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  )2011 أكتوبر 25  (1432 ذي القعدة 27الثال3ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساCرئيس اخلليفة الثالث ل ،السـيد حلسن بيجديكناملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واNقيقة  الرابعة، ابتداء من الساعة عرشون دقيقةوتسع و ساعتان : التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .االسادسة عرش مساء
  :اNراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

  يتعلق مبجلس املستشارين؛ 28.11مرشوع قانون تنظميي رمق  -
يتعلق gنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات  59.11مرشوع قانون تنظميي رمق  -

  ؛الرتابية
يتعلق gللواحئ jنتخابية العامة ومعلية  57.11مرشوع قانون رمق  -

jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمويم خالل 
  امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية؛ 

  يتعلق gلتعويض عن حوادث الشغل؛ 26.10مرشوع قانون رمق  -
القايض  33.01ون رمق يمتم مبوجبه القان 08.08مرشوع قانون رمق  -

   .بإحداث املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن

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

    ::::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

  السـيد الوزير احملرتم،
  تشارين احملرتمون،السـيدات والسادة املس 

خيصص اCلس هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل النصوص 
  :الترشيعية التالية

  يتعلق مبجلس املستشارين؛ 28.11أوال، مرشوع قانون تنظميي رمق 
يتعلق gنتخاب أعضاء جمالس  359.11نيا، مرشوع قانون تنظميي رمق 

  امجلاعات الرتابية؛
يتعلق gللواحئ jنتخابية العامة ومعلية  357.11لثا، مرشوع قانون رمق 

jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمويم خالل 
  امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية؛ 

  يتعلق gلتعويض عن حوادث الشغل؛ 26.10رابعا، مرشوع قانون رمق 
قايض ال 33.01يمتم مبوجبه القانون رمق  08.08خامسا، مرشوع قانون رمق 

  .بإحداث املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن

نسـهتل هذه اجللسة Ngراسة والتصويت عىل مرشوع القانون التنظميي 
  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع. يتعلق مبجلس املستشارين 28.11رمق 

        

        ::::السـيد الطيب الرشقاوي، وزير اNاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اNاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اNاخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير اNاخلية
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

محن الرحمي، والصالة والسالم عىل موال  رسول هللا وآ� بسم هللا الر 
  .وحصبه

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف إطار مواص£ دراسة النصوص القانونية الالزمة لتنصيب جمليس 
الربملان املقبل، يرشفين أن أعرض عىل أنظار جملسمك املوقر مرشوع 

وأغتمن هذه الفرصة ألتقدم . ي املتعلق مبجلس املستشارينالقانون التنظمي
gلشكر اجلزيل للك السـيدات والسادة املستشارين أعضاء جلنة العدل 
والترشيع وحقوق اإلنسان، ا´ين سامهوا مبشاركهتم الفعا² واإلجيابية يف 
إغناء مرشوع هذا القانون التنظميي، معربين بذ¸ عن ما عهد فهيم دامئا 

  .سؤولية والزتام إزاء القضا¼ الكربى اليت هتم مسـتقبل بالد من م 
إن مرشوع القانون التنظميي املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر أخذ 
بعني jعتبار عند صياغته عدة آراء واقرتاحات، تقدمت هبا الهيئات 
السـياسـية واملركز¼ت النقابية، ويه تعديالت تروم يف مجملها إجراء 

ات املقب£ يف جو تطبعه روح املسؤولية وتوفري رشوط الزناهة jسـتحقاق
  .واملصداقية للعملية jنتخابية وضامن سالمهتا

وقد اسـتلهم املرشوع جل مقتضياته من القانون التنظميي املتعلق 
مبجلس املستشارين اجلاري به العمل حاليا، مع احلرص عىل تفعيل أحاكم 

ا يرتبط مهنا gلرتكيبة اجلديدة Cلس اNسـتور اجلديد للمملكة، خاصة م
املستشارين وعدد أعضائه، كام أورد مجموعة من التجديدات املسـتوحاة من 
jجهتاد القضايئ الصادر يف امليدان jنتخايب وكذا من املامرسة jنتخابية 
ومن التعديالت اليت سـبق Cلسمك املوقر أن أدرÏا عىل مسـتوى 

  .القانون التنظميي املتعلق مبجلس النواباملقتضيات املامث£ من 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
تنفيذا ملقتضيات اNسـتور املرتبطة بإعادة النظر يف الرتكيبة احلالية 
Cلس املستشارين، يقرتح املرشوع حتديد عدد أعضاء جملس املستشارين 

ضو ينتخبون عىل صعيد Ïات اململكة ع 100، من بيهنم اعضو  120يف 
، والغرف اعضو  92من طرف هيئة  خبة Ïوية متثل امجلاعات الرتابية ب 

أعضاء  8عضوا واملنظامت املهنية للمشغلني األكرث متثيلية ب  20املهنية ب 
  .عضوا ميثلون الهيئة الناخبة الوطنية ملمثيل املأجورين 20و

ر ا´ي يدرج ممثيل املنظامت من اNسـتو  63ومعال بأحاكم الفصل 
املهنية للمشغلني األكرث متثيلية مضن تركيبة جملس املستشارين، يقرتح 
املرشوع املعايري اليت ينبغي اعÝدها يف حتديد مفهوم هذه املنظامت عىل 
املسـتوى اجلهوي، وحييل عىل نص تنظميي وضع القواعد املتعلقة بكيفية 

  .ن الهيئة الناخبة للمنظامت املذكورةحتديد عدد الناخبني ا´ين يؤلفو



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

2 

 )2011أكتوبر  25( 1432ذي القعدة  27

وفà يتعلق gلنظام jنتخايب، احتفظ املرشوع بأسلوب jقرتاع 
gلالحئة وgلمتثيل النسـيب عىل أساس أكرب قاعدة بقية، وكذا gلنسـبة للعتبة 

  .%3املطلوبة للمشاركة يف معلية توزيع املقاعد، واحملددة يف 
ملرشوع أن يكون األعضاء ا´ين وخبصوص أهلية الرتشـيح، يشرتط ا

تتألف مهنم لك هيئة من الهيئات الناخبة املمث£ يف جملس املستشارين 
املقيدين يف اللواحئ jنتخابية العامة، ومينع عىل لك  خب ينمتي ألكرث من 
هيئة واحدة أن يصوت أكرث من مرة واحدة برمس انتخاب أعضاء جملس 

 .املستشارين
ل املرشوع عىل توسـيع حاالت عدم األهلية ويف نفس السـياق، مع

للرتحش للعضوية يف جملس املستشارين يف مجموع أحناء اململكة بسبب مزاو² 
  .بعض الوظائف أو انهتاء مزاولهتا منذ أقل من سـنة يف îرخي jقرتاع

وإلجياد اآلليات الكفي£ بتخليق احلياة jنتخابية، ينص املرشوع عىل 
ا´ين صدر يف حقهم قرار عزل املسؤولية jنتدابية عدم أهلية األشخاص 

للرتحش لعضوية جملس املستشارين ملدة انتدابية اكم£، ابتداء من التارخي 
ويف هذا املنحى، أدرج املرشوع مضن . ا´ي يصري فيه قرار العزل هنائيا

احلاالت املوجبة لتجريد املستشار من عضوية جملس املستشارين حا² 
  .احملدد للمصاريف أو عدم إيداع جرد للمصاريف jنتخابية جتاوز السقف

وفà يتعلق حباالت التنايف، مت التنصيص عىل أن تتناىف العضوية يف 
جملس املستشارين مع صفة عضو يف احملمكة اNسـتورية أو اCلس 

ويف نفس اإلطار، يقرتح . jقتصادي وjجÝعي والبييئ ومع رئاسة Ïة
حاالت التنايف لعضوية يف جملس املستشارين مع مزاو²  املرشوع توسـيع

  .ýام غري متثيلية تؤدي عهنا األجرة دو² أجنبية
وخبصوص إيداع الترصحي gلرتشـيحات، أوجب املرشوع إرفاق 
الترصحيات gلرتشـيح بوصل دفع مبلغ الضامن وبشهادة القيد يف اللواحئ 

  .مقاýا jنتخابية وبنسخة من القرار القطعي القايض
وفà يتعلق gلرتشـيحات املودعة من طرف املغاربة املقميني خارج تراب 
اململكة برمس الهيئة الناخبة اليت ينمتون إلهيا، ينص املرشوع عىل إماكنية 

 3إدالهئم بنسخة من السجل العديل أو ما يعادلها مسلمة منذ أقل من 
  .أشهر من Nن اجلهة ا�تصة

سـبل الكفي£ بتدعمي المتثيلية النسوية مبجلس ويف إطار البحث عن ال 
املستشارين وانسجاما مع أحاكم اNسـتور اNاعية إىل إجياد اآلليات الكفي£ 
بتاكفؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج الوظائف jنتخابية، ينص 
املرشوع عىل اعÝد مبدأ التناوب بني اجلنسني gلنسـبة للواحئ الرتشـيح 

نطاق الهيئات الناخبة املمث£ يف اCلس املذكور، لكام تعلق األمر املقدمة يف 
  . بإجراء jنتخاب عن طريق jقرتاع gلالحئة

وهبدف عقلنة الرتشـيحات املودعة من طرف املرتحشني بدون انÝء 
سـيايس، يقرتح مرشوع القانون التنظميي رفع عدد التوقيعات املطلوبة 

ة Cالس امجلاعات الرتابية والغرف املهنية من للرتحش gمس الهيئات الناخب

  .%25إىل  20%
ويف إطار املالءمة مع األحاكم اجلديدة للقانون التنظميي املتعلق 
gألحزاب السـياسـية، مينع املرشوع قبول ترشـيح أي خشص غري انÝءه 

أو غرفة السـيايس ا´ي انتخب عىل أساسه عضو يف جملس جامعة ترابية 
نص عىل تطبيق نفس اإلجراء يف حق لك مرتحش برمس ممثيل ýنية، كام ي 

 .هيئة املأجورين غري انÝءه النقايب
ويف جمال ا�الفات املرتكبة مبناسـبات jنتخاgت والعقوgت املقرر لها، 
يقرتح املرشوع تشديد العقوgت السالبة للحرية والرفع من الغرامات املقررة 

  . gلنسـبة لبعض ا�الفات
حد من بعض املظاهر اليت متس برسية التصويت يقرتح املرشوع ولل

معاقبة ترسيب أوراق التصويت خارج قاعة التصويت قبل بدء معلية 
  .jقرتاع أو خالل إجرائه

وانسجاما مع التعديل ا´ي سـبق إدراجه يف القانون التنظميي املتعلق 
بإشعار  مبجلس النواب، يقرتح املرشوع حذف بطاقة الناخب وتعويضها

مكتوب يوجه إىل الناخب املعين إلخباره بعنوان مكتب التصويت ا´ي 
سـيصوت فيه والتنصيص عىل أن هذا اإلشعار ال يعترب رضوري للتصويت 
مع إدراج مقتىض ينص عىل اعÝد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها وثيقة 

  .رمسية إلثبات هوية الناخب
ن تعيني الرؤساء وأعضاء ويف نفس اإلطار، ينص املرشوع عىل أ

ماكتب التصويت يمت من طرف وايل اجلهة ومن ينوب عنه لهذه الغاية، كام 
أورد مقتىض يسمح بتعيني املاكتب املركزية بكيفية مسـتق£ عن ماكتب 

  .التصويت
وتسهيال لعملية حترير حمارض ماكتب التصويت gلرسعة املطلوبة مع 

وع تضمني املطبوع اخلاص مبحرض تفادي األخطاء املادية، يقرتح املرش 
العمليات jنتخابية املسمل لرؤساء ماكتب التصويت البيا ت اخلاصة بلواحئ 

  .الرتشـيح أو املرتحشني املسجلني يف اNوائر jنتخابية
وفà يتعلق gملنازعات jنتخابية، فقد أورد املرشوع مقتىض جديدا 

دائية للبت يف الطعون، اكلطعن يمتثل يف خفض األجل احملدد للمحمكة jبت
  . ساعة 24أ¼م إىل  3املتعلق بقرار رفض الرتشـيح من 

ولتفادي التأخري ا´ي قد حيصل يف أعداد أوراق التصويت الفريدة 
بسبب الطعن gالسـتئناف يف حمك احملمكة jبتدائية املتعلقة برفض 

، ينص الرتشـيح أو بسبب الطعن من طرف الغري يف قرار قبول الرتشـيح
املرشوع عىل أنه ال ميكن الطعن يف حمك احملمكة jبتدائية أو املنازعة يف 

  . قرار قبول الرتشـيح إال أمام احملمكة اNسـتورية
وخبصوص األحاكم املرتبطة بتعويض املستشارين لالنتخاgت اجلزئية، 
يقرتح مرشوع القانون التنظميي تدقيق املقتضيات اخلاصة مبلء املقاعد 

رة مع حتديد احلاالت اليت تسـتوجب إجراء انتخاgت جزئية أو الشاغ
ويف هذا اإلطار، أورد املرشوع مقتىض . تقتيض تفعيل مسطرة التعويض
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جديد ينص عىل جتريد املستشار ا´ي ختىل عن انÝئه السـيايس أو النقايب 
 ا´ي ترحش gمس jنتخاgت أو ختىل عن الفريق أو عىل اCموعة الربملانية

  . اليت ينمتي إلهيا من العضوية يف جملس املستشارين
ويف ما يتعلق بمتويل امحلالت jنتخابية للمرتحشني، يتضمن املرشوع 
مقتضيات جديدة تلزم املرتحشني gاللزتام بسقف املصاريف jنتخابية 
ووضع بيان مفصل ملصادر متويل امحلالت jنتخابية وكذا وضع جرد للمبالغ 

ويف هذا الصدد، يسـند املرشوع إىل . ا أثناء امحلالت املذكورةاليت رصفوه
لك مستشار خالف  إعذارالرئيس األول للمجلس األعىل للحساgت ýمة 

يوما  90املقتضيات املذكورة قصد اإلدالء gلو3ئق املطلوبة داخل أجل 
حتت طائ£ حتريك مسطرة اإلعالن عن جتريده من  اإلعذارابتداء من îرخي 

  .يته مبجلس املستشارينعضو 
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
تلمك أمه مضامني مرشوع القانون التنظميي املعروض عىل أنظار جملسمك 

 ،وهبذه املناسـبة. املوقر، وكذا املقتضيات اجلديدة والضام ت اليت جاء هبا
انتظارات وتطلعات املواطنني  أود أن أؤكد مرة أخرى أن جناحنا يف حتقيق

املغاربة مبختلف رشاحئهم، يقتيض منا مجيعا ومن مجيع املتدخلني يف العملية 
jنتخابية، من سلطات معومية وأحزاب سـياسـية ومنظامت نقابية 
ومكو ت اCمتع املدين ووسائل اإلعالم، التحيل gملسؤولية ووضع املصلحة 

مة األولو¼ت، وذ¸ يف أفق ترسـيخ دعامئ العليا للوطن واملواطنني يف مقد
اNميقراطية يف بالد  وjرتقاء gملامرسة jنتخابية الوطنية طبقا للتوجهيات 

  .امللكية السامية لصاحب اجلال² امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
أفتح gب املناقشة، اللكمة ألحد السادة  .شكرا السـيد الوزير

املستشارين عن فرق jسـتقالل والتحالف jشرتايك وjحتاد 
  .التقارير وزعت؟ إذن اللكمة للسـيد املستشار اللبار... jشرتايك

        ::::املستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللباراملستشار السـيد عبد السالم اللبار
  .شكرا السـيد الرئيس

 السـيد الوزير،
  إخواين املستشارين، 

  شارات،أخوايت املست 
أترشف gمس فرق الكت£ اNميقراطية املكونة من الفريق jسـتقاليل 
والفريق jشرتايك وفريق التحالف jشرتايك أن أسامه يف مناقشة مرشوع 

املتعلق مبجلس املستشارين، وا´ي يأيت يف  28.11القانون التنظميي رمق 
سـà ت� الواردة سـياق إنزال املقتضيات الواردة يف اNسـتور اجلديد، وال 

  .منه 176يف منطوق املادة 

  السـيد الرئيس، 
بداية البد أن نشـيد gلعمل اجلاد واملضين ا´ي تقوم به احلكومة ممث£ 
يف وزارة اNاخلية يف إطار التشاور املكثف مع مجيع الفعاليات السـياسـية 

Nفع والنقابية وأعضاء اCمتع املدين لتزنيل مقتضيات اNسـتور اجلديد وا
بعج£ اإلصالح مبا يتالءم وطبيعة املرح£ السـياسـية اليت متر مهنا بالد ، 
كام أنوه مبسـتوى النقاش اجلاد واملسؤول ا´ي ومس jجÝعات واللقاءات 
التشاورية يف اإلعداد �تلف املشاريع ذات الص£ gلعملية jنتخابية، واليت 

  .ما دون سواها مت فهيا تغليب املصلحة العليا للوطن عىل
لكننا gملقابل، نتأسف للكيفية اليت مت وفقها اإلعداد ملرشوع القانون 
التنظميي املتعلق مبجلس املستشارين، وا´ي مت اسـتثناؤه من معلية 
التشاور وتغييب مكو ته وأمهيته، بل تبخيس اCهودات اليت اضطلع هبا 

قوانني، اكن لها  جملس املستشارين خبصوص مناقشة وتعديل عدة مشاريع
الوقع jجيايب والهادف عىل خمتلف رشاحئ اCمتع املغريب مكدونة الشغل 
وقانون املسطرة اجلنائية ومدونة السري وقانون الوظيفة العمومية وغريها من 
القوانني اليت اكنت بلسام شافيا يف نفوس عامة املواطنني، مما جيسد مفهوم 

  . جال² امل� محمد السادس نرصه هللا وأيدهاحلاكمة الفعلية اليت  دى هبا 
ويف ارتباط طبعا gملواطنني ومشاركة مهوýم والبحث عن معاجلهتا 
وا´ي ارتأى نظره السديد اإلبقاء عىل النظام الثنائية الربملانية والمتثيلية 
النقابية والغرف املهنية داخل هذا اCلس املوقر، وهو أكرب مكسب وأعظم 

  .اNور اإلجيايب لعمل جملسـنا املوقراعزتاز مشل 
  السـيد الرئيس،

وحنن نسـتعد ملواكبة اإلصالحات اجلديدة املقب£ وراء جال² امل�، 
ويف ظل jنتظارات الوطنية واNولية اليت خرج املغرب مهنا منترصا، 
وامحلد *، بتجربة رائدة عىل مسـتوى الثنائية الربملانية،  لت إجعاب امجليع 

منوذجا يقتدى به، خاصة يف اNول اليت تعمتد اNميقراطية احلقة،  وأصبحت
واليت متكنت هذه اNول طبعا من معاجلة التغيريات اليت طرأت عىل جملس 
املستشارين أو عىل هذا اCلس بلك موضوعية من خالل اعÝد مقاربة 

  .التدرج يف جتديد أعضائه
ا وحمور¼ يف تثبيت املامرسة لقد أحضت الغرفة الثانية اليوم فاعال أساسـي

اNميقراطية، ورشياك رئيسـيا ال حميد عنه لبناء املرشوع التمنوي وتدعمي 
املسار اNميقراطي أو اNميقراطية احلقيقية املبنية عىل التعددية والزناهة 
والشفافية، ´¸ اكن من الواجب أن حتظى مباكنهتا الطبيعية والالئقة يف 

 وgعتبارها مؤسسة للحمكة وبوصفها مؤسسة النسق السـيايس املغريب
للمراقبة والترشيع، ´¸ وجب إقرار هذا املرشوع فà ميكن من تطوير 
ألداء المتثيل الرقايب الترشيعي واNبلومايس للمؤسسة الربملانية يف بالد  يف 

 .إطار مناخ دميقراطي حصي وخالق
  السـيد الرئيس،

² امل� من خالل خطبه التارخيية متاشـيا مع التوجهيات السامية جلال
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ومن منطق غريتنا الوطنية، اكن جتند  الالمرشوط وراء جاللته إلجنا/ا 
خدمة للوطن وتفانيا يف اNفاع عن مقدساته، كام سامه جملس املستشارين 
مع مجيع املغاربة يف التحفزي والتكبري ملرشوع اNسـتور احلايل دومنا 

اعتبار أن املصلحة العليا للوطن تبقى فوق  اسـتحضار املصلحة اخلاصة عىل
لك اعتبار، آملني يف معاجلة خصوصيات جملسـنا املوقر يف إطار حوار بناء 
تراعى من خال� خصوصية الظرفية دون التفريط يف الثوابت األساسـية 
للمجمتع املغريب وصوته اNامئ، وذ¸ من خالل معل جملسـنا املوقر وجتاوبه 

  .كو ت الشعب املغريباملطلق مع خمتلف م
  السـيد الرئيس،

حىت ال يفوتين، gمس فريق الكت£ اNميقراطية، أن أنوه Cgهودات 
اجلبارة اليت قام هبا السـيد وزير اNاخلية احملرتم أثناء مناقشة مرشوع 
القانون التنظميي Cلسـنا املوقر، حيث عرب السـيد الوزير مشكورا عىل 

الت أعضاء اللجنة املوقرة وأgن عن اسـتعداده جتاوبه وتفهمه �تلف تدخ
هنا إنصاف مكو ت جملس أملواكبة اإلصالحات والتغيريات اليت من ش

املستشارين مبا خيدم الصاحل العام، اليشء ا´ي قوبل gرتياح كبري Nى 
. مجيع مكو ت اCلس وفتح gب األمل يف إجناح التجربة املغربية الرائدة

لألخ أو للسـيد رئيس جلنة العدل والترشيع والطامق  الشكر موصول كذ¸
  .املساعد � عىل جمهوداته الكبرية وسعة صدره

  السـيد الرئيس، 
ختاما إن تصويتنا اإلجيايب عىل املرشوع هو تأكيد الخنراطنا يف 
اCهودات املبذو² من طرف الربملان واحلكومة، حتت القيادة الرشـيدة 

محمد السادس أدامه هللا عزه، من أجل اكÝل  لصاحب اجلال² جال² امل�
ورش تزنيل مقتضيات اNسـتور ومواص£ اإلصالحات املنشودة، ولكنا 
أمل، شأننا شأن مجيع املغاربة، يف اإلنصاف وحماربة لك أشاكل المتيزي 

  . واإلحباط، ولهذا سـيكون تصويتنا gإلجياب
  .شكرا والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::سةسةسةسةالسـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل السـيد رئيس اجلل 
اللكمة ألحد السادة املستشارين عن فرق . شكرا السـيد املستشار

 10التجمع اNسـتوري املوحد واحلركة الشعبية واألصا² واملعارصة يف إطار 
  .دقائق

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،
  ملستشارون احملرتمون،السـيدات والسادة ا

يرشفين أن أتناول اللكمة gمس فرق األصا² واملعارصة، التجمع 
اNسـتوري املوحد، والفريق احلريك يف مناقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

هذا املرشوع ا´ي يدخل يف إطار . املتعلق مبجلس املستشارين 28.11
بهتييء املناخ العام إلجراء إعداد التدابري الترشيعية والتنظميية املرتبطة 

املستشارين وفق األحاكم الواردة يف اNسـتور اجلديد جملس انتخاب أعضاء 
للبالد فà يتعلق بشأن مصادقة الربملان احلايل عىل القوانني jنتخابية 

 176الرضورية إلقامة غرفيت الربملان املقبل وحتديدا وفق مقتضيات املادة 
 .من اNسـتور
  س،السـيد الرئي

إن موافقتنا عىل هذا املرشوع قانون تنظميي تمن عن صدق الزتامنا 
كهيئات سـياسـية مسؤو² من خالل اخنراطنا ومسامهتنا الفعا² واإلجيابية 
يف مجمل اإلصالحات السـياسـية اليت تعيشها بالد ، بدءا gإلصالح 

يف  اNسـتوري العميق ا´ي اعتربه امجليع مبثابة نق£ نوعية وثورة هادئة
îرخي املغرب السـيايس املعارص بقيادة جال² امل� محمد السادس نرصه 

  .هللا
ومن خالل اقتناعنا الراخس يف فرقنا مبا هو جوهري يف هذا اإلصالح 
وهو التزنيل السلمي واحلقيقي ملقتضيات هذا اNسـتور ا´ي  ل ثقة املغاربة، 

شارين يشلك حلقة وgلتايل فإن القانون التنظميي اخلاص مبجلس املست 
أساسـية مضن النصوص الترشيعية الهادفة إىل تزنيل اإلصالحات 
اNسـتورية واملؤسساتية اليت من شأهنا إفراز مؤسسة ترشيعية  حجة وذات 

  .مصداقية
  السـيد الرئيس،

إننا نعتقد جازمني أن الثنائية الربملانية تشلك مقاربة ترشيعية ورقابية 
اNميقراطية ولها مدلولها السـيايس واملؤسسايت، رفيعة يف العديد من اNول 

وقد اخنرطت بالد  مضن هذا التوجه وعيا مهنا بأمهية العمل هبذا النظام ملا 
� من فوائد عىل مسـتوى أجرأة السـياسات العمومية ومراقبهتا يف شلك 
قواعد ومبادئ قانونية، قواýا التفاعل اإلجيايب والتاكمل يف إطار 

سسة عىل حدة، وهبدف أيضا إصدار ترشيعات جيدة خصوصيات لك مؤ 
و جعة تكون لها آ3ر ملموسة عىل املسـتوى jقتصادي وjجÝعي 

  .والبييئ
إن شـبه اإلجامع الوطين ا´ي حصل حول اNسـتور اجلديد ا´ي جاء 
بإصالحات جوهرية وجد متقدمة، يتطلب منا مجيعا، حكومة وأحزاب 

عنية، احلرص عىل تزنيل هذا املرشوع قانون سـياسـية ومجيع الفعاليات امل 
تنظميي املمكل ل�سـتور مبا يعطي الثقة للشعب املغريب يف هذه للمرح£ 

اNقيقة ذات الرها ت الكبرية اكمل مدلولها املؤسسايت واNميقراطي، وذ¸ 
gلقطع مع مجيع أشاكل الفساد السـيايس وتأمني ولوج جملس املستشارين 

والقدرات املهنية العالية وجع> مؤسسة تعكس حبق متثيلية لفائدة الكفاءات 
  .دميقراطية أساسها صناديق jقرتاع

  السـيد الرئيس،
يف إطار ختليق احلياة السـياسـية، فإننا نمثن لك املقتضيات الزجرية 
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الرادعة للك ا�الفني لها أثناء إجراء العمليات jنتخابية مبختلف مراحلها، 
إىل املزيد من احليطة واحلذر وحتريك مجيع املساطر  وندعو من Ïة أخرى

واإلجراءات اليت خيولها القانون للسلطة املرشفة عىل هذه العملية لضامن 
سالمة jنتخاgت املقب£، واحلرص كذ¸ عىل أن تكون المتثيلية 
السـياسـية يف امجلاعات الرتابية واCالس اجلهوية والغرف املهنية أو متثيليات 

ار حتالفات سـياسـية قبلية أو بعدية رشيطة أن تكون متجانسة يف يف إط
براجمها وتوÏاهتا، وهو ما يسعى التحالف من أجل اNميقراطية إىل 
التأسيس � يف إطار املسامهة يف خلق تقاطبات حزبية بعائالت سـياسـية 
جتمعها أهداف مشرتكة، وهو التحالف ا´ي يؤكد من جديد عىل أنه ليس 

أحد أو هيدف عزل أحد أو إقصاء هذا الطرف أو ذاك، وإمنا موÏا ضد 
هو استرشاف للمسـتقبل يف أفق مأسسة ثقافة األقطاب احلزبية، gعتبارها 
السبيل األمثل واألقوم إلعادة الثقة يف العمل السـيايس وjخنراط يف 
األحزاب السـياسـية اليت أولكها اNسـتور وحدها ممارسة السلطة وتدبري 

 .عام الوطين واحمليلالشأن ال
إن مهنجية التشاور يف إعداد هذا املرشوع القانون التنظميي وgيق 
املشاريع األخرى ذات الص£ بتوفري املناخ واألجواء املالمئني إلجراء 
jسـتحقاقات املقب£، جعلتنا ننخرط يف هذه اNينامية، متفهمني 

  .اإلصالحات اإلكراهات، مؤمنني يف نفس الوقت مبهنجية التدرج يف
وهبذه املناسـبة، نسجل gرتياح كبري القرار املليك السايم الرايم إىل 
احلفاظ عىل متثيلية الغرف املهنية والهيئات النقابية مضن تركيبة جملس 
املستشارين يف إطار التحكمي ا´ي رفع إىل جاللته، وهو قرار حكمي، � 

د¼ فقط، gإلضافة إىل مدلول اقتصادي واجÝعي وليس مدلوال متثيليا عد
  . خلق نوع من التوازن ما بني ما هو اجÝعي ومتثييل وقطاعي

كام أنه قرار سـيعزز برؤية مندجمة اختصاصات وتركيبة جملس 
املستشارين بإرشاك املنظامت املهنية للمشغلني األكرث متثيلية يف تركيبة هذا 

ت العمومية، اCلس، وذ¸ هبدف إغناء احلوار والنقاش حول السـياسا
ويه رؤية مسـتوحاة من اNسـتور اجلديد ا´ي ينص عىل املقاربة التشاركية 

  .اإلدماجية �تلف اآلراء والتوÏات ýام اكن موقعها

نمتىن أن تصدق النوا¼ وأن تسـتعد مجيع األطراف املعنية من حتمل 

غريب مسؤوليهتا اكم£، وأن تنخرط حبسن نية وبنظرة جديدة لواقع جممتعنا امل
يف إجناح هذه احملطة التارخيية اليت نعول علهيا مجيعا من أجل تزنيل حقيقي 

  .ملقتضيات اNسـتور اجلديد
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة املستشارين عن الفريق . شكرا للسـيد املستشار

  .دقائق 5الفيدرايل، يف إطار 

        ::::املستشار السـيد عبد املا¸ أفر¼طاملستشار السـيد عبد املا¸ أفر¼طاملستشار السـيد عبد املا¸ أفر¼طاملستشار السـيد عبد املا¸ أفر¼ط
  .السـيد الرئيسشكرا 

  السـيد الوزير،
  السـيدة الوزيرة،

  السـيدات والسادة املستشارون،
يرشفين أن أتدخل gمس الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية مبناسـبة 

املتعلق gلقانون التنظميي Cلس  28.11مناقشة مرشوع القانون رمق 
  .املستشارين

  السـيد الرئيس، 
إطار اسـتكامل القوانني املؤطرة  ال شك أن هذا القانون يأيت يف

 .لالسـتحقاقات املقب£، وذ¸ تزنيال ملقتضيات اNسـتور اجلديد لبالد 
والبد أيضا من التذكري gللغط ا´ي راج حول هاته املؤسسة وا´ي يطرح 

تركيبة وهيلكة  ،أكرث من تساؤل حول من � مصلحة تقزمي دورها
ردة غرفة تسجيل، وîرة أخرى وصالحيات، فتارة هناك من يقول أهنا جم

هناك من يعتربها معط£ لإلنتاج الترشيعي، خاصة عندما تكون هناك 
  . بعض التعديالت اليت تفرض قراءة 3نية من طرف جملس النواب

وحنن نؤكد أننا  ضلنا كفريق فيدرايل من أجل أال مترر بعض القوانني 
ا، بل وأن الفضل يرجع ذات الطابع jجÝعي gلصيغة احملا² عىل جملسـن

لهذه املؤسسة يف إخراج العديد من القوانني jجÝعية أو مراجعة بعضها ملا 
فهيا مصلحة الطبقة العام£ ومعوم املواطنني، وهنا أذكر مبدونة الشغل 

  . ومدونة التغطية الصحية، بل ولك املدو ت حىت ال أطيل
قابية من أجل اسـمترار انطالقا من هذا لكه، دافعنا كفريق ومكركز¼ت ن

تواجد  هبذه املؤسسة، وذ¸ لكوننا نعتربها واÏة من الواÏات النضالية 
اليت تسمح بإسامع صوت الطبقة العام£ من Ïة وصوت امجلاهري الشعبية 

  .من Ïة 3نية
  السـيد الرئيس،

gلقدر ا´ي نمثن فيه بعض إجيابيات هذا اCلس، gلقدر نفسه حنتج 
الغياب املتواصل للعديد من السادة املستشارين، وا´ين ال وبشدة عىل 

نرامه إال يف اجللسة jفتتاحية للربملان اليت يرتأسها صاحب اجلال² أو 
عندما يمت jستنجاد هبم إلنقاذ احلكومة وأغلبيهتا إgن التصويت عىل بعض 
ا املشاريع، حيث يكون هناك استنفار اسـتثنايئ السـتقدام بعضهم، من هن

أمل يسئ أمثال هؤالء للمؤسسة؟ ما دور األحزاب السـياسـية يف : نتساءل
تأطري وحماسـبة برملانيهيا؟ ما يه الظروف والرشوط واملعايري اليت تعمتدها 
األحزاب يف منح تزكياهتا؟ كيف ميكن أن نستسـيغ اليوم أن يقدم البعض 

ن النتيجة اسـتقالته من جملس املستشارين للظفر مبقعد مبجلس النواب وكأ
حمسومة سلفا لفائدته بل وأن بعضهم ملا تناىه إىل علمه أنه لن حيصل عىل 
تزكية حزبه، جاء ýروال لسحب اسـتقالته؟ ممارسات تفقد مشهد  
السـيايس وتفقد مشهد  احلزيب املصداقية املنشودة اليت ما أحوجنا إلهيا 
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  .د  اليوماليوم يف ظل احلراك السـيايس وjجÝعي ا´ي تعيشه بال
  السـيد الوزير، 

وكام عرب  عىل ذ¸ يف عدة مناسـبات، فإننا نؤمن حىت النخاع 
بإسرتاتيجية النضال اNميقراطي أي التغيري من داخل املؤسسات، بل ونظرا 
لكوننا حيدو  األمل ولك األمل يف أن ننعم مجيعا مكغاربة، ولو للحظة 

ات حقيقية وقوية وطبعا هذا واحدة، بدميقراطية حقيقية، تفرز لنا مؤسس
لن يتأىت إال من خالل إبعاد لك الفاسدين واملفسدين عن هاته املؤسسات 

  .ولك جتار jنتخاgت ومسـتعميل املال
ونمتىن أال يكون هذا خطاب فقط يقال عىل هاته املنصة، بل أن يمت 
ترمجة هذا اخلطاب عىل مسـتوى الواقع يف أحزابنا، وطبعا كام قلت هؤالء 

لفاسدين واملفسدين نعتربمه أسـباب لك املآيس واملعا ة اليت يعيشها مغربنا ا
  .اليوم

وأخريا، اسـتحضارا منا لهذه الظرفية اNقيقة وjسـتثنائية اليت متر مهنا 
بالد ، فإننا وكام عرب  عىل ذ¸ يف اللجنة وبلك مسؤولية وبلك روح 

  . وطنية، تعاملنا بشلك إجيايب مع هذا املرشوع
  .شكرا عىل حسن إصغائمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد الرئيس، اللكمة ألحد السادة املستشارين عن مجموعة 

  .jحتاد الوطين للشغل gملغرب

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة الوزيرة،
  األخت املستشارة،

  ين،إخواين املستشار 
gمس مجموعة jحتاد الوطين للشغل gملغرب، ويف غياب الزميل ا´ي 
اكن سـيقدم هاته الورقة، أقول gختصار فà يرتبط هبذا القانون التنظميي 
اخلاص مبجلسـنا املوقر، أوال نمثن غاليا لك املبادرات الرامية إىل تعزيز دو² 

بناء اNميقراطي وجتسد احلق والقانون من خالل تزنيل قوانني تسامه يف ال 
حقيقة شJ ومضمو  روح اNسـتور ا´ي تشبث به املغاربة وصوتوا 

  .لصاحله
3نيا، ومن خالل هاذ املنطلق ومن خالل السـياقات jجÝعية 
املرتامكة والسـياقات السـياسـية سلبا وإجياg اليت تفتعل يف ساحتنا الوطنية 

> من جتاوزات هنا وهنا، ورمغ لك املالحظات ورمغ لك ما ميكن تسجي
لكن يبقى طموحنا وأملنا أن نعيش مغرg جديدا بلك ما حتم> اللكمة من 

ه، يمعىن، مغرب جيدد خنبه، مغرب يسعى إىل حتقيق مطالب مواطن 

واملسؤولية تنطلق من لك واحد منا ومن هاته الغرفة املوقرة، ال أقول جيب 
دام أن جال² امل� أعاد أن نعيد لها jعتبار ولكن جيب أن تعزز ما

مكو هتا بعد امللمتس ا´ي رفع إليه من طرف النقاgت، ونقدر غاليا هاته 
املبادرة يف الوقت وحنن كنقاgت واكحتاد وطين للشغل gملغرب، كنا قاب 
قوسني أو أدىن من مغادرة هاته، فل> الشكر وجلال² امل� كذ¸ الشكر 

  .عىل هاته املبادرة
الوزير، هذا اجلانب تتبعه مالحظات، من بني لكن، السـيد 

املالحظات جسلناها يف اللجان ونقولها كذ¸ أن اNور النقايب سيبقى دورا 
أساسـيا وحمور¼ يف جممتعنا، وخاصة داخل هاته الغرفة، ال أحتاج أن أذكر 
بلك املبادرات اليت قامت هبا النقاgت، وبلك املشاريع اليت سامهت يف 

  .1996بدايهتا يف إخراÏا منذ 
و´¸، حنن نقول هذا اNور جيب أن يعزز، واكن بود  أن يعزز من 
خالل متثيلية نقابية وازنة مرتفعة، لكن حنن نقدر اإلكراهات، ونقدر لك 

أكيد أنه سـتكون عند  إشاكالت ولكن . التداعيات املرتبطة هباته الغرفة
gحلضور الفاعل أقولها، وgلتحدي وgإلرادة وg ملسامهة الفاع£ والناجعة

أقولها، أننا سـنعيد jعتبار لهاته الغرفة ومن جديد، ورمغ العدد احملدد يف 
أننا سـنعطي لها قمية ووز  قل من عند أنفسـنا ومن عند أنفسمك،  120

نسأل هللا سـبحانه وتعاىل التوفيق، رمغ املالحظات قدمنا تعديالت مل 
  . اب فإننا منتنع عن التصويت لهذا القانونتؤخذ بعني jعتبار، لهاته األسـب

  .وشكرا

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

  :ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع
املادة األوىل، ورد بشأهنا تعديالن من مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل 

  .gملغرب، اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  رئيس،السـيد ال

  ...التعديل ا´ي نقدمه

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .تعديلني

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
التعديل األول يتعلق . تعديالت 4تعديلني، ال عند  تعديل، عند  

 120يتألف جملس املستشارين من : "gملادة األوىل اكين عند  تعديل
   :التالية اتعضوا ينتخبون وفق القواعد والكيفي

   :األعضاء مبجلس املستشارين عىل الهيئات الناخبة كام ييل يوزع
   ؛كذا بدون تعديل ...عضوا 72 -
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عضوا تنتخهبم يف لك Ïة هيئة  خبة واحدة تتألف من مجموع  20 -
   ؛املنتخبني يف الغرف املهنية

أعضاء تنتخهبم عىل الصعيد الوطين هيئة  خبة مكونة من ممثيل الهيئات  -
   ؛حذف األكرث متثيلية ")املشغلني(هنية واملنظامت امل 

عضوا تنتخهبم عىل الصعيد الوطين هيئة  خبة مكونة من ممثيل  24مث 
  .املأجورين

  : التعليل
الرفع من العدد ا�صص للهيئات النقابية مقابل خفض العدد ا�صص  -

  للمنظامت املهنية للمشغلني؛ 
ثيلية عىل اعتبار أن قاعدة الهيئة احرتام مبدأ اNميقراطية واملساواة يف المت  -

الناخبة gلنسـبة لالحئة الوطنية للمأجورين أكرث اتساعا من قاعدة الهيئة 
  الناخبة يف املنظامت املهنية للمشغلني؛ 

التداخل يف المتثيلية فà خيص الغرف املهنية واملنظامت املهنية للمشغلني  -
ثيل يف جملس املستشارين عن األكرث متثيال مبا يسمح لهذه األخرية gلمت 

  طريق الغرف املهنية أيضا؛
مث انتخاب ممثيل املشغلني يمت يف إطار الالحئة الوطنية النعدام أي متثيلية  -

  Ïوية أو حملية؛ 
مث حذف األكرث متثيال gلنسـبة للمنظامت املهنية للمشغلني وذ¸ لفتح  -

، شأهنا يف ذ¸ شأن ممثيل التباري احلر بني مجيع املنظامت املهنية للمشغلني
املأجورين، وأيضا ألن هذه jنتخاgت يه اليت سـتفرز املنظامت األكرث 

  .متثيلية

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

        ::::السـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخلية
  .التعديالت مرفوضة. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  :أعرض التعديلني للتصويت

  ؛1= املوافقون 
  ؛87= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 

  :أعرض املادة األوىل كام وردت يف املرشوع
  ؛87= املوافقون 

  ؛1= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 

  .مل يرد بشأهنام تعديل 31،  حىت لـ 3، 2املواد 
  :31إىل املادة  2أعرضها للتصويت من املادة 

  .اإلجامع: املوافقون

ورد بشأهنا تعديال من مجموعة jحتاد الوطين للشغل  32ة املاد
  ...gملغرب، اللكمة لليس

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
تبتدئ الفرتة ا�صصة للحم£ jنتخابية يف الساعة األوىل : "32املادة 

هذا هو التعديل، " من اليوم اخلامس عرش ا´ي يسـبق îرخي jقرتاع
  .البايق بدون تغيري

متكني املنظامت النقابية من القيام حبملهتا jنتخابية خالل فرتة : عليلالت 
زمنية معقو² عىل اعتبار اتساع قاعدة الهيئة الناخبة عىل الصعيد الوطين 

  .وصعوبة التواصل يف هذه الفرتة الزمنية القصرية

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخلية
  .التعديل مرفوض

        ::::لسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةلسـيد رئيس اجللسةاااا
  :أعرض التعديل للتصويت. شكرا

  ؛1= املوافقون 
  ؛87= املعارضون 
  ال أحد= املمتنعون

  ...للتصويت كام وردت يف النص 32أعرض املادة 

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد األنصاريد األنصاريد األنصاريد األنصاري
بعد التصويت عىل التعديل، ال بد أن يشار ويقال من طرف الرئيس 

 وردت يف املرشوع، هاذ اليش راه ýم رفض التعديل قبل عرض املادة كام
التعديل رفض ... يف التسجيل، ما خصناش يبقى يتسجل علينا تنقفزو عىل

  .تيخص ترصح هبا الرئاسة، عاد تندوزو للامدة كام وردت يف املرشوع

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .أستسمح السـيد املستشار

  :للتصويت كام وردت يف النص 32أعرض املادة 
  ؛87 =املوافقون 

  ؛1= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 

  :ب 32إذن وافق اCلس عىل املادة 
  ؛87= املوافقون 

  ؛1= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 
  .اإلجامع: مل يرد بشأهنام تعديل 73إىل املادة  33من املادة 

ورد بشأهنا تعديل من مجموعة jحتاد الوطين للشغل  74املادة 
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  .للمستشارgملغرب، اللكمة 

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
يفتح : g74لنسـبة للتعديل ا´ي تقدمه مجموعة jحتاد الوطين، املادة 

jقرتاع يف الساعة الثامنة والنصف صباحا وينهتـي مبجرد ما يصوت 
الناخبون املنمتون ملكتب التصويت وعىل أبعد تقدير يف الساعة السادسة 

  .مساء، البايق دون تعديل
مراعاة خصوصيات انتخاب ممثيل املأجورين وشساعة اCال : عليلالت 

  .الرتايب ا´ي تغطيه ماكتب التصويت
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  :أعرض التعديل للتصويت

  ؛1= املوافقون 
  ؛87= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون

  .رفض التعديل
  :للتصويت كام وردت 74أعرض املادة 

  ؛87= املوافقون 
  ؛1= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون

  :إذن قبلت املادة كام وردت يف املرشوع اكلتايل
  ؛87= املوافقون 

  ؛1= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون
  .اإلجامع: يرد يف شأهنا أي تعديل مل 99إىل املادة  75من املادة 

  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
  ؛87= املوافقون 

  ال أحد؛= املعارضون 
  .1= املمتنعون 

يتعلق  28.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .موافق ومعارضة ال أحد و امتناع واحد 87مبجلس املستشارين ب 

يتعلق  59.11عىل مرشوع قانون تنظميي رمق ننتقل ل�راسة والتصويت 
  .اللكمة للحكومة لتقدمي املرشوع. gنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية

        

        ::::السـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخلية
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ي يسـند إىل يف إطار تزنيل أحاكم اNسـتور اجلديد للمملكة، ا´
جمليس الربملان القامئني حاليا عىل وجه اخلصوص إقرار القوانني الالزمة 
لتنصيب جمليس الربملان اجلديدين، يرشفين أن أعرض عىل أنظار جملسمك 
املوقر مرشوع القانون التنظميي املتعلق gنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات 

كر للك السـيدات والسادة وأود يف البداية، أن أتقدم جبزيل الش. الرتابية
املستشارين أعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان احملرتمني عىل 
مشاركهتم الفعا² واإلجيابية يف إغناء النقاش العام خالل اجللسات اليت 

  .خصصهتا Nراسة هذا املرشوع
مادة موزعة  162وخبصوص الهيلكة العامة للمرشوع ا´ي يشـمتل عىل 

املتعلق مبدونة  97.09فقد تبنت نفس هيلكة القانون رمق أقسام،  4عىل 
jنتخاgت، حيث تضمن القسم األول منه أحاكم مشرتكة هتم يف نفس 
اآلن انتخاب أعضاء جمالس اجلهات وانتخاب أعضاء جمالس العامالت 
واألقالمي وانتخاب أعضاء جمالس امجلاعات واملقاطعات، بيV تناول القسم 

اخلاصة gنتخاب لك صنف من أصناف اCالس الرتابية، يف  الثاين األحاكم
حني تطرق القسم الثالث لألحاكم املتعلقة بمتويل امحلالت jنتخابية 

  .للمرتحشني، أما القسم الرابع فيشـمتل عىل أحاكم انتقالية
وقد معد املرشوع يف القسم األول منه إىل jحتفاظ مبدة jنتداب 

نوات gلنسـبة ألعضاء جمالس اجلهات وأعضاء احملددة حاليا يف ست سـ 
جمالس العامالت واألقالمي وأعضاء جمالس امجلاعات واملقاطعات، كام حدد 

  .سن الرتحش يف بلوغ سن الرشد القانونية معال بأحاكم اNسـتور
وخبصوص األهلية jنتخابية، نص املرشوع عىل عدم أهلية األشخاص 

ملسؤولية jنتدابية للرتحش لالنتخاب ا´ين صدر يف حقهم قرار عزل من ا
  .طي£ مدة انتدابية اكم£

وخبصوص إيداع الترصحيات gلرتشـيح، نص املرشوع عىل عدم قبول 
لواحئ الرتشـيح اليت تتضمن أسامء أشخاص ينمتون ألكرث من حزب سـيايس 
واحد أو تتضمن يف نفس اآلن ترشـيحات مقدمة بزتكية من حزب سـيايس 

بدون انÝء سـيايس، وذ¸ gلنسـبة لالنتخاgت  وترشـيحات ألشخاص
  .اخلاصة مبجالس اجلهات وجمالس العامالت اخلاضعة لنظام jقرتاع gلالحئة

وفà يتعلق gلتصويت، معل املرشع عىل تكريس أحاكم اNسـتور 
املرتبطة حبق املغاربة املقميني خارج تراب اململكة يف الرتحش لالنتخاgت، مع 

لفئة من املواطنني واملواطنات حق املشاركة يف jنتخاgت ختويل هذه ا
العامة املبارشة داخل الرتاب الوطين، إما بكيفية مبارشة أو عن طريق 
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  .الواك² انطالقا من ب�ان اإلقامة
وعالقة بعملية التصويت، تبىن املرشوع البطاقة الوطنية للتعريف وثيقة 

  .اء بطاقة الناخبفريدة للمشاركة يف معلية التصويت وإلغ
وهبدف تيسري معلية إعداد التصويت، نص املرشوع عىل عدم إماكنية 
الطعن يف حمك احملمكة اإلدارية واملنازعة يف قرار قبول قرار الرتشـيح إال 

  .مبناسـبة الطعن يف نتيجة jنتخاب
وفà يتعلق gألحاكم املتعلقة gمحل£ jنتخابية، فقد تبىن املرشوع نفس 

ضيات املضمنة يف القانونني التنظمييني املتعلقني مبجلس النواب وجملس املقت 
املستشارين فà يتعلق gإلحا² عىل نص تنظميي لتحديد عدد األماكن 
الواجب ختصيصها من طرف السلطة اإلدارية احمللية يف لك جامعة أو 

ط مقاطعة لتعليق اإلعال ت jنتخابية، كام أقر نفس القواعد يف شأن ضب
  .احرتام اسـتخدام املواكب واملسريات املتنق£ يف امحل£ jنتخابية

ويف نفس jجتاه، تبىن املرشوع نفس املقتضيات املتعلقة �gالفات 
املرتكبة مبناسـبة jنتخاgت والعقوgت املقررة لها، مفنع القيام gمحل£ 

تعلمي أو jنتخابية يف أماكن العبادة أو أماكن أو مؤسسة خصوصية لل 
  . التكوين املهين أو اإلدارات العمومية

وهبدف وضع حد لبعض املظاهر اليت متس برسية التصويت، يقرتح 
املرشوع منع إدخال وسائل jتصال إىل ماكتب التصويت واملاكتب 
املركزية وجلان اإلحصاء، كام ينص عىل معاقبة ترسيب أوراق التصويت 

  .خارج قاعة التصويت
  احملرتم، السـيد الرئيس

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
فà يتعلق gألحاكم اخلاصة بلك صنف من أصناف جمالس امجلاعات 

  :الرتابية، ميكن إجياز املقتضيات املضمنة فهيا عىل الشلك التايل
 g135لنسـبة النتخاب أعضاء جمالس اجلهات، ومعال بأحاكم الفصل 

أن أعضاء جمالس اجلهات ينتخبون من اNسـتور، ينص املرشوع عىل 
gالقرتاع العام املبارش عن طريق jقرتاع gلالحئة وgلمتثيل النسـيب عىل 

كام ينص عىل أن حتديد عدد أعضاء جمالس اجلهات . أساس قاعدة أكرب بقية
يمت انطالقا من عدد الساكن القانونيني يف لك Ïة، حيث سـيرتاوح عدد 

ألف  250هات اليت ال يفوق عدد ساكهنا عضو يف اجل  33األعضاء بني 
 500ماليني و 4عضو يف اجلهات اليت يزيد عدد ساكهنا عىل  75نسمة، و

  .ألف نسمة
من اNسـتور، معل املرشوع عىل تبين  146وتطبيقا ملقتضيات الفصل 

أحاكم دمع المتثيلية النسوية يف جمالس اجلهات، حيث نص عىل إحداث 
يد لك عام² أو إقلمي أو عام² مقاطعات، ختصص دائرتني انتخابيتني عىل صع 

إحداهام للنساء، مع التنصيص عىل أن عدد مقاعد اNائرة jنتخابية 
ا�صصة للنساء جيب أن ميثل عىل األقل ثلث عدد املقاعد الواجب انتخاهبا 

  .عىل مسـتوى العام² أو اإلقلمي أو املقاطعات

اجلهات، ينص املرشوع عىل  وفà يتعلق بأهلية الرتحش لعضوية جملس
اعتبار العضوية يف جملسها متنافية مع صفة عضو يف جملس عام² أو إقلمي أو 

وهبدف عقلنة المتثيلية يف جمالس اجلهات وضامن إفراز . رئيس غرفة ýنية
جمالس متجانسة فà بيهنا، وحىت تمتكن اللواحئ املتبارية من املشاركة يف 

وع عىل رضورة حصول لك الحئة عىل نسـبة ال توزيع املقاعد، ينص املرش 
من األصوات املعرب عهنا املعمول هبا حاليا يف انتخاب أعضاء  %6تقل عىل 

 35جملس النواب وانتخاب أعضاء جمالس امجلاعات اليت يفوق عدد ساكهنا 
  .ألف نسمة وأعضاء جمالس امجلاعات املقسمة إىل مقاطعات

امالت واألقالمي، فقد تبىن املرشوع وgلنسـبة النتخاب أعضاء جمالس الع
األحاكم املنصوص علهيا يف القانون املتعلق مبدونة jنتخاgت، مع إدراج 
بعض jسـتثناءات تمتثل يف إماكنية تقدمي لواحئ تضم مرحشني ينمتون 
ألحزاب سـياسـية خمتلفة، وعدم إماكنية تصويت أفراد اجلالية املغربية 

ن ب�ان إقامهتم عىل اعتبار أن األمر هيم انتخاg gخلارج gلواك² انطالقا م
  .غري مبارش

أما gلنسـبة النتخاب أعضاء جمالس امجلاعات واملقاطعات، فقد أورد 
املرشوع نفس املقتضيات املنصوص علهيا يف مدونة jنتخاgت يف هذا 

gلنسـبة  2009الباب، وبذ¸ مت jحتفاظ gملكسب ا´ي حتقق سـنة 
نسوية، واملمتثل يف إحداث اNوائر jنتخابية اإلضافية عىل للمتثيلية ال 

  .صعيد لك جامعة أو مقاطعة
ومن Ïة أخرى، أفرد املرشوع قسمه الثالث لمتويل امحلالت 
jنتخابية للمرتحشني لعضوية جمالس امجلاعات الرتابية، حيث اسـمتد جل 

ظمييني املتعلقني مقتضياته من األحاكم اليت سـبق إدراÏا يف القانونني التن 

مبجلس النواب وجملس املستشارين، وخاصة فà يرتبط بإلزام املرتحشني 
لوضع بيان مفصل ملصادر متويل محالهتم jنتخابية، كام ألزم املرشوع 
و]ء لواحئ الرتشـيح واملرتحشني النتخاب جمالس اجلهات وجمالس العامالت 

طعات، وكذا جمالس امجلاعات واألقالمي وجمالس امجلاعات املقسمة إىل مقا
اليت ينتخب أعضاء جمالسها عن طريق jقرتاع gلالحئة أن يودعوا داخل 
أجل شهر واحد من îرخي اإلعالن عن نتاجئ jقرتاع Nى اCلس األعىل 

 .للحساgت جردا gملصاريف jنتخابية مرفقا gلو3ئق املثبتة
خب أعضاؤها gالقرتاع وgلنسـبة للمرتحشني يف امجلاعات اليت ينت

الفردي، يسمح املرشوع للقايض احملال إليه أمر الطعن يف نتيجة انتخاب 
عضو جملس جامعي إماكنية أن يلزم املرتحش املعين gإلدالء جبرد املصاريف 

  . jنتخابية والو3ئق املثبتة لها
وخبصوص األحاكم jنتقالية واخلتامية، فقد أسـندت النظر يف الطعون 

تعلقة gلرتشـيح إىل احملامك jبتدائية يف العامالت واألقالمي اليت ال يوجد هبا امل 
مقر حممكة إدارية، مع إلزام احملامك اإلدارية برفض الطعن يف حا² وجود حممكة 

كام نص املرشوع عىل نسخ األحاكم اخلاصة gنتخاب مستشاري . ابتدائية
ألقالمي وأعضاء جمالس اجلهات وأعضاء جمالس امجلاعات والعامالت وا
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املتعلق  97.9امجلاعات احلرضية والقروية وجمالس املقاطعات من القانون 
  .مبدونة jنتخاgت

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

تلمك بصفة عامة أمه املقتضيات الواردة يف املرشوع القانون التنظميي 
  .لس امجلاعات الرتابيةاملتعلق gنتخاب أعضاء جم

ويف اخلتام، فإن هذا النص إىل جانب النصوص األخرى املعروضة 
عىل الربملان اليت صادق علهيا يعترب أرضية صلبة، ستساعد ال حما² عىل 
إعطاء مصداقية للرغبة اليت حتذو  مجيعا خبصوص إجناح املسلسل 

واÏتني اNاخلية jنتخايب وتأكيد مصداقية ممارستنا jنتخابية عىل ال
  .واخلارجية

ويف هذا اإلطار، فإن العمل التشاوري واملشرتك سيتواصل مسـتقبال 
إلعداد القوانني املؤطرة لتدبري امجلاعات الرتابية اليت تشلك األساس املتني 
للمنوذج اNميقراطي التمنوي املغريب املمتزي، تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية 

 محمد السادس نرصه هللا وأيده، الواردة يف اخلطاب لصاحب اجلال² امل�
يف شأن إقامة المركزية واسعة، ذات  2011مارس  9املليك التارخيي ليوم 

  .جوهر دميقراطي، تكون يف خدمة التمنية املندجمة البرشية املسـتدامة
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة ... اللكمة ملقرر اللجنة .شكرا السـيد الوزير

  .املستشارين من فرق jسـتقالل، jشرتايك والتحالف

            ::::املستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيداملستشار السـيد أبو بكر عبيد
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

مداخ£ الفريق jشرتايك gمس الكت£ اNميقراطية، يعين الفريق 
  .ايكjسـتقاليل، الفريق jشرتايك، فريق التحالف jشرت 

  السـيد الرئيس،
  السـيدات والسادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون، 
يندرج هذا املرشوع يف إطار تفعيل املقتضيات املقررة يف الباب التاسع 

منه عىل إصدار قانون  146من اNسـتور، وا´ي ينص طبقا للفصل 
قواعد تنظميي حيدد أعضاء جمالس اجلهات وامجلاعات الرتابية األخرى وال

املتعلقة gلرتشـيح وحاالت التنايف وكذا النظام jنتخايب وأحاكم حتسني 
 162ويتكون هذا املرشوع من . متثيلية النساء داخل اCالس املذكورة

مادة، موزعة عىل أربعة أقسام، خصص القسم األول مهنا لألحاكم املشرتكة 
س العامالت لتنظمي انتخاب أعضاء جمالس اجلهات وانتخاب أعضاء جمال

واألقالمي، وانتخاب أعضاء جمالس امجلاعات واملقاطعات، ويتناول القسم 
الثاين األحاكم اخلاصة gنتخاب لك فئة، بيV يتطرق القسم الثالث للقواعد 

اخلاصة بمتويل امحلالت jنتخابية للمرحشني، يف حني يشـمتل القسم الرابع 
  .عىل أحاكم انتقالية وختامية

هذا املرشوع يف jرتقاء بعملية تنظمي انتخاب أعضاء  وتمكن أمهية
امجلاعات الرتابية من قانون عادي، وا´ي اكن يمتثل يف مدونة jنتخاgت، 
إىل مسـتوى قانون تنظميي، مما يعزز ماكنة هذه امجلاعات الرتابية يف تدبري 
 الشأن العام احمليل واجلهوي، ويعكس املاكنة اليت منحها اNسـتور لهذه

الوحدات الرتابية وهو ما يشلك أرضية مساعدة عىل التفعيل السلمي 
كام يعد هذا املرشوع نق£ نوعية يف مسار بناء . ملرشوع اجلهوية املتقدمة

املؤسسات اNميقراطية gعÝده لمنط jقرتاع املبارش يف انتخاب أعضاء 
  . اCالس اجلهوية

وذ الرتايب لإلقلمي أو العام² أو وجتدر اإلشارة إىل أن املرشوع اعمتد النف
عام² املقاطعات كأساس للتقطيع jنتخايب للجهة، حيث حتدث عىل صعيد 
لك إقلمي أو عام² دائرîن انتخابيتان، يشمل النفوذ الرتايب للك واحدة مهنام 
النفوذ الرتايب لإلقلمي أو العام² املعنية عىل أن ختصص إحدى هاتني 

ن أن حيول ذ¸ من حقهن يف الرتشـيح يف اNائرة اNائرتني للنساء دو 
jنتخابية األخرى، وهو ما يكرس بشلك واحض وملموس مبدأ املناصفة 

 .بني الرجال والنساء عىل مسـتوى المتثيل اNميقراطي عىل صعيد اجلهات
وفà يتعلق بسن الرتشـيح، وانسجاما مع أحاكم اNسـتور اجلديد، فقد 

سـنة كام اكن سابقا، مع اعÝد البطاقة  21ين بدل حدد يف سن الرشد القانو
الوطنية للتعريف وحدها قصد إثبات هوية الناخب عند ممارسة حق 
التصويت وإلغاء العمل ببطاقة الناخب، كام خول املرشوع للمغاربة املقميني 
gخلارج حق الرتشـيح لالنتخاgت gسـتثناء من يتوىل مهنم مسؤولية 

  .ومية بب� اإلقامةحكومية أو انتدابية مع
إن إبراز  للجوانب اإلجيابية واملرشقة يف هذا القانون التنظميي، ال ميكهنا 
أن تثنينا عن الوقوف عىل النواقص والثغرات اليت يشكو مهنا، واليت نأمل 
أن نعمل مجيعا عىل تداركها مسـتقبال من أجل حتصني معليات انتخاب 

  لزناههتا وشفافيهتا وتعزيزا ل�ميقراطية أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية، ضام
احمللية اليت تعد اCال األمثل لتقوية مفهوم املواطنة ولتجسـيد مبادئ 

  .احلاكمة اجليدة يف تدبري الشأن احمليل
  :ويف هذا السـياق، تأيت مالحظاتنا ومقرتحاتنا املتعلقة بـ

 6لهيا يف املادة إلزام األشخاص ا´ين مارسوا املهام العمومية املنصوص ع -
من هذا املرشوع gلترصحي gملهن اليت زاولوها قبل سـنة من îرخي إيداع 

  الرتشـيح؛
قيام مكتب التصويت gلتوقيع خلف ورقة التصويت هبدف ضبط حاالت  -

  ترسيب أوراق التصويت اليت تشلك مسا خطريا بعمل التصويت برمهتا؛
اإلدارية وكذا اCلس األعىل  ختفيض أجل البت والتبليغ gلنسـبة للمحامك -

  إىل نصف املدة املنصوص علهيا يف املرشوع؛
إلزام السلطات احمللية بأن تعلن للعموم اسـتدعاءها للمرحش ا´ي سيشغل  -



 2011        أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبردورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

11 

 )2011أكتوبر  25( 1432ذي القعدة  27

يوما ضام   15أ¼م إىل  6املقعد الشاغر، مع رفع آجال jسـتدعاء من 
  ملامرسة حق الطعن؛

لعقوبة ا�صصة ملن يقوم بتعليق التنصيص عىل حاالت التلبس gلنسـبة ل -
  إعال ت انتخابية بأماكن غري خمصصة ´¸ مبقتىض القانون؛

نظرا ملا  61 -  51الرفع من العقوgت gلنسـبة للمخالفات الواردة يف املواد  -
  تشلكه هذه ا�الفات من مساس خطري بسالمة العمليات jنتخابية؛

امجلاعات الرتابية ومزاوý ²ام  جعل حاالت التنايف متتد لتشمل عضوية -
  .صاحب jمتياز سواء اكن لكيا أو جزئيا

تلمك مجموعة من املالحظات وjقرتاحات اليت كنا نود أن تؤخذ بعني 
jعتبار من أجل إخراج مرشوع قانون متاكمل، يضفي املصداقية الالزمة 

تور اجلديد عىل معلية انتخاب أعضاء امجلاعات الرتابية، واليت خولها اNسـ 
صالحيات متقدمة، تعطي مدلوال معليا ملفهوم اNميقراطية احمللية، gعتباره 
الفضاء األمثل لتمنية ثقافة املواطنة واملشاركة، واليت حتتاج إىل خنب نزهية 
ومؤه£ لتدبري هذه الصالحيات، وفق ما يعيد jعتبار إىل العمل 

ل للمواطنني واملواطنات بأننا السـيايس يف بعده احمليل ووفق ما يعطي اNلي
نسري يف jجتاه الصحيح من أجل بلورة اإلصالحات السـياسـية املصاحبة 

  . لتزنيل اNسـتور اجلديد
  .شكرا عىل انتباهمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة ألحد السادة املستشارين عن فرق . شكرا السـيد املستشار

  .Nسـتورياألصا² واملعارصة، احلركة الشعبية، التجمع ا

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  أخوايت، إخواين املستشارين احملرتمني،
يسعدين أن أتدخل من هذا املنرب املوقر ألعرض رأي الفريق احلريك 

مع اNسـتوري املوحد وفريق األصا² واملعارصة حول مرشوع وفريق التج
املتعلق gنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات  59.11القانون التنظميي رمق 

  . الرتابية
وقبل اخلوض يف مضامني هذا املرشوع الهام واملصريي ملؤسستنا 
الترشيعية وملسار بنائنا اNميقراطي، نسـتحرض من هذا املقام اإلشارات 

ة والتوجهيات السامية جلال² امل� محمد السادس نرصه هللا مبناسـبة القوي
افتتاحه للسـنة الترشيعية احلالية، إشارات وتوجهيات تفرض علينا يف هاته 
املرح£ اNقيقة من حياة بالد  أن نعمل مجيعا من أجل تزنيلها التزنيل 

فئات احلقيقي ا´ي خيدم بالد  ويسـتجيب النتظارات وانشغاالت لك 
  . الشعب املغريب

نعم، إهنا ملرح£ îرخيية ممتزية نعيشها اليوم، مرح£ ترتبط بتزنيل 
مقتضيات اNسـتور اجلديد ا´ي صادق عليه املغاربة بأغلبية واحضة، تزنيل 
يتطلب منا كفاعلني سـياسـيني، حكومة ومنتخبني وجممتع مدين، أن نضع 

لك اعتبار، فنحن من خالل  مصلحة الوطن وطمأنينة وكرامة مواطنينا فوق
وgلتايل فإن أي . هذا التزنيل خناطب ذاكء املغاربة، خاصة الشـباب مهنم

زيغ عن هذا املسار أو تباطؤ لن يؤدي إال إىل رهن دينامية الثقة Nى 
املواطنني وسـيحد من فرص التمنية اليت نصبو إلهيا مجيعا من أجل توفري 

  . عنيالعيش الكرمي والكرامة للمغاربة أمج
  السـيد الرئيس،

لقد اسـمتعنا لعرض السـيد الوزير أمام اللجنة ا�تصة بلك إمعان،  
ونعترب أن هذا املرشوع الهام ميثل حلقة هامة يف مسلسل إعداد النصوص 
الترشيعية الهادفة إىل تزنيل اإلصالحات اNسـتورية واملؤسساتية، اليت من 

صداقية، تكون يف مسـتوى شأهنا إفراز مؤسسات متثيلية  حجة وذات م
تطلعات اكفة رشاحئ اCمتع املغريب وقادرة عىل جتسـيد مبادئ احلاكمة اجليدة 
عىل أرض الواقع وجعل سـياسة القرب يف صلب اهÝمات املواطنني 

  . واملنتخبني
  السـيد الرئيس، 

لقد جاء هذا املرشوع فعال مبجموعة من املقتضيات اجلديدة اليت من 
املكتسـبات وتعزز الضام ت هبدف جتاوز الثغرات اليت شأهنا أن تصون 

أgنت عهنا املامرسة jنتخابية يف السابق، سواء تعلق األمر gلسن القانوين 
للرتحش النتخاgت أعضاء اCالس الرتابية أو حق املغاربة املقميني خارج تراب 

لس الرتابية اململكة يف الرتحش أو حتسني متثيلية النساء والشـباب داخل اCا
وجمالس اجلهات، وهو توجه ندمعه يف فرقنا لقمية املرأة املغربية والشـباب يف 
تدبري الشأن احمليل وحاالت التنايف، إىل غريها من املقتضيات اليت سامهت 

  . فعال يف حتسني مقتضيات هذا النص القانوين الهام
أن املرح£ ورمغ ذ¸، نعتقد يف فرقنا، أهيا السـيدات والسادة الكرام، 

تفرض علينا، وحنن نناقش هذا املرشوع الهام ذو jرتباط العضوي 
بسـياسة القرب، القيام بتقيمي واسع ودقيق لتجربتنا، ال فà خيص اCالس 
امجلاعية أو جمالس املقاطعات أو جمالس العامالت واألقالمي أو جمالس 

ن إبراز خنب وكفاءات اجلهات، فرمغ كون التجربة تعد إجيابية ألهنا مكنتنا م
قادرة عىل تدبري الشأن احمليل والوطين، إال أهنا أفرزت سلبيات وإشاكالت 

  . واختالالت جيب تقوميها يف ظل اNسـتور اجلديد
  السـيد الرئيس، 

لقد شلكت الالمركزية منذ عقود خيارا اسرتاتيجيا لبالد  نظرا ملا 
واCالس احمللية، إال أنه ورمغ  يتيحه هذا النظام من تقامس األدوار بني املركز

اCهودات اليت مت بذلها من أجل تطويره والريق مبسـتواه، الزلنا نطمح إىل 
املزيد من اCهود حىت تمتتع بالد  بنظام ال مركزي، قادر عىل حتقيق تمنية 
شام£ عىل الصعيد اجلهوي واحمليل، ينعكس إجياg عىل jقتصاد الوطين 
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  . بارشةوعىل املواطنني م 
ونعتقد يف فرقنا أن التحد¼ت اليت تواجه هذا النظام أكرب بكثري مما مت 
حتقيقه، اليشء ا´ي يسـتدعي يف نظر  تاكثف وتضافر اجلهود من أجل 
إجناح ودمع هذا املسلسل، ال من حيث الوسائل القانونية واملالية عرب 

عزيز توسـيع الصالحيات وحتديدها وختفيف الوصاية، وال من حيث ت
الوسائل املادية والبرشية والتقنية اليت مل تصل بعد إىل مسـتوى التطلعات 
والرها ت، خصوصا وأن  بالد  حظيت يف اآلونة األخرية من خالل 
jتفاقية املربمة مع اإلحتاد األورويب بوضع متقدم، يفرض تأهيل الرتسانة 

ل األوروبية النواة الصلبة القانونية املنظمة للجامعات احمللية اليت تعتربها اNو 
  . للك تمنية

أيضا ما تزال اجلهة اليت تشلك أساس الالمركزية تعرف صعوgت كثرية 
يف ممارسة اختصاصاهتا، ولن حتقق بعض اآلمال اليت اكنت وما تزال معقودة 
علهيا واملمتث£ أساسا يف القضاء عىل الفوارق اجلهوية وحتقيق وتوزيع عادل 

ونأمل أن يمت تدارك ذ¸ يف إطار . ط املقاوالتلفرص الشغل وتنشـي
اجلهوية املوسعة اليت نعتربها مدخال حاسام لكسب رهان التمنية ببالد  يف 

  . لك أبعادها
أما جمالس العامالت واألقالمي، فتعاين يه أيضا من عدة صعوgت 

ة وإكراهات، أمهها ق£ اإلماكنيات املادية واملوارد البرشية املؤطرة ومعومي
jختصاص ومغوضه، ونعتقد أن دور جمالس العامالت واألقالمي يف جماالت 
التمنية غري واحض بسبب تضارب وتداخل اختصاصاهتا مع ت� املمنوحة 

  . Cالس امجلاعات واجلهات
´¸ نتساءل، وقد طرحنا هذا السؤال يف مناسـبات عدة، عن مدى 

ألقالمي، وهل هناك تفكري جدوى إقرار الالمركزية عىل مسـتوى العامالت وا
  يف إلغاهئا مثال وjكتفاء هبا كوحدات ال ممركزة؟ 

ويبقى عدم كفاية املوارد املالية Nى خمتلف أصناف امجلاعات احمللية من 
السلبيات الكربى اليت أدت إىل تقليص أدوارها التمنوية وحمدودية تدبريها 

نئ حتت وطأة عدة اإلسرتاتيجي، وgلتايل فإن هذه الهيئات مازالت ت
اختالالت، إن عىل مسـتوى ضعف البنيات jقتصادية أو عىل مسـتوى 
التوازن بني هذه امجلاعات، وتبلغ األزمة ذروهتا gمجلاعات القروية اليت تاكد 
تنعدم هبا الطرق واملؤسسات الصحية والتعلميية وغريها من البنيات 

 .األساسـية
  السـيد الرئيس،

زية مير حÝ عرب إصالح النصوص وضبط إذا اكن تدعمي الالمرك
jختصاصات وتعزيز الوسائل املالية، فإن هذه املساعي لن تعطي اكفة 
نتاجئها ما مل يمت jهÝم gلوسائل البرشية اليت تعترب احملرك احلقيقي للك 
معلية تمنوية، سواء من الناحية المكية أو الكيفية وتأهيلها عن طريق 

لتكوين املسـمتر وإعادة توزيعها بني امجلاعات للتخفيف التكوين األسايس وا
  . من جحم نفقاهتا

وبصدد إبراز  ألمهية املوارد البرشية احمللية، نؤكد أن تبعية الوظيفة 
احمللية لنفس القواعد املنظمة للوظيفة العمومية أgنت عن عدة جوانب 

من  سلبية، وذ¸ راجع يف اعتقاد  gألساس إىل اختالف واقع لك
وتتجىل أمه هذه السلبيات يف عدم تنظمي الوظيفة . الوظيفتني املذكورتني

العمومية بطريقة تضمن احلركية وjسـتفادة من مجيع اإلجيابيات اليت جاء هبا 
قانون الوظيفة العمومية، كام مل ميكن لنا أن نغفل أمهية تكوين املنتخبني 

اة عىل عاتقهم بلك الفعالية احملليني حىت يتسـىن هلم القيام gملهام امللق
  . واملردودية املطلوبتني

أما خبصوص الالتركزي اإلداري، فإننا نعتقد أن هذا النظام يتطلب 
أيضا مقاربة وإصالحا معيقا عىل عدة مسـتو¼ت، أمهها إعادة النظر يف 
اإلطار املؤسسايت والتنظميي إلدارة اNو² بتقوية هذا النظام من حيث 

اإلدارية وتدعمي املصاحل الالمركزية بتوزيع السلطات بيهنا إصالح الهيالك 
وبني اإلدارة املركزية بشلك يؤهلها ألن تكون حماورا فعليا gمس مصاحل 

 .اNو² داخل النطاق ا´ي تزاول فيه نشاطها
  السـيد الرئيس،

هذه بعض املالحظات حول جتربتنا احمللية، اسـتحرض ها وحنن واعون 
بأن املقام ال يسمح بذ¸، لكننا نأمل يف الفريق احلريك وفريق التجمع 
اNسـتوري املوحد وفريق األصا² واملعارصة أن تكون جمالسـنا اجلهوية 

، تعكس، فعال، 2011واإلقلميية وامجلاعية، يف ظل دسـتور اململكة لسـنة 
اإلرادة احلقيقية للمواطنني وتسـتجيب النتظاراهتم وتفتح هلم اCال للمسامهة 
الفعلية يف التمنية احمللية والوطنية لبالدمه حتت القيادة الرشـيدة جلال² امل� 

  .محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .وبناء عىل لك ما سـبق، ونظرا ألمهية املرشوع، فإننا نصوت gإلجياب

  .ورمحة هللا تعاىل وبراكته والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للفريق الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد لشكرد لشكرد لشكرد لشكر
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون،
يرشفين أن أتناول اللكمة gمس الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية 

املتعلق gنتخاب  59.11وع القانون التنظميي رمق مبناسـبة مناقشة مرش 
أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية، هذا املرشوع ا´ي يأيت انسجاما مع أحاكم 

عىل أن امجلاعات  135الباب التاسع من اNسـتور، ا´ي ينص يف فص> 
  .الرتابية للمملكة يه اجلهات والعامالت واألقالمي وامجلاعات

تقاء بتأطري امجلاعات الرتابية من قانون عادي ومن املالحظ أن jر 
ا´ي اكن يمتثل يف مدونة jنتخاgت إىل قانون تنظميي هبدف إعطاء هذه 
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امجلاعات األمهية اليت تسـتحقها يف تدبري الشأن العام احمليل واإلقلميي 
  .واجلهوي

ومن املالحظ أيضا أن هذا املرشوع اقترص فقط يف مقتضياته عىل 
تعلق بتنظمي انتخاب أعضاء جمالس اجلهات وجمالس العامالت اجلانب امل 

واألقالمي وجمالس امجلاعات واملقاطعات دون التطرق إىل صالحيات 
  .واختصاصات هذه امجلاعات الرتابية

  السـيد الرئيس،
سـنة من التجربة امجلاعية gملغرب ا´ي  35لقد آن األوان لتقيمي حنو 

ق gختصاصات اCالس املنتخبة ودور ، خاصة فà يتعل1976انطلق سـنة 
وصاية وزارة اNاخلية ودور املنتخبني يف اCالس امجلاعية وكذا دور 
الناخبني واكفة املواطنات واملواطنني يف مراقبة اCالس يف إطار سـياسة 
القرب واملفهوم اجلديد للسلطة، إذ أن املغرب أفرز خنبا وكفاءات يف 

م، قادرة عىل الوقوف عىل سلبيات التجربة التدبري وتسـيري الشأن العا
السابقة وتعزيز ماكسـهبا فà يتعلق Cgهود التمنوي احمليل، خنب قادرة عىل 

  .ترشحي أعطاب التجربة وإجياد احللول الكفي£ بتجاوزها
  السـيد الرئيس،

يالحظ من خالل التجارب امجلاعية السابقة أن جل اCالس امجلاعية 
لطعن يف مزيانيهتا السـنوية نتيجة سوء تدبري املالية احمللية، تعيش عىل إيقاع ا

وهذا دليل قاطع عىل املامرسات املشـبوهة وjختالسات اليت تتعرض لها 
هذه املزيانيات، خاصة فà يتعلق مهنا gجلبا¼ت احمللية اليت يسهر رؤساء 

اب تمنية اCالس عىل اسـتخالصها، مما يدفع gلكثري مهنا إىل العجز عىل حس
املرافق العمومية احمللية من طرق وتطهري ومدارس ومسـتوصفات ومناطق 
خرضاء ومالعب ر¼ضية ودور الشـباب ومكتبات جامعية ولك ما هو يف 

  . خدمة املواطنات واملواطنني
واملالحظ يف جل التجارب امجلاعية السابقة أن أشغال الرتممي 

ال تمت gلوترية املطلوبة إال يف والرتصيف والتجهزي وتنظيف األزقة وغريها 
مناسـبات اسـتثنائية، وخاصة عند قرب jنتخاgت، وهو ما يقع اليوم يف 
أكرث من جامعة يف إطار محالت انتخابية سابقة ألواهنا واسـتغالل آليات 

 .امجلاعات يف الرصاع السـيايس
  السـيد وزير اNاخلية، 

سوء تدبري الشؤون البد من إعامل القانون حملاسـبة املسؤولني عن 
احمللية، إذ ال نرى سببا وجهيا لعدم حماسـبة مسؤويل اCالس احمللية احلرضية 
يف اتساع رقعة مدن الصفيح وأحزمة الفقر اليت تعج gملهمشني من 

ال نرى . املواطنات واملواطنني ا´ين يمت اسـتغالهلم يف امحلالت jنتخابية
امجلاعات الب�ية والقروية يف سوء سببا أيضا وجهيا لعدم مساء² مسؤويل 

  .تدبريمه وهدرمه للامل العام، كام ننتظر كذ¸ إعامل القانون
  السـيد الرئيس،

وحنن مقبلون عىل اسـتحقاقات وحمطات ýمة يف املسار اNميقراطي 

لبالد ، أمل املغاربة لكهم يف إفراز مؤسسات متثيلية  جعة وذات 
م وآماهلم وقادرة عىل جتسـيد مبادئ مصداقية، تكون يف مسـتوى تطلعاهت

احلاكمة اجليدة عىل أرض الواقع، وذ¸ لن يتحقق دون انتخاgت حرة 
 àونزهية أوال، مث تقيمي معل لك الهيئات اليت تضمهنا هذا املرشوع، سواء ف
يتعلق Cgالس امجلاعية أو جمالس املقاطعات أو جمالس العامالت أو األقالمي 

  .أو جمالس اجلهات
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة Cموعة jحتاد الوطين للشغل. شكرا السـيد املستشار

        ::::املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد رماد رماد رماد رماشششش
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيد الوزير احملرتم،

  السـيدة الوزيرة احملرتمة،
   املستشارات احملرتمات،أخوايت

  إخواين املستشارون،
يرشفين gمس مجموعة jحتاد الوطين للشغل gملغرب أن أتقدم بني 

املتعلق gنتخاgت  59.11أيديمك gملالحظات العامة عىل هذا املرشوع 
  .أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية ببالد 

لقوانني يه هيالك أول يشء، نعتقد جازمني بأن هذا القانون وغريه من ا
تنظميية، ولكن يبقى تفعيلها هو املوارد البرشية والنخب الفاع£، و´¸ 

 Jرسالتنا واحضة حول خنب تفعل مضامني هذه القوانني وتعطهيا ش
ومضمو  وروحا حقيقية، تعيد jعتبار للفعل السـيايس كلك، وتعيد 

  .jعتبار للفعل امجلاعي قميته احلقيقية
  س،السـيد الرئي

نعتقد بأن الهدف من هذا القانون هو تزنيل اإلصالحات اNسـتورية 
واملؤسساتية اليت من شأهنا، gلطبع، إبراز مؤسسات متثيلية ذات مصداقية 
يف بعدها التمنوي وخاصة يف العامل القروي، وحنن نعمل إشاكالت حقيقية 

Nهودات املبذو² وخاصة من طرف اCمع للوزارة بنيوية للعامل القروي رمغ ا
  . الوصية عىل القطاع

كذ¸ احلاكمة اجليدة كشعار، من الطبيعي أن يكون حمضنه الطبيعي 
هو التدبري امجلاعي، ال عىل املسـتوى احلرضي وال عىل املسـتوى القروي، 
و´¸ قد نتحدث عن البنية التحتية وما يرتبط هبا من قطاعات حيوية، 

ا متثل سـياسة القرب ويشعر هبا اكلتعلمي، اكلطرق، إىل غري ذ¸، ألهن
  . املواطن بشلك حقيقي

لكن هذا املرشوع نسجل بعض املالحظات األساسـية، مكالحظات 
  :نعتقد بأهنا جوهرية
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أولها، وهو أن هذا القانون يطرح سؤj كبريا أي جامعة نريد يف ظل 
اNسـتور اجلديد؟ وبأي آليات وبأي خنب؟ وهذا سؤال gلطبع يعنينا 

أي كيف نصل إىل أن تكون جامعاتنا بآليات وبنفس وبنخب تعيد مجيعا، 
الثقة إىل املواطن وإىل الفعل السـيايس وإىل الفعل احلزيب كلك؟ هذا 

  . سؤال عريض
لكن رمغ ذ¸ قلت نسجل مالحظات أساسـية وجوهرية، التجزيء 
يف تزنيل القوانني، اكن بود  أن يكون قانو  تنظمييا شامال وليس جتزيئا، 
ألن هذا القانون هو gلطبع ذات مرجعية عىل مسـتوى مدونة jنتخاgت، 
عىل مسـتوى امليثاق امجلاعي ا´ي مل يتغري، عىل مسـتو¼ت متعددة اليت 
اكنت مرجعيات سابقة، حىت gلنسـبة للجهات فقط هناك تعديل عىل 

  . لهاته األمور شامال مسـتوى العدد، و´¸ اكن بود  أن يكون قانو 
 التجزيء اNميقراطي، ونسجل ونعين gلتجزيء اNميقراطي هو كذ¸

اجلانب املرتبط gالقرتاع املبارش، واكن بود  من خالل اNسـتور أننا نذهب 
و´¸ gلنسـبة لهذا القانون والطموحات . أكرث مما حققنا أو نريد حتقيقه اآلن

روحة، اليت نريم إلهيا نسجل بشلك عاجل مجموعة من اإلشاكالت املط
ومازالت مطروحة، إشاكالت مرتبطة gلتداخل بني السلطة الوصية وبني 
اCالس، وهذه قضا¼ قد نتطرق إلهيا عىل مسـتوى التعمري، عىل مسـتوى 

  . القرار الصحي الب�ي، عىل مسـتو¼ت متعددة
إشاكالت مطروحة عىل مسـتوى البايق اسـتخالصه، ألن  ،كذ¸

قية من خالل هذا، وهو كيف خندم الفعل الهدف عند  هو املضامني احلقي 
  . امجلاعي من خالل حتقيق مطالب املواطنني

و´¸ أملنا، السـيد الوزير، أن يكون تزنيال  جعا وشفافا لهذا القانون 
من خالل املواكبة لوزارتمك، وكذ¸ احلرص التام عىل أن تكون خنب تقطع 

دا جديدا بلك ما مع املايض ولك السلواكت املاضية، عىل أن نعيش عه
  . حتمل اللكمة من معىن

اكن بود ، املالحظات اليت جسلناها أن تؤخذ بعني jعتبار، وخاصة 
أهنا مالحظات جوهرية، ويف هذا األفق، وإىل أن يتحقق إن شاء هللا 
ذ¸ يف القريب العاجل، فإننا مكجموعة jحتاد الوطين للشغل gملغرب 

  . ا القانونفإننا منتنع عن التصويت عن هذ
 .وشكرا السـيد الرئيس

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

  : ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع
اليت يتكون مهنا املرشوع، مل يرد بشأهنم  162من املادة األوىل إىل املادة 

 :أي تعديل
  ؛87=  املوافقون

  ال أحد؛=  املعارضون

  .1=  املمتنعون
  : برمته للتصويت أعرض مرشوع القانون

  ؛ 87=  املوافقون
  ال أحد؛ =  املعارضون
  .1=  املمتنعون

يتعلق  59.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون 
  .gنتخاب أعضاء اCالس الرتابية

يتعلق  57.11ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
سـتعامل وسائل jتصال gللواحئ jنتخابية العامة ومعلية jسـتفتاء وا

اللكمة . السمعي البرصي العمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية
  .للحكومة

        ::::السـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخليةالسـيد وزير اNاخلية
  . شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أعرض  يف إطار التحضري لالسـتحقاقات jنتخابية املقب£، يرشفين أن
عىل أنظار جملسمك املوقر مرشوع قانون يتعلق gللواحئ jنتخابية العامة 
ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمويم 

وأود يف البداية أن أتقدم جبزيل . خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية
لعدل والترشيع الشكر للك السـيدات والسادة املستشارين أعضاء جلنة ا

وحقوق اإلنسان عىل مشاركهتم الفعا² واإلجيابية يف إغناء النقاش العام 
  .خالل اجللسات اليت خصصهتا اللجنة Nراسة مرشوع هذا القانون

إن مرشوع القانون املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر يشـمتل عىل 
£ أقسام، تتناول عىل التوايل جوانب متص 7مادة، موزعة عىل  136

gللواحئ jنتخابية العامة وتنظمي معلية jسـتفتاء وحتديد ا�الفات 
واسـتطالعات الرأي واسـتعامل الوسائل السمعية البرصية العمومية وانتخاب 
أعضاء الغرف املهنية والمتويل العمويم للحمالت jنتخابية اخلاصة 

  .gملنظامت النقابية وأحاكم انتقالية وختامية
مراجعة اللواحئ jنتخابية العامة وضبطها، احتفظ فبخصوص وضع و 

املتعلقة مبدونة jنتخاgت اليت  9.97املرشوع بأمه مقتضيات القانون رمق 
تشلك رصيدا قانونيا متت مرامكته بفضل تطور الترشيع jنتخايب ببالد ، 
مع التنصيص عىل مقتضيات جديدة مسـتوحاة أساسا من األحاكم اليت 

  .املتعلق بتجديد اللواحئ jنتخابية 11.36ون رمق تضمهنا القان
وفà يتعلق gملسـتجدات اليت جاء هبا املرشوع، فتمتثل عىل اخلصوص 
يف تأليف اللجان اإلدارية اليت أصبح يرأسها قاض وعضوية ممثل عن 
اCلس امجلاعي أو جملس املقاطعة والسلطة اإلدارية احمللية وممثلوها، مع 

اكنية إحداث جلنة أو جلان إدارية مساعدة يف امجلاعات التنصيص عىل إم
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  .ألف نسمة 50اليت يفوق عدد ساكهنا 
وتيسريا لعملية تسجيل أفراد اجلالية املغربية gخلارج يف اللواحئ 
jنتخابية، أورد املرشوع مقتضيات تنص عىل أنه ميكن للمغاربة املزدادين 

Nى اللجان اإلدارية gمجلاعة واملقميني gخلارج تقدمي طلباهتم مبارشة 
واملقاطعة اليت تربطهم هبا إحدى الروابط القانونية يف حا² تواجدمه gملغرب 

  .أو Nى سفارة أو قنصلية اململكة التابع لها حمل إقامهتم gخلارج
وانسجاما مع التعديالت اليت أدرجت يف النصوص jنتخابية األخرى، 

ليب التسجيل استنادا إىل البطاقة ينص املرشوع عىل حتديد هوية طا
  .الوطنية للتعريف وحدها

ويف نفس املنحى، حرص املرشوع عىل ضامن مواكبة األحزاب 
السـياسـية لعملية املعاجلة املعلوماتية للواحئ jنتخابية، حيث أورد مقتىض 
هاما يقيض بإسـناد ýمة اإلرشاف عىل العملية املذكورة إىل جلنة وطنية 

ا رئيس غرفة مبحمكة النقض، وتضم يف عضويهتا ممثيل األحزاب تقنية، يرأسه
  .السـياسـية املؤسسة بصفة قانونية

وفà يتعلق بتنظمي jسـتفتاءات، وفضال عن املقتضيات املسـتوحاة من 
القانون املتعلق مبدونة jنتخاgت، نص املرشوع عىل اعÝد البطاقة 

معلية التصويت وإلغاء بطاقة الوطنية للتعريف وثيقة فريدة للمشاركة يف 
  .الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب

كام نص املرشوع عىل منع تسخري الوسائل واألدوات اململوكة للهيئات 
العامة وامجلاعات الرتابية والرشاكت واملقاوالت التابعة لها يف مح£ 

بية jسـتفتاء، gسـتثناء أماكن التجمعات اليت تضعها اNو² أو امجلاعات الرتا
  . رهن إشارة األحزاب السـياسـية واملنظامت النقابية عىل قدم املساواة

وفà يتعلق بتحديد ا�الفات والعقوgت املقررة لها، فقد نص املرشوع 
عىل تشديد العقوgت السالبة للحرية والرفع من الغرامات املقررة gلنسـبة 

  . لبعض ا�الفات
امل وسائل jتصال السمعي وفà يتعلق gسـتطالعات الرأي واسـتع

البرصي العمومية مبناسـبة jنتخاgت العامة وjسـتفتاء، أورد املرشوع 
مقتضيات جديدة متنع القيام gسـتطالعات الرأي اليت لها عالقة مبارشة أو 
غري مبارشة gسـتفتاء أو انتخاgت ترشيعية أو انتخاgت تتعلق مبجالس 

السابق  15هنية خالل الفرتة املمتدة من اليوم امجلاعات الرتابية أو gلغرف امل 
للتارخي احملدد النطالق مح£ jسـتفتاء أو امحل£ jنتخابية إىل غاية انهتاء 

  . معلية التصويت
وفضال عن املقتضيات املسـتلهمة من مدونة jنتخاgت بشأن اسـتعامل 

ة يف وسائل jتصال السمعي البرصي العمومية من طرف األحزاب املشارك
jنتخاgت امجلاعية واجلهوية والترشيعية، أدرج املرشوع مقتىض جديد 
يكرس حق األحزاب السـياسـية واملنظامت النقابية املشاركة يف مح£ 

  . jسـتفتاء يف اسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمويم
ويف نفس املنظور، أسـند املرشوع للهيئة العليا لالتصال السمعي 

ýمة احلرص عىل أال تتضمن برامج الفرتة jنتخابية والربامج املعدة البرصي 
للحم£ jنتخابية مواد من شأهنا اإلخالل بسالمة امحل£ jنتخابية ومبادئ 

  . املنافسة الرشيفة
وفà يتعلق gلغرف املهنية، أورد املرشوع مقتضيات تنص عىل أن 

j نتخابية األخرى تطبق عىل األحاكم اجلديدة اليت أدرجت يف النصوص
انتخاب أعضاء الغرف املهنية، وخاصة فà يتعلق gعÝد البطاقة الوطنية 

  . للتعريف وثيقة وحيدة إلثبات الهوية
ولضامن حق املنظامت النقابية املشاركة يف انتخاgت أعضاء جملس 

ة، املستشارين يف jسـتفادة من مسامهة اNو² يف متويل محالهتا jنتخابي
اعمتد املرشوع مقتضيات مماث£ للمقتضيات الواردة يف القانون التنظميي 
املتعلق gألحزاب السـياسـية ا�صصة السـتفادة األحزاب من مساعدة 
اNو² يف متويل امحلالت jنتخابية، وأسـند إىل مرسوم حتديد كيفية توزيع 

  . املسامهة
ار العمل بإسـناد وخبصوص األحاكم jنتقالية، فقد نصت عىل اسـمتر 

النظر يف الطعون املتعلقة gلقيد يف اللواحئ jنتخابية للمحامك jبتدائية 
gلنسـبة للجامعات التابعة للعامالت واألقالمي اليت ال يوجد هبا مقر حممكة 

 .إدارية
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
م الواردة يف مرشوع القانون تلمك بصفة عامة أمه املقتضيات واألحاك

املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر والضام ت القانونية اليت جاء هبا، 
وسيشلك هذا النص بدون شك حلقة أساسـية أخرى، تنضاف إىل 
النصوص القانونية األخرى املعروضة عىل الربملان أو اليت صادق علهيا 

ا اNسـتور اجلديد الهادفة إىل تزنيل اإلصالحات العميقة اليت جاء هب
  . للمملكة

وأود أن أؤكد، يف اخلتام، أنه بقدر ما تظل النصوص القانونية ذات 
أمهية يف توفري الضام ت لتنظمي جيد لالسـتحقاقات jنتخابية املقب£ بقدر 
ما يظل اخنراطنا مجيعا سلطات معومية وأحزاب سـياسـية وفعاليات اCمتع 

إلجراء هذه jسـتحقاقات يف جو من املدين ووسائل اإلعالم أساسـيا 
التعبئة والثقة واملسؤولية معال gلتوجهيات امللكية السامية لصاحب اجلال² 

  . امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للمقرر، وزع. شكرا السـيد الوزير
، اللكمة ألحد املستشارين من فرق jسـتقالل، أفتح gب املناقشة

اللكمة ألحد السادة املستشارين عن . jشرتايك والتحالف، حىت هو وزع
شكرا ... فرق األصا² واملعارصة التجمع اNسـتوري املوحد، الفريق احلريك
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  .دقائق اليس دعيدعة 5اللكمة للفريق الفيدرايل، . السـيد املستشار

        ::::د دعيدعةد دعيدعةد دعيدعةد دعيدعةاملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحم
  السـيد الرئيس،

يرشفين أن أتناول اللكمة gمس الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية 
يتعلق gللواحئ jنتخابية العامة  57.11مبناسـبة مناقشة مرشوع القانون رمق 

ومعلية jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمومية 
فتائية، وا´ي يثري Nينا مج£ من خالل امحلالت jنتخابية وjسـت 

املالحظات، ليس أقلها حشوه مبجموعة من اإلجراءات ال رابط مبارش 
بيهنا، مما سـيفتح gب الترشيع يف القادم من األ¼م لتصحيح بعض الهفوات 
اليت جاءت هبا النصوص حتت زمحة الربامج وكرثة املواعيد وضيق الفرتة 

  .وعد املقرر إلجراء jنتخاgت الترشيعيةالفاص£ بني مناقشة النصوص وامل
  السـيد الرئيس،

لقد عرب  غري ما مرة عن موقفنا الواحض من اللواحئ jنتخابية العامة، 
حيث طالبنا gعÝد لواحئ جديدة خالية من لك الشوائب، وعىل أساس 
التسجيل األوتوماتييك بناء عىل البطاقة الوطنية حىت نضمن حقا القطع مع 

رسات املايض، حيث اكنت اللواحئ املليئة gألخطاء آلية أساسـية لفساد مما
وإفساد خمتلف jنتخاgت اليت عرفها املغرب، فسالمة اللواحئ jنتخابية 
يه من سالمة العملية jنتخابية كلك، فe¸ اعترب  تنقية اللواحئ 

ة الضبط بعد jنتخابية العامة من األخطاء اليت علقت هبا، وإخضاعها لعملي
معاجلهتا بواسطة احلاسوب، خطوة يف اجتاه حماربة الفساد jنتخايب وإضفاء 

  .املصداقية عىل jستشارات الشعبية
  السـيد الرئيس،

لقد حدد املرشوع مجموعة من املبادئ من أجل اسـتفادة األحزاب 
املشاركة يف jنتخاgت من اإلعالم العمويم، سواء تعلق األمر gحملطات 

لتلفزيونية أو اإلذاعية، ونص املرشوع عىل ضامن مدد بث منصفة ومنتظمة ا
مجليع األحزاب، سواء اكنت ممث£ يف الربملان أو غري ممث£، كام تضمن رشوط 

  .برجمة متشاهبة يف إطار الربامج اخلاصة gمحلالت jنتخابية
ن ولهذا، فإننا نؤكد عىل رضورة احرتام مقتضيات هذا القانون يف ضام

حق لك األحزاب السـياسـية املؤسسة قانو  يف عرض آراهئا وبراجمها 
  .jنتخابية يف اإلعالم العمويم

  السـيد الرئيس،
إن بالد  يف حاجة ماسة إىل قانون خاص بإجناز ونرش اسـتطالعات 
الرأي اخلاصة gالنتخاgت وjسـتفتاءات يف املغرب، دون أن يكون 

صارمة عىل كيفية إجراء البحوث  الهاجس األساس منه فرض مراقبة
وjسـتطالعات، فاألساس ا´ي ينبغي jنطالق منه هو الغاية العلمية 
وضامن حرية التعبري، فاسـتطالعات الرأي يف اNول املتقدمة تعرب عن 
سلطة رمزية للمجمتع، يعرب من خاللها خارج القنوات اليت تتحمك فهيا 

  .ب وأÏزة اإلدارةاملؤسسات السـياسـية التقليدية من أحزا
فاملطلوب منا يف إطار اNسـتور اجلديد تشجيع البحوث امليدانية اليت 
تتوf رصد توÏات الرأي العام، إما عن طريق jسـÝرة أو املقاب£ أو 
التصويت اإللكرتوين السـتقصاء آراء أو مواقف أو توÏات املواطنني يف 

وطموحات وحتديد التوÏات القضا¼ اليت تسـتأثر gهýÝم ملعرفة ميول 
  .العامة للمواطنني واملواطنات

لهذا، البد من تشجيع إحداث املقاوالت ووحدات البحث ومجموعات 
اNراسات املتخصصة يف امليدان ألن من شأن هذا أن خيلق تراكام مكيا 

  .وكيفيا عىل درب اNميقراطية المتثيلية والتشاركية
ي عىل مسـتوى القوانني اليت تؤطر لقد آن األوان لسد الفراغ الترشيع

اسـتطالعات الرأي يك ال يبقى جماال تسود فيه األهواء ويوظف يف الرصاع 
السـيايس، بل علينا حاميته كامدة علمية البد لها من وقت لرتامك التجربة يف 
جمال jسـتقراء واسـتطالع الرأي، فتقنني جمال اسـتطالعات الرأي ال 

ملغرب من تطور يف جماالت احلر¼ت، وخاصة جيب أن يتناىف مع ما حققه ا
 .حرية الرأي والتعبري

كام نشري أن املرشوع احلايل قد أغفل حق املنظامت النقابية يف 
  . اسـتعامل وسائل اإلعالم خالل امحل£ jنتخابية ملمثيل املأجورين

  السـيد الرئيس،
مجملها  يأيت هذا املرشوع يف إطار رز مة من القوانني، واليت تتوf يف

تفعيل لك الضام ت الترشيعية الالزمة لتنظمي انتخاgت شفافة وحرة ونزهية 
إلرساء مؤسسات دميقراطية وقوية وذات شعبية، وهتييء الرشوط املواتية 
النتخاgت حتظى بإجامع املواطنني واملواطنات ا´ين ملوا من الكيفيات اليت 

  . يف نزاههتامتر هبا لك jسـتحقاقات jنتخابية املطعون 
وأملنا أن تتوفر بالد  عىل مؤسسات منتخبة انتخاg حرا ونزهيا 
ودميقراطيا، تعرب عن أماين وآمال املغاربة يف مغرب دميقراطي حدايث 
ومتقدم عىل خمتلف املسـتو¼ت السـياسـية وjقتصادية وjجÝعية 

  . والثقافية
عرسا  2011ونرب ن 25إننا يف الفريق الفيدرايل، نطمح أن يكون يوم 

دميقراطيا، تنترص فيه اNميقراطية وjختيار احلر والزنيه ملن ميثل املواطنات 
واملواطنني داخل مؤسسة ترشيعية، قادرة عىل القيام بدورها يف املراقبة 
واملساء² للجهاز التنفيذي واملسامهة يف الترشيع وتفعيل jختصاصات 

´ا، علينا أن ال خنلف . 2011ليوز الواسعة اليت يتضمهنا دسـتور فاحت يو 
املوعد يف هذه املرح£ التارخيية اليت يتطلع فهيا امجليع إىل إرساء مؤسسة 

  . قوية، ذات مصداقية، قادرة عىل رفع لك التحد¼ت اليت تواجه بالد 
  السـيد الرئيس،

 131إىل  126إذا اكن مرشوع القانون يف قسمه السادس من املادة 
سامهة اNو² يف متويل امحلالت jنتخابية للمنظامت قد خصص كيفية م 

النقابية، وكذا كيفية توزيع مبلغ مسامهة اNو² وأيضا إثبات املصاريف 
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ومراقبهتا من طرف اCلس األعىل للحساgت، فإننا يف الفريق الفيدرايل، 
ويف إطار التدبري الشفاف وختليق احلياة النقابية والسـياسـية، نرى أنه من 

واجب نرش تقرير سـنوي عن مالية األحزاب واملنظامت النقابية دعام ال
  . لتخليق احلياة العامة ومصداقية العمل النقايب والسـيايس ببالد 

شكرا السـيد الرئيس، شكرا السـيد الوزير، شكرا السـيدة والسادة 
  . املستشارين عىل حسن انتباهمك

  . شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .السـيد املستشارشكرا 

  : ننتقل إىل التصويت عىل مواد املرشوع
اليت يتكون مهنم املرشوع، مل يرد بشأهنم أي  136إىل املادة  1من املادة 

  . اإلجامع: تعديل
  :أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

  ؛ 87=  املوافقون
  ال أحد؛ =  املعارضون
  . 1=  املمتنعون

يتعلق  57.11مرشوع القانون رمق إذن وافق جملس املستشارين عىل 
jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال  ومعلياتgللواحئ jنتخابية العامة 

  : السمعي البرصي العمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية بـ
  ؛ 87 = املوافقون

  ؛ 0= املعارضون
  . 1= املمتنعون
ننتقل . وج املشاريعراه gقني عند ، السادة املستشارين، ج... ننتقل

يمتم مبوجبه القانون رمق  08.08ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

اللكمة . ربورات واملعادنالقايض بإحداث املكتب الوطين للهيدرواك 33.01
  .للحكومة

        ::::السـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيالسـيدة أمينة بنخرضاء، وزيرة الطاقة واملعادن واملاء والبيئئئئةةةة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  يس احملرتم،السـيد الرئ 
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يسعدين ويرشفين أن أتناول اللكمة أمام جملسمك املوقر لتقدمي اخلطوط 
القايض  33.01يمتم مبوجبه القانون رمق  08.08العريضة ملرشوع القانون رمق 
واملعادن، وا´ي سـبق وأن  للهيدرواكربوراتبإحداث املكتب الوطين 

  . ادقت عليه gإلجامع جلنة الفالحة والشؤون jقتصاديةتدارسـته وص
وامسحوا يل يف البداية أن أتقدم جبزيل الشكر إىل اكفة أعضاء اللجنة 
املوقرة، وأن أنوه gلعمل املتفاين وبروح املسؤولية اليت ملسـناها فهيم خالل 

يد اشـتغالنا معهم، سواء أثناء مناقشة هذا املرشوع أو خالل تدارسـنا للعد

من املشاريع اليت هتم قطاع الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، واليت صادق علهيا 
  .جملسمك املوقر

  السـيد الرئيس احملرتم،
إن البنية التحتية اجليولوجية تضم اكفة املعطيات الرضورية ملعرفة ما 
يوجد يف gطن األرض وسطحها، وتمتثل هذه املعطيات يف شلك خرائط 

àوية وجيوفزي¼ئية مضمنة يف إطار قواعد معطيات، جيولوجية وجيوك
وتعترب جاهزية هذه البنية التحتية رشطا أساسـيا للقيام بأشغال التنقيب 

واملعادن والبحث عن موارد املياه العميقة واNراسات  ربوراتالهيدرواكعىل 
املتعلقة بإعداد الرتاب الوطين وكذا احلفاظ عىل البيئة، إىل جانب الوقاية 

  . ن ا�اطر الطبيعيةم
كام أن هذه البنية التحتية تشلك عنرصا رئيسـيا إلنعاش هذه األنشطة 

وللتذكري فإن السلطات . Nى الرشاكت املعدنية والنفطية الوطنية واNولية
إىل وضع ا�طط الوطين للتخريط  1996العمومية معدت منذ سـنة 

من حيث اخلرائط  اجليولوj من أجل تزويد بالد  gلتغطية الاكم£
  : اNقيقة واحلديثة، هدفها يف ذ¸

 ز¼دة معدالت إنتاج خمتلف أنواع اخلرائط؛  -

 تدبري واسـتغالل املعطيات اجليولوجية بصفة علمية؛  -

 . توجيه األحباث املعدنية والنفطية وتشجيع jستkر يف هذا اCال -
لنتاجئ احملصل وgلرمغ من اCهودات املبذو² يف هذا اCال، إال أن ا

علهيا مل تكن يف مسـتوى التطلعات وjنتظارات، حيث اكنت البنية 
التحتية اجليولوجية مضن اختصاصات مديرية اجليولوجيا السابقة، مكصلحة 
جيولوجية وطنية îبعة إلدارة قطاع الطاقة واملعادن، وذ¸ إىل غاية فاحت 

تعلق gلتنظمي اجلديد امل  î ،2.04.504رخي دخول املرسوم رمق 2005فرباير
لوزارة الطاقة واملعادن حزي التنفيذ، اليشء ا´ي نتجت عنه بعض 
الصعوgت، واليت ترجع أساسا إىل اإلطار املؤسسايت ا´ي اتضح أنه غري 

  . مالمئ لضبط األهداف وjلزتام gلنتاجئ
وgلنظر لهذه الصعوgت واألمهية اليت يكتسـهيا إجناز البنية التحتية 

ا´ي يمتم  08.08ولوجية، معلت احلكومة عىل بلورة مرشوع قانون رمق اجلي
 ربوراتللهيدرواكالقايض بإحداث املكتب الوطين  33.01القانون رمق 

واملعادن املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر، وذ¸ بغية تزويد ا�طط 
ب الوطين للتخريط اجليولوg jملهارات واخلربات اليت يتوفر علهيا املكت

وjسـتفادة من دينامية اإلدارة، فضال عن املرونة يف تدبري املزيانية، مما 
سـيؤدي إىل تعزيز اخلربات الوطنية يف البنية التحتية اجليولوجية من خالل 

  . إعطاء دفعة جديدة يف ترسيع وترية إجنازها
املعروض عىل أنظارمك  08.08وتمتثل احملاور الرئيسـية للمرشوع رمق 

دماج ýمة وضع البنية التحتية اجليولوجية مضن ýام املكتب أساسا يف إ
واملعادن، ووضع رهن إشارة املكتب األمالك  ربوراتللهيدرواكالوطين 
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املنقو² التابعة للم� اخلاص ل�و² ا�صصة للمصاحل امللكفة 
gالختصاصات املنقو²، إىل جانب إدماج املوظفني امللكفني gملهام املتعلقة 

ريط اجليولوj الراغبني يف ذ¸ Nى املكتب الوطين gلتخ
  . واملعادن للهيدرواكربورات

 jويبقى الهدف األول املسطر للمخطط الوطين للتخريط اجليولو
اخلاص بتغطية مجموع الرتاب الوطين قامئا gلنسـبة للمكتب، مع إدخال برجمة 

 : ة التاليةمنفتحة وديناميكية، تأخذ بعني jعتبار احملاور التحسـيني

، مع ترسيع وترية 1996إعادة تفعيل الرب مج األصيل كام مت اعÝده سـنة  -
  إجناز اخلرائط؛

  إجناز خرائط منتظمة ذات جودة عالية gعÝد مهنجية متيزيية؛  -

 مالءمة إجناز اخلرائط مع متطلبات التمنية اجلهوية احمللية؛  -

 احمللية؛ مراقبة بعيدة Nمع ومواكبة املشاريع التمنوية  -

 . توطيد وتطوير اخلربة الوطنية مع تشجيع اسـتعامل اجليو تقنيات احلديثة -
تلمك اكنت، السـيد الرئيس، السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون، 

 33.01ا´ي يمتم مبوجبه القانون رمق  08.08أهداف مرشوع القانون رمق 
دن املعروض عىل واملعا للهيدرواكربوراتالقايض بإحداث املكتب الوطين 

  . أنظارمك، آم£ أن حيظى مبصادقة جملسمك املوقر
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .وزع :اللكمة ملقرر اللجنة. شكرا السـيد الوزيرة

إذن أفتح gب املناقشة، اللكمة ألحد السادة املستشارين من الفريق 
اللكمة ألحد السادة . الف jشرتايكjسـتقاليل وjحتاد jشرتايك والتح

  .املستشارين عن فرق األصا² واملعارصة، التجمع اNسـتوري واحلريك

        ::::املستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوحاملستشار السـيد احلو املربوح
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيدة الوزيرة،
  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

األصا²  ،أترشف gلتدخل gمس فرق التجمع اNسـتوري املوحد
يمتم  08.08عارصة والفريق احلريك يف مناقشة مرشوع القانون رمق وامل

القايض بإحداث املكتب الوطين  33.01مبوجبه القانون رمق 
  . واملعادن للهيدرواكربورات

ال خيفى عىل أحد األمهية القصوى اليت ميثلها قطاع املعادن 
 يف املنظومة jقتصادية لبالد ، خصوصا يف ظل والهيدرواكربورات

التحوالت jقتصادية الكربى اليت يعرفها العامل، وا´ي أصبحت متطلباته 
  . وحاجياته يف هذا اCال يف تزايد مسـمتر

إن مرشوع القانون هذا يندرج يف إطار التدابري املواكبة إلعادة هيلكة 

وزارة الطاقة واملعادن فà خيص إجناز البنية التحتية اجليولوجية لتحديد 
رضورية ملعرفة ما يوجد يف gطن األرض وسطحها بإجناز املعطيات ال

  . خرائط جيولوجية وجيوكمييائية وجيوفزي¼ئية
  السـيد الرئيس، 

إن تغطية الرتاب الوطين فà خيص اخلرائط السالفة ا´كر، الزالت 
حمصورة يف نسب ضعيفة، ال ترىق إىل املسـتوى الالئق بب� منجمي gمتياز 

أو îرخييا، حيث عرف املغرب بإشعاع معرتف به  اكملغرب، سواء حارضا
عامليا يف جمال املعادن منذ عهد املوحدين، وهذه النسب، نسب التغطية، 

  :يه عىل التوايل

 من اخلرائط اجليولوجية؛  34% -

 من اخلرائط اجليوفز¼ئية؛  39% -

 . من اخلرائط اجليومكيائية %8وفقط  -
واملعادن أمام مسؤولية كبرية  للهيدرواكربوراتمما يضع املكتب الوطين 

لترسيع إجناز الرب مج الوطين للتخريط اجليولوj من أجل توفري املعطيات 
 .املطلوبة وتوثيقها أحسن توثيق

إن هذه املعطيات، للتذكري، إذا اكنت هتم قطاع املعادن 
Ngرجة األوىل، فإهنا رضورية أيضا للك األوراش  والهيدرواكربورات

رفها املغرب يف الهنوض ببنيته التحتية، هاته املعطيات جيب الكربى اليت يع
أن ال تبقى حكرا عىل املكتب ا´ي ينجزها، بل جيب أن تكون رهن 
إشارة املستمثرين والفاعلني يف امليدان من أجل الهنوض gلقطاع يف إطار 

  .املنافسة املتاكفئة
الرضورية  إن إجناح هذا الورش الكبري رهني بتوفري املوارد البرشية

ومتكيهنا من التكوين املسـمتر ملواكبة التطور التقين والتكنولوj ا´ي يعرفه 
هذا امليدان عىل الصعيد العاملي، رهني أيضا بتوفري املوارد املالية الرضورية 

  .من مزيانية اNو² برصد مبالغ اكفية وفق أهداف مسطرة وواحضة
ول يف Ïوية متقدمة، وأخريا، السـيد الرئيس، حنن عىل أبواب اNخ

نشري إىل رضورة مراعاة التقطيع اجلهوي املرتقب يف إجناز التغطية اخلرائطية 
السالفة ا´كر لمتكني مجيع Ïات اململكة من jسـتفادة مهنا قصد تعبئة 

-مواردها املنجمية gخلصوص من أجل املسامهة يف تمنيهتا السوسـيو
  .اقتصادية

  . وع قانونسـنصوت gإلجياب عىل هذا املرش 
  .وشكرا السـيد الرئيس

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

، مل 6إىل املادة  1ننتقل إىل التصويت عىل مواد املرشوع، من املادة 
  :يرد بشأهنا أي تعديل

  .اإلجامع: املوافقون
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  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
يف إطار ( 08.08قانون رمق  إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع

القايض بإحداث املكتب الوطين  33.01يمتم مبوجبه القانون رمق ) قراءة 3نية
  .واملعادن للهيدرواكربورات

يتعلق  26.10ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
  .اللكمة للحكومة. gلتعويض عن حوادث الشغل

        ::::وين املهينوين املهينوين املهينوين املهينالسـيد جامل أغامالسـيد جامل أغامالسـيد جامل أغامالسـيد جامل أغامينينينين، وزير التشغيل والتك، وزير التشغيل والتك، وزير التشغيل والتك، وزير التشغيل والتك
  السـيد الرئيس،

  السـيدة الرئيسة،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

املتعلق  26.10يسعدين أن أقدم لمك اليوم مرشوع القانون رمق 
gلتعويض عن حوادث الشغل، وا´ي طال انتظاره، وا´ي يعترب من أمه، 

املسـتفيدة من يف اعتقاد ، املاكسب jجÝعية اجلديدة للطبقة العام£ 
أحاكمه، ويعزز منظومة امحلاية jجÝعية ببالد ، حيث gرش  بشأنه 
جمهودات محيدة هبدف الريق به إىل مسـتوى التطلعات والرغبات املنشودة 

وجيب اإلشارة أنه كذ¸ هو مثرة . من طرف الفاعلني واملتدخلني يف القطاع
j عي مع الرشاكءÝجj عينيمن مثرات جوالت احلوارÝجjقتصاديني و.  

لقد شلك موضوع إصالح نظام التعويض عن حوادث الشغل أحد أمه 
األوراش اليت أوليناها أمهية خاصة نظرا ل�ور احليوي ا´ي يلعبه هذا 
النظام يف توفري امحلاية jجÝعية للمصابني حبوادث الشغل أو ´وي 

اليت حيتلها يف منظومة امحلاية حقوقهم يف حا² الوفاة، وأيضا املاكنة اخلاصة 
jجÝعية ببالد ، حيث يعترب النظام الوحيد ا´ي يضمن مصاريف 
وتعويضات وإيرادات وخدمات حصية واجÝعية خمتلفة ومتنوعة ومتاكم£ 

  .عن مجيع األرضار املرتتبة عن هذه ا�اطر املهنية
درجيية عىل وإميا  من هذه الوزارة برضورة إدخال إصالحات معيقة وت

أحاكم هذا النظام، قامت يف البداية بمتديد إجبارية التأمني عن حوادث 
الشغل للمشغلني اخلاضعني لنظام الضامن jجÝعي ومسـتخديم امجلاعات 

، كام مت حتسني مسـتوى 2002احمللية واملؤسسات العمومية خالل سـنة 
ات والرفع التعويضات املضمونة من خالل تعديل طريقة احتساب اإليراد

من مقدار التعويض اليويم عن العجز املؤقت من نصف األجر اليويم إىل 
  . ثليث األجر اليويم

وتعزيزا لهذه املكتسـبات، واقتناعا مهنا برضورة التحيني وإعادة النظر 
هبدف مالءمهتا  1963يف مجيع أحاكم النظام احلايل ا´ي يرجع إىل سـنة 

Ýجjقتصادية وj عية اليت عرفها املغرب، وكذا مع األحاكم مع التطورات
الترشيعية والتنظميية األخرى املرتبطة هبذا النظام، وخصوصا قانون 
املسطرة املدنية ومدونة التأمينات ومدونة الشغل ومدونة األرسة وحتسني 
آجال ورشوط وكيفية jسـتفادة من التعويضات القانونية، مت حتضري 

  . gلتعويض عن حوادث الشغلمرشوع هذا القانون املتعلق 
ويتوf من مرشوع هذا القانون أساسا إحداث نظام عرصي ومتطور 
للتعويض عن مجيع األرضار املرتتبة عن حوادث الشغل، مرتكز عىل 
املبادئ والقواعد املتعارف علهيا يف جمال التأمني jجÝعي، وذ¸ من 

املغري من  1927يونيو  25خالل نسخ الظهري الرشيف الصادر بتارخي 
فرباير  6الصادر بتارخي  1.60.223حيث الشلك gلظهري الرشيف رمق 

املتعلق gلتعويض عن حوادث الشغل، حيث يقرتح يف هذا الصدد  1963
تبسـيط املسطرة املعمتدة حاليا هبدف متكني املصابني أو ذوي حقوقهم من 

ل عىل jسـتفادة من املصاريف والتعويضات يف آجال معقو²، والعم
حتسيهنا gلنسـبة ´وي احلقوق مع األخذ بعني jعتبار مبدأ احلفاظ عن 
احلقوق املكتسـبة يف ظل النظام احلايل، وعدم إضافة أي حتمالت اجÝعية 

  . جديدة عىل عاتق املشغلني
ويف هذا اإلطار، يقرتح إعادة النظر يف كيفية ورشوط الترصحي 

هد الطبية وكيفيات إجراء املراقبة حبوادث الشغل واإلدالء مبختلف الشوا
الطبية، وإحداث مسطرة جديدة للصلح مع املقاو² املؤمنة للمشغل وذ¸ 
قبل قيام املصاب أو ذوي حقوقه بأي إجراءات قضائية، وهو ما من شأنه 
أن خيفف من امللفات احملا² عىل القضاء، مما سـميكهنم من jسـتفادة يف 

تعويضات واإليرادات املضمونة قانونيا، كام آجال معقو² من املصاريف وال 
من جحم ملفات  -كام قلت- ستسامه هذه املسطرة اجلديدة يف التقليص 
  . التعويضات املعروضة عىل خمتلف حمامك اململكة

ومت أيضا اقرتاح مقتىض خيول ملقاو² التأمني طلب مجيع الو3ئق 
وقه من أجل واملستندات الرضورية من املشغل أو املصاب أو ذوي حق

  . متكيهنا من تقدير واحتساب وتصفية التعويضات املضمونة يف هذا القانون
وخبصوص jقرتاحات الرامية إىل حتسني مسـتوى التعويضات 
املمنوحة ´وي احلقوق، فقد مت العمل عىل توحيد النسـبة املئوية لإليراد 

j سـتفادة من العمري ا�ول لألرم£ بغض النظر عن سـهنا، كام مت متديد
اإليراد العمري دون حتديد للسن gلنسـبة لألوالد املعاقني، ومتديد هذا 

  . سـنة gلنسـبة لألوالد ا´ين يتابعون تكوينا ýنيا 18إىل  17السن من 
ومن أجل احرتام تطبيق األحاكم املقرتحة، سيمت بواسطة نص تنظميي 

ديد كيفية القيام يتخذ gقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة gلتشغيل حت
مبراقبة تطبيقه من طرف املشغلني، كام متت إعادة النظر يف األحاكم احلالية 
املتعلقة gلتقادم وحتيني مبالغ الغرامات والعقوgت هبدف مالءمهتا مع 

  . التطورات jقتصادية اليت عرفها املغرب
 ومراعاة ملبدأ عدم إثقال اكهل املشغلني أو املقاوالت بأي حتمالت

إضافية وضام  للتوازن املايل لهذا النظام املسري من طرف مقاوالت التأمني 
وإعادة التأمني، مت jحتفاظ مبجموعة من املبادئ والقواعد األساسـية 
املنظمة لكيفية احتساب وتصفية التعويضات اليومية واإليرادات، وكذا 

ؤول عن األحاكم املتعلقة بصندوق الضامن وبقواعد إحالل الشخص املس
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احلادث حمل املشغل أو مؤمنه يف األداء اجلزيئ أو اللكي للمصاريف 
  . والتعويضات القانونية

وجتدر اإلشارة، حرضات السـيدات والسادة املستشارين، أن هذا 
املرشوع قانون ا´ي مت من خال� حتيني وإعادة النظر يف مجيع أحاكم 

مادة عوض  197ح يتضمن النظام احلايل وإعادة تبويهبا وترتيهبا قد أصب
  . أقسام 9فصل يف النظام احلايل، واليت مت توزيعها عىل  361

اكنت تلمك، السـيد الرئيس، حرضات السـيدات والسادة املستشارين، 
. أمه اخلطوط العريضة ملرشوع القانون املعروض عىل جملسمك املوقر

ص الشكر وامسحوا يل، السـيد الرئيس، أن أغتمن هذه املناسـبة ألتقدم خبا
إىل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، يف خشص رئيسها ولك عضواهتا 
وأعضاهئا عىل ما أبدوه من تفهم ودمع وجتاوب مع أهداف ومرايم هذا 
املرشوع، فبفضل مسامههتم اإلجيابية واقرتاحاهتم البناءة لتعديل وإضافة 

تقريبا جل بعض املقتضيات، اليت تعاملنا معها بإجيابية، حيث قبلنا 
التعديالت اليت تقدمت هبا الفرق اليت تقدمت بتعديالت، توصلنا مجيعا 
داخل هذه اللجنة يف إطار من التعاون املمثر إىل الصيغة املعروضة عىل 

 .مصادقتمك اليوم، واليت  لت موافقة أعضاء اللجنة gإلجامع
عىل أضف إىل ذ¸، امسحوا يل كذ¸ أن أتوجه للطامق اإلداري للجنة 

ما بذلوه من Ïود إلعداد الصيغة الهنائية يف ظرف وجزي وعرضها عىل 
  .أنظار جملسمك املوقر

  .وشكرا عىل حسن اسـÝعمك

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

نفتح gب املناقشة، اللكمة ألحد السادة والسـيدات املستشارين 
 :سـتقالل، jحتاد jشرتايك، والتحالف jشرتايكj: احملرتمني عن فرق

  . وزع
  .وزع :اللكمة ألحد السادة املستشارين عن فرق التحالف الرgعي

امسح يل، اللكمة للفريق ... إذن ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع
  . حىت نمكلو املناقشة عاد ندوزو للتعديالت... الفيدرايل

        ::::ماحماحماحماحاملستشار السـيد عبد الرحمي الر املستشار السـيد عبد الرحمي الر املستشار السـيد عبد الرحمي الر املستشار السـيد عبد الرحمي الر 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
يرشفين أن أتناول اللكمة gمس الفريق الفيدرايل للوحدة واNميقراطية 

يتعلق gلتعويض عن حوادث  26.10مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 
ضياته داخل اللجنة ا�تصة، الشغل، وا´ي عرب  عن موقفنا من مقت 

وسامهنا من خالل التعديالت اليت تقدمنا هبا يف حتسني بعض صيغه 

  .وتوضيح بعضها اآلخر
  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

  السـيدة والسادة املستشارون،
حسـنا فعلت احلكومة يف حتييهنا ألحاكم النظام احلايل للتعويض عن 

، وا´ي 1927يونيو  25الصادر يف  حوادث الشغل، املنظم مبقتىض الظهري
، 1963فرباير  6مل يتغري يف حينه إال شg Jلظهري الرشيف الصادر يف 

رمغ أمهيهتا يف  g2002إلضافة إىل بعض التعديالت اليت جاءت يف سـنة 
  . بعض اجلوانب

غري أن هذه األحاكم أصبحت متجاوزة وغري مواكبة لألحاكم اجلديدة 
لترشيعية املرتبطة ارتباطا وثيقا مع أحاكم هذا Cموعة من النصوص ا

النظام، وخصوصا مدونة الشغل ومدونة التأمينات ومدونة األرسة وقانون 
املسطرة املدنية، gإلضافة إىل ما يمتزي به النظام احلايل للتعويض عن 
حوادث الشغل من تعدد يف النصوص الترشيعية والتنظميية ومن تعقيد 

ملعمتدة، سواء اإلدارية مهنا أو القضائية، مما يؤثر سلبا وتنوع يف املساطر ا

عىل كيفيات ورشوط وآجال اسـتفادة حضا¼ حوادث الشغل أو ذوي 
  . حقوقهم من التعويضات املنصوص علهيا قانو 

مكركزية نقابية يف جلسات احلوار  ،وهو ما جعلنا نطالب غري ما مرة
ة الوطنية للشغل وإصالح بتحديث وعرصنة واسـتكامل املنظوم ،املتعددة

نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا ل�ور احليوي ا´ي يلعبه هذا 
النظام يف توفري امحلاية jجÝعية للمصابني يف حوادث الشغل أو ´وي 
حقوقهم يف حا² الوفاة، وأيضا للماكنة اخلاصة اليت حيتلها يف منظومة امحلاية 

لنظام الوحيد ا´ي يضمن مصاريف jجÝعية ببالد ، حيث يعترب ا
التعويضات وإيرادات وخدمات حصية واجÝعية خمتلفة ومتنوعة ومتاكم£ 

 .عن مجيع األرضار املرتبطة عن هذه ا�اطر املهنية
وإذا اكن هذا املرشوع سـميكننا من جتاوز السلبيات اليت يمتزي هبا 

جدات واملتغريات، الترشيع احلايل، ا´ي مل تعد بعض أحاكمه تواكب املسـت
فإن عىل احلكومة أن هتمت أكرث gلهنوض بقطاع الصحة والسالمة املهنية 
وتطويره، والهنوض مبفتشـية طب الشغل واملصاحل الطبية للشغل ولك ما 
خيص حفظ الصحة والسالمة املهنية والوقاية من حوادث الشغل وتدعمي 

اية من األخطار لك آليات احلفاظ عىل الصحة والسالمة املهنية والوق
  .املهنية

كام نطالب بتعممي التأمني عن حوادث الشغل gلنسـبة مجليع املأجورين، 
عىل اعتبار أن هناك نسـبة كبرية من املأجورين ال يتوفرون عىل التأمني 

مما تكون � انعاكسات سلبية، وأيضا تعممي الترصحيات يف  ،الصحي
القة بني هذا القانون وقانون الصندوق الوطين للضامن jجÝعي، نظرا للع

  .الصندوق الوطين للضامن jجÝعي
ويف األخري، نطلب من احلكومة، وخاصة السلطات امللكفة gلشغل، 
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أن تسهر عىل حسن تطبيق مقتضيات هذا القانون ومضاعفة اجلهود يف 
جمال الصحة والسالمة املهنية والوقاية من األخطار املهنية، وا´ي يعترب 

عن األرضار املرتبطة عن هذه األخطار أحد مكو ته األساسـية  التعويض
  . وحلقة من حلقاته

كام ال منل من املطالبة بتنظمي العالقات املهنية وتعزيز آليات املراقبة 
والتفتيش، وأجرأة ا�طط الوطين للصحة والسالمة املهنية واسـتكامل 

  .املراسـمي التطبيقية ملدونة الشغل
  .وشكرا لمك

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسة    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .شكرا السـيد املستشار

  :ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع
ورد تعديل من فريق التحالف jشرتايك بشأن عنوان الفرع األول من 

  .الباب األول من القسم األول، اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

سـيد املستشار احملرتم األسـتاذ النقيب وgملناسـبة أتقدم gعتذار ال 
أومعو، أمتىن أن أوفق يف التعديالت اليت سامه فهيا وبكثافة، واليت وصلت 

تعديل، وبعد املناقشة مع األطر د¼ل السـيد الوزير احملرتم  58إىل 
  .15مشكورا أصبحت التعديالت تتوفر عىل تقريبا 

، "العمومية للقانون الصبغة: "gلنسـبة لهذا التعديل، تغيري العنوان
، وهذه مصطلحات فقهية وقانونية "بصبغة النظام العام للقانون"تعوض 

  .نمتىن أن تقبل من طرف السـيد الوزير

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد الوزير

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
gينا أي إشاكل وN لتايل نقب>املقرتح املقدم ال يثري.  

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلجامع: إذن أعرض التعديل للتصويت

 . إذن قبل التعديل gإلجامع
  .اإلجامع: املادة األوىل واملادة الثانية مل يرد بشأهنام أي تعديل

املادة الثالثة ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة 
  .ألحد مقديم التعديل

        ::::ابابابابدددديد يد يد يد محممحممحممحمد عد عد عد عاملستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ املستشار السـ 
وذ¸ "كذ¸، السـيد الرئيس احملرتم، هناك تعديل gلنسـبة إلضافة 

، اكن بإضافة "وذ¸ بسبب الشغل"عوض " مبناسـبة أو بسبب الشغل
  ". مناسـبة أو بسبب الشغل"

  .شكرا السـيد الرئيس

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

        ::::ين املهينين املهينين املهينين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكو السـيد وزير التشغيل والتكو السـيد وزير التشغيل والتكو السـيد وزير التشغيل والتكو 
  .نتبىن التعديل املقرتح

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  مقبول؟

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .مقبول

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  .إذن قبل التعديل
  .اإلجامع: للتصويت 3أعرض املادة 

للكمة ألحد ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، ا 4املادة 
  .مقديم التعديل

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

اليت وردت يف املرشوع " أسـباب عائلية"هناك إرادة حبذف 
  .من هذه املادة" ألسـباب عائلية"وذ¸ حبذف عبارة " ألسـباب عائلية"

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا، اللكمة للحكومة

        ::::لتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينلتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل واالسـيد وزير التشغيل وا
  .التعديل مقبول، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  إجامع؛: أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل
  .اإلجامع: أعرض املادة الرابعة للتصويت كام عدلت

: ، مل يرد بشأهنم أي تعديل13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5املادة 
  .اإلجامع

يق التحالف jشرتايك، اللكمة ورد بشأهنا تعديل من فر  14املادة 
  .ابدلليس ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
، حنن نقرتح "وعند jقتضاء" 14ورد يف املادة . شكرا السـيد الرئيس
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  ".عند jقتضاء"حذف هاذ 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .د الرئيستعديل مقبول، ال مانع Nينا، السـي

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  .قبل التعديل gإلجامع
  اإلجامع؛ : للتصويت 14أعرض املادة 

، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15املادة 
: ، مل يرد بشأهنم أي تعديل35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27

  .اإلجامع
أهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة ورد بش 36املادة 

  .ابدللسـيد ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

عوض " لتوضيح مجموع املصاريف والتعويضات"نريد كذ¸ إضافة، 
  ".وذ¸ بتضامن مجيع املؤمنني"، وكذ¸ يف الفقرة األخرية "إلغاهئا"

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::لسةلسةلسةلسةالسـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل السـيد رئيس اجل 
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .ال مانع، قبول التعديل، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .  اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  .قبل التعديل gإلجامع
  .اإلجامع: أعرض املادة السادسة للتصويت كام عدلت

  .إلجامعا: ، مل يرد بشأهنام أي تعديل38، 37املادة 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة  39املادة 

  .ابدلليس ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

 3و 1، يعين استبدال لكمة البندين 3و 1كذ¸ نقرتح حذف البند 
  .مبارشة، ال يف الفقرة األوىل وال يف الفقرة الثانية 37أعاله gملادة 

 . السـيد الرئيس شكرا

        

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للحكومة

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . التعديل مقبول، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: إذن أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل
  . اإلجامع: للتصويت كام عدلت 39أعرض املادة 

  . اإلجامع: يرد بشأهنم أي تعديل مل 123إىل  40املواد من 
ورد بشأهنا تعديل من الفريق التحالف jشرتايك، اللكمة  124املادة 

  . ابدلليس ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

لتحقيق مبدأ املساواة وعدم المتيزي عىل أساس اجلنسـية، ميكن خمالفة 
اقية الثنائية املربمة بني اNو² أعاله مبوجب jتف 123و 121أحاكم املادة 

املتعلقة gملساواة يف املعام£ بني  19اليت صادقت عىل jتفاقية اNولية رمق 
  . العامل الوطنيني واألجانب فà يتعلق gلتعويض عن حوادث الشغل

وحتدد هذه jتفاقية الثنائية عىل اخلصوص كيفية ورشوط اسـتفادة 
عويضات املقررة يف هذا القانون إىل دول إقامة وحتويل مبالغ املصاريف والت

األجراء أو املسـتخدمني األجانب أو ذوي حقوقهم إذا اكنوا غري مقميني 
  .gملغرب وقت وقوع احلادثة أو انهتـى مقاýم gملغرب

  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للحكومة

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . عديل مقبول، السـيد الرئيسالت

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل gإلجامع
  . اإلجامع: كام عدلت للتصويت 124أعرض املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة  125املادة 
  .ألحد املستشارين

        : : : : ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . السـيد الرئيس شكرا
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ال خيضع التعويض عىل "إضافة فقرة أوىل، واليت تنص عىل أن 
احلوادث اليت يتعرض لها األجراء األحداث ا´ين تقل سـهنم عن السن 

  . ، البايق دون تغيري"القانوين للشغل ألحاكم هذا القانون
  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للحكومة

        : : : : التشغيل والتكوين املهينالتشغيل والتكوين املهينالتشغيل والتكوين املهينالتشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير السـيد وزير 
  . التعديل مقبول

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل gإلجامع
  . اإلجامع: كام عدلت للتصويت 125أعرض املادة 

  .اإلجامع:  يرد بشأهنم أي تعديلمل 141إىل املادة  126من املادة 
يق التحالف jشرتايك، اللكمة ورد بشأهنا تعديل من فر  142املادة 

  . ابدلليس ع

   ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

وذ¸ بعد ": كذ¸ نريد من احلكومة املوقرة ومن السـيد الوزير إضافة
يف الفقرة األوىل، هذه اإلضافات رضورية " توص> الصحيح gالسـتدعاء إلهيا

  ". الصحيح gالسـتدعاء إلهيا"للتوضيح 
  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . احلكومة

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
كام قال السـيد رئيس الفريق، للتوضيح أكرث، ال مانع من اإلضافة، 

  . وgلتايل التعديل مقبول

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل gإلجامع
  . اإلجامع: كام عدلت للتصويت 142ادة أعرض امل

ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة  143املادة 
  . ابدللسـيد املستشار ع

        : : : : ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

تبت " :وكذ¸ بإضافة بعض املقتضيات اليت توحض يف بداية املادة

تبث احملمكة اإلدارية بصفة "ن نقرتح ، حن"احملمكة jبتدائية انهتائيا
  ... وذ¸ لتوطيد العالقة ما بني" اسـتعجالية

  . شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اللكمة للحكومة

        : : : : السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  . ال مانع، السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  . التعديل gإلجامعإذن قبل 
  .اإلجامع: كام عدلت للتصويت 143أعرض املادة 

  .اإلجامع: مل يرد بشأهنام أي تعديل 145واملادة  144املادة 
ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك، اللكمة  146املادة 

  .ابدلليس ع

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

وبأمر قضايئ " :الفقرة األوىل، ويه فقرة فريدة كذ¸ نريد إضافة يف
صادر عن احملمكة jبتدائية "وليس " صادر عن رئيس احملمكة jبتدائية

  . ، عن رئيس احملمكة jبتدائية ا�تصة، إضافة عبارة رئيس"ا�تصة
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .احلكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .من أجل الضبط أكرث، ال مانع لنا يف قبول هذا التعديل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  .قبل التعديل gإلجامع
  .اإلجامع: كام عدلت للتصويت 146أعرض املادة 

  .اإلجامع: مل يرد بشأهنم أي تعديل 157إىل املادة  147املادة 
  .ل من فريق التحالف jشرتايكورد بشأهنا تعدي 158املادة 

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  .شكرا السـيد الرئيس

إذا " :كذ¸ للرتكزي يف هذه املادة، واليت يف البند الثالث فهيا نقول
وكذ¸ " إذا وقعت احلادثة"، "إذا نتجت احلادثة"وليس " وقعت احلادثة

  ". من طرف املشغل"بسبب خطأ متعمد ارتكبه املشغل وليس "
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  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .احلكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .ال مانع، السـيد الرئيس، يف قبول التعديل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  .قبل التعديل gإلجامع
  .اإلجامع: كام عدلت للتصويت 158أعرض املادة 

  .اإلجامع: رد بشأهنا أي تعديل، أعرضها للتصويتمل ي 159املادة 
  .ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك 160املادة 

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

اليت وردت يف املادة، جيب أن " جنحة"هنا كذ¸ نريد حذف لكمة 
  . تقام دعوى املسؤولية عىل اجلنحة

وميكن للمحمكة املرفوعة إلهيا اNعوى أن ثبت " كذ¸ تغيري الصياغة،
Nهيا عدم وجود مسطرة الصلح املشار إلهيا يف الباب األول من القسم 
اخلامس من هذا القانون أو ثبت Nهيا عدم وجود اNعوى املقامة طبق 
أحاكم هذا القانون أن تبت يف دعوى املسؤولية وفقا ألحاكم القانون 

  ". العام
  .لرئيسشكرا السـيد ا

        ::::السـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسةالسـيد الرئيس اجللسة
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
  .التعديل مقبول، السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلجامع: إذن أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل
  .إجامع: كام عدلت للتصويت 160أعرض املادة 

  .اإلجامع: أهنم أي تعديلمل يرد بش 181إىل املادة  161من املادة 
  .ورد بشأهنا تعديل من فريق التحالف jشرتايك 182املادة 

        ::::ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

 كـوذل" اNفع gلتقادم"إىل لكمة " التعرض gلتقادم"نريد أن نغري لكمة 
  . للتوضيح أكرث

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .حكومةاللكمة لل

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
وملالءمة املصطلحات القانونية مع أحاكم قانون املسطرة املدنية، 

  .احلكومة تقبل هذا التعديل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .قبل التعديل gإلجامع

  .اإلجامع: كام عدلت للتصويت 182أعرض املادة 
  .لف jشرتايكوردت بشأهنا تعديل من فريق التحا 183املادة 

        : : : : ابابابابدددداملستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد املستشار السـيد محممحممحممحمد عد عد عد ع
  . شكرا السـيد الرئيس

، نفس التعديل "اNفع" "التعرض"وكذ¸ يف نفس املوضوع يف عوض 
  . 182اليل اكن يف املادة 

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للحكومة

        ::::السـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهينالسـيد وزير التشغيل والتكوين املهين
لرئيس، gش تكون مالءمة للمصطلحات التعديل مقبول، السـيد ا

  .القانونية مع أحاكم قانون املسطرة املدنية، وgلتايل التعديل مقبول

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اإلجامع: أعرض التعديل للتصويت

  . قبل التعديل gإلجامع
 .اإلجامع: كام عدلت 183أعرض املادة 

  .اإلجامع: يلمل يرد بشأهنم أي تعد 197إىل املادة  184من املادة 
  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

يتعلق  26.10إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .gلتعويض عن حوادث الشغل

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا للجميع، 
*********************  

املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة املداخالت املكتوبة اليت سلمت لرئاسة اجللسة واملتعلقة مبناقشة 
املتعلق gللواحئ jنتخابية العامة املتعلق gللواحئ jنتخابية العامة املتعلق gللواحئ jنتخابية العامة املتعلق gللواحئ jنتخابية العامة     57.1157.1157.1157.11نون رمق نون رمق نون رمق نون رمق مرشوع قامرشوع قامرشوع قامرشوع قا

ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي 
        ::::العمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائيةالعمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائيةالعمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائيةالعمومية خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية
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فرق التجمع اNسـتوري املوحد واألصا² واملعافرق التجمع اNسـتوري املوحد واألصا² واملعافرق التجمع اNسـتوري املوحد واألصا² واملعافرق التجمع اNسـتوري املوحد واألصا² واملعارصرصرصرصة ة ة ة حتالف حتالف حتالف حتالف     ££££مداخمداخمداخمداخ
        ::::والفريق احلروالفريق احلروالفريق احلروالفريق احلريكيكيكيك

حتالف األحزاب األربعة يف إطار يرشفين أن أتناول اللكمة gمس 
املتعلق gللواحئ jنتخابية العامة  57.11مناقشة مرشوع القانون رمق 

ومعليات jسـتفتاء واسـتعامل وسائل jتصال السمعي البرصي العمومية 
  .خالل امحلالت jنتخابية وjسـتفتائية

وزير يف البداية البد من اإلشادة مبضمون العرض ا´ي قدمه السـيد ال
وكذا جبو النقاش العام واملمتزي والرصني ا´ي طبع مناقشة هذا املرشوع 
قانون داخل اللجنة، وا´ي مسح للسادة املستشارين ببسط آراهئم 

  .واقرتاحاهتم حو�
وgلرجوع إىل مضامني هذا املرشوع وا´ي يأيت يف ظل ظرفية خاصة 

قة أساسـية تنضاف إىل تمتزي gلتحضري لالنتخاgت املقب£، كام يعترب حل
النصوص القانونية املعروضة عىل الربملان هبدف تزنيل اإلصالحات الهامة 

  .والعميقة اليت مضهنا اNسـتور اجلديد
هذا املرشوع وعىل الرمغ من أنه احتفظ بأمه مقتضيات القانون رمق 

املتعلق مبدونة jنتخاgت وخاصة األحاكم املتعلقة برشوط القيد يف  9.97
واحئ jنتخابية وفقدان األهلية واختصاصات اللجن اإلدارية، فإنه جاء الل

مبسـتجدات تمتثل يف تشكيل اللجن اإلدارية واليت أصبح يرأسها قاض، 
وتضم يف عضويهتا ممثل عن اCلس امجلاعي أو جملس املقاطعة والسلطة 

  .اإلدارية احمللية أو ممثلها
ة تسجيل أفراد اجلالية كام تضمن مقتضيات هتدف إىل تسهيل معلي

املغربية املقمية gخلارج gإلضافة إىل التنصيص عىل رضورة حتديد هوية 
طاليب التسجيل استنادا إىل البطاقة الوطنية للتعريف وحدها، وذ¸ 

  .انسجاما مع ما مت تضمينه يف النصوص jنتخابية املصادق علهيا

ل jتصال السمعي أما فà يتعلق gسـتطالعات الرأي واسـتعامل وسائ
البرصي العمومية، فإنه جاء مبقتضيات جديدة متنع القيام gسـتطالعات 
الرأي اليت لها عالقة gسـتفتاء أو انتخاgت خالل الفرتة املمتدة من اليوم 

السابق للتارخي احملدد النطالق امحل£ إىل غاية انهتاء معلية التصويت مع  15
  .الفنيإقرار عقوبة حبسـية وغرامة عىل ا�

كام أن من حسـنات هذا املرشوع أنه أقر حق املنظامت النقابية 
املشاركة يف انتخاgت أعضاء جملس املستشارين يف jسـتفادة من مسامهة 
اNو² يف متويل محالهتا jنتخابية عىل أن تثبت للمجلس األعىل للحساgت 

وفق الشلكيات أن املبالغ اليت حصلت علهيا قد مت اسـتعاملها يف اآلجال و 
  .احملددة مبوجب نص تنظميي للغا¼ت اليت منحت من أجلها

  السـيد الرئيس،
إن مرشوع القانون ا´ي حنن بصدد مناقشـته يعترب حلقة يف سلس£ 
التدابري الترشيعية اليت متهد لتنظمي jنتخاgت املقب£ تنفيذا للتوجهيات 

غشت  20يوليوز و 30 امللكية السامية واليت شدد علهيا جاللته يف خطايب
وخطاب افتتاح اNورة الترشيعية احلالية واليت تؤسس يف مجملها إلصالحات 
دسـتورية ومؤسساتية معيقة واليت تدخل بالد  مرح£ جديدة وممتزية 
لترسيع اسـتكامل بناء مغرب اNميقراطية واحلداثة وjرتقاء به إىل مصاف 

املرح£ األوىل مهنا بتنظمي  األنظمة اNميقراطية العرصية واليت توجت
  .jسـتفتاء عىل اNسـتور

فإميا  منا بأمهية هذا املرشوع قانون واملسـتجدات املتضمنة فيه واليت 
ستسامه ال حمال يف تسهيل وإجناح jسـتحقاقات املقب£ وتفادي الثغرات 
اليت اكنت تعرتي التنظمي الترشيعي يف هذا اCال، فإننا، gمس حتالف 

  .ب األربعة، سـنصوت gإلجياب عىل هذا املرشوع قانوناألحزا
  .والسالم عليمك


