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  . لساBلرئيس  الثالثاخلليفة  ،حلسن بيجديكن املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 السادسة واLقيقة العرشين اعة ودقيقيتني ابتداء من الساعةس: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .مساء
  :Lراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التاليةا ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

من مجموعة  517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  10.11مرشوع قانون رمق  - 1

  القانون اجلنايئ؛

 1.58.008يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  04.11مرشوع قانون رمق  - 2

مبثابة النظام  1952فرباير  24، املوافق ل 1377شعبان  04الصادر يف 

العام للوظيفة العمومية، احملال عىل جملس املستشارين من  األسايس

 جملس النواب؛

يتعلق بإحداث الواك| املغربية لتمنية األنشطة  59.09مرشوع قانون رمق  - 3

اللوجيستيكية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب يف إطار 

 قراءة 3نية؛

املتعلق �لربيد  24.96 يقيض بتمتمي القانون رمق 59.10مرشوع قانون رمق  - 4

 .واملواصالت احملال عىل جملس املستشارين من جملس النواب

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

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

  :خيصص اBلس هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني التالية
من  517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  10.11 مرشوع قانون رمق  - 1

  مجموعة القانون اجلنايئ؛
 1.58.008يمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  04.11مرشوع قانون رمق  - 2

مبثابة  ،1952فرباير  24 ، املوافق ل1377شعبان  04الصادر يف 
النظام األسايس العام للوظيفة العمومية، احملال عىل جملس املستشارين 

 النواب؛من جملس 
يتعلق بإحداث الواك| املغربية لتمنية  59.09مرشوع قانون رمق  - 3

األنشطة اللوجيستيكية، احملال عىل جملس املستشارين من جملس 
 النواب يف إطار قراءة 3نية؛

املتعلق  24.96يقيض بتمتمي القانون رمق  59.10مرشوع قانون رمق  - 4

 .ين من جملس النواباحملال عىل جملس املستشار  ،�لربيد واملواصالت

 10.11نسـهتل هذه اجللسة �Lراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  . من مجموعة القانون اجلنايئ 517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل 

 .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::السـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدلالسـيد محمد النارصي، وزير العدل
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  سـيدي الرئيس،

  السـيدة املستشارة احملرتمة، 
  السادة املستشارون احملرتمون،

يقيض بتغيري وتمتمي  10.11يرشفين أن أقدم أماممك مرشوع قانون رمق 
من مجموعة القانون اجلنايئ الرايم إىل جترمي أفعال رسقة وهنب  517الفصل 

رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وا¥ي يندرج يف إطار مواكبة 
  .السـياسة العمومية ل�و| يف جمال احملافظة عىل البيئة

 ،وهيدف هذا املرشوع �ألساس إىل معاجلة ظاهرة اسـتزناف وهنب الرمال
  :وفق مقاربة زجرية تتو¬

سد الفراغ الترشيعي القامئ بشأن أفعال هنب ورسقة الرمال من الشواطئ  - 1
وذ¶ من خالل  ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكهنا الطبيعية،

جترمي هذه األفعال يف إطار اجلنح املتعلقة �ألموال مضن مقتضيات 
  من القانون اجلنايئ؛ 517الفصل 

توسـيع دائرة التجرمي لتشمل لك من سامه أو شارك يف معلية رسقة  - 2
الرمال من األماكن السالفة ا¥كر أو حاول ذ¶ تطبيقا ملقتضيات الفصول 

لقانون اجلنايئ، تفادÃ لإلفالت من امن مجموعة  539و 129و 128
 العقاب؛

تعزيز الطابع الردعي للعقو�ت من خالل إقرار العقو�ت السالبة للحرية  - 3
من مجموعة القانون اجلنايئ عىل فعل رسقة الرمال  517الواردة يف الفصل 

من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية، واليت يصل حدها األقىص 
 سـنوات؛ 5إىل 

درمه عن لك مرت  500يد العقو�ت املالية، وذ¶ بتخصيص غرامة تشد - 4
 مكعب من الرمال املرسوقة؛

وأخريا، التنصيص عىل إماكنية مصادرة احملمكة لآلالت واألدوات  - 5
تسـتعمل يف أو اليت اكنت  واألشـياء املسـتعمÎ يف ارتاكب اجلرامئ

بعني تعزيزا للطابع الردعي مع األخذ  ،ارتاكهبا لفائدة اLو|
 .النية غيار حسـينÑعتبار حقوق األ

حرضات السـيدة والسادة املستشارين  تلمك السـيد الرئيس،
احملرتمني، اخلطوط العريضة ملرشوع القانون املمتم واملغري للامدة 
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من مجموعة القانون اجلنايئ ا¥ي سيسامه يف ترشـيد  517
ة بدون شك قاطر  ىاليت تبق ،اسـتغالل الرثوات الطبيعية

  .مرشوع التمنوي لبالدÖ وشكرالل 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
   .شكرا للسـيد الوزير
  .اللكمة ملقرر اللجنة

إذن نفتح �ب املناقشة، اللكمة للسـيد املستشار عن  ،وزع التقرير
  .ق األغلبيةفر 

        ::::محد حاØمحد حاØمحد حاØمحد حاØأأأأاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  ،السادة الوزراء احملرتمني

   ،والسادة املستشارين احملرتمني ةالسـيد
ناقشة العامة لهذا امل يرشفين أن أتدخل �مس فرق األغلبية يف 

املرشوع الهام ا¥ي يندرج مضن اإلصالحات الشامÎ ومضن 
وا¥ي يعترب  التدابري اليت تتخذها احلكومة حملاربة اقتصاد الريع،

هذا املرشوع رمغ ف  .هكرب جتلياتأقطاع املقالع مبختلف أنواعه إحدى 
àام يف هذه املعركة ضد اسـتزناف خريات  هجزئياته فإننا نعترب

  .بييئمهنج للمجال ال املالوطن والسطو عىل املá العام والتخريب 
يعرف وضعا غري طبيعي  ،ومهنا مقالع الرمال ،إن قطاع املقالع

وغري سلمي وذ¶ راجع لعدة أسـباب ومهنا غياب النصوص 
عاقب أفعال هنب ورسقة الرمال، وهذا الفراغ الترشيعي الترشيعية ت

من  517ا¥ي جاء هذا املرشوع لسده من خالل إمتام الفصل  وه
ومبقتىض هذا النص يصبح فعل الرسقة  ،مجموعة القانون اجلنايئ

القانون بعقو�ت حبسـية ومالية، إضافة إىل  اموالهنب يعاقب علهي
  . هذا اجلرماملسـتعمÎ يفإماكنيات مصادر اآلالت 

جناز ترشيعي هام سيسامه دون شك يف التخفيف من هذه إنه إ
غري  ةالظاهرة املرضة �لبيئة واليت تعود تراميا عىل املá العام وطريق

مئني هبذا الفعل يف إضافة إىل عدم مسامهة القا ،مرشوعة لالغتناء
  .خزينة اLو|

ظاهرة ألنه تخفيف من هذه الال نقول إن هذا القانون سيسامه يف 
�إلضافة إىل القانون ينبغي تشديد املراقبة وينبغي اعتبار عدم 
اإلخبار من طرف امللكفني بعملية املراقبة مبثابة مشاركة يف هذا 

خاصة وحنن نعمل ما حيدث  ،اجلرم ويطبق عليه القانون هبذه الصفة
   .اقتسام الغنامئتواطؤ و يف قطاع املقالع معوما من شـهبات و 

ناسـبة، نؤكد عىل رضورة املراجعة الشامÎ للقوانني وهبذه امل 
املؤطرة السـتغالل املقالع �لنظر إىل ما أصبح هذا النشاط يسبب 

لحيوان من اسـتغالل مفرط ل و  إلنسانلمن رضر بييئ والصحة 
للرثوات الطبيعية لبالدÖ، وكام نغتمنها مناسـبة Lعوة احلكومة ملزيد 

غري املرشوعة  وÑمتيازاتاقتصاد الريع  اربة لك أشاكلحملمن Ñجهتاد 
ا خلطورة ننهب هو ما أكدÖ عليه مرارا يف جملسـنا و و ، عاملسـتفزة للمجمت

  .اسـمترارها
حها حملاربة هذه ي إلماكنيات اليت يت لو واعتبارا ألمهية هذا املرشوع 

اجلزيئ فإننا يف فرق األغلبية ندمعه ونصوت طابعه رمغ  ،الظاهرة السلبية
 .لصاحله

  .شكرا السـيد الرئيسو 

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

  .اللكمة للسـيد املستشار من فريق األصا| واملعارصة

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

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،
  املستشارين احملرتمني، ةالسـيدة والساد

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
فريق األصا| واملعارصة يف مناقشة مرشوع  �مسين أن أتدخل يرشف

من مجموعة القانون  517يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  10.11قانون رمق ال
اكسـتجابة ألصوات عدد من الفعاليات  ءاجلنايئ، هذا املرشوع ا¥ي جا

ت اليت ارتفعت منذ مدة، منددة مبا يعرفه جمال اسـتغالل الرثوا ،احلية �Bمتع
الطبيعية ببالدÖ من اختالالت متس �ألساس طرق اسـتغالل املقالع وتنايم 

بسبب اøلفات السلبية وÑختالالت اخلطرية  ،العشوائية يف هذا اBال
اليت عرفها تدبري هذا اBال ببالدÖ خالل السـنوات املاضية، وا¥ي نتج عنه 

دودية املراقبة �قتصاد الريع، وكذ¶ بسبب حم تهما اصطلح عىل تسمي 
  .نصوص التجرميية الرادعةال والفراغ القانوين املهول يف جمال 

فإن هاذ املرشوع ميثل عىل األقل تá اخلطوة حنو ملء الفراغ  ا،¥
إليه سابقا يف جمال هام، يتعلق �حملافظة عىل البيئة  Öالترشيعي ا¥ي أرش

 السـياسة سـتزناف كإسرتاتيجية أساسـية يفÑب وهنة من اليالطبيع 
  .العمومية ل�و|، يف اجتاه حتقيق التمنية املسـتدامة املنشودة

  السـيد الرئيس،
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أثر �هüم الرأي العام تإن موضوع هذا املرشوع قانون ال طاملا اسـ 
الوطين، ولقد معلنا جاهدين يف فريق األصا| واملعارصة يف مناسـبات عدة 

مال واسـتزناف خريات البالد من إىل إ3رة انتباه احلكومة إىل ظاهرة هنب الر 
والرحب الرسيع، ولو عىل حساب  Ñغتناءطرف لوبيات مهها الوحيد هو 

  .الفقرية واحملرومة من اBمتع، اليت تعاين الهشاشة اخلصاص اتالطبق
السـيد الرئيس، أن مبادرة تقدمي هذا املرشوع املتعلق  ،فإننا نعترب ،¥ا

عىل  ،جاءت متأخرة ،ت الطبيعية ببالدÖبتجرمي أفعال الرسقة وهنب الرثوا
اعتبار أن الظاهرة عىل درجة كبرية من اخلطورة وتشلك أحد أكرب جتليات 
الفساد ا¥ي توحد املغاربة من أجل حماربته يف ظل احلراك السـيايس 

Öعي ا¥ي تعيشه بالدüجÑو.  
فإننا نطالب برضورة البحث يف مالبسات هذه  ،ويف هذا الصدد

ة اخلطرية اليت تسامه يف اسـمترار الفقر والهشاشة، وتأثر سلبا عىل الظاهر 
هنب خريات  تمعلياالبيئة وفتح حتقيق شامل خبصوص كيفيات حصول 

اجلهات اليت تتوىل حامية اللوبيات اليت تقوم اLقة البالد، وحتديد عىل وجه 
لرتاخيص اجلرم اخلطري وتبيان بنوع من الشفافية معايري Ñسـتفادة من ا ذاهب

اخلاصة �ملقالع، وإجراء دراسات إحصائية حول الرتخيصات املمنوحة 
 .واملسـتفيدين مهنا
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  األخت السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
قانون املعروض أمامنا يتعلق بتعديل جزيئ Bموع القانون الإن مرشوع 

رشيعي يف جمال احملافظة عىل البيئة هيدف إىل ملء الفراغ الت  ،اجلنايئ
غري أن ترسـيخ احلاكمة العمومية وحماربة  ،والطبيعة من الهنب وÑسـتزناف

 ،يتطلب حتقيق مراجعة شامÎ للقانون اجلنايئ ،الفساد وختليق احلياة العامة
عىل  ،ىل وضع القواننيإ�إلضافة  ،كام أن األمر يتوقف كذ¶ بشلك أسايس

وق امجليع خبصوص لك اøالفني فىل أرض الواقع وجعلها فعيلها السلمي عت 
  .النظر عن مواقعهم غضب ،للعقو�ت واجلزاءات املقررة

سنشري لبعض القوانني األخرى  ،إن شاء هللا السـيد الوزير ،فالنطاق
أسـتغل  ،املواطنني نام املفسدين ألن ما أكرث املفسدين وه هتاليل رمبا ت

واطنني تيقول لك هاد املفسدين وخاصة جل امل ،الفرصة السـيد الوزير
وال اLو| ما بغاتش احلكومة Öهيب املال العام اللك تيعرفهم ولكن مازال 

  .تتخذ إجراءات ضدمه
 ،هاد الفرصة ملاذا هذا الüطل حاليا، ونظرا لهذا القانونيف إذن نتساءل 

تصة وانسجاما مع املوقف ا¥ي عربÖ عنه يف اللجنة اø  ،السـيد الوزير
واقتناعا منا �Lور اإلجيايب ا¥ي يلعبه السـيد الوزير يف ورش إصالح 

  .فإننا نصوت �إلجياب عىل هذا املرشوع ،القضاء
  .الوزيرالسـيد السـيد الرئيس، شكرا  اوشكر 

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

  .اللكمة ألحد السادة أعضاء الفريق الفيدرايل

        ::::محمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكر    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .كرا السـيد الرئيسش

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين، 

مس الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية �يرشفين أن أتناول اللكمة 
يقيض بتغيري وتمتمي الفصل  ،11.10قانون رمق المبناسـبة مناقشة مرشوع 

  .من مجموعة القانون اجلنايئ 517
   ،السـيد الرئيس

شلك رسقة وهنب الرمال مل لعمومية رمغ تأخر معاجلة السلطات ا
فإننا نمثن هذا املرشوع  ،رمغ ذ¶ ،فريقنا االشاطئية اليت طاملا Öدى هب

ا¥ي يأيت يف سـياق معاجلة ظاهرة اسـتزناف وهنب الرمال من الشواطئ 
ومن أماكهنا الطبيعية األخرى وفق مقاربة زجرية جترم أفعال رسقة الرمال 

   .وتسد الفراغ الترشيعي القامئ
  السـيد الرئيس،

عن خمتلف مظاهر  ،كفريق فيدرايل للوحدة واLميقراطية ،ال طاملا حتدثنا
ومثال  ،الفساد ومهنا شـيوع اقتصاد الريع والهنب والرحب الرسيع وغري املرشوع

كام تتعرض  ،ذ¶ ما تتعرض � الرثوات الطبيعية من اسـتغالل غري معقلن
ألمالك اLو| إىل الهنب يف عدد من أرايض امجلوع وكذا األرايض التابعة 

املناطق �ملغرب، وشـىت أشاكل الفساد Ñقتصادي ا¥ي يؤثر سلبا عىل 
  .Ñقتصاد الوطين

تعرضت شواطئنا إىل اسـتزناف مدمر للبيئة، حيث  ،ويف هذا اإلطار
Öاسـتفحلت ظاهرة رسقة وهنب الرمال أمام أعني السلطات أحيا،  Îويف غف

مكيات املسـهتلكة سـنوÃ يمت ال ، Lرجة أن أزيد من نصف مهنا أحياÖ أخرى
مما حيرم خزينة اLو| من موارد مالية جد  ،احلصول علهيا بطرق غري مرشوعة

 .هامة
نمثن مقتضيات هذا املرشوع  ،فإننا يف الفريق الفيدرايل ،أمام هذا الواقع

الواقع، كام ونتفق مع أهدافه، ونلح عىل رضورة تفعي� تفعيال سل� عىل أرض 
نطالب احلكومة �لتدبري الشفاف ف� خيص احلصول عىل الرتاخيص اخلاصة 
مبقالع الرمال وكذا الصيد يف أعايل البحار ورخص النقل وغريها، ووضع حد 
لهنب الرثوات الوطنية سواءا تعلق األمر بهنب الرمال أو Ñستيالء عىل 

ل العام بواسطة الرشوة واسـتغالل الرثوتني الغابوية والبحرية، أو استباحة املا
  .النفوذ

إن ما يذيك هذا النوع من املامرسات، هو غياب آليات دقيقة 
جناز أوراشه إلللمحاسـبة، إذ يستباح املال العام يف ب� هو يف أمس احلاجة 
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التمنوية وتلبية املطالب Ñجüعية للمواطنني، ¥¶ جندد إحلاحنا عىل 
  .امرساترضورة التصدي ملثل هذه امل

  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::ةةةةسسسسالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
   .شكرا السـيد املستشار

ننتقل للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع كام عدلهتا 
  :اللجنة

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

  :أعرض املرشوع برمته إىل التصويت
  ؛إلجامعا= : املوافقون

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

يقيض  10.11قانون رمق الإذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع 
  .من مجموعة القانون اجلنايئ 517بتغيري وتمتمي الفصل 

يمتم مبوجبه  04.11ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

 24املوافق ل  1377شعبان  4 الصادر يف 1.58.008الظهري الرشيف رمق 
  .مبثابة النظام األسايس العام ملوظفي الوظيفة العمومية 1958فرباير 

  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع

الوزير املنتدب Lى الوزير األول امللكف الوزير املنتدب Lى الوزير األول امللكف الوزير املنتدب Lى الوزير األول امللكف الوزير املنتدب Lى الوزير األول امللكف     ،،،،سعد العلميسعد العلميسعد العلميسعد العلميمحمد محمد محمد محمد السـيد السـيد السـيد السـيد 
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،
  رون احملرتمون،السادة املستشا

تغيري ب  04.11يطيب يل أن أعرض عىل أنظارمك مرشوع القانون رمق 
مبثابة النظام األسايس  1958فرباير  24وتمتمي الظهري الرشيف الصادر يف 

  .العام للوظيفة العمومية
ويرسين هبذه املناسـبة أن أؤكد بأن مرشوع هذا القانون يعكس عزم 

ابية مع مطالب هيئة كتابة الضبط من احلكومة الراخس عىل التعاطي بإجي
خالل متكيهنا من نظام أسايس خاص هبا يرخس ماكنهتا مككون أسايس يف 
املنظومة القضائية للمملكة، ويعزز دورها يف إجناح ورش إصالح وحتديث 

  .#از العدا| ويسـتجيب للطموحات املرشوعة ملوظفي الهيئة
ملوقر اليوم مرشوع هذا وجتسـيدا لهذه اإلرادة، نعرض عىل جملسمك ا

  .القانون بتغيري وتمتمي الفصل الرابع من الظهري الرشيف املذكور
وهيدف مرشوع هذا القانون ا¥ي صادقت عليه جلنة العدل 

إىل إدراج هيئة كتابة الضبط  ،والترشيع وحقوق اإلنسان �إلجامع
 ،صةاملهنية اخلا اتزاماهتالنظر إىل � ،مضن فئات املوظفني اليت ميكن

بعض املقتضيات اøالفة  ،أن تتضمن أنظمهتا األساسـية اخلاصة
  .ملقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة العمومية

فإن جملس احلكومة قد �در إىل املصادقة بتارخي  ،�¥كر ريوجد
عىل مرشوع مرسوم بتغيري وتمتمي املرسوم رمق  2011أبريل  14

 يحديد رشوط تريق موظفبت ،2005 دجنرب 2 بتارخي 2.04.403
الرايم إىل اسـتثناء موظفي هيئة كتابة  ،اLو| يف اLرجة أو اإلطار

  .الضبط من نطاق تطبيق مقتضيات املرسوم املذكور
تنكب حاليا جلنة حكومية  ،وانسجاما مع هاذين اإلجراءين

عىل دراسة مرشوع النظام  ،وزارة املعنيةالمكونة من ممثيل 
 .كتابة الضبط األسايس اخلاص هبيئة

يه أهداف ومضامني  ،حرضات السـيدات والسادة ،تلمك
مرشوع هذا القانون املتعلق بتعديل النظام األسايس العام للوظيفة 

  .العمومية
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

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

  .إذن التقرير وزع، ننتقل إىل فتح �ب املناقشة
  .لكمة للسـيد املستشار حلسن العواين عن فرق األغلبيةلا

        ::::املستشار السـيد حلسن العوايناملستشار السـيد حلسن العوايناملستشار السـيد حلسن العوايناملستشار السـيد حلسن العواين
  بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
األغلبية يف مرشوع قانون رمق فرق أترشف اليوم �لتدخل �مس 

 24الصادر يف  1.58.008 الظهري الرشيف رمق بتغيري وتمتمي 04.11
ا¥ي مت  ،مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية 1958فرباير 

 ضبشلك مسـتفي ،تدارسه يف جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان
عرب بشلك جيل عىل رغبة لك  ،واكن حو� نقاش جاد ومسؤول

لبنات األساسـية اليت أعضاء اللجنة يف أن يكون املرشوع إحدى ال 
سـمتكن موظفي هيئة كتابة الضبط من الوصول إىل مطالهبم 

  .املرشوعة واليت Öضلوا من أجلها لسـنوات عدة
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السـيد الرئيس، أن املرشوع فعال جاء ليبلور  ،ال أخفيمك رسا
كتابة الضبط وا¥ي دام ملدة هيئة ويعاجل مطلبا أساسـيا ملوظفي 

Îرة تسـببت يف تعطيل مصاحل نتج عنه إرضا�ت متكر  ،طوي
املواطنني وخلفت متاعب ومشالك لعديد من املؤسسات التجارية 

  .جراء هذه اإلرضا�ت املتتالية ،واملقاوالت
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء،
  السـيدة والسادة املستشارون،

إن حساسـية الظرفية اليت متر مهنا بالدÖ وإحساسـنا العميق 
يف إرساء أسس دو| احلق والقانون ومتكني الفئات بدورÖ الكبري 

جعل النقاش داخل اللجنة  ،املترضرة من موظفي اLو| من حقوقها
يتسم بطابع املسؤولية واجلدية من أجل متكني موظفي هيئة كتابة 

ميكن أن تتضمن  ،من التوفر عىل نظام أسايس خاص ،الضبط
األسايس العام بعض مقتضياته خمالفات لبعض مقتضيات النظام 

حيث مت إعداد مرشوع القانون املذكور  ،للوظيفة العمومية من #ة
 24بتارخي  1.58.008من الظهري الرشيف رمق  4 لتعديل الفصل

مبثابة النظام األسايس للوظيفة العمومية، ومن #ة  ،1958فرباير 
أخرى اسـتثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من تطبيق مقتضيات 

بتحديد رشوط  2005دجنرب  2بتارخي  2.04.403املرسوم رمق 
تريق موظفي اLو| يف اLرجة واإلطار، حيث مت إعداد مرشوع 

  .املذكور 02.04املرسوم بتغيري وتمتمي املرسوم رمق 
نؤكد يف فرق األغلبية عىل اخنراطنا اإلجيايب مع هذا  ،¥¶

ذه التعديل ا¥ي نراه وسـيÎ من وسائل رفع احليف ا¥ي عاشـته ه
الرشحية من املوظفني واليت تنتظر منا إصالحا شامال لنظاàا 

-رخي اخلطاب املليك السايم الرايم إىل  ،2003األسايس منذ يناير 
  .إخراج نظام أسايس حمفز �

و�ملناسـبة فإننا نؤكد عىل مطالبتنا بإصالح مجيع األنظمة 
الرتيق األساسـية والرفع من األجور ومتكني لك فئات املوظفني من 

رتيق من أجل لوخلق إطارات جديدة وإضافة درجات جديدة ل
 .مإصالح شامل ومنطقي ألوضاع موظفي اLو| بلك فئاهت

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

حنن يف فرق األغلبية نمثن عاليا معل احلكومة من خالل 
يت تقوم هبا هبدف إصالح األنظمة األساسـية ونظام اBهودات ال

ونمتىن لها التوفيق والنجاح ملا فيه خدمة  ،الرتيق ومنظومة األجور
ونصوت �إلجياب عىل هذا املرشوع وندعو �يق الفرق  ،هذا الوطن

  .إىل التصويت عليه وشكرا

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

  .عارصةاللكمة لفريق األصا| وامل

        ::::املستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريباملستشار السـيد محمد طريبشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  إخواين املستشارين، ،أخيت املستشارة
أترشف بتناول اللكمة �مس فريق األصا| واملعارصة ملناقشة 

تمتمي الظهري الرشيف رمق و بتغيري  04.11مرشوع القانون رمق 

مبثابة النظام األسايس  ،1958فرباير  24 الصادر يف 1.58.008
  .العام للوظيفة العمومية

هذا املرشوع ا¥ي يريم إىل تغيري وتمتمي الفصل الرابع من 
وذ¶ من أجل متكني موظفي هيئة  ،نف ا¥كرالظهري الرشيف اآل

ميكن أن  ،كتابة الضبط من التوفر عىل نظام أسايس خاص هبم
  .ملقتضيات النظام األسايس العام يتضمن بعض اإلجراءات اøالفة

جابة ملطالب ومعارك سـتفقد جاء هذا املرشوع إ ،ولإلشارة
Îضها موظفو هيئة كتابة الضبط عىل اخ ،نضالية وإرضا�ت متواص

Îشلت العمل مبحامك اململكة وعطلت  ،املسـتوى الوطين ملدة طوي
واطنني مما اكن � تأثري سليب عىل قضاÃ ومصاحل امل ،#از العدا|

ز أمام جع ،وعىل Ñقتصاد الوطين بوجه عام ،عىل وجه اخلصوص
إذ جاءت  ،احلكومة عىل جتاوز هذه املعضÎ يف الوقت املناسب

طالب هذه الفئة من املوظفني اليت ظلت ملاسـتجابهتا بشلك متأخر 
تعاين من احليف لسـنوات طويÎ خبصوص أوضاعها اإلدارية 

  .وÑجüعية
  السـيد الرئيس،

إذا اكن هذا املرشوع جمرد حلقة من حلقات اإلصالح اليت 
تسـهتدف تكييف مقتضيات النظام األسايس العام للوظيفة العمومية 
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مع واقع اإلدارة املغربية من خالل فتح اBال أمام صياغة قوانني 
ميكهنا أن تأيت مبخالفات لبعض مقتضيات هذا  ،أساسـية خصوصية

والزتامات بعض الهيئات  معلق وطبيعة تتف الا¥ي  ،النظام األسايس
فإننا يف فريق األصا| واملعارصة نتوق إىل برÖمج مشويل  واملصاحل اإلدارية،

، عرب مراجعة شامÎ لنظام الوظيفة العمومية، ةإلصالح أوضاع اإلدارة املغربي
األوراش و صالحات اإلوذ¶ إمياÖ منا بكون إصالح اإلدارة يأيت يف مقدمة 

ألنه يشلك مفتاح جلب Ñست3رات الوطنية واألجنبية، ومفتاح الكربى، 
ة وتكريس قمي املواطنة، ومن خالل بعده Ñجüعي يحتقيق التمنية الشفاف 

ن أ إذ، املتجيل يف ارتباطه بفئات عريضة من املواطنني العاملني �إلدارة
رÃ يبقى رشطا رضو ،ترسـيخ احلاكمة العمومية وحتديث اإلدارة وختليقها

  .لضامن أساس متني للتمنية املسـتدامة
وبدون مراجعة شامÎ لنظام الوظيفة العمومية تضمن إصالحا øتلف 
املقتضيات القانونية والتنظميية املؤطرة لتدبري املوارد البرشية يف اإلدارة 
العمومية وهيالكها وتنظ�هتا وترشيعاهتا، يبقى موضوع اإلصالح جمرد 5م 

 .إال لالسـهتالك ليس
ال  ،إن مشاركتنا يف التوافق حول مرشوع القانون ا¥ي نناقشه اليوم

وموافقتنا عىل مهنجية اإلصالحات اجلزئية لقانون  التامةتعين اقتناعاتنا 
لن  ،، ألن املقاربة التجزيئية والرتقيعيةاليت تسلكها احلكومة الوظيفة العمومية

تؤدي يوما إىل عرصنة وتوحيد هذا القانون ا¥ي يتطلب إصالحا عاما 
  .مندجما مجليع القضاÃ املرتبطة �لوظيفة العمومية

فتح نقاش معويم حول مرشوع جممتعي حيدد عىل وجه  وانطالقا من
اLقة األهداف وآلية ترمجهتا عىل أرض الواقع، بعيدا عن املزايدات 

  .مصلحة البالد فوق لك اعتبار السـياسـية وغريها، ويضع
يسـتوجب تسطري برÖمج إصالح مشويل جريء  ،ولك ما سـبق ذكره

إلدارة العمومية وفق مقاربة موضوعية وواقعية، لتحويل اإلدارة من مرفق ل
ملكف لنفقات �هظة إىل مركز لإلنتاجية والفعالية والنجاعة، وبفضل موارد 

للمرتفقني ومتنح املستمثر الوطين  تسامه يف تقدمي خدمات أفضل أةبرشية كف
  .واألجنيب صفة من أجل اإلقبال عىل اخلدمات اإلدارية

نمتىن أن تعمل احلكومة عىل األخذ بعني Ñعتبار مالحظة  ،ويف األخري

فريقنا، وتتوجه حنو إصالح مشويل يسـهتدف تأهيل املوارد البرشية وتمنية 
يت تتطلهبا السـياسات العمومية قدراهتا، وتعبئهتا خلدمة وحتقيق األهداف ال

  .يف خمتلف اBاالت
كام ندعو احلكومة أيضا إىل حتمل مسؤوليهتا، وندعوها إىل التعجيل 

إخراج النظام األسايس اخلاص بكتابة الضبط إىل الوجود، هذا النظام ا¥ي ب
وذ¶ بغية ة كتابة الضبط، ئيعترب العنرص األسايس يف امللف املطليب لهي 

ة �لنظر إىل عزم هيئة كتابة الضبط عىل يالعدل اكرثة حقيق  جتنيب قطاع
مواصÎ سلسÎ من اإلرضا�ت، سـتكون لها نتاجئ وخمية عىل مصلحة 

  .البالد، ونمتىن اإلرساع هبذا القانون
  .شكرا السـيد الوزير، وشكرا السـيد الرئيس

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

  .اللكمة للفريق الفيدرايل

        : : : : لشكرلشكرلشكرلشكراملستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد املستشار السـيد محمد 
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدين الوزيرين،
  السادة املستشارين،

يرشفين أن أتناول اللكمة �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واLميقراطية 
املمتم مبوجبه الظهري الرشيف رمق  04.11رمق  قانونالمبناسـبة مناقشة مرشوع 

  .م للوظيفة العموميةمبثابة النظام األسايس العا 1.58.008
  السـيد الرئيس، 

ا¥ي وقعه لك من النقابة  2011فرباير  14بعد أن شلك اتفاق 
اLميقراطية للعدل املنضوية حتت لواء الفيدرالية اLميقراطية للشغل والسـيد 

حلظة -رخيية، أصبحت مبوجبه لك من احلكومة والفاعلني يف  ،وزير العدل
ئة الوطنية من أجل املسامهة يف إجناح ورش ملزمني �لتعب  ،ميدان القضاء

 20إصالح القضاء ا¥ي أطلقه صاحب اجلال| املá محمد السادس يف 
  .2009غشت 

تأخرت احلكومة يف مبارشة املسار الترشيعي والتنظميي للتعديالت 
الالزمة إلخراج مرشوع النظام األسايس لهيئة كتاب الضبط إىل الوجود، مما 

عيش منذ أزيد من شهر حا| من الغليان نتيجة عدم جعل قطاع العدل ي 
  .الزتام احلكومة مبضامني Ñتفاق املذكور

وال حاجة لنا �لتذكري �Lور احليوي ا¥ي يضطلع به #از كتابة 
الضبط، القلب النابض للعدا|، و�لتايل وجب Ñهüم بأوضاعهم املادية 

  .إنتاج قضاء جيد واملعنوية، وحتسني رشوط العمل حىت نمتكن من
إن حتقيق العدا| وتسهيل àمة القضاء يقتيض تدخل #از كتابة 
الضبط، فالقايض وحده ال يسـتطيع أن يقوم جبميع األعامل اليت يتطلهبا السري 

  .يف اLعوى والتحقيق فهيا وتنفيذ األحاكم الصادرة بشأهنا
  السـيد الرئيس،

حملامك ا¥ين توقفوا عن إن اإلرضاب ا¥ي خيوضه كتاب الضبط وموظفو ا
العمل وخرجوا للتعبري عن يأسهم وغضهبم واستياهئم بسبب ما آلت إليه 
أوضاعهم وقلقهم خبصوص ملفهم املطليب، وعىل رأسه النظام األسايس، 

  .وفقداهنم الثقة يف وعود انتشاهلم من وضعهم املرتدي ألكرث من ثالثني سـنة
Lميقراطية أن احلكومة مسؤو| يف نعترب يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا

إطا| أمد هذا امللف، ونمتىن أن يكون بتصويتنا اإلجيايب عىل مرشوع هذا 
من الظهري الرشيف مبثابة النظام األسايس  04القانون املمتم مبوجبه الفصل 
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العام للوظيفة العمومية، سـتعمل احلكومة عىل متكني هيئة كتابة الضبط من 
 خاص هبم، نظام أسايس حمفز ومنصف لتجنيب التوفر عىل نظام أسايس

  .هذا القطاع احليوي املزيد من مظاهر التوتر
وال شك أنمك، السـيد الوزير، تدركون أن إصالح القضاء يتطلب من 
بني ما يتطلبه إبراز وتقوية ودمع مؤسسة كتابة الضبط كهيئة قانونية وقضائية 

  .مسـتقÎ، واحضة الوظائف واملهام
  .الرئيسوشكرا السـيد 

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

ننتقل إىل التصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا هذا املرشوع، 
  :أعرضها للتصويت كام وردت يف املرشوع

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

  .اإلجامع= : أعرض املرشوع برمته للتصويت
يمتم مبوجبه  04.11وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق  إذن

 24املوافق ل  1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008الظهري الرشيف رمق 
  .مبثابة النظام األسايس العام للوظيفة العمومية ،1958فرباير 

يتعلق  59.09ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .ربية لتمنية األنشطة اللوجستيكيةبإحداث الواك| املغ
 .اللكمة للحكومة

        ::::وزير التجهوزير التجهوزير التجهوزير التجهزيزيزيزي والنقل والنقل والنقل والنقل    ،،،،السـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالبالسـيد كرمي غالب
  .شكرا السـيد الرئيس

  الرحمي  نبسم هللا الرمح
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني، 

عرض عىل جملسمك املوقر من جديد مرشوع أيسعدين أن 
املتعلق بإحداث الواك| املغربية لتمنية األنشطة  59.09نون رمق قاال

إدخال بعض التعديالت عليه بعد وذ¶  ،قراءة 3نيةل ،اللوجستيكية
  من قبل جملس النواب 

اليت  وقبل تقدمي ملخص التعديالت اليت مت إدخالها عىل الصيغة
 بعد أن ،وافق علهيا يف قراءة أوىلأن لس املستشارين B سـبق

ذكر بأن وزارة التجهزي أن أيل ب امسحوا ،دخل بعض التعديالتأ
إسرتاجتية وطنية لتمنية األنشطة  دوالنقل قامت بإجناز وحتدي

توقيع عىل ال اللوجستيكية، سـبق أن مت تقدمي أهداف حمتواها و 
الحتاد العام ملقاوالت �ثل مم الربÖمج بني اLو| والقطاع اخلاص 

فعلية لصاحب اجلال| املá محمد السادس حتت الرئاسة ال  ،املغرب
  .2010بريل أ 20يوم  ،نرصه هللا

العديد ا¥ي هيم تنفيذ هذه اإلسرتاجتية ، يعد كام ال خيفى عليمكو 
تطمح إىل الرفع ازÖ إذ اقتصادÃ و  رهاÖ ،من القطاعات Ñقتصادية

 10نقطة سـنوÃ وذ¶ خالل  0.5من الناجت اLاخيل اخلام ب
مما يناهز  ،سـنوات 10نقط عىل مدى  5أي  ،قبÎالسـنوات امل 

  .مليار درمه 20خلق قمية مضافة تتعدى 
و�لنظر إىل الرهاÖت وÑنعاكسات Ñجيابية املتوقعة من 
تطبيق هذه اإلسرتاجتية، اكن البد من التفكري يف إحداث الواك| 

سـيق املغربية للتمنية األنشطة اللوجستيكية، اليت سيناط هبا دور التن 
خمتلف الفاعلني املسامهني يف حتسني  بنيعىل املسـتوى الوطين 

ددة مثل تمنية احملشاريع امل التنافسـية اللوجستيكية، والعمل لتحقيق 
املناطق اللوجستيكية، كام ستشلك هذه الواك| ا¥راع الميىن 

  .تنفيذ هذه اإلسرتاجتيةيف للحكومة 
رشوع من قبل امل  إدخالها عىلتتلخص التعديالت اليت مت ف 

  :جملس النواب كام ييل
الهتيئة إلشارة إىل أنشطة �يك يتعريف املتعهد اللوجست  كار دت -

   ؛)الثانيةهذا يف املادة (وتمنية املناطق اللوجستيكية وتروجيها 
   ؛)املادة الثالثة( صياغة دقيقة ملهام الواك|ضبط  -
 4 اىل 5من املادة  2 الفقرةنقل  ،مالمئة موضوع بعض املواد -

   ؛4موضوع املادة مع للمالمئة 
متثيلية يف القطاع اخلاص بإضافة ممثل عن جامعة غرف ال تعزيز  -

اخلدمات، والنص عىل حا| تنايف صفة و  التجارةالتجارة والصناعة و 
هذا يف النقطة (مع العضوية يف جملس اإلدارة  املتعهد اللوجستييك

  ؛)الثامنة
   ؛)11املادة (اإلدارة  تدقيق رشوط حصة انعقاد جملس -
المتيزي يف àام املدير العام بني القيام �إلجراءات التحفظية ومتثيل  -

   ؛)12املادة (الواك| 
   )13املادة (لواك| � ضÑقرتاالنص عىل إماكنية  -
، 5، 4، 3 ،2(تدقيق الصياغة من Öحية الشلك يف بعض املواد  -
   ؛)14و 13، 10، 9، 6
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 الفرصة دون الشكر والتنويه بروح التوافق التفوتينو ،وهذا
جلنة املالية والتجهزيات 'أثناء دراسة هذا املرشوع عىل مسـتوى 

  .الهüم ا¥ي أبداه أعضاء هذه اللجنة�و 'والتخطيط والتمنية اجلهوية
  .يف هذا العمل مشكرا للجميع عىل مسامههت ،ومرة أخرى

  والسالم عليمك 

        السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة السـيد رئيس اجللسة 
  .السـيد الوزيرشكرا 

 ،إذن قراءة 3نية ،إذن ليس هناك تدخل اللكمة لفرق األغلبية،
إذن ننتقل للتصويت عىل املواد احملا| من جملس النواب يف إطار 

  ؟غادي تدخلوا اليس لشكر ،قراءة 3نية، اللكمة لألصا| واملعارصة

        ::::امحمد أمحيديامحمد أمحيديامحمد أمحيديامحمد أمحيدي    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  ميبسم هللا الرمحن الرح

يتعلق بإحداث الواك| املغربية  59.09رمق القانون اقشة مرشوع يف إطار من
  .لتمنية األنشطة اللوجيستيكية

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء،
  ن احملرتمون،والسادة املستشار 

يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا| واملعارصة يف إطار مناقشة 
ويتعلق األمر بإحداث  ،يف إطار قراء 3نية 59.09مرشوع القانون رمق 

كام -الواك| املغربية لتمنية األنشطة اللوجيستيكية، هذا املرشوع أهيا السادة 
يضيف لبنة أساسـية إىل سلسÎ األوراش التمنوية الكربى اليت يمت  -تعلمون

إىل الريق �القتصاد الرامية إجنازها عىل ضوء التوجهيات امللكية السامية 
ال دوليا، وذ¶ عرب تعزيز  اإقلمييا و#وÃ ومل ،الوا#ةالوطين واLفع به حنو 

تنافسيته �لشلك ا¥ي سـيحقق بال شك التمنية Ñقتصادية وÑجüعية 
  .إلهيا مجيعا اوالبرشية اليت نسمو 

تجاذ�ت Ñقتصادية ال  فبالنظر إىل املوقع اجلغرايف الهام لبالدÖ ويف ظل
الدÖ إال أن تكون فاعال وازÖ لتكريس ال يسع ب ،للعوملة واشـتداد املنافسة

 ،املغرب كو#ة مفضÎ لالست3رات اخلارجية وحتسني تنافسيته التجارية
 ،املتوسطي أو معقه األطليس أو امتداده اإلفريقي هسواء �نفتاحه عىل حميط

  .وكذا أصالته الثقافية األمازيغية العربية اإلسالمية
Ñ بتعزيز تمنيهتا Öمشلت  ،قتصادية بإصالحات هامةلقد قامت بالد

البنية التحتية العامة، والبنية التحتية للنقل اخلاصة وقامت بوضع إصالحات 
مرشوع  السـياحة ،املغرب املصدرمهت قطاعات عديدة اكøطط األخرض، 

 "رواج"املتجددة يف أفق ميثاق وطين للتمنية والبيئة املسـتدامة  اتالطاق
Halieutis،  قطعت مراحل هامة ف� خيص اإلصالحات وبذ¶ تكون قد

  .والتحرير وإعامل عنرص املنافسة وإزا| السلبيات املرتبطة �الحتاكر

ويأيت قطاع اللوجيتسك لكبنة أساسـية واسرتاتيجية من شأهنا أن 
اليشء ا¥ي  ،تتفاعل إجيابيا مع هذه اإلصالحات القطاعية السالفة ا¥كر

  .ية لالقتصاد الوطينسـيعمل عىل تعزيز القدرة التنافسـ 
وقد أكد صاحب اجلال| يف العديد من خطبه السامية عىل رضورة 

 ،تقوية Ñحتاد ومد جسور التعاون والرشاكة بني القطاعني العمويم واخلاص
  .هذه اøططات التمنوية حاملضاعفة فرص جن

جاء هاذ املرشوع كمثرة للجهود املبذو| بني  ،وجتسـيدا لهذه الرؤية
 وكتمكÎ للرتسانة القانونية إلصالح دور املؤسسات العمومية بصفة القطاعني

تنا �لقطاع خاصة، إذ �لنظر إىل الكفاءات واخلربة املتوفرتني يف مقاوال
اخلاص واإلرادة القوية للقطاع العمويم للتخلص من السلبيات اليت تعيق 

اجات جند يف هذا املرشوع مجيع املقومات اليت تسـتجيب لالحتي ،تطوره
األساسـية اجلديدة يف جمال اخلدمات اللوجيستيكية املندجمة وانتظارات 

  .الفاعلني Ñقتصاديني
فاألهداف املسطرة عىل املدى القريب وكذ¶ املدى البعيد لهذا 
املرشوع والرامية إىل جتميع أنشطة النقل والتلفيف والتخزين والزتويد وتدبري 

رتبطة هبا بأحسن تلكفة ويف آجال حركية البضائع وتبادل املعلومات امل
لك هذا سيسامه يف ترسيع منو الناجت  ،ورشوط السالمة املتعارف علهيا دوليا

نظرا للعالقات اجلدلية بني المنو وتقليص التلكفة  ،اLاخيل اخلام
 ثنبعاااللوجيستيكية من #ة، ومن #ة أخرى سـيعمل عىل تقليص مكية 

Ñ كتظاظ الطريق3ين أوكسـيد الكربون وختفيض.  
أكيد عىل وضع تالبد من ال  ،واسـتحضارا للبعد اجلهوي لهذا املرشوع

تسمح �لتدقيق األمثل  ،شـبكة تمنوية وطنية مندجمة للمناطق اللوجيستيكية
وقطع الطريق  ،حىت يتسـىن جتميعها وختزيهنا ونقلها بطريقة àنية ،للبضائع

فاعلني لوجيستيكيني  أمام الوسطاء واملضاربني وفتح الباب أمام ظهور
  .وطنيني بلك #ات اململكة
البد من Ñست3ر يف العنرص البرشي عرب تمنية  ،ولتحقيق هذا الهدف

الكفاءات ووضع خمططات للتكوين يف àن اللوجيستيك لفتح اآلفاق أمام 
الشـباب وخلق مزيد من الفرص ومناصب الشغل وتقليص الفوارق 

  .ة الوسطىÑجüعية وتعزيز ماكنة الطبق
مفرشوع القانون ا¥ي بني أيدينا جاء لرصد لك اإلختالالت  ،معوما

حبيث سـيعمل عىل امجلع بني  ،قطاع اللوجيستييكاليعانيه  يوالشـتات ا¥
الوطنية  ةالرشككإصالح  ،التحتية بلك فروعه دمع وتطوير البىن :مزاÃ عدة

لوجيستيكية عرب البيئة خفض التلكفة ال حامية ،SNTLللنقل اللوجيستييك 
áحتاكر والوسطاء  ،حتمك أفضل يف أسعار البيع للمسـهتÑ التقليص من

  .زيعواملضاربني يف التجارة والتو 
لبطا| يف صفوف اصاص متهذا املرشوع كذ¶ عىل ا عدكام سيسا

  .الشـباب ذو التـأهيل املهين الضعيف
ة وتدع� من �ب مسؤوليتنا اليت نتحملها داخل فريق األصا| واملعارص 
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فإننا نؤكد للمرة الثانية  ،ملا نقوم به داخل الفريق يف إطار املعارضة البناءة
  :عىل ما ييل

رضورة تدبري هذا القطاع وفق منظور حاكمة جيدة وجبدول زمين   -
  ؛مدقق انطالقا من التصور ووصوال إىل التفعيل

أنه قطاع لوجيستييك تنافيس متوسطي من شلتأسيس ال رضورة  ،3نيا -
أن ميكن املغرب من ضبط تدفق وانسـيابية جتارته اLاخلية وكذ¶ من 

  .اخرتاق األسواق اخلارجية
فإننا نصوت عليه �إلجياب كام ورد علينا من جملس النواب يف  ،و¥¶

  .إطار قراءة 3نية
 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

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

  :جملس النواب يف إطار قراءة 3نية منقل للتصويت عىل املواد احملا| ننت
  .14، و13، 12، 11، 10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4، 3 املادة ،2املادة 

  .اإلجامع= : املوافقون
  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

  .اإلجامع= : املوافقون
علق يت 59.09قانون رمق الوافق جملس املستشارين عىل مرشوع  ،إذن

  .اللوجيستيكيةاألنشطة بإحداث الواك| املغربية لتمنية 
يقيض بتمتمي  59.10ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق �لربيد واملواصالت 24.96القانون رمق 
  .اللكمة للحكومة

        ::::حتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامةحتديث القطاعات العامة    السـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزيرالسـيد وزير
  .شكرا سـيدي الرئيس

فقد اضطر السـيد وزير التجارة والصناعة نظرا اللزتام حكويم سابق 
Öو�لنيابة عنه أقدم مرشوع هذا  ،وحتديث القطاعات العامة أن يغادر

 588ا¥ي يضم حاليا  ،القانون واملتعلق �ملعهد الوطين للربيد واملواصالت
ويعترب مؤسسة رائدة  ،إطارا إدارÃ 96أسـتاذا مؤطرا و 98طالبا àندسا، و

كام  ، يف ميدان تكنولوجيات املعلومات وÑتصاالتيف تكوين املهندسني
خاصة عىل مسـتوى التكوين املسـمتر وتمنية املوارد  ،جما�يعترب أداة فاعÎ يف 

 .البرشية وتطوير البحث يف Ñتصاالت وتكنولوجيات املعلومات
 24.96من القانون رمق  107وقد جاء مرشوع هذا القانون ليمتم املادة 

 ،ف� خيص املعهد الوطين للربيد واملواصالت ،د واملواصالتاملتعلق �لربي
جعل هذه املؤسسة يف وضعية تنسجم مع مقتضيات القانون أجل وذ¶ من 

  .املتعلق بتنظمي التعلمي العايل 01.00رمق 
وقصد األخد بعني Ñعتبار خصوصية املعهد ا¥ي ليس مبؤسسة معومية 

ع وزاري، وإمنا مديرية -بعة للواك| مسـتقÎ أو مبصلحة تراتبية -بعة لقطا

الوطنية لتقنني املواصالت، ال تمتتع بشخصية معنوية مسـتقÎ عن هذه 
األخرية، فإن مرشوع هذا القانون خيضع إحداث الشهادة اخلاصة �ملعهد 
الوطين للربيد واملواصالت يف جمال التكوين املسـمتر إىل موافقة جملس إدارة 

 املواصالت، وحيدد الرشوط املتعلقة بتعيني مسؤويل لتقننيالوطنية الواك| 
اإلدارة �ملعهد، كام ينص عىل أن هيالك التعلمي والبحث حتدد بواسطة نص 

  .تنظميي
السالف  24.96املقتضيات عىل القانون رمق  ذهإن من شأن إدخال ه

أن ميكن من إرساء األسس القانونية العüد مرشوع  هإن من شأنا¥كر، 
  .قيض بإعادة تنظمي املعهد الوطين للربيد واملواصالتمرسوم ي
هو حفوى مرشوع هذا القانون املعروض عىل أنظار جملسمك  ،ذ¶

  .املوقر
  .وشكرا عىل حسن إصغائمك

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

  .اللكمة لفرق األغلبية

        ::::محمد بلحسانمحمد بلحسانمحمد بلحسانمحمد بلحسان    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  .والسالم عىل أرشف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحمي والصالة 

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  إخواين املستشارين،
 59.10يرشفين �مس فرق األغلبية أن أتدخل يف مرشوع القانون رمق 

تعلق �لربيد واملواصالت، مؤكدا أمهية ، امل 24.96القايض بتمتمي القانون رمق 
ة من مشاريع هذا املرشوع ا¥ي من خال� هتدف احلكومة عرب مجموع

  .القوانني إىل جتويد وتطوير النصوص القانونية
والبد من توجيه الشكر للسـيد وزير التجارة والصناعة واخلدمات 

عىل عرضه املركز وتفاع� اإلجيايب مع خمتلف  ،احلديثة اتوالتكنولوجي
املالحظات وÑقرتاحات، يف ظل احلرص املعهود للحكومة عىل بناء احلوار 

  .لبناء مع مؤسستنااملسؤول وا
  السـيد الرئيس،

جعلت من أهدافها الرئيسـية  ،إن املقتضيات اجلديدة املمتثÎ لهذه املادة
إخضاع إحداث الشهادات اخلاصة �ملعهد الوطين للربيد واملواصالت يف 

 وافقة أساسـية Bلس إدارة الواك| الوطنية لتقننيمل ،جمال التكوين
وكيفية تعيني مسؤويل إدارة املعهد، مع املواصالت، وأيضا حتديد رشوط 

والبحث، وأيضا املالمئة مع  علميالتنصيص عىل حتديد وتنظمي هيالك الت
، املنظم للتعلمي العايل ونصوصه التطبيقية، ويه 01.00مقتضيات القانون رمق 

  .أهداف ذات أمهية �لنسـبة للمرشوع املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر
  السـيد الرئيس،  



 2011201120112011    أبريلأبريلأبريلأبريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

10 

 )2011 يونيو 07( 1432 رجب 04

تفاعلنا اإلجيايب مع املرشوع ال مينع من تقدمي بعض  إن
املالحظات اليت نمتىن أن تؤخذ بعني اإلعتبار ويه يف مجملها تتقاطع 

موا#ة : مالحظات زمالئنا يف جملس النواب ومن مضهنا عم
لخارج لإشاكليات جهرة األطر العليا واملهندسني من خرجيي املعهد 

حىت  ،مئة هلم داخل وطهنملشغل مالاوا¥ي يتطلب خلق فرص 
مباكن،  يةمن األمه  هتسـتفيد بالدÖ من خرباهتم وكفاءهتم، كام نعتقد أن

فتح أبواب املعهد أمام التقنيني السـتكامل دراسـهتم العليا وجعل 
فاق التكوين مفتوحة أمام اكفة املواطنني والعاملني بقطاع اخلاص آ

وط ولوج مسا¶ مع الرتكزي عىل تقدمي التوضيحات الرضورية لرش 
  .املاسرت

  السـيد الرئيس،
�إلجياب عىل هذا  ناتصويت أن جندد يف ختام تدخلنا التأكيد عىل 

هو  ،املتعلق �لربيد واملواصالت 24.96املرشوع املمتم للقانون رمق 
منسجمة  ،تصويت عىل منظور متاكمل حلكومة مسؤو| يف تدبريها

وار الناجض املسؤول املطبوع مع برÖجمها املتعاقدي حمرتمة لآلليات احل
  .�لصدق والوطنية

  .والسالم عليمك ورمحة هللا وتعاىل وبراكته

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

  .اللكمة لفريق األصا| واملعارصة 

        ::::عبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بوعبد الكرمي بومنمنمنمنرررر    املستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيداملستشار السـيد
  بسم هللا الرمحن الرحمي 

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير احملرتم،

  تشارين احملرتمني،السادة والسـيدات املس 
يرشفين أن أتدخل �مس فريق األصا| واملعارصة ألعرب عن 
 موقف فريقي خبصوص اLراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق

  .املتعلق �لربيد واملواصالت 24.96يقيض بتمتمي القانون رمق  59.10
  السـيد الرئيس،

ال خيفى عىل علممك األمهية اليت أصبحت تطلع هبا العلوم 
  ،ممة بني األداـة والريـق التمنيـات املعارصة كرافعة لتحقيـوالتكنولوجي

ومن هنا اكن البد من اخنراط بالدÖ يف األوراش واملبادرات اليت 
من شأهنا حتقيق هذا املبتغى وتقليص اخلصاص الرهيب ا¥ي ترامك 
عىل مدى عقود من الزمن بفعل التغييب وهتميش لك املبادرات 

  .ع البحث العلمي وإبراز الكفاءاتالرامية إىل تشجي
فإننا يف فريق األصا| واملعارصة نسجل  ،ويف هذا اإلطار

املتعلق �لربيد  24.96من قانون رمق  �107رتياح تعديل املادة 
الهادفة إىل جعل املعهد الوطين للربيد واملواصالت و  ،واملواصالت

املتعلق  ،01.00 يف وضعية تنسجم وتتنامغ مع مقتضيات القانون رمق
  .بتنظمي التعلمي العايل

من إحداث شهادات  ،وهو األمر ا¥ي سـميكنه من #ة
ودبلومات علمية خاصة به تنسجم مع حاجيات سوق العمل 

سـميكن من حل  ،ومن #ة أخرى ،وطلبات الفاعلني Ñقتصاديني

طالبا وذ¶  45معضÎ الطلبة املتخرجني من املعهد والبالغ عددمه 
  .يلهم احلق يف احلصول عىل شواهد علمية معرتف هباعن طريق ختو 

فضال عن إماكنية ختويل متابعة اLراسة �ملعهد خلرجيي  ،هذا
  .التطبيقية اتاملعاهد العليا للتكنولوجي

  سـيدي الرئيس، 
للك هذه Ñعتبارات الوجهية وغري القابÎ للمزايدة، فإننا من 

 ،لك املبادرات اإلجيابيةمنطلق قناعتنا مكعارضة فاعÎ ومتفاعÎ مع 
  .سـنصوت �إلجياب لصاحل هذا املرشوع قانون

  .وشكرا السـيد الرئيس والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .... شكرا السـيد املستشار، اللكمة ل 

ننتقل للتصويت عىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا  نإذ
  :أعرضها للتصويت كام وردت يف املرشوع ،املرشوع
  .اإلجامع= : فقوناملوا

  .اإلجامع=  :أعرض املرشوع برمته للتصويت

يقيض  59.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .املتعلق �لربيد واملواصالت 24.96بتمتمي القانون رمق 

  .إذن نشكر امجليع عىل مشاركته يف هذه اجللسة
    ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


