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        444478787878حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 نومفرب 15  (1432 جةذي احل 18الثال6ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئيس اخلليفة الثالث ل ،حلسن بيجديكنالسـيد املستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
نية الثاواOقيقة  الثةثال من الساعة  ا، ابتداءثالث ومخسون دقيقة: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .امساء واألربعني

  :اOراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  ؛يتعلق مبدونة احلقوق العينية 39.08مرشوع قانون رمق   -
 يتعلق بتنظمي eنة التوثيق؛ 32.09قانون رمق مرشوع  -
الصادر يف  012.71بتغيري وتمتمي القانون رمق  34.11مرشوع قانون رمق  -

احملددة مبوجبه السن اليت ) 1971ديسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12
جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان اOوx والبuvت 

يف نظام املعاشات املدنية، والقانون رمق  واملؤسسات العامة املنخرطون
احملددة مبوجبه السن اليت حيال عند بلوغها املسـتخدمون  05.89

 .املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد

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

  :املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
لvراسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية  ننتقل إىل جلسة الترشيع 

  :التالية
يتعلق مبدونة احلقوق العينية، احملال عىل جملس  39.08مرشوع قانون رمق  -

  املستشارين من جملس النواب؛
يتعلق بتنظمي eنة التوثيق، احملال عىل جملس  32.09مرشوع قانون رمق  -

 املستشارين من جملس النواب؛
الصادر يف  012.71بتغيري وتمتمي القانون رمق  34.11مرشوع قانون رمق  -

احملددة مبوجبه  1971ديسمرب  30املوافق ل 1391من ذي القعدة  12
السن ا�ي جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان اOوx والبuvت 
واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، والقانون رمق 

به السن ا�ي حيال إىل التقاعد عند بلوغها احملددة مبوج  05.89
املسـتخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد، احملال عىل 

 .جملس املستشارين من جملس النواب
نسـهتل هذه اجللسة �Oراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

. جملس النوابيتعلق مبدونة احلقوق العينية، احملال عىل جملسـنا من  39.08
  .اللكمة للحكومة

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

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . السـيد الوزير، امسح يل

  . يع، إيوا ابقوا يف أماكنمكانهتينا من جلسة األسـئ§، دا� ابدينا يف الترش 
ما ميكنش، رفعت اجللسة ... السـيد املستشار، كنت تكون يف ماكنك

  . اللكمة للسـيد الوزير. دuل األسـئ§ الشفهية

        ::::السـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدلالسـيد محمد الطيب النارصي، وزير العدل
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة املستشارة احملرتمة،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يتعلق  39.08ن أقدم أمام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق يرشفين أ
هذا املرشوع ا�ي . مبدونة احلقوق العينية كام وافق عليه جملس النواب

يندرج مضن مسار حتديث املنظومة الترشيعية، وهيدف أساسا إىل توحيد 
 وتبسـيط املفاهمي واملقتضيات القانونية املتعلقة �حلقوق العينية املطبقة عىل

  .العقارات، سواء مهنا احملفظة أو غري احملفظة
فكام ال خيفى عليمك يعرف املغرب ازدواجية القاعدة القانونية �لنسـبة 
للعقار، ذ¾ أن املعامالت العقارية واحلقوق العينية يف العقار غري احملفظ، 
ختضع يف أحاكeا إىل قواعد الفقه اإلساليم للراحج واملشهور، وما جرى 

عمل يف مذهب اإلمام ما¾، ولكها قواعد جندها متفرقة يف املراجع عليه ال
الفقهية ويف كتب النوازل، وتصادف اختالفا يف العمل القضايئ بني ما 
جرى عليه العمل يف اجلهات واملناطق، �ملقابل جند أن العقار احملفظ وما 

، إىل مقتضيات 1915ترتبط به من حقوق عينية خيضع، ومنذ سـنة 
  .م املليك احملدد للترشيع املطبق عليهاملرسو 

فهذه Éزدواجية وهذا Éختالف يف املفاهمي حول نفس احلقوق، دفع 
إىل التفكري يف إقرار وحدة املفاهمي، وذ¾ من خالل توحيد املقتضيات 
املتعلقة �حلقوق العينية وإخضاع احلقوق العينية الواردة عىل العقارات 

نفس األحاكم القانونية، مع مراعاة بعض  احملفظة وغري احملفظة إىل
Éسـتثناءات اليت تفرضها طبيعة لك عقار، حبيث مت توحيد القاعدة 
القانونية فÓ ال اختالف فيه، واحتفظ �الزدواجية عند وجود خصوصية 

  . معينة
ومما ال شك فيه، فإن وحدة املفاهمي اليت حيققها املرشوع املعروض عىل 

الوضوح والتوقعية وÉسـتقرار يف املعامالت واملساواة  أنظارمك، سـتؤدي إىل
يف األحاكم اليت تنظم احلق العيين، سواء اكن حمفظا أو غري حمفظ، دون ما 
حاجة إىل البحث عن النصوص يف املراجع الفقهية واللجوء أحياÚ إىل 
القياس والبحث يف النوازل اليت ختتلف أسـباب نزولها من حاx إىل أخرى، 
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ما سيبعث عىل Éطمئنان للتعامل يف هذه العقارات واختصار وهذا 
الوقت عند الفصل يف املنازعات املتعلقة هبا وتوحيد Éجهتادات القضائية 
الصادرة بشأهنا، مما سيسامه يف تفعيل دور امللكية العقارية يف مسار التمنية 

  .وسيشجع أكرث عىل Éستäر يف اDال العقاري
الرئيس احملرتم، السـيدة املستشارة احملرتمة، السادة تلمك، السـيد 

املستشارون احملرتمون، اخلطوط العريضة لهذا املرشوع ا�ي يشلك طفرة 
نوعية لنظامنا العقاري، لكونه اسـتطاع أن يدون قواعد الفقه اإلساليم 
وÉجهتاد القضايئ وينظم احلقوق العينية ليصدر يف شلك قانون موحد 

  .عىل العقارات، سواء اكنت حمفظة أو غري حمفظة ومتاكمل، يطبق
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الوزير، اللكمة ألحد السادة املستشارين من فرق الكت§

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  الزمي§ والزمالء،
السعادة �ش نوقف أماممك اليوم من أجل التدخل يف أÚ سعيد لك 

املتعلق �حلقوق العينية، وا�ي تفضل  39.08مناقشة مرشوع القانون رمق 
هاذ مرشوع القانون ا�ي جاء يف . السـيد وزير العدل بتقدميه أمامنا

 Úخريف هذه احلكومة، وا�ي يعد من القوانني األساسـية والهامة ببالد
ن ا�ي صادق عليه هذا اDلس يف األسـبوع ما قبل األخري واملمكل للقانو

هاذ مرشوع القانون ا�ي جاء كبديل للظهري . املتعلق �لتحفيظ العقاري
الرشيف املتعلق �لعقارات احملفظة، ا�ي معر ملا يقرب من قرن، إذ يعود 

  .1915يونيو  ì2رخيه إىل 
زير العدل إىل كونه هاذ مرشوع القانون ا�ي أشار يف لكمته السـيد و 

جاء متاكمل وموحد للمفاهمي القانونية وامجلع واملزج بني القوانني الوضعية 
والفقه املاليك، خاصة فÓ خيص الفقه اإلساليم وعدم المتيزي بني العقار 
احملفظ والعقار غري احملفظ، نظرا لكون املعمر يف ذ¾ الوقت اكن حيمي 

 شاسعة وخصهم هبذا القانون من أجل املعمرين ا�ين اسـتولوا عىل أرايض
تطهري ممتلاكهتم من أي نزاع وترك جل األرايض املغربية للساكنة، للمغاربة 
يف ذ¾ الوقت، وا�ين اكن يطبق علهيم الفقه اإلساليم، ما يطرح ذ¾ 
من نزاعات متتد لعدة سـنوات، حبيث اكنت قضية الشفعة، قضية الهتوية، 

�ي اكن الفقه هو احلارض فهيا �متياز وÉجهتاد إىل غري ذ¾ من النوازل ا
  .يتضارب من õة أخرى وإن اكن هناك حماوx للتوحيد

اآلن احلكومة احلالية ومشكورة، والبد أن ننوه بعملها، يه توجت ما 
بدأته احلكومات السابقة، بدءا من حكومة بداية التناوب اليت انكبت عىل 

البالد ال ميكن أن تتطور إال عن طريق  القوانني األساسـية وحتضريها، ألن
سـنوات  10آليات قانونية حداثية، وقد معر الهتييء لهذا القانون أزيد من 

داخل ردهات احلكومة، وخاصة وزارة العدل اليت أريد �مس الفرق اليت 
أتلكم �مسها، وهو الفريق Éسـتقاليل للوحدة والتعادلية، الفريق Éشرتايك 

uشرتايك املنضوية حتت الكت§، أن أنوه مبا وكذ¾ الفريق دÉ ل التحالف
قامت به احلكومة احلالية واليت توجت واليهتا هبذه القوانني اليت سـيكون لها 
تأثري كبري عىل مسـتوى كذ¾ الترشيع اخلاص �لعقار وانعاكس ذ¾ عىل 

  . املستمثرين وفض الزناعات أمام احملامك
هتاد كبري، قد سامهت فيه األطر من بطبيعة احلال هناك توحيد واج

قضاة أحصاب كفاءات عالية وفقهاء ممتزيين من أجل إدخال بعض 
التعديالت وÉسـتئناس �الجهتادات القضائية القدمية وجعل املغاربة أمام 

  . للمعمرين لوحدمه 1915قانون يكفل هلم ما اكن يكف� قانون 
يد وزير العدل، ومن إذن، احنا ما ميكن لنا إال أن نوجه ¾، السـ 

خال¾ للحكومة وأطر وزارة العدل اكمل الشكر والتنويه هبذا العمل 
  . اجلبار ا�ي مقمت به من أجل تطوير البالد ومصاحل العباد

ولكن نمتىن، يف األحزاب اليت أتلكم �مسها، أن تعمل احلكومة أو تسهر 
عن طريق  عىل نرش هذا القانون يف أقرب وقت ممكن وكذ¾ التعريف به

خلق وتنظمي ندوات ولقاءات مجليع املعنيني، سواء احلقوقيني مهنم أو 
املواطنني، ليعرفوا مدى اجلهد الكبري ا�ي بذل من طرف احلكومة احلالية، 
وهذا رد عىل من يقول ويبخس ما تقوم به احلكومة احلالية، ألن هذه أعامل 

ن يشء ميكن أن نقدمه سينعم هبا املغاربة وسـيعرفها اخلاص والعام، وأحس
ملن قام �إلصالحات هو أن ندعو  �لتوفيق وأن ناكفئه، ومن اجهتد 
وأصاب ف� أجران، وأعتقد أنه من قام �إلتيان هبذا املرشوع يدخل حتت 

  .خانة األجرين وليس أجر واحد
إذن نمتىن، السـيد الوزير، أن تسهروا عىل التعريف هبذا القانون وأن 

 مجيع احملامك، سواء Éبتدائية مهنا أو Éسـتئنافية، الهتييء ختلقوا ندوات يف
لسـتة أشهر قبل أن تدخل إىل حزي التطبيق عىل أساس أن تواكبه كذ¾ 
دورuت ومناشري من طرفمك لتبسـيط مفاهميه وتقريبه من الساهرين عىل 

  .إذن، فشكرا للساهرين عليه. تطبيقه
مبا قام به الربملان مبجلسـيه من  وكذ¾ البد أن أقول لكمة، وهو أن أنوه

مواكبة لهذا العمل الكبري وإدخال عدد كبري من التعديالت من طرف 
الزمالء لتحسينه وكذ¾ ضامن دقة بعض املفاهمي واخلروج هبا من التأويل 
اخلاطئ، وليك ال يكون فهمها قارصا بل واحضا للقانون، والسـيد الوزير أعمل 

ما اكن فيه الوضوح إال وسهل تطبيقه عىل مين بذ¾ وبعض اإلخوان، لك 
  .أرض الواقع وابتعد من Éجهتاد، يف بعض األحيان ا�ي حيل حمل القانون

البد أن أنوه �لسـيد رئيس جلنة العدل واإلخوان ا�ين سامهوا  ،كذ¾
أمس إجيابيا يف هذا العمل اجلليل واقتنعوا بأمهية هذا القانون ويف الظرفية 

عليه �إلجامع داخل جلنة العدل، وبطبيعة احلال ال ميكن إال  احلالية، وصوتنا
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  . أن نقوم �لتصويت عليه إجيابيا كذ¾ ونمتىن التوفيق للجميع
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
فرق التحالف من أجل اOميقراطية أدلوا . شكرا السـيد املستشار

إذن ... الفيدرايلاللكمة للفريق  .�للكمة دuهلم اليت سـتدون يف هذا احملرض
  .مجموعة Éحتاد الوطين للشغل

  :334ننتقل للتصويت عىل مواد املرشوع؛ من املادة األوىل إىل املادة 
  .اإلجامع: املوافقون

  .إذن وافق اDلس عىل املواد اليت يتكون مهنا هذا املرشوع �إلجامع
  .اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت

يتعلق  39.08املستشارين عىل مرشوع القانون رمق إذن، وافق جملس 
  .مبدونة احلقوق العينية

يتعلق بتنظمي eنة التوثيق، احملال  32.09ننتقل إىل مرشوع القانون رمق 
  .اللكمة للحكومة. عىل جملس املستشارين من جملس النواب

        ::::السـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدلالسـيد وزير العدل
  . بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات املستشارات، 
  السادة املستشارون احملرتمون،

يتعلق  32.09يرشفين أن أقدم أمام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
بتنظمي eنة التوثيق كام وافق عليه جملس النواب، وا�ي يندرج يف إطار 
املقاربة الشمولية إلصالح القضاء، ويشلك اسـمترارا للمجهود الهادف إىل 

سسات القانونية والقضائية من أجل حتديهثا وإدماõا يف النسـيج تطوير املؤ 
التمنوي لبالدÚ، وكذا مواص§ اجلهود املبذوx من أجل إعادة تنظمي املهن 
القانونية املساعدة للقضاء، ومن مضهنا eنة التوثيق اليت تكتيس أمهية �لغة 

مالت �لنظر Oور التوثيق يف حتقيق األمن القانوين وضبط املعا
واسـتقرارها، مما أصبح معه من الالزم مراجعة القانون احلايل املنظم ملهنة 

  . ليواكب متطلبات املرح§ 1925التوثيق ا�ي يرجع كام تعلمون إىل سـنة 
ويف هذا اإلطار، نص مرشوع القانون املعروض عىل أنظارمك، عىل أن 

قررة يف التوثيق eنة حرة متارس وفق الرشوط وحسب Éختصاصات امل
القانون، مؤكدا عىل أن املوثق يتقيد يف سلوكه املهين مببادئ األمانة والزناهة 
والتجرد والرشف وما تقتضيه األخالق امحليدة وأعراف وتقاليد eنة 

  . التوثيق
وقد حدد املرشوع رشوط Éخنراط يف املهنة وحقوق وواجبات 

ا عىل ضامن سالمة املوثق، كام نظم اختصاصاته وكذا جحية العقود، مركز 
  . إجراءات اإلشهاد والتوثيق

لك ويف جمال املراقبة، أخضع املرشوع املوثقني ملراقبة مزدوجة، يتوالها 

من الوكيل العام للم� Oى حممكة Éسـتئناف اليت يوجد بدائرة نفوذها 
مكتب املوثق وكذا وزارة املالية، وتمت هذه املراقبة حبضور رئيس اDلس 

  . موثقنياجلهوي لل
وفÓ خيص التأديب، وضع املرشوع مسطرة دقيقة إلجراء املتابعات 
التأديبية واليت ال حتول دون حتريك اOعوى العمومية من طرف النيابة 

  . العامة أو املترضرين زجرا لألفعال اليت تكون جنحا أو جناuت
ومن أجل تأطري eنة التوثيق، أحدث املرشوع هيئة وطنية للموثقني، 
تمتتع �لشخصية املعنوية، ينتظم فهيا وجو� مجيع املوثقني، متارس 

اختصاصاهتا عىل الصعيد الوطين بواسطة اDلس الوطين، وعىل الصعيد 
  . اجلهوي بواسطة جمالس õوية للموثقني

وأعاد املرشوع تشكيل اللجنة امللكفة بإبداء الرأي يف تعيني املوثقني 
هنم والبت يف املتابعات التأديبية، كام أعاد تنظمي ونقلهم وإعفاهئم وإعادة تعيي

مسؤولية املوثق عن األرضار املرتتبة عن أخطاهئا املهنية مع إلزامه �لتأمني 
  . عىل هذه املسؤولية

وضامÚ حلقوق املمترنني املقيدين قبل نرش هذا القانون �جلريدة الرمسية، 
قبول الجتياز Éمتحان نظم املرشوع يف إطار مقتضيات انتقالية رشوط ال 

  .املهين �لنسـبة لهذه الفئة
تلمك، السـيد الرئيس احملرتم، حرضات السـيدات والسادة املستشارين 
احملرتمني، احملاور الرئيسـية لهذا املرشوع الرايم إىل دمع وتقوية دور التوثيق 
يف ضبط املعامالت وتوثيقها، حىت تبقى eنة التوثيق eنة Éئ"ن عىل 

  . وق واألمانة يف اإلجراءات والصدق يف التعاملاحلق
  .والسالم عليمك ورمحة هللا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .التقرير وزع... اللكمة لفرق الكت§. شكرا السـيد الوزير

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  الزمي§ والزمالء،

لن أطيل عليمك وسأتدخل مرة أخرى، وأستسمح، نيابة عن الفريق 
Éسـتقاليل، الفريق Éشرتايك، فريق التحالف Éشرتايك، املنضوين حتت 
الكت§ اOميقراطية، ألقول لكمة حق أماممك ويف هذا املنرب ويف هذه القبة 

فضل اليت متثل سـيادة األمة خبصوص هذا املرشوع قانون الهام جدا ا�ي ت
  . السـيد الوزير العدل بتقدميه اآلن أمامنا بعدما صادقت عليه اللجنة أمس

هذا، البد أن أؤكد، ألن هذا للتارخي، أن منذ بداية التناوب التوافقي 
قد معدت احلكومات املتعاقبة عىل اسـتصالح القوانني اخلاصة �ملهن 
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ذا املرشوع القانونية، حبيث أن آخر إصالح هو ما نعرفه اليوم مبقتىض ه
قانون، حبيث سـبق أن عدل القانون املنظم للمحاماة، املفوضني القضائيني، 

  . النساخ، اخلرباء، إىل غري ذ¾، والقامئة طوي§ ولكها يف العرشية األخرية
ووصلنا اآلن إىل آخر eنة قانونية، ويه املوثقني، ا�ي معر ما يقرب 
من قرن، إذن القانون ا�ي نتعامل به حاليا يف جمال التوثيق يعود إىل 

، واملسـتعمر كعادته وكام أسلفت يف القانون السابق اكن قد سن 1925
اكن  قانوÚ عىل مقاس مصاحل املسـتعمر يف ذ¾ الوقت، �عتبار أن التوثيق

حكرا عىل غري املغاربة، أي عىل األجانب إما اكنوا يف ذ¾ الوقت هيود أو 
  . نصارى، هذا هو احلقيقة

اآلن، امحلد (، جاءت هذه احلكومة وقبل رحيلها جاءت بقوانني 
سينعم هبا املغرب يف املسـتقبل، ويه اكلفالحة، غرسوا فألكنا، وغرسوا 

ليت لن يعرف خريها إال من سـيأيت فسـيألك املغاربة خري هذه القوانني ا
مسـتقبال ليعرف مدى األوراش الكربى اليت انكبت عىل هذه احلكومة يف 
مصت كبري، وكذ¾ �لنسـبة لقوانني كبرية جدا ولها ارتباط وانعاكس عىل 

  . مصاحل املواطنني
�عتبار أن التوثيق ليس هو حترير العقود بقدر ما هو Éستشارة يف 

والتوجيه يف شـىت اDاالت، واOول املتقدمة لها توثيق قوي جمال Éستäر 
وتوثيقنا  رجاالت كذ¾ ومنخرطون يف منظامت دولية وهلم خربة كبرية 
ولكن اكن ينقصهم السـند القانوين، بطبيعة احلال السـند القانوين قد أىت 
مبقتىض هذا القانون، وقد نظم تنظÓ حمكام �عتبار أنه أصبحت اآلن هلم 
هيالك منظمة عىل الصعيد اجلهوي، عىل الصعيد الوطين، هناك مقتضيات 
زجرية هامة جدا �لنسـبة ملن خالف هذه القوانني، سواء يف جمال اإلشهار 
أو يف جمال اإلخالل �لزتاماته القانونية، وذ¾ عىل خالف القوانني األخرى 

يه ملزمة  بصفة كبرية حتت مسؤولية النيابة العامة، واليت اآلن أصبحت
بتتبع مكتب لك موثق وأصبح ملزم بتقدمي كذ¾ الحئة �لنسـبة للممترنني 

  . Oيه كنقطة أو مكرح§ انتقالية
إذن، أعتقد أن هذا القانون من األمهية مباكن، وال يقل أمهية عىل 
القوانني اليت سـبق أن أرشÚ إلهيا، وبطبيعة احلال أÚ أعتقد أن هذه 

مطمئنة وراضية عن نفسها قبل أن يرىض علهيا  احلكومة ينبغي أن تكون
الغري نظرا ملا أتت به، وكذ¾ الربملان احلايل عىل علته وعىل حسب ما 
يقال عليه، فقد سامه جبدية وبدينامية كبرية يف تنقيح هاذ مشاريع القوانني 
بتعديالت وجعلها منطبقة مع الواقع وقاب§ للتطبيق، وذ¾ عن طريق 

ة اليت أدخلت، سواء يف الغرفة األوىل أو التعديل املهم التعديالت املهم
ا�ي اكن هاجس املستشارين يف جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، 

خللق  128واملتعلق �ملمترنني أي �لشـباب، وقد أدخل تعديل يف املادة 
ذ¾ التوازن ا�ي اكن يطمح إليه امجليع من أجل أن ال تكون رشحية حتس 

  .هنا مقصاة رمغ السـنوات الطوالبنفسها أ
مث كذ¾ أن هاذ مرشوع القانون قد أقر الشفافية واOقة واOميقراطية، 

ويف ÉمتحاÚت اليت اكن يشكو البعض من اختالالهتا، هذا وOي، هذا 
وO خاليت، هذا وO جديت، اآلن امحلد (، أصبحنا اآلن أمام قانون ملزم 

العدل، يف رجاالت صادقوا هللا ما عاهدوا  للجميع ويف يد آمنة يف وزارة
  . عليه، ومه يتتبعون تطبيق القانون حبذافريه

وقناعة منا بأمهية هذا املرشوع هو أننا سـنصوت عليه يف الفرق دuلنا 
الثالثة، ولكن أمتىن، السـيد الوزير، أن تسـتطيعوا مترير متريره قبل هناية 

أنه مبجهوداتمك و�تصاالتمك ميكن  هذه الوالية، فÓ تبقى من الوقت، وأعرف
أن تقنعوا اآلخرين ألن هذا التعديل سـيلزم بإرجاعه يف قراءة 6نية ليك 
يكتب  النجاح وأن يكتب لهذه املهنة وللمتعاملني معها ومجليع املهمتني 
�أللك من مثرة هذه الشجرة اليت غرسـمتوها وراعيناها معمك وشاركنا يف 

  .وجودغرسها وإخراõا إىل ال
  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة لفرق التحالف من أجل اOميقراطية

        ::::دخيلدخيلدخيلدخيلأأأأاملستشار السـيد معر املستشار السـيد معر املستشار السـيد معر املستشار السـيد معر 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ملستشارون احملرتمون،السـيدة والسادة ا
ال خيفى عليمك ما قامت به اللجنة برفقة السـيد الوزير ومجموعة من 
النظراء يف وزارة العدل برفقة كذ¾ مجموعة من السادة املستشارين �لنسـبة 

من  12/07/2011لهذا املرشوع، وا�ي أحيل عىل اجللسة العامة يوم 
يت ارتأت أن تطلب يف أجل املصادقة، ولكن هناك مجموعة من الفرق ال

اجللسة العامة إرجاع هذا النص من أجل تقدمي تعديل، نظرا للظرفية 
احلالية ونظرا كذ¾ ملطالب مجموعة من املمترنني ا�ين هيمهم هذا القانون 

  .�ألساس
لقد اسـمتعنا بإمعان كبري لعرض السـيد الوزير األول أثناء مناقشة 

إطار املقاربة الشمولية إلصالح مرشوع هذا القانون، وا�ي يندرج يف 
القضاء، ويشلك اسـمترارا للمجهود الهادف إىل تطوير املؤسسات القانونية 
والقضائية ومهنا eنة التوثيق واليت تكتيس أمهية كبرية يف حتقيق األمن 

  .القانوين بضبط املعامالت واسـتقرارها
رفهتا مل يعد يواكب التطورات اليت ع 1925وكام تعلمون فإن قانون 

بالدÚ والتحوالت Éقتصادية وÉج"عية العاملية، وحنن يف فريق احلركة 
الشعبية والتجمع اOسـتوري املوحد واألصاx واملعارصة نمثن ما جئمت به، 
وكذا حرصمك الكبري عىل التعاطي مع هذه املهنة وفق النظرة اإلسترشافية 

التفاعل معه، وÉنصهار  اليت تسـتحرض احمليط املسـتقبيل ا�ي يتحمت علهيا
يف التوõات اإلسرتاتيجية اليت هتدف إىل املراقبة واحملاسـبة وحماربة مجيع 
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أشاكل الفساد من أجل حتقيق العداÉ xج"عية واحلفاظ عىل الكرامة 
  . اإلنسانية

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  أيهتا السـيدات والسادة املستشارون،
بتخوفنا الرايم إىل احلفاظ عىل احلقوق املكتسـبة للممترن وإدخال ننوه 

بعض اإلجراءات Éحرتازية الكفي§ بضبط معلية المترين وإضافة املصداقية 
علهيا مع فتح الباب الجتياز ÉمتحاÚت أمام املرتحشني املسـتوفون لبعض 

يف  وهذا هيدف. من هذا املرشوع 128الرشوط، واليت تتضمهنا املادة 
نظرÚ إىل تدارك الرضر الالحق بفئة املوثقني املمترنني يف مرشوع قانون 

  .eنة التوثيق احملال عىل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان
  السـيد الرئيس، 

نمثن مبادرتمك الكبرية إلصالح الفضاء القضايئ والرفع من مسـتوى eنة 

مجيع التحوالت  التوثيق �خلصوص، وإعادة تأهيلها من أجل مسايرة
Éقتصادية وÉج"عية واحلفاظ عىل أمن واسـتقرار املعامالت داخل 

  .اDمتع
يف اخلتام، ميكن القول أن مرشوع هذا القانون حرص عىل حتقيق 
 Úنسجام مع �يق القوانني املنظمة للمهن القانونية والقضائية ببالدÉالتنامغ و

لألطراف املتعاقدة أو للمهنيني أنفسهم  وتوفري املناخ القانوين السلمي، سواء
من خالل مج§ من املقتضيات اجلديدة اليت يزخر هبا مرشوع هذا القانون 

  .واليت هتدف إىل ضبط املعامالت وÉسـتقرار وحتقيق األمن القضايئ
  . ومن أجل ذ¾، سـنصوت �إلجياب عىل هذا املرشوع

  .شكرا السـيد الرئيس، شكرا كذ¾ للسادة الوزراء

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

        ::::املستشار السـيد عبد املا¾ أفرuطاملستشار السـيد عبد املا¾ أفرuطاملستشار السـيد عبد املا¾ أفرuطاملستشار السـيد عبد املا¾ أفرuط
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارون،
ماذا عساين أقول مرة أخرى أمام هذه الكرايس الفارغة، وعىل 

برباجمها أن تلزتم أمام اDمتع  األحزاب اليت تشـنف مسامعنا هذه األuم
املغريب مبحاسـبة برملانيهيا أوال، وخاصة فÓ يتعلق هبذه املؤسسة، حيث أننا 
نرى أنه ليس هناك أي مربر للغياب، اللهم ما اكن من أولئك  املستشارين 
املسـتقيلني، اكن هللا يف عوهنم، �¾ مرة أخرى ال يسعنا إال أن حنتج عىل 

ه املامرسات، ومن حسن حظنا مجيعا أن هاته اجللسة هذا السلوك وهذ
 Úليست مبثوثة عىل شاشة التلفزيون، وإال الزداد خسط املغاربة عىل مشهد
السـيايس وعىل مشهدÚ احلزيب وال زاد عزوفهم، وحنن نطالب بل ونتو@ 

أن تكون املشاركة مكثفة، وكيف ميكن أن تكون املشاركة مكثفة أمام هذا 
  . وسأرجع إىل موضوع هذا املرشوع. يساملشهد البئ 

  السـيد الرئيس، 
يرشفين أن أتدخل �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية مبناسـبة 

املتعلق بتنظمي eنة التوثيق ا�ي يندرج يف  32.09مرشوع القانون رمق 
 ،Úسـياق اإلصالح الشمويل واملندمج للمهن القانونية والقضائية ببالد

  . ىل حتديث طرق تدبريها بغاية مالءمهتا مع واقع املامرسةوالرايم إ
و�لنظر إىل الطبيعة اخلاصة اليت متثلها eنة التوثيق يف حتقيق األمن 
القانوين والتعاقدي، ورضورة تأهيل املنتسـبني للقطاع للتجاوب مع ما 

فقد تفرضه متطلبات املعامالت اOولية املتشابكة اليت يعرفها العامل املعارص، 
أخذÚ الوقت الاكيف لتحليل مضامني املرشوع واسـمتعنا للمعنيني بصفة 
 Úكام استرش ،مبارشة هبذا القانون بغية تعميق فهم أبعاده وأسـباب نزو
�يق املهنيني ا�ين تتقاطع eاeم مع املهنة وجتمعهم eمة حترير العقود، 

العامة للرضائب أو صندوق  اكلعدول واحملامني أو امللكفني بتلقهيا يف املديرية
اإليداع والتدبري اCول لتلقي األموال املودعة Oى املوثقني قصد تدبريها عىل 
سبيل األمانة، كام اسـمتعنا للباحثني األاكدمييني واقرتاحاهتم، �إلضافة إىل 
�  . وõة نظر مجعيات اDمتع املدين، خاصة املدافعة مهنا عىل حقوق املسـهت

ملناسـبة، نذكر بأننا سامهنا وانطالقا من قناعتنا يف مناقشة وإننا هبذه ا
هذا املرشوع مبعية ث§ من الربملانيني املناضلني، وا�ين حنيهيم �ملناسـبة 

  .حيث جيب إنصافهم ولو عىل سبيل اخلطاب
  السـيد الرئيس،

  :إن تعاملنا مع هذا املرشوع اكن من منطلقني اثنني
سسات القانونية والقضائية ببالدÚ من أجل أوال، املسامهة يف تطوير املؤ 

حتديهثا وعرصنهتا ومالءمهتا لواقع املامرسة ومسـتقبلها وحتقيق التنامغ 
  وÉنسجام بني لك القوانني التنظميية للمهن القانونية والقضائية ببالدÚ؛

6نيا، تعزيز الثقة يف eمة التوثيق مكؤسسة قانونية وتوفري املناخ القانوين 
  .، سواء لألطراف املتعاقدة أو للمهنيني أنفسهمالسلمي

ومن خالل هذا املرشوع والتعديالت اليت أدخلت عليه، يتضح جليا 
أن املقتضيات اجلديدة اليت يتضمهنا هذا املرشوع، تضبط إىل حد بعيد 

  . املعامالت واسـتقرارها وحتقيق األمن التعاقدي
حمدد، ينظم رشوطها  مفامرسة eنة التوثيق، تمت داخل إطار قانوين

واختصاصاهتا، وتمت حتت رقابة النيابة العامة و�يق أõزة الرقابة األخرى من 
منطلق ممارسـته جلزء من السلطة العامة مبقتىض التفويض املمنوح  من 
طرف اOوx، وذ¾ حفاظا عىل مصاحل املواطنني ا�ين يتعاملون مع مرفق 

العقود يعد مبثابة مسـتودع معويم التوثيق، بل إن مكتبه اCصص حلفظ 
للحفظ، مما يربز خصوصية eنة التوثيق ومتزيها عن �يق املهن القانونية 

  .والقضائية األخرى
لقد أكدÚ يف مناقشتنا لهذا املرشوع داخل اللجنة اCتصة عىل رضورة 



 2011        بربربربرأكتو أكتو أكتو أكتو دورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

6 

 )2011رب مفنو  15( 1432ذي احلجة  18

اع"د مبدأ املساواة وتاكفؤ الفرص يف ولوج هذه املهنة، كام دافعنا عن 
نطاق املسـتفيدين من اإلعفاء من املباراة والمترين، ليشمل عالوة توسـيع 

عىل ذ¾ فئة احملافظني عىل األمالك العقارية وفئة مفتيش وقباض إدارة 
التسجيل والتنرب، F من القضاة واحملامني واألساتذة اجلامعيني، وذ¾ 

ذا هبدف انفتاح املهنة عىل طاقة اكتسبت خربة eنية eمة، مع تقييد ه
املقتىض برشوط خاصة، سواء ما تعلق مهنا برشط مدة املامرسة الفعلية أو 

سـنة، عالوة عىل قضاء فرتة مترين تطبيقي  55رشط السن ا�ي حدد يف 
مدته سـنة بأحد ماكتب التوثيق، بعد اجتياز اختبار هيم التأكد من كفاءة 

  .املرحش وقدرته عىل Éضطالع بأعباء eنة التوثيق
إىل جانب احلقوق املرشوعة لفئة املوثقني املمترنني، وذ¾  كام وقفنا

 Úمتحان املهين ضامÉ لتوافق عىل صيغة المتكن من احلق يف اجتياز�
  .للمساواة والشفافية عىل مسـتوى ولوج eنة التوثيق

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السـيدة والسادة املستشارون،
املرشوع، نلفت نظر احلكومة إىل أنه وحنن نصوت �إلجياب عىل هذا 

، تأيت احلكومة 1925ماي  04سـنة عن صدور قانون  86منذ ما يقارب 
مبرشوع جديد ملهنة التوثيق رمغ التحوالت اليت شهدهتا بالدÚ منذ حصولها 

 Úسـتقالل، وهو ما يفرض علينا حكومة وبرملاÉ يش برملان جديد (عىل
حتيني الرتسانة القانونية، إذ ال يعقل أن يظل التعاون املمثر من أجل ) حقيقي

العمل حلد اآلن بقوانني موروثة عن حقبة Éسـتعامر الفرنيس أو تعود إىل 
  .البداuت األوىل لالسـتقالل

كام ننبه إىل أن تطبيق هذا النص يتوقف عىل قوانني وقرارات تنظميية 
كومة العمل أخرى، بدوهنا سـيظل هذا املولود مشلوال، مما يفرض عىل احل

بأقىص ما ميكن من الرسعة عىل إصدار النصوص التنظميية املصاحبة 
  .Oخول القانون حزي التطبيق

إننا إذ هنK السـيدات والسادة املوثقني هبذا املرشوع ا�ي سـميكهنم 
من Éنتظام ألول مرة يف إطار هيئة وطنية، تتفرع عهنا جمالس õوية من 

عىل معلهم ومواكبهتم للك مراحل مناقشة  أجل تأطري املهنة، وإذ نثين
  . املرشوع

وإذا كنا قد وقفنا إىل جانب املوثقني يف حقوقهم املرشوعة، فإننا 
ندعومه وندعو اجلهات املسؤوx لتحمل املسؤولية يف تطهري مؤسسة 
التوثيق من لك عبث حامية ملصداقيهتا وحىت تتوفر امحلاية كذ¾ حلقوق 

  .املواطنني
ومن املؤمنني رجال : " أريد أن أحصح لليس األنصاريوقبل أن أخمت

  .إىل آخر اآلية..." صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، مفهنم من قىض حنبه ومهنم
  .شكرا السـيد الرئيس

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

: 127نعرض مواد هذا املرشوع للتصويت؛ من املادة األوىل إىل املادة 
  .اإلجامع

  .، �إلجامع127إىل املادة  1ادق اDلس عىل املواد، من املادة إذن ص
إذن، صادق اDلس عىل املادة . اإلجامع: كام عدلهتا اللجنة 128املادة 

  .كام عدلهتا اللجنة 128
صادق اDلس عىل املواد من . اإلجامع: 134إىل املادة  129إذن املادة 

  .�إلجامع 134إىل  129
  :ن برمته للتصويتأعرض مرشوع القانو

  .اإلجامع: املوافقون
يتعلق  32.09إذا صادق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

  .بتنظمي eنة التوثيق �إلجامع
بتغيري وتمتمي  34.11ننتقل لvراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 

ديسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12الصادر يف  012.71القانون رمق 
ددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو احمل) 1971

وأعوان اOوx والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات 
احملددة مبوجبه السن اليت حيال عند بلوغها  05.89املدنية، والقانون رمق 

  .املسـتخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد
  .لكمة للحكومة لتقدمي املرشوعال

السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر السـيد أمحد أخشيشن، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي العايل وتكوين األطر 
        ::::والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي
  السـيد الرئيس،

  السـيدات والسادة املستشارون،
بتغيري وتمتمي القانون رمق  34.11يل رشف تقدمي مرشوع القانون رمق 

ددة مبوجبه السن اليت جيب احمل 1391ذي القعدة  12الصادر يف  012.71
أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان اOوx والبuvت واملؤسسات 

 05.89العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، وكذا القانون رمق 
احملددة مبوجبه السن اليت حيال إىل التقاعد عند بلوغها املسـتخدمون 

  .اتب التقاعداملنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رو
ويأيت تقدمي هذا املرشوع يف إطار تنفيذ مقتضيات الشوط األخري من 
احلوار Éج"عي القطاعي عىل مسـتوى التعلمي العايل، اليت أفضت من 
خالل Éسـتجابة إىل طلب الفرقاء Éج"عيني إىل رفع حيف اكن يطال 

Ó يرتبط رشحية من األساتذة الباحثني، ومه األساتذة املساعدون، ف
سـنة، وطبعا هذا احلق  �65سـمترارمه يف أداء eاeم إىل غاية بلوغ سن 

اكن يمتتع به بقية رشاحئ األساتذة اجلامعيني وأساسا مهنم أساتذة التعلمي 
  .العايل
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طبعا يأيت كذ¾ هذا املرشوع يف إطار اإلسهام، ولو مرحليا، يف 
اجلامعة املغربية اليوم،  جتاوز البعض من اخلصاص ا�ي تعاين منه منظومة

�عتبار أن جزءا غري يسري من املسامهني يف تنشـيط حياة هذه اDموعة مه 
سـنة، و�لتايل يعترب إحالهتم عىل  60اليوم يف طور الوصول إىل سن 

  .املعاش يف هاته السن خسارة �لنسـبة للجامعة املغربية
هذه أمه األسـباب اليت أفضت إىل تقدمي هذا املرشوع ا�ي متت 
املصادقة عليه من طرف الغرفة األوىل �إلجامع وكذ¾ املصادقة عليه 

 . داخل جلنة جملسمك املوقر �إلجامع
وهذه كذ¾ مناسـبة لإلشادة �Dهود احلقيقي ا�ي بذلته خمتلف الفرق 

�ين سامهوا يف نقاش مواد هذا وخمتلف األخوات واإلخوة املستشارين ا
املرشوع، وكذ¾ النظرة اإلجيابية اليت تعاطوا هبا معه من خالل ما مت 

  .تقدميه من تعديالت، حاولنا قدر املسـتطاع Éسـتجابة إلهيا
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
إذن، الكت§ . التقرير وزع... اللكمة لفرق الكت§. شكرا السـيد الوزير

  ما اكينش تدخل؟  إذن التحالف من أجل اOميقراطية، اليس معر؟

        ::::املستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنرياملستشار السـيد جامل بوهنري
 بسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آ

  .وحصبه أمجعني
يرشفين أن أتدخل بإمس الفرق الربملانية املشلكة للتحالف من أجل 

بتغيري وتمتمي القانون رمق  34.11نون رمق مرشوع قااOميقراطية ملناقشة 
) 1971ديسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12الصادر يف  012.71

احملددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان 
اOوx والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، 

دة مبوجبه السن اليت حيال عند بلوغها احملد 05.89والقانون رمق 
 .املسـتخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون احملرتمون،
لعل من أبرز أهداف هذا املرشوع قانون املعروض عىل أنظار جملسـنا 

�لنسـبة مجليع فئات األساتذة سـنة  65املوقر الرفع من حد سن التقاعد إىل 
الباحثني، وسـيجري العمل مبقتضيات هذا القانون ابتداء من فاحت يناير 

، و�لتايل سـيؤدي هذا املرشوع قانون إىل تصحيح وضع مل يعد 2011
مقبوال داخل فئة األساتذة اجلامعيني، ومل يعد قابال للمتديد نظرا لطبيعة 

تدخلني داخل اجلامعة املغربية، مع إماكنية املهام اليت تناط هبذه الفئة من امل 
خلق انسجام داخل نفس الهيئة وحتقيق مبدأ املساواة بني األطر املكونة 
لها، ومواõة اخلصاص يف األطر الرتبوية بسبب الزتايد املسـمتر لعدد الطلبة 

وما يتطلبه اإلصالح اجلامعي من تأطري وتتبع وإحداث مؤسسات جديدة، 
فاض يف عدد املناصب املالية احملدثة اليت مل تعد تعطي عالوة عىل Éخن

احلاجيات احلقيقة للجامعات، وكذا Éسـتفادة من خربة وجتربة األساتذة 
سـنة لسد الفراغ الكبري ا�ي  65و 60الباحثني البالغني من العمر ما بني 

  .خلفته معلية املغادرة الطوعية داخل اجلامعة املغربية
  السـيد الرئيس،

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون، 

إننا يف الفرق الربملانية املشلكة للتحالف من أجل اOميقراطية، ووعيا 
منا بأمهية هذا املرشوع قانون وما  من انعاكسات إجيابية بيداغوجية، 
مالية، واج"عية وتشجيعا منا للك املبادرات الرامية إىل اإلصالح، 

  . ملرشوع قانونسـنصوت �إلجياب عىل هذا ا
  .وشكرا

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

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السادة املستشارون،

  السـيدìن املستشارìن،
يرشفين أن أتدخل، �مس الفريق الفيدرايل للوحدة واOميقراطية، 

بتغيري وتمتمي القانون رمق  34.11مناقشة مرشوع قانون رمق  مبناسـبة
) 1971ديسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12الصادر يف  012.71

احملددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فهيا عىل التقاعد موظفو وأعوان 
اOوx والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية، 

احملددة مبوجبه السن اليت حيال عند بلوغها  05.89رمق  والقانون
  .املسـتخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب التقاعد

  السـيد الرئيس،
  السـيد الوزير،

لقد تطرقنا يف مناسـبة عديدة لالختالالت املالية واملشالك اخلطرية اليت 
يعاين مهنا الصندوق املغريب للتقاعد ولك الصناديق اليت تضطلع مبهام امحلاية 
Éج"عية، ولقد طرحت مركزيتنا إشاكلية دميومة معل هذه الصناديق يف 

ك، واشـتغل عدة مناسـبات ولقاءات مع احلكومة لتفادي العجز الوشـي
أطرÚ يف اللجن التقنية اليت أجنزت دراسات يف املغرب وخارجه حول 
املوضوع، والزال املشلك عالقا إىل يومنا هذا، مما حيمت عىل احلكومة إعادة 

املعض§ جبدية، وذ¾ يف إطار من التوافق مع النقا�ت  النظر يف هذه
  . دميومة الصناديق املعنيةاألكرث متثلية واحلفاظ عىل املكتسـبات Éج"عية و 
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وهبذه املناسـبة، نؤكد عىل رضورة اج"ع اللجنة الوطنية اخلاصة 
بدراسة إشاكلية التقاعد بدل سـياسة الهروب إىل األمام وجتزيء هذه 

  . اإلشاكلية
ملعاجلة األوضاع املالية Cتلف  كأحد Éختياراتإن رفع سن التقاعد 

دخول بعضها يف  2012ء من سـنة أنظمة التقاعد، واليت سـتعرف ابتدا
اسـتعامل الرصيد Éحتياطي ألداء املعاشات، كام هو الشأن �لنسـبة 

  . للصندوق املغريب للتقاعد، وهو بداية لإلعالن عن إفالسه
كام أن الصندوق املهين املغريب للتقاعد سـيعرف نفس اإلشاكلية ابتداء 

ج"عي، مما الصندوق الوطين للضامن É 2021، ويف سـنة 2018من 
يتطلب التعاطي بلك جدية ومسؤولية مع إشاكلية التقاعد بدل سـياسة 

  . الرتقيع اليت تسعى إىل سـهنا احلكومة للتغلب عىل هذه اإلشاكلية
  .شكرا السـيد الرئيس

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

: الثالثةأعرض مواد هذا املرشوع للتصويت؛ من املادة األوىل إىل املادة 
  .اإلجامع

  . اإلجامع: أعرض مرشوع القانون برمته للتصويت
بتغيري  34.11مرشوع قانون رمق وافق جملس املستشارين عىل  ،إذن

 1391دة ـــــــــــمن ذي القع 12الصادر يف  012.71وتمتمي القانون رمق 
احملددة مبوجبه السن اليت جيب أن حيال فهيا عىل ) 1971ديسمرب  30(

اعد موظفو وأعوان اOوx والبuvت واملؤسسات العامة املنخرطون يف التق
احملددة مبوجبه السن اليت حيال  05.89نظام املعاشات املدنية، والقانون رمق 

عند بلوغها املسـتخدمون املنخرطون يف النظام امجلاعي ملنح رواتب 
 .التقاعد

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةأشكر احلضور، 


