللها املغرب 
برمته، جمددين تعازينا لعائالت الضحاð وممتنياتنا sلشفاء العاجل للجر�، 
 Ôامل Õرة موقع احلادث من طرف جالðملبادرة امللكية اخلاصة بزs ومنوهني

حاs ðملستشفيات والتكفل هبم، جازمني لك اجلزم بأن وتفقد أحوال الض
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احلادث اآلمث لن يؤدي أبدا إىل عرق| وفرم| ما يعرفه املغرب من 
إصالحات جريئة، وذ¼ يف إطار حراك سـيايس سلمي وحضاري، جعل 
املغرب حمط إجعاب وتقدير من طرف املنتظم اOويل، خاصة بعد اخلطاب 

، مؤكدين مرة أخرى عزمنا عىل 2011س مار  09املليك السايم ليوم 
 Ôمتعية، وخاصة مهنا تCاألوراش اإلصالحية والتمنوية وا Ôمواص| ت
املتعلقة sإلصالحات اOسـتورية والسـياسـية لهتييء املنظومة القانونية 
لتأطري وتنظمي fسـتحقاقات املقب|، سواء عىل املسـتوى احمليل أو اجلهوي 

  .أو الوطين
  يس،السـيد الرئ 

إن هذا املرشوع أىت يف ظل ظرفية ممتزية، حدد معاملها صاحب 
اجلالÕ يف خطابه األخري، راسام خارطة طريق تؤسس إلصالحات 

بالدÛ مبقتضاها  -ال حماÕ-دسـتورية شام| وسـياسـية ومؤسساتية، سرتىق 
إىل مصاف اOول ذات التقليد اOميقراطي العريق وتبوهئا ماكنة رائدة بني 

  .ملعموردول ا
وأكيد كذ¼ أنه ال خيتلف اثنان يف هذا الظرف s¿ات عىل األمهية 
اليت حتظى هبا معلية حتيني اللواحئ fنتخابية نظرا ملا تلعبه من دور يف 
تنظمي وهتييء الهيئة الناخبة للقيام بواجهبا الوطين مسـتقبال، وذ¼ يف إطار 

اإلطار ووفق جدوÕ زمنية  الضامÛت القانونية والتنظميية املقررة يف هذا
حمددة مجليع مراحل معلية املراجعة وäرخي حرصها الهنايئ ا¿ي سـيحدد 
مبوجب قرار للسـيد الوزير األول sقرتاح من طرف السـيد وزير اOاخلية، 
وذ¼ عىل غرار ما اكن عليه األمر يف fسـتحقاقات السابقة طبقا ألحاكم 

  .مدونة fنتخاsت
ملراجعة fسـتثنائية، بدون شك، من إعطاء فرصة كام سـمتكن هذه ا

لفئات عريضة من اCمتع، وخاصة مهنم الشـباب كام أسلفت، غري املسجلني 
للقيد يف اللواحئ fنتخابية، وsلتايل متكيهنم من املشاركة يف العمل السـيايس 
ويف اختاذ القرارات الكربى اليت هتم مصريمه ومصري الوطن عىل حد سواء 

  .بعد fسـتفتاء اOسـتوري املرتقبقبل و 
  السـيد الرئيس،

البد أن ننهتز هذه الفرصة كذ¼ لنطالب من هذا املنرب، وحنن بصدد 
مناقشة هذا املرشوع، مبطالبة احلكومة sإلرساع sلتحضري لالسـتحقاقات 
املقب|، وذ¼ عن طريق عرض القوانني اخلاصة بذ¼ عىل الربملان، ومن 

نتخابية جديدة خالية من الشوائب، تسـتجيب ملتطلبات مضهنا وضع لواحئ ا
 Ûسـتورية والسـياسـية اليت ستشهدها بالدOاملرح| ولورش اإلصالحات ا
مع اعtد البطاقة الوطنية يف التصويت لقطع الطريق عىل لك التالعبات 
 ا�الفة للقانون نظرا ملا تتسم به اللواحئ fنتخابية من أمهية وإلزامية تطهريها

من مجيع الشوائب، دون إغفال القيام sلتحسيس بأمهية املرح| ودعوة 
امجليع لالخنراط الفعال يف التحول ا¿ي تعرفه بالدÛ، وذ¼ عن طريق 
تسجيل مجيع من ó احلق يف تÔ اللواحئ بكثافة واملشاركة يف 

  .fسـتحقاقات املقب| لتحمل املسؤولية الاكم| خبصوص النتاجئ املرتقبة
ام جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل كون ضامن جناح دينامية اإلصالح ك

اليت يشهدها املغرب يف الوقت الراهن مرتبطة أشد fرتباط sلقطع مع 
ممارسات املايض ووضع حد للتدخل الغري املرشوع لإلدارة وسلطة املال يف 

  .العملية fنتخابية برمهتا
äن، السـيد الوزير، ¿ا، السـيد الرئيس احملرتم، السـيدäن الوزير

أخوايت، إخواين، نؤكد أن تصويتنا اإلجيايب عىل هذا املرشوع هو تصويت 
عن قناعتنا بأن املسار احلكويم حيرتم تعاقداته مع مؤسستنا احملرتمة ومن 

  .خاللها مع الناخبني ا¿ين وضعوا الثقة فينا مجيعا
  .شكرا، والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::د رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةد رئيس اجللسةالسـيالسـيالسـيالسـي
شكرا السـيد الرئيس، وأعطي اللكمة ملمثل فرق املعارضة ليتقدم 

  .مبناقشـته للمرشوع، تفضل األسـتاذ عمثون

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون،

 إطار مناقشة يرشفين أن أتدخل بإمس فريق األصاÕ واملعارصة يف
يتعلق بتنظمي املراجعة fسـتثنائية للواحئ  12.11مرشوع قانون رمق 

fنتخابية، وهو املرشوع ا¿ي يكتيس أمهية sلغة ألنه يأيت يف إطار 
التفاعل اإلجيايب واملمتزي مع احلراك السـيايس ا¿ي تعيشه بالدÛ، وا¿ي 

د صاحب اجلالÕ سـيدفع املغرب بدون شك إىل ولوج مرح| جديدة، حد
 9املÔ محمد السادس نرصه هللا مالحمها الكربى يف خطابه السايم ل 

  .مارس
  السـيد الرئيس،

إن عهد اOميقراطية احلقة اليت تهتيأ بالدÛ لتدشيهنا تتطلب إقرار 
أساليب وآليات وطرق جديدة، تعطي الضامÛت احلقيقية للقطع مع 

ة الخنراط امجليع يف دينامية سلبيات املايض، وتوفري الظروف السـياسـي
. اإلصالح وترسيعه حىت يكون املغرب يف مصاف اOول العريقة دميقراطيا

ويف هذا اإلطار، تندرج هذه املراجعة fسـتثنائية للواحئ fنتخابية من 
أجل التحضري لالسـتفتاء حول مرشوع اإلصالح اOسـتوري ا¿ي حدد 

  .ارخيي للتاسع من مارسجاللته مرتكزاته األساسـية يف خطابه الت
إذا اكن هذا املرشوع قانون هيدف إىل حتيني اللواحئ fنتخابية العامة 
وجعلها تطابق واقع الهيئة الناخبة، وذ¼ من خالل تسجيل اكفة املواطنني 
غري املقيدين املتوفرة فهيم الرشوط القانونية، والسـ¡ فئة الشـباب مهنم 

ارة اOسـتورية، فإننا يف فريق األصاÕ لمتكيهنم من املشاركة يف fستش
واملعارصة، نود أن نؤكد هبذه املناسـبة عىل أن دقة وحساسـية اللحظة 
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السـياسـية اليت تعيشها بالدÛ وما يرتبط هبا من انتظارات وآمال يف مغرب 
دميقراطي حدايث، تتطلب اعtد منظور جديد ومغاير ينطلق من ترسانة 

f نتخابية مصداقيهتا وتضمن سالمهتا ونزاههتا، ترشيعية، تعطي للعمليات
  .وتقطع مع زمن fنهتااكت وتعكس إرادة الناخبني

ويف هذا الصدد ومن أجل مواكبة اOينامية السـياسـية غري املسـبوقة 
اليت تعيشها بالدÛ وهبدف ترسيع األعامل المتهيدية واإلجراءات املصاحبة 

ي ا¿ي سـيجعل من بطاقة إلجناح هذا fسـتحقاق التارخيي واملصري 
التعريف الوطنية، البطاقة الوحيدة املعمتدة يف التصويت، وإمياÛ منا يف 
فريق األصاÕ واملعارصة بأمهية وراهنية هذه اللحظة التارخيية، سـنصوت 

  .sإلجياب لصاحل هذا املرشوع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
يق الفيدرايل شكرا للسـيد املستشار، وأعطي اللكمة اآلن عن ممثيل الفر 

  .للوحدة واOميقراطية ملناقشة املرشوع، تفضل احلاج أفرðط

        ::::املستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðط
بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم األمتان األمكالن عىل رسول 

  .احلرية والعداÕ واOميقراطية
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدäن الوزيرäن،
 السادة املستشارون،      السـيدات و 

امسحوا يل sمس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية أن نسامه يف 
، وقبل أن أتطرق إىل هذا املوضوع، 12.11مناقشة مرشوع القانون رمق 

البد يف البداية أن نرتمح عىل أرواح شهداء التحرير، شهداء التغيري وشهداء 
ناها مجيعا مؤخرا، جمددين تعازينا ألهايل العملية اإلرهابية الشنيعة اليت عشـ 

  .حضاð هذه العملية اإلجرامية، وممتنني الشفاء العاجل جلرحاها
وكام ذكرÛ بذ¼ أثناء مناقشة هذا املرشوع، فنحن نعترب أنه يشلك 
منطلقا ملا دشـنه املغرب من نقاش سـيايس حول اإلصالحات السـياسـية 

مارس،  9خطاب جالÕ املÔ ليوم  واOسـتورية املرتقبة، واليت جاءت يف
وحنن طبعا نناقش هذا املرشوع القانون ا¿ي نعتربه يأيت يف ظرفية 
اسـتثنائية ببالدÛ، خاصة أن هناك حراك سـيايس واجtعي يطالب 
sلقطيعة مع لك ممارسات املايض، ممارسات الزتوير وممارسات اسـتعامل املال 

  .املايل واإلعاليم أيضااحلرام، وممارسات الفساد fنتخايب و 
ونعتقد أن املدخل احلقيقي لهذا اإلصالح املنشود ا¿ي ينشده املغاربة 

فرباير ليست sليشء  20هاته املطالب املعرب عهنا من خالل حركة (مجيعا 
لقد Ûضل خرية أبناء هذا الوطن من أجل إقرار دميقراطية ). اجلديد

  .دية وfجtعية املنشودةحقيقية، تشلك وتسامه يف التمنية fقتصا
إذن أعتقد بأنه سـتأيت فرص أخرى للمزيد من النقاش حول لك 

القضاð املتعلقة sإلصالحات السـياسـية واOسـتورية ومؤكدين عىل أننا 
سنسامه بلك ما أوتينا من قوة سـياسـية ونضالية ألن نعترب أنفسـنا بأننا لنا 

طنني وألننا لنا مه هذا الوطن ارتباط عضوي بقضاð هذا الوطن وقضاð املوا
يف الوقت ا¿ي هناك من ó فقط مه اسـتزناف وهنب خرياته، ولقد جاء 

  .وقت احلساب
وال ميكن أن نسـمتر يف دوÕ الالعقاب ألن من سامه أو الزال يسـمتر 
يف مسامهة إفساد، سواء مشهدÛ السـيايس أو اإلفساد املايل 

الدÛ حنو اCهول، وحنن طبعا لن وfقتصادي، فإنه فعال يريد أن يوجه ب
  .نسمح ألي اكن أن خيدش يف صورة هذا التغيري املنشود

  :ويف هذا اإلطار، البد أن نديل مبجموعة من املالحظات
فنحن نعترب أن اللواحئ fنتخابية احلالية مل تكن يف السابق حمط إجامع، 

ت كبرية من واكنت تشوهبا العديد من fختالالت، بل اكنت حمط انتقادا
¿¼، أصبح من الرضوري أن توضع . طرف الهيئات السـياسـية والنقابية

لواحئ جديدة درءا للك ما من شأنه أن ميس بسالمة ونزاهة العمليات 
fنتخابية املقب|، وال بد أن نفتح اCال ليك يكون هناك التسجيل التلقايئ 

  . اقة الوطنيةللمواطنني بناء عىل البطاقة الوطنية وليس إال البط
وال بد أيضا وحنن مقبلون، ألن هناك ضبابية السـيد وزير اOاخلية، ال 
بد أن نوحض للمغاربة معامل fسـتحقاقات املقب| من حيث جدولهتا ومن 
حيث أيضا مناقشاهتا، وsملناسـبة نمتىن أن يرىق إعالمنا العمويم إىل 

مويم غائب عن هذا مسـتوى هذه اللحظة ألنه حلدود الساعة فإعالمنا الع
النقاش بغض النظر عن بعض احلوارات اليت تكون هنا وهناك، لكن 
لألسف أنه يف بعض األحيان هاته احلوارات والطريقة اليت تدار هبا تسامه 

  .أيضا يف اسـمترار تبخيس العمل السـيايس والعمل النقايب
أن يمت الرشوع يف مناقشة التقطيع  -كام قلت- إذن ال بد أيضا 

تخايب املقبل، وضع جدوÕ زمنية حمددة لالسـتحقاقات املقب|، ضامن fن 
مشاركة واخنراط اجلالية املغربية sخلارج، أيضا كام قلت القطع الهنايئ مع لك 
األساليب السابقة حىت تكون Oينا مؤسسات حقيقية، وهنا طبعا ما 

املدن، ما نعيشه يف العديد من جمالس .. سأقوó ليس ناكية هو أن كنتشىك
اليوم يطرح أكرث من تساؤل ألنه sش نعطيو واحد اإلشارة قوية للمغاربة، 
هناك فساد يف العديد من اCالس، جيب أن تعطى اإلشارة القوية من 
طرف طبعا الوزارة الوصية ومن طرف احلكومة بشلك عام ألن اسـمترار 

حمت، السـيد إذا مس.. هذا الوضع فيه مساس حبقوق املواطنني، علام أنه اليوم
  .الرئيس، وألمتس سعة صدرمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اOقائق، إذا كنتو ابغيتوا  7ا درتو  ،دقائق 5السـيد املستشار، عندمك 

  .مازال تزيدوا غادي حترجوÛ مع اجللسة
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        ::::املستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðطاملستشار السـيد عبد املا¼ أفرðط
مغاديش حنرجمك، السـيد الرئيس، تدخلت داs راه مبقاش عندي تنامغ 

واخا، السـيد الرئيس، أÛ مبغيتش ... شكرا...  ما كنت أود أن أقوóيف
نقول ¼ حىت أنت راه كيرضك هاد اليش ألن أنت مناضل وكنعرفك، 
خليين sش منقولش ¼ مكيرضكش هاذ اليش يف راسك، كام قلت ليش 

  . وحدين
¿¼، أعتقد بأنه خص تعطى واحد اإلشارة قوية للمغاربة بأنه راه اكينة 

عال القطيعة مع املايض، وهاذ اإلشارة لن تكون إال حماسـبة لك الفاسدين ف
واملفسدين أð اكن انtؤمه، وأð اكن موقعهم طبعا، سواء اكنوا مسؤولني يف 

  ... أحزاب أو يف نقاsت أو وزراء أو برملانيني إىل آخره
¿¼، فأعتقد ونظرا للطابع fسـتعجايل وfسـتثنايئ لهاذ مرشوع 

انون، سـنصوت عليه sإلجياب، راه قلهتا، واخلاص sالسـتفتاء راه قلت الق
الطابع fسـتثنايئ واملتعلق أساسا sسـتحقاق fسـتفتاء املقبل عىل أمل 
أن نلتقي يف مناقشة ما سـيحال علينا من مشاريع قوانني تتعلق هبذه 

  . fسـتحقاقات
  .شكرا عىل حسن إصغائمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 .يد املستشارشكرا السـ 

وننتقل بعد هذه املناقشة إن مل تكن هنا¼ مجموعة ترغب يف النقاش، 
  . ننتقل للتصويت عىل مواد هذا املرشوع ويه سـبع مواد

  املوافقون؟ املعارضون؟ إجامع؛: املادة األوىل، نعرضها للتصويت
  إجامع؛: املادة الثانية
  إجامع؛: املادة الثالثة
  إجامع؛: املادة الرابعة

  إجامع؛: ملادة اخلامسةا
  إجامع؛: املادة السادسة
  إجامع؛: املادة السابعة

  .أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  .طبعا إجامع: املوافقون

ا¿ي يتعلق بتنظمي  12.11إذن وافق اCلس عىل مرشوع قانون رمق 
  .مراجعة اسـتثنائية للواحئ fنتخابية العامة sإلجامع

ع الثاين املعروض للتصويت، وهو مرشوع قانون ننتقل Oراسة املرشو
ا¿ي يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض  19.10رمق 

sألعامل fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة، وأعطي اللكمة 
  . للحكومة لتقدمي املرشوع

  .تفضيل السـيدة الوزير لتقدمي املرشوع

        

        ::::وزيرة الصحةوزيرة الصحةوزيرة الصحةوزيرة الصحة    السـيدة ðالسـيدة ðالسـيدة ðالسـيدة ðمسمسمسمسينة sدو،ينة sدو،ينة sدو،ينة sدو،
  .sمس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السـيدات املستشارات،

  السادة املستشارون احملرتمون،
  السـيدة الوزيرة،

يسعدين يف البداية أن أتقدم sلشكر اجلزيل إىل لك السـيدات والسادة 
والشؤون الثقافية وfجtعية،  املستشارين احملرتمني، أعضاء جلنة التعلمي

عىل مسامههتم الفعاÕ يف إغناء النقاش حول مرشوع القانون املتعلق 
بإحداث مؤسسة احلسن الثاين للهنوض sألعامل fجtعية للعاملني 
sلقطاع العمويم للصحة، سواء أثناء املناقشة األولية للمرشوع أو خالل 

طار القراءة الثانية ó، طبقا ألحاكم إعادة مناقشـته واملصادقة عليه يف إ
اOسـتور بعدما مت إدخال بعض التعديالت عليه من طرف السادة أعضاء 
جملس النواب، واليت مل متس التعديالت اليت سـبق وأن تقدم هبا السادة 

  .من املرشوع 4املستشارون، ما عدا حذف لكمة كفى من املادة 
عىل تفهمهم واCهودات  كام أشكر جزيل الشكر السادة املستشارين

اليت بذلوها أثناء مناقشة هذا املرشوع احملدث للمؤسسة وللمصادقة عليه 
  . يف اجللسة العمومية للمجلس ف¡ قبل

ومما ال شك فيه، إن إخراج هذه املؤسسة، مؤسسة احلسن الثاين 
للهنوض sألعامل fجtعية للعاملني sلقطاع العمويم للصحة، سـيحقق 

عية يف جمال fهtم sلشغي| الصحية وحتفزيها عىل بذل قصارى قفزة نو 
;ودها ألجل تقدمي خدمات حصية جيدة للك املواطنني يف املدن والقرى 

  .ويف لك الظروف
وإذ أعرض اليوم عىل جملسمك املوقر الصيغة الهنائية لهذا املرشوع 

fعية مبجلسمك، قانون كام وافقت عليه جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وtج
  . فإين أطلب من هللا عز وجل أن يوفقنا مجيعا إىل ما فيه لك خري

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيدة الوزيرة عىل تقدميها لهذا املرشوع وأعطي اللكمة ملقرر 

 التقرير، وأعتقد اللجنة، جلنة التعلمي والشؤون الثقافية وfجtعية لتقدمي
أن التقرير قد وزع، خاصة وأننا يف قراءة 4نية للمرشوع، وsلتايل ننتقل 
إىل مناقشة املرشوع، إذا اكن هنا¼ من يرغب من فرق األغلبية 

  .ملناقشـته، تفضلوا اليس عذاب الزغاري عن فرق األغلبية

  :ابابابابدددداملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد عاملستشار السـيد محمد ع
  .sمس هللا الرمحن الرحمي

  رئيس،السـيد ال
  السـيدات الوزيرات،
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  السـيدات املستشارات،
  السادة املستشارين،

يف البداية ال بد من التدخل يف هذا املرشوع املهم، مرشوع قانون رمق 
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض sألعامل  19.10

  .fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة
  السـيد الرئيس، 

  ادة الوزراء،الس
  السادة املستشارين،

يرشفين أن أتناول اللكمة sمس فرق األغلبية ملناقشة مرشوع قانون رمق 
يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض sألعامل  19.10

  .fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة يف إطار قراءة 4نية
ر واملالحظات حول مرشوع القانون امسحوا يل أن أديل ببعض األفاك

يف البداية البد من التنويه هبذه املبادرة، وإن جاءت . املعروض أمامنا
متأخرة شيئا ما، فهـي عىل لك حال سـتعاجل اختالالت، ظلت قامئة 

فليس خفيا ما ملؤسسة األعامل fجtعية من أدوار رðدية يف . لسـنوات
ميون من صعوsت يف موا;ة متطلبات التخفيف مما يعانيه املوظفون العمو 

احلياة اليومية يف جوانهبا املادية واملعنوية، وقد جسلنا sرتياح املسار ا¿ي 
اختذه املغرب يف هذا الباب يف العرشية األخرية، وأساسا عرب مبادرات 
ملكية توجت بإخراج عدد من املؤسسات تعىن sلشؤون fجtعية 

العموميني، التعلمي، القمي اOينيني، األمن  لرشاحئ خمتلفة من املوظفني
  .الوطين

وال خيفى أيضا أن إحداث بعض هذه املؤسسات، مؤسسة محمد 
السادس لألعامل fجtعية للتعلمي مثال، قد سامه بقسط كبري يف حل 
العديد من اإلشاكالت اليت اكنت هذه الفئة تتخبط فهيا، ومكنهتا من 

ديد من اCاالت، السكن، النقل، رعاية رشوط تفضيلية يف الولوج للع
  .أرامل وأيتام العاملني sلقطاع

ويف هذا اإلطار، هذا التوجه أصبح من غري املقبول أن يبقى قطاع 
كقطاع الصحة العمومية ó أمهيته اإلسرتاتيجية، ويعترب املشغل الثاين بعد 

 مع ألف موظف يف منأى عن هذا املسار، سـ¡ 60قطاع التعلمي بقرابة 
  :وجود مربرات قوية ومعقوÕ تفرض مثل هذه املبادرة، ومهنا

ألف موظف، تضاف إلهيم  60جحم التأطري، وا¿ي يبلغ كام أسلفت  - 1
 أرسمه لنصبح أمام عدد مبئات اآلالف؛

تعدد املشالك اليت يتخبط فهيا العاملون sلقطاع، وهو ما يؤثر سلبا  - 2
، سـ¡ وأن مؤرشات واقع عىل عطاهئم، وsلتايل سلبا عىل قطاع حيوي

حال هذا القطاع ال تبعث عىل fرتياح، وال تكفي إجراءات مثل الزðدة 
يف األجور والرتقيات لتحسني مسـتوى العيش بلك جوانبه للعاملني به، 
وهو ما يسـتلزم التدخل عرب آليات أخرى دامعة وموازية مثل هذا 

 د من هذه اإلشاكليات؛املرشوع ا¿ي يعد أحد األجوبة املمكنة حلل العدي

 قدم هذا املطلب، إذ سـبق �تلف النقاsت العام| sلقطاع أن رفعته؛ - 3
عدم عقالنية تأطري األعامل fجtعية sلشلك احلايل، حيث يبلغ عدد  - 4

مجعية صغرية متشتتة عرب  94مجعيات األعامل fجtعية يف هذا القطاع 
تنظميها، وصعوبة تقدمي اOمع لها  الرتاب الوطين، وغري فعاÕ لكرثهتا، وق|

 .بصفة جامعية، مما يفرض رضورة توحيد التنظمي والتأطري يف هذا اCال
وكام يتبني من املرشوع فإن هذه املؤسسة سـتعىن خبدمات حيوية 
وغاية يف األمهية للعاملني sلقطاع، كتسهيل احلصول عىل السكن ا¿ي عز 

عل الفوىض واملضارsت وجشع احلصول عليه يف السـنوات األخرية بف
املنعشني، ومجعية األعامل fجtعية sلشلك ا¿ي يقرتحه املرشوع 
ستسامه يف حل هذه املشلكة العويصة عىل غرار مجعية أخرى مماث|، 

هذا عالوة عىل تسهيل القروض fسـهتالكية أو األغراض . التعلمي مثال
فية ورðضية والمتكني من األخرى وإحداث مرافق اجtعية وترفهيية وثقا

كام أن التنصيص عىل إلزامية fخنراط يمت عن . التغطية الصحية التمكيلية
  . رغبة الوزارة يف إعطاء دفعة قوية لهذا املرشوع fجtعي الهام

ويف جمال التدبري، فإن التنصيص عىل متثيلية موسعة �تلف املصاحل 
هتم، قطاعات وزارية ذات الص| والقطاعات اإلدارية، املوظفون عرب نقاب

Csال، أمر ال ميكن إال أن نسجs Fرتياح، إذ سـمتكن هذه الصيغة يف 
موا;ة استباقية ملا ميكن أن يطرح من مشالك وصعوsت خالل املامرسة 

  .كتنازع fختصاص أو غريه
من اOسـتور، أمر  30وإن إسـناد الرئاسة لرئيس يعني وفقا للفصل 

ة يف السمو sلوضع fعتباري لهذه املؤسسة، كام أن تنويع يدل عىل الرغب
مصادر المتويل وعدم fكتفاء بإعانة اOوÕ وفتح إماكنية fستGر يف 
مشاريع مدرة وإماكنية fقرتاض، توجه سـميكن من موا;ة الصعوsت 

ة املالية، اليت غالبا ما تعرض مجعيات األعامل fجtعية واحليلوÕ دون تلبي
  .احلاجيات اليت من أجلها وجدت

إن إحدى رشوط احلاكمة والشفافية املالية يه املراقبة، وهو ما تصدى 
ó املرشوع من خالل التنصيص عىل خضوع املؤسسة ملراقبة املفتشـية 
العامة للاملية وأحاكم القانون املتعلق sحملامك املالية، والتنصيص عىل التدقيق 

  .السـنوي حلساsت املؤسسة
إن التفعيل األمثل لهذه اآلليات الرقابية هو ما سيشلك الضامنة 
األساسـية يف وجه أي احنراف حممتل، من شأنه أن يعيد إىل األذهان 
العديد من اخلروقات اليت عرفهتا مؤسسات مماث|، وهو ما مل نكن نرغب 

  .يف التذكري به لوال أنه يعترب من sب ا¿كرى تنفع املؤمنني
 ذ¼، فإننا يف فرق األغلبية نعلن مساندتنا لهذا املرشوع، واعتبارا للك
  .ونصوت sإلجياب

  .وشكرا السـيد الرئيس
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        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، اللكمة ملمثل عن فرق املعارضة ملناقشة 
املرشوع، إذا مل يكن هنا¼ من يرغب يف املناقشة، ننتقل إىل ممثيل 

  .ماح تفضلوااليس الر ... الفيدرالية

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدäن الوزيرäن،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
يرشفين sمس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية مبناسـبة مناقشة 

احلسن الثاين القايض بإحداث وتنظمي مؤسسة  19.10مرشوع القانون رمق 
  .للهنوض sألعامل fجtعية لفائدة العاملني بقطاع الصحة العمويم

امسحوا يل يف البداية التذكري بأن fنشغال بقضاð ومهوم الشغي| 
املغربية يه يف قلب انشغاالت الفيدرالية اOميقراطية للشغل، ¿¼ sركنا 

دف إىل تمنية اخلدمات ومنذ الوه| األوىل مبضامني هذا املرشوع ا¿ي هي
fجtعية والثقافية والرðضية والرتفهيية للشغي| الصحية لفائدة أزوا;م 
وأبناهئم، كام سيسامه يف مأسسة األنشطة املرتبطة sألعامل fجtعية 
لفائدة القطاع، ويعترب القطاع 4ين أكرب مشغل يف الوظيفة العمومية بعد 

  .72000قطاع التعلمي، أزيد من 
إن هذا املرشوع يعترب خطوة أوىل يف اجتاه حتسني وجتويد اخلدمات 
fجtعية sلقطاع الصحي، ا¿ي يعاين لسـنوات طوي| من تعدد مجعيات 

مجعية، وعدم  94األعامل fجtعية وتشتهتا عرب الرتاب الوطين، حوايل 
 فعاليهتا بسبب ضعف تنظميها وصعوبة تقدمي اOمع املايل لها من طرف

اOوÕ، ملا ¿¼ من انعاكس عىل مقديم العالجات والفئات املنضوية حتت 
اليت   -أي هذا املرشوع -إطاره، يشء إجيايب sلنظر إىل هذه الرشحية 

كبرية جراء اإلماكنيات احملدودة وثقل املسؤولية  عانت والزالت من ضغوط
ó  امللقاة عىل عاتقها، وإن من شأن إحداث هذا املرشوع أن تكون

  .انعاكسات جدا إجيابية عىل ما يقومون به
إننا إذ نمثن األهداف واملقاصد من إخراج هذا املرشوع إىل حزي 
الوجود يك ال تبقى مؤسسة احلسن الثاين للهنوض sألعامل fجtعية 
لفائدة العاملني sلقطاع العمويم والصحة العمومية عدمية اجلدوى وÛقصة 

ا من اعtدات مالية، تضمن لها حسن التسـيري وجودة الفعالية، ينبغي متكيهن
اخلدمات، مع التشديد عىل خضوع مالية املؤسسات ملراقبة املفتشـية العامة 
للاملية وألحاكم القانون املتعلقة مبدونة احملامك املالية واخلضوع للمحاسـبة 
بشلك دقيق إلضفاء الشفافية عىل معلها حىت ال يقع فهيا ما وقع يف 

  . ت اجtعية مماث|مؤسسا
وشكرا السـيد الرئيس، السـيدتني الوزيرتني، السـيدات والسادة 

  .املستشارين احملرتمني
        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة

  .شكرا للسـيد املستشار
إذا كنا قد أهنينا نقاش هذا املرشوع، ننتقل للتصويت عىل مواد هذا 

  :املرشوع، ونبدأ بعنوان الفصل األول
  إجامع؛: املوافقون

  إجامع؛: 1ادة رمق امل
  إجامع؛: 2املادة رمق 
 إجامع؛: 3املادة رمق 
 إجامع؛: 4املادة رمق 
 إجامع؛: 5املادة رمق 
 إجامع؛: 7املادة رمق 
 إجامع؛: 8املادة رمق 
  إجامع؛: 15املادة رمق 
 إجامع؛: 21املادة رمق 
  إجامع؛: 22املادة رمق 
  .إجامع: 23املادة رمق 

  .إجامع: ه للتصويتأعرض مرشوع القانون برمت
 19.10إذن هكذا يكون جملسـنا قد وافق عىل مرشوع قانون رمق 

ا¿ي يقيض بإحداث وتنظمي مؤسسة احلسن الثاين للهنوض sألعامل 
  .fجtعية لفائدة العاملني sلقطاع العمويم للصحة sإلجامع

شكرا للسـيدة الوزيرة عىل حضورها معنا ملناقشة هذا املرشوع، 
ىل املرشوع الثالث املربمج يف جلسة أعاملنا هاته، وهو مرشوع وننتقل إ

، وا¿ي يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، وأعطي 30.05قانون رمق 
ÕوOاللكمة للحكومة لتقدمي هذا املرشوع، تفضيل السـيدة اكتبة ا.  

السـيدة لطيفة أخرsش، اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرsش، اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرsش، اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلارجية السـيدة لطيفة أخرsش، اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلارجية 
        ::::والتعاونوالتعاونوالتعاونوالتعاون

  .كرا السـيد الرئيسش
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
نيابة عن زمييل، السـيد وزير التجهزي املوجود حاليا يف نشاط رمسي 

املتعلق  30.05هام، يؤول يل رشف أن أقدم أماممك مرشوع قانون رمق 
  .sلنقل عرب الطرق للبضائع اخلطرة

ن يف إطار قراءة 4نية بعد أن متت املصادقة أقدم هذا املرشوع قانو
يوليوز  1عليه sإلجامع يف إطار قراءة أوىل من قبل جملسمك احملرتم يف 

، وتمتزي الصيغة 2011يناير  18ومن قبل جملس النواب يف  2008
  :املعروضة عىل أنظار جملسمك املوقر مبا ييل
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   عىل الطرق؛املتعلق مبدونة السري 52.05أوال، صدور القانون رمق 
  4نيا، تطور بعض fتفاقيات اOولية املتعلقة sملوضوع؛

  .4لثا، ضبط بعض أحاكم املرشوع مضموÛ وصياغة
لقد تطلب صدور مدونة السري عىل الطرق رضورة مالءمة مرشوع 

  :القانون مع أحاكم هاته املدونة، وال سـ¡ ف¡ يتعلق مبا ييل
 لح عربة؛ اسـتعامل مصطلح مركبة بدل من مصط .1
اسـتعامل عبارة النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة sلسري عىل  .2

الطرق بدال من عبارة النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة sلسري 
 واجلوالن؛ 

مث fستناد إىل بعض التعاريف املضمنة يف مدونة السري عىل  .3
  .الطرق

تبار تطور بعض كام مت حتيني بعض أحاكم املرشوع، أخذا بعني fع 
fتفاقيات اOولية اليت يستند إلهيا، اكالتفاق األورويب املتعلق بنقل البضائع 

  :اخلطرة عرب الطرق، وذ¼ ف¡ يتعلق بتحديد
أوال، أصناف اإلشارات واللصائق حسب وسـي| النقل أو حسب 

  املوضوع بصفة عامة؛
لشأن مثال 4نيا، واجبات بعض املتدخلني يف معلية النقل، كام هو ا

  .sملرسل ا¿ي مل يعد ملزما بتسلمي الناقل بطاقة السالمة
كام مت تدقيق بعض املواد ف¡ خيص صياغهتا وترتيب فقراهتا حسب 

  .املواضيع اليت تعاجلها
تلمك السـيد الرئيس احملرتم، السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، 

  . نظارمك يف قراءة 4نيةأمه ما تمتزي به صيغة املرشوع املعروضة عىل أ
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيدة اكتبة اOوÕ عىل تقدميها لهذا املرشوع، وأعطي اللكمة 

  . ملقرر اللجنة إن اكن هنا¼ تقرير
تفضل األسـتاذ عمثون، مقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية 

  .اجلهوية

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أعرض عىل أنظار اCلس املوقر نص التقرير ا¿ي أعدته 
ناسـبة دراسـهتا ملرشوع جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية مب 

  ).قراءة 4نية(يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق  30.05قانون رمق 
 8تدارست اللجنة هذا املرشوع قانون يف fجtع املنعقد يوم الثال4ء 

برئاسة السـيد رئيس اللجنة وحبضور السـيد وزير التجهزي  2011مارس 
راحل اليت قطعهتا دراسة هذا والنقل، ا¿ي قدم عرضا تناول من خالó امل

املتعلق  52.05املرشوع قانون، أخذا بعني fعتبار صدور القانون رمق 
مبدونة السري عىل الطرق، وا¿ي فرض إدخال تعديالت عىل هذا املرشوع 
قانون، ومهنا أساسا اسـتعامل مصطلح مركبة بدل عربة، واسـتعامل عبارة 

sلسري عىل الطرق بدل عبارة  النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة
وfكتفاء يف بعض . النصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة sلسري واجلوالن

املواد sإلشارة إىل املركبة بصفة عامة بدال من اإلشارة إىل بعض أصناف 
املركبات، اكملركبات املتفص| واملقطورة والشـبه مقطورة، وذ¼ عىل اعتبار 

  .صنافها مدرجة يف مدونة السري عىل الطرقأن تعريف املركبة وأ
وفضال عىل ذ¼، تزامنت دراسة هذا املرشوع قانون مع تطور بعض 
fتفاقيات اOولية املتعلقة sملوضوع اكالتفاق األورويب املتعلق بنقل البضائع 
اخلطرة عرب الطرق، واليت انهتت بإدخال تعديالت عليه من قبل جملس 

أحاكمه شK ومضموÛ، وتدقيق بعض املواد النواب، تروم ضبط بعض 
وترتيب الفقرات، وحذف العقوبة املتعلقة بعدم إدالء السائق بشهادة 

  .التكوين
شلكت مناقشة هذا املرشوع قانون يف إطار قراءة 4نية فرصة، 
اسـتحسن من خاللها السادة املستشارون مجمل التعديالت اليت أدخلها 

توى الشلك أو عىل مسـتوى املضمون، جملس النواب عليه، إن عىل مسـ 
واليت مكنت من إصدار إنتاج ترشيعي، يأخذ بعني fعتبار رضورة 
املالءمة مع مقتضيات مدونة السري عىل الطرق وتطور fتفاقيات اOولية 

  .يف املوضوع
يتعلق بنقل البضائع  30.05وعند عرض مواد املرشوع قانون رمق 

نون برمته عىل التصويت، وافقت عليه اخلطرة عرب الطرق، واملرشوع قا
  .اللجنة sإلجامع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، وننتقل ملناقشة املرشوع، وأعطي اللكمة ألول 

 .متدخل عن فرق األغلبية ملناقشة هذا املرشوع، تفضل السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق املستشار السـيد توفيق مكمكمكمكيليليليل
  .الصالة والسالم عىل خري املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي، و 

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،
أترشف بأن أتدخل اليوم sمس فرق األغلبية أمام هذا اCلس املوقر، 
ويف إطار هذه اجللسة العامة ا�صصة ملناقشة املشاريع اجلاهزة، مهنا 

تعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، وا¿ي امل  30.05مرشوع قانون رمق 
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  .حنن بصدد التطرق إليه
  السـيد الرئيس،

تعلمون جيدا أن إشاكلية النقل يف بالدÛ معوما، الزالت تعرف تعرثا 
كبريا رمغ ما جاءت به مدونة السري من مقتضيات تنظم هذا اCال احليوي 

 اقتصادÛ الوطين وعىل واإلسرتاتيجي يف بالدÛ، ملا ó من آ4ر كبرية عىل
حياة املواطنني، سواء اكنوا سائقني أو راجلني، مفا s¼ إذن إذا تعلق األمر 
بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، وما ميكن أن ينتج عن ذ¼ من آ4ر 
وخمية، سواء عىل سالمة وحصة املواطنني أو عىل البيئة يف حاÕ حدوث 

أو يف حاÕ  -ال قدر هللا  -لبضائع حوادث للمركبات ا�صصة لنقل هذه ا
وقوع ترسsت أو انفالäت لهذه املواد، خصوصا إذا اكنت مواد سامة أو 
قاب| لالحرتاق أو غريها من املواد اليت قد تكون لها تبعات وأرضار 

  . بيولوجية عىل احمليط البرشي أو الطبيعي
سـهتالك وال تفوتنا الفرصة ليك نؤكد أن نقل البضائع الصاحلة لال

اآلديم، اكملياه املعلبة واملرشوsت الغازية اليت تنقل اليوم يف مركبات جتوب 
درجة،  45األقالمي واجلهات ويف أجواء مناخية تصل يف بعض األحيان إىل 

اليشء ا¿ي ينعكس سلبا عىل حصة وسالمة املواطنني، ويلزم احلكومة 
ليك تكون هناك مركبات  والربملان للتفكري كذ¼ يف إعداد ترشيعات قانونية

  . خاصة ومتطورة لنقل هذه البضائع
لهذا، السـيد الرئيس، وكام تشري فصول مرشوع هذا القانون، فإن 
تصنيف هذه البضائع اخلطرة وطريقة تلفيفها وحشهنا وإفراغها وتعبئهتا وكذا 
إرسالها، مع التأكيد عىل رضورة وضع اإلشارات وامللصقات واللوحات عىل 

  . ا�صصة لنقل هذا النوع من البضائعالعرsت 
وال جيب أن ننىس رضورة احرتام رشوط السالمة يف اسـتعامل 
املركبات والصهارجي واحلاوðت وغريها من آليات النقل، وكذا تزويد رجال 
الوقاية املدنية واOرك املليك sآلليات واملعدات اليت تسمح sلتدخل الرسيع 

ميكن أن حتدث جراء وقوع حوادث للعرsت والسلمي الحتواء أي تبعات، 
واملركبات ا�صصة لنقل البضائع اخلطرة أو وقوع ترسsت، خصوصا 
sلنسـبة للمواد السامة اليت ميكن أن يكون لها تأثري مبارش أو غري مبارش 

  . عىل حياة املواطنني وسالمهتم
  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إن املغرب وكبايق دول املعمور وقع العديد من fتفاقيات والرشااكت 
مع دول أخرى يف جمال نقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، وهنا جيب أن 
نشدد عىل رضورة متكني األ;زة املغربية ا�تصة من اآلليات ووسائل 

لب·Û مراقبة املواد القادمة من اOول األخرى املراقبة الرضورية حىت يتسـىن 
ومراقبة مدى احرتاRا ملعايري السالمة املنصوص علهيا يف تf Ôتفاقيات، 
خصوصا وأن العديد من هذه اOول تسـتعمل الطاقة النووية يف العديد من 

صناعاهتا، وأنمت تعلمون ما قد يرتتب عن أي تلوث نووي قد تدوم أرضاره 
  . |لسـنوات طوي

  السـيد الرئيس،
ال جيب أن ننىس التذكري بأن جمال نقل البضائع اخلطرة يتطلب تأهيل 
سائقي هذه العرsت وتوعيهتم مبخاطر ما حتمF عرsت النقل ومدى تأثريه 
عىل حياة املواطنني حىت يتجنبوا لكام من شأنه أن يتسبب يف أي حادثة، 

  . يئة عىل السواءقد تكون لها آ4ر سلبية عىل املواطنني والب 
وال يسعنا إال أن نذكر مرة أخرى خبطورة هذا النوع من النقل وعىل 
رضورة اختاذ مجيع fحتياطات الالزمة حىت مير يف أحسن الظروف، 
حمرتمني يف ذ¼ لك الرشوط الالزمة اليت حتفظ سالمة وحصة املواطنني 

ة، طالبني منمك يف املقام األول وجتنبا ألي تأثري سليب عىل سالمة البيئ
العمل عىل التحسيس هبذا املرشوع وتنظمي أðم دراسـية وتواصلية ومحالت 

  .إعالمية وطنية للتعريف هبذا القانون
ويف اخلتام، فإننا يف فرق األغلبية سـنصوت sإلجياب عىل مرشوع 

املتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، آملني أن  30.05القانون رمق 
يذ مبارشة بعد صدور املراسـمي التنظميية املنظمة ó، واليت يدخل حزي التنف 

نمتىن أن تكون مضاميهنا مطابقة ألسـباب وفلسفة نزول هذا النص وملا مت 

fتفاق عليه داخل اللجنة ا�تصة من أجل تفادي التناقض ا¿ي قد يطرأ 
  . ما بني فلسفة املرشع والنصوص املصاحبة للقانون أثناء تطبيقه

  .عليمك ورمحة هللا والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، وأعطى اللكمة اآلن عن ممثل عن فرق 

  .املعارضة ملناقشة املرشوع، تفضل األسـتاذ اطريبش

  :املستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبشاملستشار السـيد محمد طريبش
  .السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة، 
  السـيد الوزير،

من األغلبية أو  أوال نتأسف عىل احلضور الباهت للمستشارين، سواء
من املعارضة، ومل يتبق Oينا إال الكرايس الفارغة اليت تناقش مشاريع 
قوانني، وهذا اسـهتتار منا مجيعا، ألنه يتوجب علينا احلضور من أجل 
إعطاء fهtم للمشاريع قوانني وحبضور مكثف، sش نعربو حقيقة عىل 

 اليل يه عندها واحد األمهية fهtم دðلنا Csلس دðلنا وsملشاريع قوانني
Ûلنسـبة لبالدs يعين اكن بودي حقيقة أن .. قصوى وكربى، ويعين أمهية

  .أطلب وقف اجللسة احتجاجا عىل الغياب دðلنا اكملني، أغلبية ومعارضة
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة الوزيرة،
  السـيد الوزير،
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  إخويت املستشارتني، 
  إخواين املستشارين،

 أن أتدخل sمس الفريق األصاÕ واملعارصة ألعرب عن موقف يرشفين
املتعلق  30.05فريقنا خبصوص اOارسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق، كام أحيل عىل جملس املستشارين يف 
  .إطار قراءة 4نية
  السـيد الرئيس،

نون، املومئ إليه أعاله، كام ال خيفى عىل علممك الكرمي أن مرشوع القا
قد سـبق Cلسـنا املوقر أن درسه sهtم وصادق عليه sإلجامع، سواء 
داخل اللجنة املعنية أو عىل مسـتوى اجللسة العامة، وذ¼ بتارخي الفاحت من 

، لكن بعد عرضه عىل أنظار جملس النواب، ويف إطار 2008يوليوز 
تعلق مبدونة السري عىل امل  52.05املالءمة مع مسـتجدات القانون رمق 

الطرق، اكن من الالزم أن تشمF بعض التعديالت الطفيفة واملتعلقة أساسا 
sالصطالحات اللغوية املعمتدة يف مدونة السري خللق fنسجام والتنامغ بني 

  . النصني
وهكذا، مت اسـتعامل مصطلح مركبة بدل عربة، والنصوص الترشيعية 

عىل الطرق عوض النصوص الترشيعية والتنظميية والتنظميية املتعلقة sلسري 
املتعلقة sلسري واجلوالن، وfكتفاء أحياs Ûإلشارة إىل مصطلح مركبة 

  . بصفة عامة بدال من اإلشارة إىل خمتلف أصنافها وأنواعها
ويف نفس fجتاه الرايم إىل خلق املزيد من املالءمة بني النصوص 

ا املرشوع عىل مسـتوى جملس النواب القانونية، فقد تزامنت دراسة هذ
بتطوير وتطور وحتيني العديد من fتفاقيات اOولية املتعلقة بنقل البضائع 
اخلطرة عرب الطرق، األمر ا¿ي جعل من الالزم عىل املرشع املغريب أن 

  . يساير هذه املسـتجدات ويتبناها يف ترسانته القانونية املنظمة لهذه املهنة
ات، سـيدي الرئيس، وانسجاما مع موقف فريقنا يف للك هذه fعتبار 

جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية، سـنصوت مرة أخرى 
sإلجياب لصاحل هذا املرشوع، إمياÛ منا بأمهيته وراهنيته يف إمتام املنظومة 
الترشيعية املتعلقة حبفظ الصحة والسالمة ف¡ خيص السري عىل الطرق 

الصحية كذ¼ للمواطنني واحملافظة عىل سالمة البيئة، بعيدا لك  والسالمة
وأخريا ملمتسني . البعد عن التلوث والتلويث أثناء نقل هذه البضائع املتنوعة

  . اسـتصدار مراسـمي تنظميية مصاحبة وبوترية رسيعة
 .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
ة ملمثل الفريق الفيدرايل شكرا للسـيد املستشار، وأنتقل ألعطي اللكم

  .للوحدة واOميقراطية، تفضل األسـتاذ دعيدعة

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السـيدات والسادة املستشارين،

رمغ الطابع التقين للمرشوع، فإنه يكتيس أمهية sلغة يف جمال السالمة 
يد لعدد حوادث السري رمغ اعtد الطرقية، خاصة يف ظل fرتفاع املزتا

  . مدونة جديدة للسري عىل الطرقات
كام ستسامه مقتضياته يف حتديث النصوص القانونية املنظمة لهذا القطاع 

سـنة عىل مسـتوى اإلطار  50وتعمل عىل تدارك التأخري احلاصل زهاء 
 القانوين املنظم للنقل عرب الطرقات للبضائع اخلطرة، وذ¼ حامية وحفاظا

عىل سالمة املواطنني والرفع من مسـتوى السالمة sلنسـبة لألشخاص 
  . واملمتلاكت والبيئة

لقد تأخر املغرب كثريا يف حتيني اإلطار القانوين ومالءمته مع الضوابط 
عىل  2001سـنوات عىل مصادقة املغرب سـنة  10واملعايري اOولية، إذ بعد 

ويل للبضائع اخلطرة، ها حنن املتعلق sلنقل اf(ADR) Oتفاق األورويب 
اليوم نصادق عىل هذا املرشوع جلعل مقتضياته تتالءم مع fتفاق 
األورويب املذكور وقاب| للتطبيق يف النقل اOاخيل والتحمك يف لك مراحل 
نشاط النقل عرب الطرق للبضائع اخلطرة، وذ¼ بتحديد دقيق لرشوط 

ء حتديد واحض لواجبات التلفيف والشحن والتعبئة واإلفراغ، وبإعطا
ومسؤوليات لك متدخل يف جمال النقل عرب الطرق، وكذا حتديد الحئة 
البضائع اخلطرة املرخص نقلها عرب الطرق والحئة البضائع اليت حيظر نقلها عرب 

  . الطرق
كام يكرس املرشوع إجبارية التكوين اخلاص sلنسـبة لسائقي عرsت 

قبل هذا املرشوع حتديد املؤهالت  نقل البضائع اخلطرة، حيث مل يكن من
 .الواجب توفرها يف سائقي العرsت املسخرة لنقل البضائع اخلطرة

  السـيد الرئيس،
،ÕوOالسـيدة اكتبة ا  

  السـيد الوزير،
إهنا مناسـبة لنا أيضا للحديث عن انعاكسات الرشوع يف تطبيق مدونة 

لقد نصت . السري عىل تثبيت احرتام القانون واحلد من حوادث السري
: حماور 7عىل  2004اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة الطرقية سـنة 

التنسـيق، الترشيع، التجهزي، التكوين، املراقبة، التحسيس واإلسعاف، غري 
أن الواقع يفيد أن fهtم ينصب عىل تطبيق بنود املدونة فقط، بي] تبدو 

عها واحملفزة عىل كثري من آليات توفري األرضية املساعدة عىل التالؤم م 
fنتقال السلس لتطبيقها شـبه معط|، فأين اللجن اجلهوية برئاسة السادة 
الوالة السـتعراض الصعوsت وجرد املشالك والبحث لها عن حلول 

  وبدائل؟ 
أين جلان السري احمللية املعنية أساسا بهتيئة الفضاء الطريق والعناية 

  والتنقل به؟  بتشويره ومعاجلة اختالالته وتدبري النقل
وأين حنن من التوجه العاملي اجلديد الهادف إىل إعطاء األولوية يف 
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الفضاء الطريق للنقل احلرضي والتنقل Osراجات وتنقل الراجلني، حفاظا 
  عىل البيئة وحامية ألرواح البرش؟ 

تساؤالت تنتظر منمك التوضيح والتفعيل، ونأمل أن تأيت اإلجابة 
اممي الهتيئة وخمططات التجهزي والتدبري، مسـتعملو امليدانية عهنا يف تص

الطريق اآلن يف حمنة بسبب النقص يف جتهزي الطرقات واضطراب عالمات 
التشوير، فهل تبذلون املساعي واجلهود لتحريك آليات التجهزي وما يضايه 

  الكفاءة وامحلاس الªين خضمت هبام معركة الترشيع؟
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
إننا إذ نصوت عىل هذا املرشوع sإلجياب ا¿ي يضع ترتيبات مناسـبة 
لتحسني نقل البضائع اخلطرة وفق رشوط أفضل ويف ظروف أكرث أمنا 
وسالمة، فإننا نؤكد عىل رضورة التعجيل بإصدار النص التنظميي لتطبيقه 

  . وإرشاك املركزðت النقابية يف صياغته وحتديد مقتضياته
  . همكشكرا عىل انتبا

  .والسالم

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا لمك السـيد املستشار

ننتقل للتصويت عىل مواد هذا املرشوع، وأعرض عنوان مرشوع 
  :القانون للتصويت

  . اإلجامع: املوافقون
مادة، من رمق  42مث ننتقل إىل التصويت عىل مواد هذا املرشوع، ويه 

  .اإلجامع: ، معروضة للتصويت42إىل رمق  1
  :مادة كام قلنا 42ننتقل للتصويت عىل مرشوع القانون برمته، فيه  مث

  .اإلجامع: املوافقون
 30.05إذن هكذا يكون جملسـنا قد وافق عىل مرشوع قانون رمق 

  .ا¿ي يتعلق بنقل البضائع اخلطرة عرب الطرق sإلجامع
وننتقل بعد ذ¼ إىل املرشوع املوايل والتصويت عليه، وهو مرشوع 

ا¿ي يتعلق ببيع السمك sمجل|، وأعطي اللكمة للحكومة  14.08 قانون رمق
  .لتقدمي املرشوع، اللكمة لمك السـيد الوزير

    ::::السـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف sلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف sلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف sلعالقات مع الربملانالسـيد إدريس لشكر، الوزير امللكف sلعالقات مع الربملان
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
  السـيد والسـيدة الوزيرة،

بقراءة 4نية ملرشوع قانون، هذه القراءة ال  -إذا مسحمت-األمر يتعلق 
متس اجلوهر، بل فقط عندما عرض املرشوع عىل جملس النواب مت تدقيق 

  . بعض املصطلحات من أجل مالءمة مقتضيات املرشوع
كذ¼ مت تغري بعض اآلجاالت، ¿¼ ملا عرض عىل اللجنة احملرتمة 

دون أن تطيل عليمك تدعومك  صادقت عليه كذ¼ sإلجامع، واحلكومة
  .للمصادقة عىل القانون

  .شكرا

        ::::السـيد  رئيس اجللسةالسـيد  رئيس اجللسةالسـيد  رئيس اجللسةالسـيد  رئيس اجللسة
  .شكرا للسـيد الوزير

ننتقل ملناقشة هذا املرشوع، اللكمة ألحد ممثيل فرق األغلبية، إذا مل 
امسحي .. يكن هناك متدخل sمس فرق األغلبية، اللكمة ألحد ممثيل الفرق

  .يل، تفضيل السـيدة زبيدة

        ::::ر السـيدة زبيدة بوعيادر السـيدة زبيدة بوعيادر السـيدة زبيدة بوعيادر السـيدة زبيدة بوعياداملستشااملستشااملستشااملستشا
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيدة والسادة الوزراء،

  أخوايت، إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل sمس فرق األغلبية ملناقشة مضامني مرشوع قانون 

املتعلق ببيع السمك sمجل|، هذا املرشوع ا¿ي يأيت ليعزز  14.08رمق 
رشيعية لقطاع الصيد البحري، ويأيت كذ¼ ألجل وضع آليات املنظومة الت 

قانونية وتنظميية لتأطري النشاط وتأهيF، وذ¼ ضامÛ لشفافية املعامالت 
  . وتنظميها وتنظمي كذ¼ Rنة بيع السمك sمجل|

كام أن هذا املرشوع املعروض عىل أنظارÛ للمصادقة، يعترب خطوة 
ب إطار ينظم جتارة بيع السمك sمجل|، Rمة ونوعية، خصوصا يف ظل غيا

مما سـيؤدي إىل تعدد واختالف الوسطاء، وهذا يؤثر بدوره عىل تنظمي 
واكسـتجابة كذ¼ لسد الفراغ يف املنظومة . وشفافية املعامالت التجارية

القانونية لبالدÛ، اليت مل تواكب بشلك اكف املتطلبات اOولية اجلديدة يف 
 القانوين وغري املنظم وغري املرصح به، وخاصة يف جمال حماربة الصيد غري

  .ظل ارتباط املغرب مبجموعة من fتفاقيات، سواء مهنا الثنائية أو اOولية
سـيضمن احرتام املعايري الصحية،  14.08وبذ¼، مفرشوع قانون 

وسـميكن من فتح آفاق جديدة للتسويق اOويل ملنتجات الصيد البحري، 
ية يف هذا اCال وخلق رواج اقتصادي وحتسني تتبع وتطوير اخلربة الوطن 

مسار املنتجات البحرية بعد التفريغ، ضامن حد أدىن ملعايري اجلودة، وتنظمي 
املهنة وتقوية العالقة بني Rنيي البحر، ضامن شفافية املعامالت، تمثني 
أفضل للمنتجات السمكية الوطنية املو;ة للسوق اOاخيل واخلار[، 

  .ن ولوج األسواق األكرث مردوديةورحب رها
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسادة الوزراء،
  أخوايت، إخواين املستشارين،

نظرا ألمهية هذه املقتضيات اليت أىت هبا مرشوع القانون املتعلق ببيع 
السمك sمجل|، ونظرا للتأثريات اإلجيابية اليت سـيضيفها هذا القطاع، فإننا 
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  .املرشوع سـنصوت sإلجياب عىل هذا
  .وشكرا عىل اإلصغاء

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا لمك السـيدة املستشارة، وأعطي اللكمة ألحد ممثيل فرق 

  .املعارضة، اللكمة لألسـتاذ اللبار، تفضلوا

        ::::املستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللباراملستشار السـيد عزيز اللبار
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدان الوزيران،
   املستشارين،إخويت، أخواين

  .غادي نكون جد خمترص طلبا للسـيد الصديق الوزير احملرتم
حقيقة يف غياب السـيد وزير الفالحة اليل حىت هو صديق ورجل 
منتج ورجل أعامل، وحقيقة بلك رصاحة Ûحج يف األعامل دðلو، هاذي بلك 
 رصاحة، احنا يف املعارضة، ولكن كيف ما تنقولو دامئا يف الواقع امللموس،

  .املعارضة البناءة الناجتة املنتجة، فهاذ السـيد الوزير عاطي األلك دðلو
بعجاÕ، يرشفين أن أتدخل sمس فريق األصاÕ واملعارصة يف إطار 

يتعلق ببيع السمك sمجل| يف إطار قراءة  14.08مناقشة مرشوع قانون رمق 
غياب 4نية، وهو املرشوع ا¿ي يكتيس أمهية خاصة ألنه يأيت يف ظل 

إطار قانوين واحض ينظم بيع السمك sمجل|، ويأيت كذ¼ من أجل مواكبة 
املتطلبات اOولية اجلديدة يف جمال حماربة الصيد الغري قانوين وغري املنظم، 
خصوصا مع دخول الترشيع األوريب املتعلق بإلزامية إثبات مصدر منتجات 

بتداء من فاحت يناير الصيد املصدرة حنو السوق األوروبية حزي التطبيق ا
2010.  

ولقد جاء هذا املرشوع كذ¼ من أجل جتاوز بعض املشالك 
والصعوsت اليت يعرفها هذا القطاع، واملمتث| يف العشوائية وانعدام تنظمي 
أماكن البيع، وعدم جتانس املتدخلني وغياب تتبع اإلدارة للمسار التجاري 

رشوع من أجل تمثني أفضل وبصفة عامة جاء هذا امل . للمنتوجات البحرية
للمنتوج السميك املوجه للسوق اOاخيل واخلار[، ورحب رهان ولوج 

  .أسواق أكرث مردودية
ويف هذا الشأن، كام البد أن نشري sعرتافنا عىل العمل اجلدي 
وfجهتادات اخلاصة اليت يعمل علهيا السـيد الوزير دامئا، بشأهنا نذكر عىل 

رض العاملي، اليل أصبح عاملي وجد Rم دðل أاكدير، جناح املع: سبيل املثال
اليل أعطى ألكة جد عاملية وجد Rمة، وآخر ما اكن وهو، ولو تيدخل يف 
نطاق معرض الفالحة، من أكرب املعارض العاملية وأكرب ما اكين معروف فيه 
يف اOول اإلفريقية، هو معرض الفالحة اليل اكن األسـبوع الفارط مبكناس، 

ن جد هائل، واكن من أمه املعارض العاملية اليل بينوا لنا املنتوجات، اليل اك

وكيف ما تنعرفو دامئا وبلك رصاحة من أولوية األولوðت دðل املغرب 
ومداخيل املغرب، ال لإلنتاج وال لتشغيل اليد العام| يه الفالحة، ألن 
أول املداخيل وأول مشغل يه الفالحة، و4ين مدخل يه السـياحة، 
والسـياحة عىل لك حال تمتيش حىت يه، ال صناعة تقليدية وال مواد 

  .فالحية، وخاصة املواد واملنتوجات اليل تتخرج من الفالحة
إذن يف هذا الشأن هذا، و¿¼ ومن خالل وضع آليات قانونية لتأطري 
هذه املهنة وتنظميها، وبعد إطالعنا عىل التعديالت املهمة اليت تقدم هبا 

ب، وانسجاما مع موقفنا السابق، فإننا يف فريق األصاÕ جملس النوا
  . واملعارصة نصوت عىل هذا املرشوع sإلجياب

  .واحنا قلنا ما قل ودل طلبا للسـيد الوزير، وشكرا للجميع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار عىل تركزيه كذ¼، وأعطي اللكمة ملمثل 

طية ملناقشة املرشوع، تفضل اليس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقرا
  .  الرماح

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدين الوزيرين،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  .العفو... إن أمه ما ميزي العرص احلديث هو اشـتداد التنافسـية املرحشة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .ملستشار، واصلواتفضل السـيد ا

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الرماح
  السـيد الرئيس،

  السـيدة والسـيدين الوزيرين،
  السـيدات والسادة املستشارون،

إهنا فرصة sلنسـبة إلينا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية مبناسـبة 
ó مناقشة هذا املرشوع قانون، يف قراءته الثانية، للحديث عن ما تتعرض 

الرثوة السمكية ببالدÛ من اسـتغالل غري معقلن، تكون ó انعاكسات 
سلبية عىل اختالل التوازن ما بني المكيات املصطادة يوميا وإعادة جتديد 
خمزون الرثوة السمكية، مما هيدد sنقراض بعض أنواع هذه املوارد البحرية، 

حرية لضامن التمنية وsلتايل وجب التنبيه إىل رضورة حامية خمزون املوارد الب
املسـتدامة واحملافظة عىل النظام البييئ السـمترار عطائه، سواء من األسامك 

  .السطحية وأسامك املياه العميقة أو األسامك املهاجرة
كام ال يفوتنا التنبيه إىل رضورة العناية بأشاكل الصيد الساحيل 

لبحري، وبظروف معل البحارة وRنيي البحر، من جتار منتجات الصيد ا
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وتشجيع الصيادين والفئات العام| sلصيد التقليدي بإنشاء تعاونيات 
  .ليمتكنوا من fسـتفادة املبارشة من مردودمه البحري

  السـيد الرئيس،
  السـيدة والسـيدين الوزيرين،

يعاين قطاع بيع السمك sمجل| من العديد من fختالالت، ليس لكها 
يات التسويق يف بعض مواقع سوء الرشوط الصحية ونقص حاد يف بن 

التفريغ، وهو ما حيول دون القيام بعملية املراقبة sلشلك املطلوب، ويسامه 
يف غياب شفافية معلية البيع والرشاء، ¿ا اكن البد من تنظمي وتقوية املهنة 
عرب آليات قانونية وتنظميية، تؤطر النشاط وتؤهF وحتسن من مسـتوى 

ة بعد التفريغ واملالءمة مع الرشوط الصحية تتبع مسار املنتوجات البحري
  .وضامن احلد األدىن ملعايري اجلودة

فامجليع يعمل ويرى الطرق غري الصحية اليت تمت هبا معلية نقل وتوزيع 
املنتجات البحرية، وتأثري ذ¼ عىل جودهتا، مما يسـتوجب وضع حد لهذه 

ىل مطابقهتا ملعايري الفوىض عرب تقوية بنيات نقل للمنتجات البحرية والعمل ع
  .السالمة واجلودة

كام وجب التنبيه إىل تنقية القطاع من الوسطاء واملضاربني ا¿ين 
يسـتفيدون من خريات البحر عىل حساب املواطنني والصيادين والبحارة، 
ا¿ين يعملون يف رشوط جد قاسـية وال يسـتفيدون مادð إال من اجلزء 

  . اليسري بعد عناء طويل
  .يمك، وشكراوالسالم عل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيد املستشار

 1ننتقل اآلن للتصويت عىل مواد هذا املرشوع، وأعرض مواده من رمق 
  .          دفعة واحدة للتصويت، أعتقد إجامع 6إىل 

  إجامع؛ : 15إىل رمق  8كذ¼ أعرض املواد من 
  إجامع؛ : 21إىل رمق  18وأعرض املواد من الرمق 

  إجامع؛ : 25إىل  21املواد من الرمق من  وأعرض
  إجامع؛ : 34إىل رمق  27وأعرض أخريا املواد من رمق 

  . إجامع: وأخريا أعرض املرشوع القانون برمته للتصويت
يتعلق  14.08وهبذا يكون جملسـنا قد صادق عىل مرشوع القانون رمق 

  .ببيع السمك sمجل| sإلجامع
يتعلق  15.09عىل مرشوع قانون رمق وننتقل إىل اOراسة والتصويت 

بتدابري امحلاية التجارية، وأعطي اللكمة للحكومة يف خشص السـيد الوزير 
  .لتقدمي املرشوع، تفضلوا السـيد الوزير

        ::::السـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجيةالسـيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة اخلارجية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  احملرتمون،السـيدات والسادة املستشارون 
يرشفين أن أتقدم أمام جملسمك املوقر يف قراءة 4نية ملرشوع القانون رمق 

املتعلق بتدابري امحلاية التجارية، وا¿ي سـبق Cلسمك املوقر يف  15.09
  .2010القراءة األوىل أن صادق عليه sإلجامع يف يوليوز 

مة لتطبيق للتذكري، هيدف مرشوع هذا القانون إىل إرساء القواعد املنظ
 Õآليات امحلاية التجارية، من شأهنا حامية اإلنتاج الوطين عرب تصحيح أو إزا
fختالالت النامجة عن التحرير املزتايد للواردات، وأخص s¿كر التدابري 
املضادة لإلغراق اليت تطبق عىل الواردات موضوع اإلغراق، هاذ التدابري 

ردات اليت تسـتفيد من دمع سلطات التعويضية اليت ميكن تطبيقها عىل الوا
الب· املصدر والتدابري الوقائية اليت ميكن تطبيقها عىل الواردات اليت تعرف 

  . تزايدا مكثفا وغري عاد يف جحمها
وبعد عرض هذا املرشوع عىل جلنة القطاعات اإلنتاجية مبجلس 
النواب، متت مناقشـته يف مخس جلسات، أسفرت عهنا بعض التعديالت 

ت احلفاظ عىل وحدة املفاهمي وتنقيح الصياغة اللغوية وضبط بعض اليت مه
التعريفات واملصطلحات، حبيث مل متس التعديالت املعمتدة جوهر النص 
وال بنيته، كام مل متس هذه التعديالت التعديالت اليت مت اعtدها يف جملس 

  . املستشارين املوقر
عدل خالل جلسة جلنة ومت التصويت sإلجامع عىل مرشوع القانون امل

يناير  18، مث اجللسة العامة يف 2011يناير  12القطاعات اإلنتاجية يف 
مارس املايض أحيل مرشوع القانون هذا يف قراءة  28، وبتارخي 2011

4نية عىل أنظار جلنة الفالحة والشؤون fقتصادية مبجلسمك املوقر، حيث 
   .مت التصويت عليه يف صيغته املعدs Õإلجامع

وأغتمن هذه املناسـبة ألتقدم خبالص شكري إىل لك من رئيس وأعضاء 
وعىل غرار . جلنة الفالحة والشؤون fقتصادية لتجاوهبم القمي مع هذا النص

ما اكن عليه األمر داخل هذه اللجنة أرجو، السـيد الرئيس احملرتم، 
ا السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني، أن حيظى مرشوع القانون هذ

  . مبوافقة جملسمك املوقر
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد الوزير، اللكمة للسـيد مقرر جلنة الفالحة والشؤون 
fقتصادية لتقدمي املرشوع، وأعتقد أنه قد وزع، وننتقل بعد ذ¼ إىل 

  . إعطاء اللكمة ألحد ممثيل فرق األغلبية ملناقشة املرشوع
  .تفضل األسـتاذ السعداوي

        ::::ستشار السـيد عبد امحليد السعداويستشار السـيد عبد امحليد السعداويستشار السـيد عبد امحليد السعداويستشار السـيد عبد امحليد السعداويامل امل امل امل 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدين الوزيرين،
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  إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل يف هذه اجللسة املباركة ألعرض رأي فرق األغلبية 

املتعلق بتدابري امحلاية التجارية يف قراءته  15.09حول مرشوع القانون رمق 
  . الثانية

وزير، لقد اسـمتعنا إىل عرضمك بلك إمعان داخل جلنة الفالحة السـيد ال
والشؤون fقتصادية، ونعترب يف فرق األغلبية أن هذا املرشوع سـميكن 
 Õاإلماكنيات ووسائل التطبيق، من تصحيح وإزا ó فعال، إن وفرت
fختالالت النامجة عن بعض ممارسات املنافسة غري املرشوعة عند 

الزتايد املكثف للواردات دون اإلخالل sاللزتامات  fسـترياد أو عند
اOولية اليت تعهدت هبا اململكة املغربية، مع ضامن حقوق األطراف املعنية، 
سواء اكنوا منتجني أو مسـتوردين أو مصدرين، واعtد الشفافية يف 

  . املساطر واإلجراءات املشـتقة من fتفاقيات اOولية
Ûسـتقالل، ورمغ ذ¼، نعتقد أن بالدf انهتجت واعمتدت، منذ 

اقتصاد السوق واملبادرة احلرة مكهناج يف سـياسـهتا fقتصادية، بل مكبدأ 
متكنت، رمغ العديد من اإلكراهات والتحدðت اليت . من مبادهئا اOسـتورية

تفرضها التجارة اOولية، من التوفر عىل بيئة جتارية جيدة، سامهت بشلك 
تمنية fقتصادية ووفرت كذ¼ جوا من fسـتقرار كبري يف حتقيق أسس ال 

  . والثقة بني الفاعلني واملتعاملني وfقتصاديني
ونرى مع ذ¼ أن تقوية تنافسـية اقتصادÛ الوطين ستبقى بعيدة املنال 
إن مل نعمل يف اجتاه مأسسة الرقابة وامحلاية التجارية ببالدs Ûلشلك ا¿ي 

جاري ويسامه يف حامية عالماتنا التجارية يضمنه احلد من ظواهر الغش الت
من التقليد أو الزتييف، وحيمي اقتصادÛ كذ¼ وجتارتنا الوطنية، علام أن 
العامل اليوم يشهد تصاعدا ملحوظا حنو امحلاية التجارية بفعل األزمة املالية 
العاملية، بل هناك دوال مثل الوالðت املتحدة األمريكية والصني اللتان 

ىل حد تبين شعارات حلث مواطنهيا عىل رشاء منتجات فقط دون ذهبتا إ
  . منتجات اآلخرين

نعم، إن بالدÛ عضو يف منظمة التجارة العاملية، وحنن نعرف أن هذه 
املنظمة تشجع عىل حترير التجارة وحتارب السـياسة امحلائية، لكن كام أسلفنا 

العاملية اليت أثرت لك اOول اليوم، Ûمية أو متقدمة، اجتهت، مع األزمة 
سلبا عىل معدالت منو fقتصاد العاملي وسامهت يف ركود احلركة التجارية 
اOولية، حنو تطبيق مناذج متعددة من امحلاية التجارية، من قبيل الزðدة يف 
الرسوم امجلركية أو دمع الصادرات أو التخفيض يف سعر العمالت الوطنية، 

  . يةإىل غري ذ¼ من التدابري امحلائ 
وأمام هذا الوضع التجاري اOويل غري املسـتقر، نرى يف فرق األغلبية 
أن تطبيق احلكومة لهذا القانون الهام، ا¿ي نتجاوب مع لك أهدافه، يفرض 
 Ûإجراءات موازية، نراها رضورية بل أساسـية محلاية جتارتنا واقتصاد

 :الوطين، إجراءات هتم sألساس
  مه عىل اسـهتالك املنتوجات املغربية؛أوال، حتسيس املغاربة وحتفزي

4نيا، مراجعة سـياسة التوزيع وضبط شـباكهتا sلشلك ا¿ي يضمن 
تسويق املنتجات وبيعها sألسعار اليت تكون يف متناول لك فئات الشعب 

  املغريب؛ 
4لثا، حتديد معايري وطنية ملزمة لضامن جودة املنتوجات املغربية 

  يا؛املصدرة أو املسـهتلكة داخل 
رابعا، اعtد ودمع البحث العلمي بتحسني جودة األصناف املغربية 

  املصدرة أو املو;ة لالسـهتالك اOاخيل؛
خامسا، تعزيز اOمع املوجه للمقاوالت املغربية، خاصة مهنا الصغرية 
واملتوسطة، مع متكيهنا من لك اإلماكنيات الكفي| بتقوية تنافسيهتا وتأهيل 

  عنرصها البرشي؛
سا، تطوير القدرة التنافسـية والتصديرية للمنتوجات املغربية ساد

كأولوية وطنية ودعامة أساسـية للتمنية fقتصادية، دون إغفال اجلانب 
  اخلاص بتنظمي الواردات؛

سابعا، رضورة التحمك يف التوازÛت املاكرواقتصادية وتعزيز fستGرات 
من شأهنا أن تعمل عىل تنويع العمومية، مع تنفيذ ا�ططات القطاعية، اليت 

  .مصادر المنو وتسامه يف حتديث النسـيج اإلنتا[ الوطين
  السـيد الوزير،

يبقى هذا لكه فيه اختالالت مزتايدة ملزياننا التجاري، خاصة مع القوى 
fقتصادية الكربى، اكلصني والوالðت املتحدة األمريكية، من املواضيع اليت 

يف نظرÛ تدابري عىل احلكومة أن ترسع يف تقلق فرق األغلبية وتتطلب 
اختاذها لتقوية صادراتنا، من بيهنا البحث عن أسواق جديدة ملوا;ة 
اإلجراءات امحلائية اليت تفرضها األسواق التقليدية أمام صادراتنا، وإنتاج 
أصناف ومنتوجات جديدة ذات قمية جتارية عالية، تسـتجيب حلاجيات 

صدير املواد ذات القمية التجارية الضعيفة، دون األسواق العاملية، ومنع ت
 sإغفال اإلجراءات الكفي| بتقوية تواجد املنتوج الوطين بأسواق دول أورو
الوسطى والرشقية  ودول إفريقيا وأمرياك الالتينية، مع fسـتفادة أكرث من 
الفرص اليت تتيحها األسواق القريبة اCاورة، خاصة اOول املوقعة عىل 

  . قية أاكديراتفا
نأمل يف اخلتام، السـيد الرئيس، أن تأخذ احلكومة بعني fعتبار 
التفكيك الهنايئ للرسوم امجلركية مع اإلحتاد األورويب ا¿ي سيمت مع مطلع 

، مما يفرض اإلرساع يف إخراج هذا النص القانوين الهام إىل 2012سـنة 
  . حزي التطبيق قبل هذا التارخي

احلكومة إىل ظاهرة الهتريب اليت الزالت تنخر أيضا البد أن تنتبه 
 Ôالوطين وتؤثر سلبا عىل منتوجنا الوطين وعىل سلوك املسـهت Ûاقتصاد
املغريب، مما يتطلب تدابري معلية وعاج| حملاربة هذه الظاهرة وإجياد بدائل 

  . حقيقية للمواطنني ا¿ين يعيشون مهنا
ناخ املناسب لتطبيق هذا نأمل أن تسامه هذه fقرتاحات يف خلق امل 

  . النص القانوين الهام، ا¿ي نعلن عن تصويتنا عليه sإلجياب
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  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، وأعطي اللكمة ألحد ممثيل فرق املعارضة 

  .ملناقشة املرشوع، تفضلوا األخ السـنييت

        ::::املستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييتاملستشار السـيد أمحد السـنييت
  .رمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا ال

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدة الوزيرة احملرتمة،

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  السـيدäن املستشارäن احملرتمتان،

  إخواين املستشارين احملرتمني،
يرشفين أن أتدخل sمس فريق األصاÕ واملعارصة يف إطار مناقشة 

  .يتعلق بتدابري امحلاية التجارية، يف قراءة 4نية 15.09رمق مرشوع قانون 
  السـيد الرئيس،

يف سـياق ما أصبحت تعرفه التجارة اخلارجية من تفكيك لكي أو جزيئ 
للرسوم امجلركية، سواء يف إطار اتفاقيات التبادل احلر أو يف إطار 

 سـياق املفاوضات املتعددة األطراف للمنظمة العاملية للتجارة، وكذ¼ يف
ارتفاع املامرسات التجارية الغري مرشوعة عند fسـترياد والزتايد املكثف 
للواردات عىل املنتجني احملليني، جاء هذا املرشوع قانون املتعلق بتدابري 
امحلاية التجارية من أجل تقنني مجيع اإلجراءات اليت تنظم التدابري املضادة 

إلغراق والتدابري التعويضية يف لإلغراق يف حاÕ اسـترياد منتجات موضوع ا
  . حاf Õسـترياد املكثف ملنتوج معني

ولتحقيق هذه األهداف، أحدث هذا املرشوع قانون جلنة ملراقبة 
الواردات تتلكف بإبداء الرأي حول مجيع القضاð املتعلقة بتطبيق تدابري 

 .امحلاية التجارية
  السـيد الرئيس،

ترب هذا املرشوع قانون سيشلك حنن يف فريق األصاÕ واملعارصة، نع 
مكسـبا حقيقيا وقمية مضافة لكونه حيدد الرشوط اليت ميكن لإلدارة وفقها 
أن تتخذ تدابري امحلاية التجارية الالزمة من أجل تصحيح أو معاجلة 
fختالالت النامجة عن بعض ممارسات املنافسة غري املرشوعة عند 

Oلزتامات اf سـترياد يف إطار احرتامf وذ¼ هبدف حامية ،Ûولية لبالد
النسـيج fقتصادي الوطين وتوفري اكفة الظروف املالمئة محلاية املنتجات 

، ا¿ي ميكن أن يؤثر عىل أسعار )Dumping(الوطنية من اإلغراق 
منتوج وطين مشابه، بل ميكن أن يؤثر عىل وضعية قطاع إنتاج وطين 

Fبأمك.  
اسـية يف بناء الرتسانة القانونية اليت فهذا املرشوع قانون يشلك لبنة أس

تؤطر fقتصاد الوطين، لكن sإلضافة إىل هذا املرشوع البد من اختاذ 

مجموعة من التدابري، هتدف إىل حتسني حميط املقاوÕ وتوفري الرشوط 
املناسـبة لتطوير تنافسيهتا ومتكيهنا، وsلتايل من تعزيز النسـيج اإلنتا[ 

Ûلبالد.  
ار، وبعد اطالعنا عىل التعديالت اليت أدخلها جملس ويف هذا اإلط

النواب عىل هذا النص، واليت مهت ضبط وتدقيق بعض املصطلحات 
وتنقيح الصياغة اللغوية، دون املساس جبوهر النص ولبنيته وللتعديالت 
اليت اعمتدها جملس املستشارين يف إطار القراءة األوىل، ال يسعنا إال أن 

إلخراج هذا املولود إىل حزي الوجود، انسجاما مع ننخرط بشلك إجيايب 
قناعتنا الراخسة برضورة التعامل اإلجيايب مع لك املبادرات الرامية إىل 

Ûيناميات التمنوية اليت تعرفها بالدOخنراط اجلدي يف اf .  
و¿¼، فإننا سـنصوت عىل هذا املرشوع sإلجياب، كام نلمتس من 

املراسـمي التنظميية املصاحبة للقانون وللقوانني احلكومة أن ترسع من إخراج 
األخرى حىت نصطف ونهتيأ ونلتحق كسائر اOول املتقدمة يف شـىت 

  .امليادين
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، وأخريا أعطي اللكمة ملمثل الفريق الفيدرايل  

  .حللوحدة واOميقراطية ملناقشة املرشوع، تفضل اليس الرما

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

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدات والسادة املستشارين،
  السـيد الوزير،

إن أمه ما ميزي العرص احلديث هو اشـتداد التنافسـية املرحشة لالرتفاع 
ني وتعزيز وfزدðد، مما حيمت عىل املغرب تأهيل fقتصاد لضامن وحتص

  . fستGرات
عىل fتفاقية املتعلقة بإنشاء  1994بعد أن صادق املغرب يف أبريل 

املنظمة العاملية للتجارة وتبىن القواعد اخلاصة بآليات امحلاية التجارية، اكن 
البد ó من إعداد قوانني يف جمال امحلاية التجارية وفقا لقواعد املنظمة العاملية 

يزال مطالبا sختاذ مجموعة من اإلجراءات الوقائية اليت متلهيا كام ال . للتجارة
اOول الغربية خبصوص النوع والبيئة والرشوط الصحية والتقنية وفرص 

  . العمل sإلجراءات املامث|
  السـيد الوزير، 

يعاين fقتصاد الوطين من ضعف التنافسـية نتيجة عدة عوامل، من 
ل الصناعي والتجاري المتالك القدرة عىل بيهنا عدم fهtم بتطوير وتأهي

املنافسة وضامن اجلودة، مما يسـتوجب إعداد إسرتاتيجية وطنية لتأهيل 
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fقتصاد الوطين وإرساء تدابري حامئية اكفية للحيلوÕ دون اهنيار 
املنتوج اOاخيل والنسـيج fقتصادي جراء خطر غزو املنتوجات 

قطاع النسـيج واأللبسة، مما  األجنبية لألسواق الوطنية، وخاصة يف
  . يلحق رضرا كبريا sالقتصاد الوطين

إننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، نغتمن مناسـبة مناقشة 
هذا املرشوع قانون لنطلب معاجلة هذا fختالل sعtد إجراءات 

وعىل ذكر معايري السالمة، نذكرمك، . حامئية وفرض معايري السالمة
حضية، فضال  30لوزير، بعدد حضاð خساÛت املاء ا¿ي جتاوز السـيد ا

عن بعض ألعاب األطفال املرضة sلصحة، وغريها من السلع اليت ال 
  . تتالءم ومعايري الصحة والسالمة

إننا نطالب sعtد سعر مرجعي كحد أدىن عند fسـترياد عىل 
يرية املنتوجات، وذ¼ من أجل تطوير القدرة التنافسـية والتصد
  . للمنتوجات املغربية وتنظمي الواردات يف إطار احرتام الزتاماتنا اOولية

  السـيد الوزير، 
مىت : البد يف هناية هذه املداخ| من طرح السؤال العريض التايل

ستتحمل احلكومة مسؤوليهتا يف توفري املناخ املالمئ للمنافسة الرشيفة 
تصاد الريع وحتسني منظومة وحلرية املبادرة وتاكفؤ الفرص وماكحفة اق 

  الزناهة الوطنية؟ 
  . وشكرا

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا للسـيد املستشار، وبإهنائنا ملناقشة هذا املرشوع، نعرض 

 5إىل  1مادة، أعرض املواد من رمق  84مواده للتصويت، ويه 
  . تفضلوا السـيد رئيس الفريق يف نقطة نظام... للتصويت

            ::::نصارينصارينصارينصارياملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األاملستشار السـيد محمد األ
اكن بودي sش ندير هاذ نقطة نظام منذ البداية، وهو يpF تنعرضو 
للتصويت، حسب النظام اOاخيل، املواد اليت طالها التعديل، أما 
األخرى فقد صادق علهيا جملس املستشارين وصادق علهيا جملس 

  . النواب

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، فقط تعرض املواد شكرا للسـيد الرئيس، ذ¼ ما تقوم به الرئاسة

اليت أدخلت علهيا تعديالت يف جملس النواب، ¿¼ قسمنا هذا 
  .املرشوع إىل مواد معروضة طبعا للتصويت وأخرى ال

، ويه 5إىل املادة  1قلت أعرض مواد هذا املرشوع من املادة رمق 
  إجامع؛ : لكها طبعا قد أدخل علهيا تعديالت، أعرضها للتصويت

  ...مل ختضع لهذا 7و 6ألن املادة ... إىل رمق 8ة رمق مث أنتقل إىل املاد
  إجامع؛: 29إىل  8املادة من 

  إجامع؛: 37إىل  29مث أعرض املواد من 

  . ، عفوا، يه كذ¼ مل يطلها التعديل38مث أعرض املواد من 
  إجامع؛: 46إىل  38من 

  إجامع؛: 53إىل  48مث املواد من 
  إجامع؛: 55مث املادة 

  ع؛إجام= 57املادة 
  إجامع؛: 59املادة 
  إجامع؛: 61و 60املادة 

  إجامع؛: 66إىل  63املواد من 
  إجامع؛: 69املادة 
  إجامع؛: 71املادة 
  إجامع؛: 74املادة 

  إجامع؛: 79إىل  77املواد من 
  إجامع؛: 81املادة 
  إجامع؛: 83املادة 
  إجامع؛: 84املادة 

  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
املتعلق  15.09يكون جملسـنا قد صادق عىل املرشوع رمق هكذا 

  .بتدابري امحلاية التجارية sإلجامع
وننتقل ل·راسة والتصويت عىل مجموعة مشاريع القوانني اليت يه 
عبارة عن اتفاقيات، واقرتح عليمك طرrا مرة واحدة لتقدRا احلكومة 

  .دفعة واحدة، ولتمت مناقشـهتا كذ¼ دفعة واحدة
  :مة للسـيدة اكتبة اOوÕ لتقدم املشاريع الثالثاللك

  ؛23.10األول، يتعلق مبرشوع قانون رمق 
  ؛06.11الثاين، مرشوع قانون رمق 

  . 54.10مرشوع القانون الثالث رمق 
اللكمة للسـيدة اكتبة اOوÕ لتقدميها دفعة . ويه عبارة عن اتفاقيات

  .واحدة

        ::::ارجية والتعاونارجية والتعاونارجية والتعاونارجية والتعاونالسـيدة اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلالسـيدة اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلالسـيدة اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخلالسـيدة اكتبة اOوO Õى وزير الشؤون اخل
  .شكرا للسـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
التوقيع عىل اتفاقية لتجنب fزدواج  2010مت sلرsط يف ماي يف 

الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان الرضائب عىل اOخل بني 
ذه حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مقدونيا، وتطبق ه

fتفاقية عىل األشخاص املقميني بدوÕ متعاقدة وبلكتا اOولتني 
املتعاقدتني، وذ¼ ف¡ خيص الرضائب عىل اOخل املفروضة حلساب 

  .دوÕ متعاقدة أو فروعها السـياسـية أو جامعاهتا احمللية
وتفادð لالزدواج الرضييب، فإن هاته fتفاقية تنص عىل أنه عندما 
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 Õحيصل مقمي بدو ÕوOمتعاقدة عىل مداخيل تفرض علهيا الرضيبة يف ا
املتعاقدة األخرى، فإن اOوÕ املذكورة أوال متنح عىل الرضيبة اليت 
تسـتخلصها عن مداخيل هذا املقمي خصام يساوي مبلغ الرضيبة عىل 

  .اOخل املؤداة يف تÔ اOوÕ األخرى
عريب للوقاية sلنسـبة للمرشوع املتعلق sلنظام األسايس للمركز ال

إدرااك منه بأمهية : من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى
الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية وبرضورة وضع وتقوية دعامئ 
للتنسـيق بني اجلهود والوسائل العربية للوقاية من أخطار الزالزل 
والكوارث الطبيعية األخرى، وافق جملس جامعة اOول العربية مبوجب 

عىل إنشاء مركز عريب للوقاية  2004مارس  4بتارخي  64.02قراره رمق 
من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى، يعمل يف إطار جامعة 

  . اOول العربية
وبإجياز هيدف هذا املركز إىل حتديد األماكن املعرضة للزالزل 

ل والسـيول والفيضاÛت وfنزالقات األرضية، وتعزيز قدرات اOو 
العربية يف جمال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آ4رها، sإلضافة 

  .إىل تقدمي املساعدة الفنية ل·ول األعضاء املعرضة للكوارث الطبيعية
أخريا، يرشفين أن أقدم بإجياز بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية 

نظمة اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني اOول األعضاء يف م 
وقد . املؤمتر اإلساليم، وبروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة هبذا النظام

وقعت بالدÛ عىل الربوتوكول اخلاص خبطة التعريفة التفضيلية اخلاصة 
بنظام األفضليات التجارية، من بني اOول األعضاء يف منظمة املؤمتر 

ل اإلساليم، وكذا بروتوكول قواعد املنشأ اخلاصة هبذا النظام خال
  . 2008للكومسـيك يف أكتوبر  24اOورة 

ويندرج هذان الربوتوكوالن يف إطار fلزتام بأهداف ميثاق منظمة 
املؤمتر اإلساليم، والسعي إىل حتقيق املبادئ اليت نصت علهيا fتفاقية 
اإلطار اخلاصة بنظام األفضليات التجارية بني اOول األعضاء يف منظمة 

تسجيل رغبة بعض اOول املشاركة يف متابعة  املؤمتر اإلساليم، وكذا
تنفيذ جدول التخفيض الرسيع للتعريفة امجلركية fختيارية، وترسـيخ 

  .الزتاRم بتحقيق أهداف هاذين الربوتوكولني
  .شكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للسـيدة اكتبة اOوÕ عىل تقدميها لهذا املرشوع

فرق األغلبية أو املعارضة أو  أعطي اللكمة ألحد املتدخلني من
الفيدرالية، إذا مل يكن هنا¼ من متدخل، سأعرض هذه fتفاقيات 
الثالثة للتصويت، ونبدأ sملرشوع األول، وهو مادة فريدة ملرشوع 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق fتفاقية  23.10قانون رمق 
املغربية ومجهورية بني اململكة  2010ماي  11املوقعة sلرsط يف 

مقدونيا لتجنب fزدواج الرضييب ومنع الهترب الرضييب يف ميدان 
  .الرضائب عىل اOخل

  .اإلجامع: املوافقون
أنتقل لعرض املرشوع الثاين، وهو كذ¼ عبارة عن مادة فريدة 

يوافق مبوجبه من حيث املبدأ  06.11للتصويت، ملرشوع قانون رمق 
للمركز العريب للوقاية من أخطار الزالزل  عىل تصديق النظام األسايس

  :2004مارس  4والكوارث الطبيعية األخرى املوقع sلقاهرة يف 
  .اإلجامع: املوافقون

أنتقل إىل عرض املرشوع الثالث، وهو كذ¼ مادة فريدة، مرشوع 
يوافق مبوجبه من حيث املبدأ عىل تصديق بروتوكول  54.10قانون رمق 

ية اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني خطة التعريفة التفضيل 
، وبروتوكول قواعد "بريتاس"اOول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلساليم 

املنشأ اخلاصة بنظام األفضليات التجارية ف¡ بني اOول األعضاء يف 
منظمة املؤمتر اإلساليم الªين وقعت علهيام اململكة املغربية خالل انعقاد 

  :2008أكتوبر  24إىل  20للكومسـيك بإسطنبول من  24اOورة 
  .إجامع: املوافقون

وننتقل ل·راسة والتصويت عىل مقرتح قانون، وهو آخر مقرتح بني 
من الظهري الرشيف رمق  44أيدينا، مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة 

بتنفيذ ) 2002أكتوبر ( 1423من رجب  25الصادر يف  1.02.296
  . مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسـية 65.00القانون رمق 

اللكمة ألحد مقديم املقرتح، املقرر دðل جلنة التعلمي والشؤون 
  . الثقافية وfجtعية، رمبا أعتقد أن التقرير قد وزع

اللكمة للحكومة، تفضلوا، السـيد الوزير، إذا اكنت لمك لكمة يف 
  .هذا املقرتح

        ::::ت مع الربملانت مع الربملانت مع الربملانت مع الربملانالسـيد الوزير امللكف sلعالقاالسـيد الوزير امللكف sلعالقاالسـيد الوزير امللكف sلعالقاالسـيد الوزير امللكف sلعالقا
السـيد الرئيس، احنا ما عندÛ لكمة ألنه األمر يتعلق مبقرتح قانون، 
إمنا ميكن تكون عندي مالحظة، الحظهتا داs من خالل العنوان، 

من الظهري الرشيف، األمر  44مقرتح قانون يريم إىل تعديل املادة 
لظهري الصادر بشأنه ا 65.00من القانون رمق  44يتعلق بتعديل املادة 

  ... كذا القايض ب
  . إذن غري يوقع هذا التصحيح وصايف

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
حصيح، شكرا السـيد الوزير عىل هذه املالحظة القمية sلفعل ألننا 
نعدل القانون وال نعدل طبعا الظهري، و¿¼ هذه املالحظة سيمت 

  . تداركها ف¡ بعد
  . نا¼ مناقشة للمقرتحوسـننتقل أعتقد إىل املناقشة إن اكنت ه 



 2011201120112011    بريلبريلبريلبريلدورة أدورة أدورة أدورة أ    ––––داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين داوالت جملس املستشارين مممم

18 

 )2011 ماي 05( 1432 جامدى الثاين 02

من القانون  44نعرض إذن هذا املقرتح للتصويت، نعرض املادة 
  : للتصويت

  .إجامع: املوافقون
إذن وافق جملس املستشارين عىل مقرتح قانون يريم إىل تعديل 

مبثابة مدونة التغطية الصحية  65.00من القانون رمق  44املادة 
  .األساسـية sإلجامع

نا قد صادق عىل مجموعة من القوانني اليت نأمل وهبذا سـيكون جملسـ 
أن يكون لها انعاكس إجيايب عىل املواطنني عىل خمتلف املسـتوðت، مهنا 

  . ا¿ي يتعلق sجلانب السـيايس، fقتصادي وfجtعي
 .ورفعت اجللسة، وشكرا

  


