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  )2012 غشت 7  (1433 رمضان 18 الثال3ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساBرئAس ل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس9يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
قة، ابتداء من الساLة الثانية واNقDقة ساLة واثIJان وعرشون دقD :التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDت

   .العارشة بعد الزوال
  :اNراسة والتصويت Lىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Wدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعاملWدول اVٔعامل

يتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة  01.12مرشوع قانون رمق  -
  gلعسكريني aلقوات املسلeة امللكDة؛

  ملرشد الس9ياm؛يتعلق ب�lظمي iنة ا 05.12مرشوع قانون رمق  -
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  27.12مرشوع قانون رمق  -

) 2012مارس  15( 1433من ربيع اVٓخر   22الصادر يف  2.12.88
املتعلق مب}لس  28.11من القانون التنظميي رمق  98بتطبيق املادة 

  ؛املس�شار�ن
بقانون رمق  يقيض aملصادقة Lىل املرسوم 35.12مرشوع قانون رمق  -

املتعلق ) 2012مارس  7( 1433من ربيع اVٓخر   14الصادر يف 2.12.72
�متديد وقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل القمح اgلني والقمح 

  الصلب؛
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  36.12مرشوع قانون رمق  -

) 2012 مارس 15( 1433من ربيع اVٓخر   22الصادر يف 2.12.125
  املتعلق بوقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل الشعري؛

يوافق مبوج�ه Lىل اتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلوية  07.12مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2011س�مترب  26املوقع aلرaط يف 

  بAساو وLىل ملحق الطرق املرفق به؛-مجهورية غيDJا
�ش�ٔن  141يوافق مبوج�ه Lىل االتفاقDة رمق  21.12رمق  مرشوع قانون -

 1975مlظامت العامل الريفDني ودورها يف التمنية �قIصادية و�ج�عية، 
gلمؤمتر العام ) 60(�الل اNورة الس9تني  1975يونيو  4املعمتدة جبنيف يف 

  ملنظمة العمل اNولية؛
�ش�ٔن  102اقDة رمق يوافق مبوج�ه Lىل اتف 47.12مرشوع قانون رمق  -

�الل  1952يونيو  28املعايري اNنيا gلضامن �ج�عي املعمتدة جبنيف يف 
  .gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية) 35(اNورة اخلامسة والثالثني 

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

    ::::املس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسةاملس�شار الس9يد محمد فضييل، رئAس اجللسة
  .ىل اجللسة ا�صصة gل�رشيعنIJقل م�ارشة إ .. 

  حرضات السادة الوزراء،
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اBلس هذه اجللسة g¢راسة والتصويت Lىل مشاريع القوانني 
  :التالية

يتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة  01.12مرشوع قانون رمق  - 1
  لقوات املسلeة امللكDة؛gaلعسكريني 

 ة املرشد الس9ياm؛نيتعلق ب�lظمي i  05.12وع قانون رمق مرش  - 2
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  27.12مرشوع قانون رمق  - 3

) 2012مارس  15( 1433من ربيع اVٓخر   22الصادر يف  2.12.88
املتعلق مب}لس  28.11من القانون التنظميي رمق  98بتطبيق املادة 

 ؛املس�شار�ن
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  35.12نون رمق مرشوع قا - 4

املتعلق ) 2012مارس  7( 1433من ربيع اVٓخر   14الصادر يف 2.12.72
�متديد وقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل القمح اgلني والقمح 

 الصلب؛
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  36.12مرشوع قانون رمق  - 5

) 2012مارس  15( 1433من ربيع اVٓخر   22الصادر يف 2.12.125
  املتعلق بوقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل الشعري؛

يوافق مبوج�ه Lىل اتفاق �ش�ٔن اخلدمات  07.12مرشوع قانون رمق  - 6
بني حكومة اململكة املغربية  2011س�مترب  26اجلوية املوقع aلرaط يف 

 و وLىل ملحق الطرق املرفق به؛بAسا-وحكومة مجهورية غيDJا
�ش�ٔن  141يوافق مبوج�ه Lىل االتفاقDة رمق  21.12مرشوع قانون رمق  - 7

 1975مlظامت العامل الريفDني ودورها يف التمنية �قIصادية و�ج�عية، 
gلمؤمتر العام ) 60(�الل اNورة الس9تني  1975يونيو  4املعمتدة جبنيف يف 

 ملنظمة العمل اNولية؛
�ش�ٔن  102يوافق مبوج�ه Lىل اتفاقDة رمق  47.12مرشوع قانون رمق  - 8

�الل  1952يونيو  28املعايري اNنيا gلضامن �ج�عي املعمتدة جبنيف يف 
  . gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية) 35(اNورة اخلامسة والثالثني 

¨س9هتل هذه اجللسة Naراسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
لقوات املسلeة aيتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة gلعسكريني  01.12
  .اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، الس9يد وز�ر العالقات مع الربملان. امللكDة

الس9يد احلبAب الشوaين، الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد احلبAب الشوaين، الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد احلبAب الشوaين، الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع الس9يد احلبAب الشوaين، الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع 
  :املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس9يد الرئAس
رشوع ٕاىل ^ني وصول الس9يد الوز�ر ٔ�متس مlمك ت�ٔجDل هذا امل 

املنتدب Nى الس9يد رئAس احلكومة امللكف Naفاع الوطين، وا°ي يقطع 
اVٓن الطريق بني املطار وبني هذه القاLة احملرتمة، ؤ�متس مlمك ٔ�ن حتيلوا 

  .اللكمة ٕاىل الس9يد وز�ر الس9يا^ة
  .شكرا لمك
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا

رشوع، ونIJقل gلمرشوع املوايل، اللكمة ٕاذن س9نؤWل دراسة هذا امل 
mنة املرشد الس9ياi ظميlلحكومة لتقدمي املرشوع املتعلق ب�g . الس9يد وز�ر

  .الس9يا^ة

        ::::الس9يد حلسن ^داد، وز�ر الس9يا^ةالس9يد حلسن ^داد، وز�ر الس9يا^ةالس9يد حلسن ^داد، وز�ر الس9يا^ةالس9يد حلسن ^داد، وز�ر الس9يا^ة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�مام جملسمك املوقر لتقدمي اخلطوط العريضة «رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

واgيل ¼يتعلق ب�lظمي iنة املرشد�ن الس9ياحDني  05.12ملرشوع قانون رمق 
كام وافق Lليه جملس النواب وا°ي تدارس9ته جلنة الفال^ة والشؤون 

  .�قIصادية وصادقت Lليه aٕالجامع
ه اgلجنة Lىل ٔ�غتمن هذه املناس9بة Vٔتقدم ب�شكرايت احلارة ٕاىل ٔ�عضاء هذ

مدى تعاوهنم واه�iم بقطاع الس9يا^ة aعتباره قطاLا حDوÁ يلعب دورا 
هاما يف الJس9يج �قIصادي و�ج�عي لبالد`، ؤ�ود الت�ٔ¼يد كذL Ãىل 
ٔ�ن هذا املرشوع يندرج يف ٕاطار التوجهيات امللكDة السامDة لصاحب 

دفة gلمeافظة Lىل املاكنة اجلالÉ املÈ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده، الها
الهامة اgيل ¼يحتلها املغرب يف اخلريطة الس9ياحDة العاملية و�س9ت}ابة 

  .gلمعايري اNولية جلودة اخلدمات املقدمة
كام يندرج كذÃ يف ٕاطار الرب`مج احلكويم ا°ي ٔ�كد Lىل تزنيل 

ور واgيل جعلت من تعز�ز الرتسانة القانونية ٔ�^د احملا 2020وتنفDذ رؤية 
  .الرئAس9ية دÁلها

جعلت وزارة الس9يا^ة هيلكة الJس9يج املهين وٕاضفاء  ،يف هذا إالطار
طابع املهنية Lليه ورشا من بني اVٔوراش اليت حتظى Vٔaولوية واليت 

  .نيÓس9توجب تضافر Òود مجيع الفاLلني واملتد�ل
aلJس9بة لٕالرشاد الس9ياm فهو يعترب من بني ٔ�مه مكو`ت املنتوج 

mمثني  الس9ياÖ يلعب دورا ٔ�ساس9يا يف mن املرشد الس9ياVٔ ،الوطين
الرتاث الطبيعي والثقايف الوطين، وهو Øالبا ما يؤ×ر Lىل الصورة اgيل 

وهكذا الرها`ت دÁل املهنة . تتكون عند الساحئ اVٔجlيب عن الب¢ املضيف
Lىل  اليوم يه مIعلقة aجلودة ٔ�كرث من المك، مع العمل ٔ�ن املغرب اVٓن يتوفر

مليون دÁل الس9ياح،  7.3مرشد س9ياm مرخص ß، مقابل  2760حوايل 
مرشد  550مليون ساحئ عندها فقط  82بãA ف̈رسا مâال اgيل عهنا 

mس9يا.  
ٕاذن يف ٕاطار اهنوض مبهنة إالرشاد الس9ياm، الوزارة قامت �رشاكة 

lيل شفgجناز دراسة ٕاسرتاتيجية ودراسة مقارنة اaٕ ا فهيا مع مرصد الس9يا^ة
دوÉ حول iنة املرشد الس9ياm من W�ٔل حتديد  20تقريبا وا^د 

اVٔولوÁت ٕالLادة هيلكة هذه املهنة، و�لصت هذه اNراسة ٔ�ن رها`ت 
اجلودة تتطلب ٕاLادة ت�ٔهيل وٕا^داث ¨س9يج مس9هتدف gلمهنة ووضع ٕاطار 
قانوين Wديد، ؤ��ذت بعني �عتبار كذÃ ٔ�ن العرض تطور Vٔنه اكينة 

Wتوlٓن يف الس9يا^ة الصحراوية، يف الس9يا^ة اجلبلية، مVديدة اW ات
aٕالضافة ٕاىل تطور الطلب حDث ٔ�ن الس9ياح اVٓن يذهبون ٕاىل وÒات 
مIعددة ويقارنون بني اخلدمة املقدمة هلم ذات اجلودة العالية واليت صارت 

  .عنرصا ٔ�س9ياس9يا حتديد مIطلبات الزبناء
ا^د التصور مس9تق�يل Lام لك هذه العوامل ساLدتنا aش êكونو و 

حول املهنة وحول الفíة املس9هتدفة والرتكزي Lىل التطورات اليت يعرفها 
  . الطلب، سواء aلJس9بة ملعايري اجلودة ٔ�و تنوع املنتوWات

  الس9يد الرئAس احملرتم، 
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ياحDني، ومتت يتعلق ب�lظمي iنة املرشد�ن الس9  05.12مرشوع القانون 
بلورته وصياغته بتJس9يق وÓشاور مع الفDدرالية الوطنية gلمرشد�ن 

 32ٔ�بواب،  7الس9ياحDني، وهو اVٓن معروض ٔ�مام ٔ�نظارمك، ويتكون من 
 ،mنة املرشد الس9ياi ٔ�ش9نو يه ،mمادة، وحيدد تعريف املرشد الس9يا

ت رشوط وطرق مزاوÉ املهنة، وكذÃ الرشوط اخلاصة املتعلقة �رشاك
املرشد�ن الس9ياحDني، ٕاىل Wانب ¼يفDة ضبط ا�الفات واجلزاءات، كام 

  :هيدف هذا املرشوع ٔ�ساسا ٕاىل
ت�ٔهيل املهنة دÁل إالرشاد عن طريق حتسني رشوط الولوج   - 1

ووضع �ٓليات التكو�ن وفق معايري دولية gلجودة وكذÃ تطور مIطلبات 
 الزبناء؛
يد لالخIصاصات، يعين ت�س9يط مزاوÉ املهنة يف ٕاطار تقس9مي Wد  - 2

املرافقني وكذÃ املرشد�ن الس9ياحDني : دÁل �خIصاصات 3من ق�ل اكنوا 
مرشد : اVٓن �سطنا اVٔمور وصار عند` تقس9مي يف صنفني. ومرشدي اجلبال

املدن واملدارات الس9ياحDة ومرشد الفضاءات الطبيعية، وهذه الفضاءات 
 رى وكذÃ الصeاري وØريها؛الطبيعية ند�ل فهيا اجلبال وند�ل فهيا الق

يه حتديث مزاوi Éنة إالرشاد الس9ياL mرب �لق رشاكت   - 3
املرشد�ن، ما اكن�ش من ق�ل، ميكن Öكون رشكة ولكن ¼يتعاملوا مع 

 .مرشد�ن، ولكن اVٓن �لق رشاكت �اصة aملرشد�ن
وهذا املرشوع كذÃ «سمح لنا aحلفاظ Lىل املك�س9بات اVٔولية اgيل 

رشد�ن الس9ياحDني، ٕاذن هاذوك املرشد�ن اgيل اكينني اVٓن موجودة عن امل
Øادي يتدجموا يف هذه الفíات اجلداد ٔ�نه مرشدي املدن واملدارات 
الس9ياحDة Øادي يتدجموا فهيم املرافقون الس9ياحDون واملرشدون 
الس9ياحDون، ومرشدو اجلبال Øادي يد�لوا يف ٕاطار مرشدي املدارات 

 Ãل الطبيعية، ومت اع�د كذÁوا^د الفقرة انتقالية يف هذه الفرتة انتقالية د
س9ن�ني، اك�ن و^اد اBموLة دÁل املرشد�ن Øري مصنفني اgيل هام عندمه 
كفاءات مDدانية ولكن ما عندهومش رشوط التكو�ن، Øادي نعطيومه 
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الفرصة يف هاذ الس9ن�ني aش Øادي ميكن لنا ند�رو هلم م�اراة ويد�لوا 
iيلكني، وبعد ذØ Ãادي ميكن لنا نبداو نعملو  كذÃ ما يبقاوش Øري

aلقانون اخلاص، وال «سمح Vٔي ولوج املهنة �ارج الرشوط والضوابط 
  .املنصوص Lلهيا يف هذا إالطار القانوين

ٕاذن تلمك اكنت، الس9يد الرئAس احملرتم، الس9يدات والسادة 
 05.12 املس�شارون احملرتمون، ٔ�مه اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق

يتعلق ب�lظمي iنة املرشد الس9ياm املعروضة Lىل ٔ�نظارمك، �ٓمال ٔ�ن حيظى 
  . مبوافقة جملسمك املوقر

وفقlا هللا مجيع مبا فDه �ري gلوطن واملواطنني، حتت القDادة الرش9يدة 
  . لصاحب اجلالÉ املÈ محمد السادس، نرصه هللا ؤ�يده

  .والسالم Lليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::رئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسةرئAس اجللسة    الس9يدالس9يدالس9يدالس9يد
  .شكرا gلس9يد الوز�ر

ٔ�فIح aب املناقشة، . الس9يد املقرر، Øري موجود، ٕاذن التقر�ر قد وزع
هل هناك من مIد�ل aمس اØVٔلبية؟ اVٔس9تاذ عبد امحليد السعداوي aمس 

  .فرق اØVٔلبية

        ::::املس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوياملس�شار الس9يد عبد امحليد السعداوي
  .رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل �ٔ 

  الس9يد الرئAس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  ٕاخواين املس�شارون،
«رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس فرق اØVٔلبية Vٔعرض Lىل ٔ�نظارمك موقفlا 

، ويتعلق ب�lظمي iنة املرشد 05.12من فلسفة ومضامني مرشوع قانون 
ؤون �قIصادية الس9ياm وا°ي يد�ل يف اخIصاص جلنة الفال^ة والش

  .مب}لس9نا املوقر
  الس9يد الرئAس احملرتم،

ٕان اه�م فرق اØVٔلبية مب}لس9نا املوقر هبذا املرشوع املطروح Lىل 
ٔ�نظار جملس9نا املوقر �رجع Vٔaساس ٕاىل ما ß من ٔ�مهية كربى، حبيث ميكن 
اعتبار املرشد الس9ياm ممثال ثقافDا gلبالد، نظرا g¢ور الهام واحلساس 

يلعبه، ٕاذ «شلك ^لقة وصل هامة بني الساحئ واملنتوج، ؤ�ي �لل  ا°ي
 ýرخيها ٔ�و يف املعامþسوء يف املعلومات اليت يديل هبا عن البالد وثقافهتا و
مع الس9ياح ß انعاكسات سلبية، سوء Lىل الس9يا^ة الوطنية ٔ�و Lىل صورة 

  . ومسعة الب¢ �لك
قانون ¼رهان نوعي س9ميكن وLىل هذا اVٔساس، فٕاننا نقدر ٔ�مهية هذا ال

من هيلكة الJس9يج املهين وجع� ٔ�كرث حرفDة وiنية، �اصة ؤ�ن �لق 
رشاكت املرشد�ن من ش�ٔنه حتديث مزاوÉ ¨شاط إالرشاد الس9ياm وٕاعطاء 

  .قمية مضافة gلقطاع

  الس9يد الرئAس احملرتم،
ٕاننا êرى يف هذا �خIيار قمية مضافة س9يقدiا هذا املرشوع جلعل 

ٕالرشاد الس9ياm ٔ�كرث iنية بواسطة تقوية رشوط الولوج gلمهنة iنة ا
ووضع Öكو�ن مطابق gلمعايري العاملية gلجودة، ؤ�يضا حتديث مزاوÉ املهنة 

  .aٕالضافة ٕاىل ت�س9يطها يف ٕاطار تقس9مي Wديد لالخIصاصات
ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل رضورة تعميق دور التكو�ن 

a ني، سواء يف تعميق قدرة والتكو�ن املس9مترDلمرشد�ن الس9ياحg س9بةJل
وحتسني معارف املرشد�ن الس9ياحDني املعمتد�ن ٔ�و يف الرفع من قدرة 
الوافد�ن اجلدد Lىل املهنة لالس9ت}ابة النتظارات ومIطلبات الس9ياح، 

رخص هلم، �اصة ؤ�ن املaٕالضافة ٕاىل رضورة مlح الفرصة gلمرشد�ن Øري 
�ربة وكفاءة يف امليدان وال ينقصها سوى البطاقة  ¨س9بة ¼برية مهنم Nهيم

الوطنية ملزاوÉ املهنة بطريقة قانونية، كام ال نJىس ٔ�يضا مدى ٔ�مهية العناية 
هبذه الفíة ومتكDهنم من حقهم يف الرLاية والتغطية الصحية والتقاLد، وaلتايل 

يع فٕان نطاق مزاوi Éنة املرشد الس9ياm يتطلب توس9يعه ٔ�كرث لAشمل مج 
طبقا  لتAرسالرتاب الوطين مع رضورة توحDد النصوص التنظميية لهذه املهنة 

  . gلقوانني
فٕان وزارة الس9يا^ة مطالبة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت  ،Lالوة Lىل لك هذا

مىض aٕرشاك ٔ�كرث gلمتثيليات املهنية يف لك اVٔوراش اليت يمت العمل Lلهيا 
م لالخنراط يف الربامج ل�شكDل ^لقة وصل ٔ�ساس9ية بني املهنيني و^افزا هل

والتدابري املت�ذة من طرف إالدارة ومدمعني بذÃ مبهنجية معل Óشار¼ية بني 
  .الفاLلني اخلواص والعمومDني يف قطاع الس9يا^ة

وLىل هاذ اVٔساس، فٕان نص مرشوع قانون «سمح aحلفاظ Lىل 
املك�س9بات اVٔولية gلمرشد�ن الس9ياحDني، حDث يدمج فíة مرشدي املدن 

دارات الس9ياحDة واملرشدون الس9ياحDون واملرافقون الس9ياحDون، كام وامل
  .يدمج كذÃ يف فíة مرشدي الفضاءات الطبيعية مرشدو اجلبال

  الس9يد الرئAس احملرم، 
بناءا Lىل القراءة املوضوعية لهذا املرشوع وس9ياقه العام، فٕاننا يف فرق 

، لكونه يعد من القطاLات اØVٔلبية نؤكد تفاLلنا إالجيايب معه ومصادقIنا Lليه
راكت التمنوية اVٔساس9ية وLامال من عوامل ٕاقالع �قIصاد احملاحليوية ؤ�^د 

الوطين و¼رهان نوعي س9ميكن من هيلكة الJس9يج املهين وجع� ٔ�كرث حرفDة 
 mنة املرشد الس9ياi ظميlنية، �ٓملني ٔ�ن «سامه هذا املرشوع املتعلق ب�iو

  . وإالسرتاتيجي يف تطو�ر هذا القطاع احليوي
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعايل و�راكته

    ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اVٓن لفرق املعارضة، فريق اVٔصاÉ  .شكرا الس9يد املس�شار
  .واملعارصة aمس فرق املعارضة
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        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  ايت، ٕاخواين املس�شارون،ٔ�خو 
«رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس فريق اVٔصاÉ واملعارصة وaمس املعارضة 

املتعلق مبهنة املرشد الس9ياm،  12.05يف ٕاطار مlاقشة مرشوع قانون 
والبد يف البداية ٔ�ن ٔ�تقدم aلشكر اجلزيل gلس9يد الوز�ر Lىل العرض القمي 

و النقاش البناء ا°ي مزي دراسة هذا ا°ي قدمه ٔ�مام اgلجنة، كام ¨ش9يد جب
املرشوع قانون وا°ي مكن السادة املس�شار�ن من �سط �ٓراهئم حول 

mٕالرشاد الس9ياa خمتلف اجلوانب املرتبطة.  
  الس9يد رئAس احملرتم،

لقد طالبنا يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة يف ٔ�كرث من مlاس9بة برضورة 
لبنة ٔ�ساس9ية من لبنات �قIصاد  تطو�ر وت�ٔهيل القطاع الس9ياa ،mعتباره

الوطين، ٕاذ «سامه �شلك ¼بري يف الناجت اNا�يل اخلام ويف �لق فرص 
الشغل، كام اعترب` ٔ�ن ت�ٔهيل القطاع لن يمت من �الل تنويع العرض 
الس9ياm و�ه�م بتكو�ن العاملني يف القطاع حفسب، بل جيب العمل 

ها مكو` ٔ�ساس9يا من مكو`ت ٔ�يضا Lىل تطو�ر املهن الس9ياحDة aعتبار 
  .الس9ياحDة الوطنية

ٕان املنافسة الك�رية اليت يعرفها القطاع Lىل املس9توى اNويل، تقIيض 
رضورة تطو�ر املهن املرتبطة aلس9يا^ة الوطنية Vٔن ٕاضفاء املهنية Lىل 
القطاع الس9ياm ينعكس �شلك ٕاجيايب Lىل املنتوج الوطين و«س9تجيب 

يبحث aس9مترار عن القمية املضافة gلمنتوج يف  النتظارات الساحئ ا°ي
  .مقارنة دامئة ومس9مترة بني العروض الس9ياحDة

ويف هذا إالطار فقد ضل إالرشاد الس9ياm يعاين من Lدة ٕا¼راهات 
مرتبطة ٔ�ساسا بغياب التنظمي والت�ٔطري وانعدام التكو�ن gلحصول Lىل دبلوم 

املس9متر gلفíات الثالثة املزاوÉ ٔ�و شهادة �اصة aملهنة وكذا انعدام التكو�ن 
 ýاملهنة لق Éىل الظروف املرتبطة مبزاوL هذا فضال ،mملهام إالرشاد الس9يا

  .املدا�ل وLدم انتظاiا
  الس9يد الرئAس،

ٕاننا يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة، نعترب ٔ�ن مرشوع القانون ا°ي حنن 
ة إالرشاد الس9ياm بصدد دراس9ته اليوم هو مبثابة خطوة ٕاجيابية لت�ٔهيل iن

وحتسني متوقع املهنة دا�ل املنظومة الس9ياحDة الوطنية، حبيث سAسامه يف 
حتسني جودة اخلدمات وجعل إالرشاد الس9ياm ٔ�كرث iنية Lرب تقوية 
رشوط ولوج املهنة ووضع Öكو�ن مطابق gلمعايري العاملية gلجودة، من 

ت}ديد بطاقة �الل ٕاج�ارية Öكو�ن ٔ�ويل وفرض Öكو�ن مس9متر �رشط ل 
رشد الس9ياm، وذÃ يف Vٔفق تعميق وحتيني معارف املرشد�ن امل

  .الس9ياحDني املعمتد�ن

كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون سAسامه يف Öرس9يخ مزاوÉ املهنة يف ٕاطار 
  :تقس9مي Wديد لالخIصاصات بتقس9مي املرشد�ن ٕاىل فíتني هام

 مرشدو املدن واملدارات الس9ياحDة؛ -
 .بيعيةمرشدو الفضاءات الط  -

وجلعل املرشد�ن الس9ياحDني ٔ�كرث فاLلية التفاوض اجتاه الفاLلني 
الس9ياحDني اVٓخر�ن، ولسهوÉ الولوج gلزبناء، Wاء مرشوع القانون 
مبقIضيات Wديدة هتم حتديث مزاوÉ هذا الJشاط Lرب �لق رشاكت 

  .املرشد�ن Óش9تغل ٕاىل Wانب لك من املرشد املس9تقل واملرشد اWVٔري
L ابةWني، فقد جعل ولٕالDل املرشد�ن الس9ياحDىل ٕاشاكلية مداخ

املرشوع حتديد اVٔسعار من اخIصاص الفDدرالية الوطنية gلمرشد�ن 
الس9ياحDني، عوض حتديدها من طرف إالطار كام هو Lليه احلال يف 

  .القانون احلايل
  الس9يد الرئAس،

حنن aلنظر gلمقIضيات الهامة اليت Wاء هبا هذا املرشوع القانون ا°ي 
بصدد دراس9ته اليوم، واليت نعترب يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة ٔ�هنا س�سامه 

 -�شلك ¼بري يف تنظمي وتطو�ر إالرشاد الس9ياm، ومن مlطلق حرصنا 
 Éىل دمع لك املبادرات إالجيابية، فٕاننا نصوت  -مكعارضة بناءة ومسؤوL

  .aٕالجياب Lىل هذا املرشوع القانون
  .وشكرا

        ::::لسةلسةلسةلسةالس9يد رئAس اجل الس9يد رئAس اجل الس9يد رئAس اجل الس9يد رئAس اجل 
اللكمة اVٓن gلس9يد رئAس الفريق الفدرايل  .شكرا gلس9يد املس�شار

  .gلو^دة واNميقراطية

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يدان الوز�ران،

  السادة املس�شارون،
«رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة aمس الفريق الفدرايل gلو^دة واNميقراطية 

املتعلق ب�lظمي iنة املرشد  12.05قانون رمق مبناس9بة مlاقشة مرشوع 
الس9ياm، وا°ي هيدف ٕاىل حتسني جودة اخلدمات الس9ياحDة والت�ٔهيل 

ونظرا Vٔمهية إالرشاد الس9ياa mعتباره ميثل ٔ�^د العوامل اVٔساس9ية . املهين
gلهنوض aلقطاع الس9ياm، فٕاننا نغتمن هذه املناس9بة gلمطالبة aاله�م 

د�ن الس9ياحDني ا��gن «شلكون ^لقة وصل هامة بني الساحئ ب�ٔوضاع املرش
واملنتوج الس9ياm، ويلعبون دورا ٔ�ساس9يا يف Öمثني الرتاث اVٔ×ري والثقايف 

  .الوطين والتعريف aلتارخي املغريب وثقافIه وحضارته
كام نغتمن هذه املناس9بة ٕال3رة �ن��اه لوضعية عامل وLامالت القطاع 

ا°�ن يعاين جزء ¼بري مهنم من Lدم ا^رتام مقIضيات الس9ياm �شلك Lام 
مدونة الشغل، وaلتايل وجب Lىل احلكومة �ه�م هبذه الفíة، ويقDنا ٔ�ن 
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جودة املنتوج الس9ياm تظل رهينة جبودة �دمات لك العامالت والعاملني 
mلقطاع الس9ياa.  

 وVٔن هذا املرشوع هيدف ٕاىل وضع تصور Wديد gلمهنة من W�ٔل رفع
رهان اجلودة وٕاLادة هيلكة الJس9يج املهين وجع� ٔ�كرث ا^رتافDة وحتسني 
متوقع iنة إالرشاد دا�ل املنظومة الس9ياحDة، فٕاننا يف الفريق الفDدرايل 
gلو^دة واNميقراطية سIJعاطى aٕجيابية مع مقIضياته، دعام g¢ينامDة وجودة 

باره ٔ�^د راك�ز امنو اخلدمات اليت يتطلهبا قطاع الس9يا^ة بصفة Lامة وaعت 
والتطور �قIصادي ومصدرا gلعمý الصعبة، ؤ�يضا ما خيلقه من �ٓالف 

  .مlاصب الشغل
كام سIJعاطى ٕاجيابيا مع هذا املرشوع نظرا اللزتامات الس9يد الوز�ر 
وانفIا^ه Lىل املؤسسة وا�Vٔذ بعني �عتبار لك �قرتا^ات، سواء 

التنظميية اليت ٔ�بدينا مالحظاتنا  خبصوص املراس9مي التطبيقDة ٔ�و النصوص
  .س9نصوت aٕالجياب Lىل هذا القانون ،°Ã. �ش�ٔهنا دا�ل اgلجنة

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا gلس9يد املس�شار احملرتم

  :نIJقل ٕاىل التصويت Lىل مواد املرشوع
  :املادة اVٔوىل

  .ٕاجامع: املوافقون
  .نفس العدد: املادة الثانية

ة الرابعة، اخلامسة، السادسة، السابعة، الثامlة، التاسعة، املادة الثالثة، املاد
: العارشة، احلادية عرش، املواد من الثانية عرش ٕاىل الثانية والثالثني

  .إالجامع
  :ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رمIه gلتصويت

  .ٕاجامع: املوافقون
يتعلق ب�lظمي  05.12وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 

  . رشد الس9ياimنة امل
يقيض  27.12ونIJقل م�ارشة ٕاىل املرشوع املوايل، مرشوع قانون رمق 

، 1433من ربيع اVٓخر  22الصادر يف  a2.12.88ملصادقة Lىل املرسوم رمق 
من القانون التنظميي  98، يقيض بتطبيق املادة 2012مارس  15املوافق ل 

  . املتعلق مب}لس املس�شار�ن 28.11رمق 
  .حكومة، الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان، تفضلاللكمة gل

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدين
لموضوع دÁل gلنفس �عتبارات، ٔ�رجو تقدمي الس9يد وز�ر اخلارجDة 

 .االتفاقDات يف انتظار وصول الس9يد وز�ر اNا�لية

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
Dىل مرشوع رمق موضوع االتفاقL راسة والتصويت¢g قلIJات، ٕاذن ن

يوافق مبوج�ه Lىل االتفاقDة �ش�ٔن اخلدمات اجلوية املوقعة aلرaط  07.12

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غيDJا  2011ش9تJرب  26يف 
اللكمة gلحكومة لتقدمي املرشوع، . بAساو وLىل ملحق الطرق املرفق به

  .الوز�راللكمة gلس9يد 

        ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
ٔ�ظن ٔ�نه جتمع بAهنا و^دة  ،Øري خبصوص هذه املشاريع قوانني الثالث

الس9ياق يه االتفاقDات اNولية، وٕاذا ما اك¨ش مانع نطلب من الس9يد الوز�ر 
ٔ�ن يقدiا دفعة وا^د، ونناقشها دفعة وا^د رحبا gلجهد والوقت ٕاذا اكن 

  .ممكlا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .êرجو من الس9يد الوز�ر ٔ�ن يقدم مجيع االتفاقDات دفعة وا^دة

        ::::الس9يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر اخلارجDة والتعاونالس9يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر اخلارجDة والتعاونالس9يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر اخلارجDة والتعاونالس9يد يوسف العمراين، الوز�ر املنتدب Nى وز�ر اخلارجDة والتعاون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس9يد الرئAس،
  الس9يدات والسادة املس�شارون،

Ó�ٔرشف ب�ٔن ٔ�تقدم ٔ�ماممك لتقدمي ثالث اتفاقDات دولية، اثIJان مهنا 
  . قDات مIعددة اVٔطراف والثالثة اتفاقDة ثنائية بني املغرب وغيDJا بAساواتفا

�ش�ٔن املعايري اNنيا gلضامن  a102لJس9بة لالتفاقDة اVٔوىل يه االتفاقDة 
، حتدد هذه االتفاقDة Óسع جماالت �1952ج�عي املوقعة جبنيف يف يونيو 

للك مهنا، ويه الرLاية ٔ�ساس9ية gلتضامن �ج�عي مع معايري احلد اVٔدىن 
الطبية، املرض، البطاÉ، الش9يخو�ة وحوادث الشغل واVٔمراض املهنية 
واس9تحقاقات العجز واVٔمومة وإالLا`ت العائلية، مث لك القضاÁ املتعلقة 

  .aملعاش مع االتفاقDات
ولعل الوقت قد ^ان gلتفكري يف إالرساع وgلموافقة Lىل هذه االتفاقDة، 

عا انضم يف هذه االتفاقDة اNولية، �اصة ٔ�ن مس�Éٔ التحفظ Vٔن املغرب طب
اgيل اكنت عند` يف املايض Lىل بعض البنود دÁلها، مل تعد مطرو^ة كام 
اكن ذÃ سابقا بعد Öرسانة إالصال^ات القانونية اليت عرفها النظام القانوين 

مت املغريب ا°ي ٔ�صبح اVٓن ي�ٔ�ذ بعني �عتبار لك هذه القضاÁ اليت 
  .ذ¼رها

�ش�ٔن مlظمة العامل الريفDني ودورها  141االتفاقDة الثانية ويه االتفاقDة 
يف التمنية �قIصادية و�ج�عية اليت متت املصادقة Lلهيا يف جlيف Lام 

�الل دورة املؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية، وهتدف هذه االتفاقDة  1975
س9تقg ýلعامل الريفDني بوصفها وس9يý ٕاىل Óسهيل ٕاقامة ومنو مlظامت قوية وم 

فعاÉ لضامن ٕارشا�ها يف التمنية �قIصادية و�ج�عية، دون ٔ�ن تتعرض 
مlظامت الريفDني Vٔي متيزي يف التمنية �قIصادية و�ج�عية و�س9تفادة 

  .دÁهلم من الفوائد اVٔساس9ية
�س9تقاللية وتنص ٔ�يضا االتفاقDة Lىل ا^رتام م�ادئ احلرية النقابية و

دÁل مlظامت العامل الريفDني اgيل كتلعب وا^د اNور ٔ�سايس يف التمنية 
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  .�قIصادية و�ج�عية
ٔ�ما ف, خيص االتفاقDة الثالثة فه+ي اتفاقDة ثنائية بني املغرب وغيDJا 

تندرج طبعا . 2012ش9تJرب  26بAساو �ش�ٔن اخلدمات اجلوية واملوقعة يف 
لها بالد` لتعز�ز العالقات الثنائية، ذهود اgيل كتباجل  هذه االتفاقDة يف ٕاطار

خصوصا مع اNول إالفريقDة يف هذا القطاع اVٔسايس واVٔولوي اgيل هو 
دوÉ  26قطاع النقل، فكام تعلمون ٔ�صبحت بالد` اVٓن تغطي ٔ�كرث من 

 -ٕافريقDة، وهذا يعطي gلبعد إالفريقي gلمغرب وا^د اVٔولوية، وكذÃ يفIح 
ٕاماكنيات Wديدة ملوا¼بة املقاوÉ  - ط يف مDدان اجلو والتواصل لAس فق

املغربية لسحق ٔ�سواق Wديدة يف ٕافريقDا، وهذه االتفاقDة طبعا ٔ�ساس9ية 
  .وiمة، ونود طبعا ٔ�ن تصادقوا Lلهيا

  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك Lىل التقدمي

ارجDة واحلدود واملناطق ٕاذن ٔ�عطي اللكمة ملقرر جلنة الشؤون اخل
  .احملتý، نعترب ٔ�نه قد وزع

ٔ�فIح aب املناقشة، اللكمة Vٔ^د السادة املس�شار�ن عن فريق 
  .اØVٔلبية، اVٔس9تاذ قد�ري تفضل

        ::::املس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�رياملس�شار الس9يد فؤاد قد�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يدان الوز�ران،
  احملرتمون، الزمýD والزمالء املس�شارون

«رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل aمس فرق اØVٔلبية ملناقشة مشاريع القوانني املرتبطة 
aلزتامات املغرب جتاه املنظامت اNولية وجتاه اNول الصديقة، ويتعلق اVٔمر 

  :�لك من

�ش�ٔن  102يوافق مبوج�ه Lىل االتفاقDة  47.12مرشوع القانون رمق  -
 اخلامسة والثالثون عمتدة �الل اNورةاملعايري اNنيا gلضامن �ج�عي امل 

 gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية؛ )35(

 141يوافق مبوج�ه Lىل االتفاقDة رمق  21.12مرشوع قانون رمق  -
�ش�ٔن مlظامت العامل الريفني ودورها يف التمنية �قIصادية و�ج�عية 

 العمل اNولية؛gلمؤمتر العام ملنظمة  )60( الس9تون املعمتدة �الل اNورة

يوافق مبوج�ه Lىل اتفاق �ش�ٔن اخلدمات  07.12مرشوع قانون رمق  -
اجلوية املوقع aلرaط بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غيDJا 

  .وLىل ملحق الطرق املرفق به
  الس9يد الرئAس احملرتم،

وا°ي ي�ٔيت يف ٕاطار مصادقة  47.12خبصوص مرشوع القانون رمق 

L ة املغربDلضامن �ج�عي املعمتدة  102ىل االتفاقg نياNش�ٔن املعايري ا�
gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية،  )35( اخلامسة والثالثون�الل اNورة 

وaلرمغ من الت�ٔخر املس}ل يف معلية املصادقة، ٕاال ٔ�ن هذا املرشوع اليوم 
، وليؤكد ب�ٔن "موقف املغرب"Wاء ليقطع مع ^االت �نتظارية اليت مزيت 

 Èت، مبا فهيا تÁىل اكفة املس9توL املغرب ماض يف مسلسل إالصال^ات
  . املرتبطة مبالمئة ال�رشيع الوطين مع مقIضيات االتفاقDات اNولية

و�ك�يس هذا املرشوع ٔ�مهية كربى، aلنظر ٕاىل ¼ونه حيدد املعايري اNنيا 
ة الطبية ،املرض، الرLاي: ل�سعة فروع ٔ�ساس9ية gلضامن �ج�عي، ويه

البطاÉ، الش9يخو�ة، حوادث الشغل، اVٔمراض املهنية، اس9تحقاقات 
إالLا`ت العائلية مث معاش املتوىف عنه، وال «سعنا يف  ،العجز واVٔمومة

فرق اØVٔلبية ٕاال ٔ�ن êمثن Lاليا هذه اخلطوة لكوهنا تدمع Òود اNوÉ يف 
نني مبا يتالءم و^اجDاهتم �رتقاء aخلدمات �ج�عية املقدمة gلمواط 

  .ومIطلباهتم وحقهم الالمرشوط يف الرLاية �ج�عية
وا°ي يوافق املغرب ومبوج�ه  21.12وف, يتعلق مبرشوع القانون رمق 

�ش�ٔن مlظامت العامل الريفDني ودورها يف التمنية  L141ىل اتفاقDة 
 )60( نالس9تو�قIصادية و�ج�عية املعمتدة جبنيف �الل اNورة 

gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية، وaلرمغ من ٔ�ن بالد` قد قطعت 
ٔ�شواطا هامة يف احلرÁت الفردية وامجلاعية، فٕان هذا املرشوع ي�ٔيت لتعز�ز 
وتدعمي هذه املنظومة من �الل التنصيص Lىل حقوق العامل الزراعيني 

خنراط يف الريفDني يف ت�ٔسAس مlظامت من اخIيارمه وضامن حقهم يف �
هذه املنظامت وا°ي �كف� اNس9تور وÖكف� اVٔنظمة اVٔساس9ية لهاته 

  . املنظامت
ومما ال شك فDه ٔ�ن ٕاقرار هذا املرشوع س9يفIح �ٓفاقا Öمنوية Wديدة ٔ�مام 
املغرب من �الل ضامن ٕارشاك العامل الريفDني يف خمتلف اVٔوراش 

ويم راهن Lىل اهنوض �قIصادية و�ج�عية، �اصة ؤ�ن الرب`مج احلك
aلعامل القروي من �الل الرفع من مزيانية صندوق التمنية القروية لتصل ٕاىل 
مليار درمه س9نوÁ وختصيص اع�دات متويل مشاريع مlدجمة م�نية Lىل 
 ،Éلمناطق اجلبلية املعزوg س9بةJلa شار¼ية تعاقدية، �اصةÓمقاربة جمالية و

ل بدون لكل من W�ٔل حتسني ظروف وهو ما يفرض Lىل احلكومة ٔ�ن تعم
  .العAش الرضورية gلعامل الريفDني

  الس9يد الرئAس احملرتم،
ا°ي يوافق املغرب مبوج�ه Lىل  07.12ف, �رتبط مرشوع القانون رمق 

بني  2011من ش9تJرب  26اتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلوية املوقع aلرaط يف 
فق ر وLىل ملحق الطرق املحكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غيDJا 

هبا، فهذا املرشوع بدوره ال خيلو من ٔ�مهية، aلنظر ٕاىل الهدف اVٔسايس 
من ٕاقراره، واملمتثل يف تعز�ز وتقوية Lالقة التعاون والتضامن مع خمتلف 
الب¢ان إالفريقDة الصديقة، �اصة يف ٕاطارها الثنايئ من Òة، وما °Ã من 

قIصادي والت}اري والس9يايس ببالد` يف انعاكسات ٕاجيابية عن اVٔداء �
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Lالقهتا Naول إالفريقDة من Òة 3نية، ٕاضافة ٕاىل مسامهته اVٔ¼يدة يف 
تطو�ر املال^ة اجلوية وضامن حر¼ية ٔ�كرث gلخطوط امللكDة املغربية Lىل 
الصعيد إالفريقي يف جمال النقل اNويل وتعز�ز تواWد املغرب Lىل الصعيد 

Ãإالفريقي كذ.  
  لس9يد الرئAس احملرتم،ا

ٕاننا نؤمن ٔ�ن تصوي�lا إالجيايب Lىل املشاريع الثالث هو ت�ٔ¼يد الخنراطنا 
يف جمهودات م�ذوÉ من طرف الربملان واحلكومة حتت القDادة  -Ø6ٔلبية  –

الرش9يدة جلالÉ املÈ، ٔ�عز هللا ٔ�مره، من W�ٔل مواصý ٕاشعاع صورة 
وت�ٔ¼يد ا^رتامه �تلف الزتاماته  املغرب يف LالقIه مبختلف اNول الصديقة

  . اNولية
  . والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  .شكرا الس9يد الرئAس

        : : : : الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة اVٓن لفرق املعارضة، . شكرا ل7ٔس9تاذ قد�ري عن الفرق اØVٔلبية

  .اVٔس9تاذ عمثون

        ::::املس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثوناملس�شار الس9يد عبد الرحمي عمثون
  .شكرا .Øادي نعطيوه gلرئاسة

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .الفريق الفDدرايل. ٕاذن سIJوصل بتد�ل مكIوب

        ::::املس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العراملس�شار الس9يد العريبيبيبيب ^� ^� ^� ^�يشيشيشيش
  .الس9يد الرئAس

  الس9يدان الوز�ران،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

«رشفين aمس الفريق الفDدرايل ٔ�ن ٔ�تد�ل ف, خيص مشاريع القوانني 
  .املتعلقة aالتفاقDات الثالث
املتعلق aملوافقة Lىل االتفاقDة  47.12نون رمق ف, خيص مرشوع قا

�ش�ٔن املعايري اNنيا gلضامن �ج�عي، ¨س}ل يف البداية  102اNولية رمق 
الت�ٔ�ري امللحوظ يف التصديق Lىل االتفاقDة اليت مت اع�دها جبنيف س9نة 

gلمؤمتر العام ملنظمة العمل  )35( اخلامسة والثالثون�الل اNورة  1952
  . ليةاNو 

Ãة «س9تجيب ملطالب  ،ورمغ ذDىل هذه االتفاقL فٕان التصديق
املركزÁت النقابية ويتالءم مع مقIضيات اNس9تور اجلديد ا°ي ٔ�قر مسو 

  .االتفاقDات اNولية ؤ�فرز ماكنة ٔ�ساس9ية gلحقوق �ج�عية
حنن يف الفريق الفDدرايل، وٕان جسلنا ٕاجيابية هذه االتفاقDة، فٕاننا  ،لكن

Lىل رضورة Öرمجهتا Lىل ٔ�رض الواقع من �الل ضامن مالءمة حقDقDة  نؤكد
مع ٔ�حاكم االتفاقDة اNولية رمق  يgل�رشيع املغريب يف جمال الضامن �ج�ع

مبا يضمن ملنخرطي الصندوق الوطين �ج�عي �س9تفادة من لك  102
  .التعويضات اليت تتضمهنا هذه االتفاقDة

الهدف Lىل احلكومة ٔ�ن تتوفر Lىل ٕارادة  °Ã، ومن W�ٔل بلورة هذا
س9ياس9ية لت}اوز النقائص و�خIالالت اليت تعاين مهنا مlظومة امحلاية 
�ج�عية ببالد`، حDث Óشلك مlاقشة هذه االتفاقDة مlاس9بة ٕالبداء 
موقفlا الشمويل لنظام امحلاية �ج�عية aملغرب ا°ي �متزي بتعدد وتنوع 

ة بنظام Øري شامل لاكفة الفíات الشغيý، ال يضمن ٔ�ي الصناديق �ج�عي
تغطية �اطر البطاÉ، تقIرص امحلاية الصحية اليت يقدiا الضامن �ج�عي 

هين وتعويضات اVٔمومة، ٔ�ما امل Lىل تعويضات يومDة عن املرض Øري 
ال ميكن احلصول Lىل . اخلدمات العيDJة والعالWات فغري مlصوص Lلهيا

 6يوم اشرتاك يف  108: لعائلية ٕاال aس�Dفاء رشط امتر�نالتعويضات ا
مâال يف اجلزا�ر هناك . ٔ�شهر، ال «شمل Öاكليف Öكو�ن وÖربية اVٔبناء

يف ف̈رسا هناك تعويض عن امحلل، عن اVٔمومة، . تعويض عن امتدرس
  . تعويض رaت البيوت، Öربية اVٔ^داث وÖربية واملعاقني واVٔرامل واحلضانة

مصeة مت بناؤها، وال  13دوق الضامن �ج�عي Lىل يتوفر صن
°Ã، نعترب ٔ�ن هذا . من املس}لني يف الصندوق %5«س9تفDد مهنا ٕاال زهاء 

هو خطوة ٕاجيابية يف  102مرشوع القانون املتعلق aملصادقة اNولية رمق 
  .اجتاه البناء اNميقراطي و�ج�عي ببالد`

املتعلق aملوافقة Lىل االتفاقDة  21.12ٔ�ما ف, يتعلق aملرشوع رمق 
�ش�ٔن مlظامت العامل الريفDني ودورها يف التمنية  141اNولية رمق 

�قIصادية و�ج�عية، ¨س}ل مرة ٔ�خرى الت�ٔ�ري ا°ي عرفه التصديق 
، L1975ىل االتفاقDة اليت ٔ�قرها املؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية س9نة 

يد�ل يف ٕاطار التفعيل اNميقراطي g¢س9تور  حDث نعترب ٔ�ن هذا التصديق
يف Wانبه �ج�عي، ويد�ل كذÃ يف ٕاطار ا^رتام �لزتامات اNولية 
لبالد` مشدد�ن يف نفس إالطار Lىل رضورة �لق دينامDة يف املصادقة 
 Ã°ولية، خصوصا اليت لها طابع اج�عي وحقويق، وNات اDىل االتفاقL

اقDة جيب العمل Lىل ¨رشها يف اجلريدة الرمسية يف نؤكد Lىل ٔ�ن هذه االتف
ٔ�قرب اWٓVال املعمول هبا يف جمال القوانني من W�ٔل اس9تكامل ٕاجراءات 
املصادقة Nى مlظمة العمل اNولية، وذÃ من W�ٔل ٔ�ن تIJج هذه االتفاقDة 

  .�3ٓرها القانونية
اتفاق  املتعلق aملوافقة Lىل 07.12ٔ�ما ف, يتعلق مبرشوع قانون رمق 

بAساو، فٕاننا نعترب ٔ�نه - �ش�ٔن اخلدمات اجلوية املوقعة بني املغرب وغيDJا
هيدف ٕاىل تعز�ز العالقات بني بالد` وٕافريقDا وٕاجياد مlافذ اقIصادية يف 
هذه القارة الهائý اليت Öمتزي �سوق �رشية واقIصادية هائý، وكذÃ نعتربه 

وجعل بالد` حمطة ٔ�ساس9ية  يف ٕاطار املسامهة يف تطو�ر املال^ة اجلوية
  . gلتواصل اجلوي بني ٕافريقDا وaيق القارات

  .وشكرا
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
نIJقل اVٓن gلتصويت Lىل املادة الفريدة . شكرا gلس9يد املس�شار احملرتم

  :اليت يتكون مهنا املرشوع، ؤ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
  .ٕاجامع: املوافقون

Iلتصويتٔ�عرض مرشوع القانون �رمg ه.  
  . ٕاجامع: املوافقون

يوافق  07.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 
ش9تJرب  26مبوج�ه Lىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلوية املوقع aلرaط يف 

بAساو وLىل -بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية غيDJا 2011
  .ملحق الطرق املرفق به

ا Lىل املادة الفريدة aلJس9بة ملرشوع االتفاقDة نIJقل gلتصويت ٔ�يض
  :املوالية

  :ٔ�عرض gلتصويت املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  .ٕاجامع: املوافقون

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمIه gلتصويت
يوافق  21.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 

�ش�ٔن مlظامت العامل الريفDني ودورها يف  141مبوج�ه Lىل االتفاقDة رمق 
يونيو  4املعمتدة جبنيف يف  1975التمنية �قIصادية و�ج�عية، لــــ 

  .gلمؤمتر العام ملنظمة العمل اNولية �60الل اNورة  1975
  التفاقDة املوالية؛ نIJقل ل

  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
  .ٕاجامع: ٔ�عرض املرشوع �رمIه

يوافق  47.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 
�ش�ٔن املعايري اNنيا gلضامن �ج�عي املعمتدة  102مبوج�ه Lىل االتفاقDة رمق 

مؤمتر العام ملنظمة العمل gل �35الل اNورة  1958يونيو  28جبنيف يف 
  . اNولية

  .الس9يد وز�ر العالقات مع الربملان.. نIJقل

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدين
املتعلق  27.12لو ٔ�ذنمت، الس9يد الرئAس، منر ٕاىل مرشوع القانون رمق 

  .ٕاخل... aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق
  .شكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسة    الس9يد رئAسالس9يد رئAسالس9يد رئAسالس9يد رئAس
 2.12.88ٕاذن مرشوع قانون يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون 

من القانون التنظميي رمق  98بتطبيق املادة  2012مارس  5الصادر يف 
  .املتعلق مب}لس املس�شار�ن، اللكمة gلحكومة 28.11

 ::::الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدين
  .حمي�سم هللا الرمحن الر 

  .شكرا الس9يد الرئAس
البد بداية ٔ�ن W�ٔدد �عتذار aمس احلكومة Lىل بعض �رتباك ا°ي 
حصل خبصوص حضور هذه اجللسة، aلنظر ٕاىل ٔ�مهية وكرب الوفد اgلييب 

  .الشقDق ا°ي �زور ب¢` يف هذه الظروف a°ات
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل موال` رسول هللا

  لس9يد الرئAس احملرتم،ا
  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

«رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Lىل ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع القانون رمق 
 15الصادر يف  2.12.88املتعلق aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  27.12
من القانون التنظميي املتعلق مب}لس  98بتطبيق املادة  2012مارس 

  .املس�شار�ن
 81ٕان مرشوع القانون املعروض Lليمك هيدف ٕاىل تفعيل ٔ�حاكم الفصل 

من اNس9تور ا°ي ينص Lىل عرض املرسوم بقانون Lىل الربملان قصد 
املصادقة Lليه �الل دورته العادية املوالية، ؤ�غتمن هذه الفرصة Vٔتقدم 
aلشكر gلس9يدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة اNا�لية واجلهات 

اLات احمللية Lىل مشاركهتم إالجيابية �الل �ج�ع ا�صص بدراسة وامجل
  .املرشوع القانون املذ¼ور واملصادقة Lليه

ويتعني التذكري ب�ٔن املرسوم بقانون السالف ا°¼ر ٔ�صدرته احلكومة 
�الل الفرتة الفاصý بني اNورات aالتفاق مع جلنة اNا�لية مب}ليس 

ذ التدابري امتهيدية اخلاصة aنت�اب ٔ�عضاء الهيئات الربملان، وهيدف ٕاىل اختا
  .الناخ�ة املدعوة gلمشاركة يف انت�اب ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن املق�ل

ويتعلق اVٔمر بصفة �اصة بتوفري اVٔساس القانوين ٕالهناء مدة انتداب 
اVٔعضاء املزاولني iاiم مب}الس امجلاLات الرتابية والغرف املهنية وممثيل 

ور�ن مبناس9بة إالLالن عن توارخي �نت�اaت املق�ý، وكذا إال^اL Éىل امل�ٔج
نص تنظميي ف, يتعلق بتeديد þرخي انت�اب ٔ�عضاء الهيئة الناخ�ة gلمنظامت 
املهنية gلمشغلني اVٔكرث متثيلية املدعوة بدورها ٕاىل انت�اب ممثل عهنا مب}لس 

  .املس�شار�ن
 تدبري �س9تحقاقات �نت�ابية املق�ý وهبذه املناس9بة، ٔ�ود التّ�ٔ¼يد Lىل

سAمت يف ٕاطار املهنجية ال�شار¼ية القامئة Lىل ال�شاور البناء مع الفاLلني 
الس9ياس9يني وكذÃ ق�ل �نتقال ٕاىل صياØة مشاريع النصوص الالزمة، مما 

Øاي�lا يف . سAسمح بطرح اكفة القضاÁ ذات العالقة aالس9تحقاقات املذ¼ورة
السلمي Vٔحاكم اNس9تور املتعلقة aس9تكامل ٕاقامة املؤسسات  ذÃ التفعيل

امتثيلية، كام ٔ�ن بلوغ اVٔهداف املتو�اة يف هذا الباب يقIيض مlا مجيعا 
�خنراط يف ٕاجناح هذه �نت�اaت والعمل Lىل ٕافراز مؤسسات مlتخبة 
 Éة لصاحب اجلالDلتوجهيات السامg ذاDتنف Ãة، وذDجعة ذات مصداق`

Èمحمد السادس، نرصه هللا ؤ�يدهامل .  
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا الس9يد الوز�ر

ٔ�عطي اللكمة لفرق اØVٔلبية، . هل املقرر موجود؟ ٕاذن التقر�ر قد وزع
  .ٕاذن نIJقل ٕاىل التصويت. فرق املعارضة، الفDدرالية

  :ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت
  . إالجامع: افقوناملو 

  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمIه gلتصويت
  .إالجامع: املوافقون

يقيض  27.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع القانون رمق 
، 1433ربيع اVٓخر  22الصادر يف  a2.12.88ملصادقة Lىل املرسوم بقانون 

 من القانون التنظميي رمق 98بتطبيق املادة  2012مارس  15املوافق 
  .املتعلق مب}لس املس�شار�ن 28.11

يقيض  35.12نIJقل ٕاىل اNراسة والتصويت Lىل مرشوع قانون رمق 
من ربيع اVٓخر  14الصادر يف  a2.1272ملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق 

املتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد ) 2012مارس  7( 1433
  .املفروض Lىل القمح اgلني والقمح الصلب

اللكمة gلحكومة، الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع 
  .املدين

ٕاذن ٔ�عطي اللكمة gلس9يد الوز�ر لتقدمي عرض مIاكمل حول املرشوLني 
  .35.12ومرشوع  36.12مرشوع : معا

        ::::الس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدينالس9يد الوز�ر امللكف aلعالقات مع الربملان واBمتع املدين
  .شكرا الس9يد الرئAس

  .لرحامن الرحمي، والصالة والسالم Lىل موال` رسول هللا�سم هللا ا
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  حرضات الس9يدات والسادة،
يقيض  35.12«رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر مبرشوع القانون رمق 

 1433ربيع اVٓخر  14الصادر يف  a2.01.72ملصادقة Lىل املرسوم بقانون 
س�Dفاء رسوم �س9ترياد املفروضة Lىل القايض بوقف ا) 2012مارس  7(

القمح اgلني والقمح الصلب وا°ي يندرج يف ٕاطار سعي احلكومة لضامن 
Öزويد السوق احمللية من هذه احلبوب يف ٔ�حسن الظروف واس9تقرار 

  .اVٔسعار اNا�لية عند اس9هتالك مادة اNقDق
اق ويعزى مرشوع املرسوم ملس9توÁت ٔ�سعار القمح اليت عرفهتا اVٔسو 

، ومتزيت معوما aرتفاع ٔ�سعار 2012العاملية �الل الربع اVٔول من س9نة 
 2012هذه املواد، حDث بلغ مIوسط سعر القمح اgلني �الل شهر فربا�ر 

دوالر gلطن �الل شهر دجlرب  250دوالر gلطن مقابل  285ما يناهز 
ما  2012، يف ^ني تعدى مIوسط القمح الصلب �الل شهر فربا�ر 2011

ل7ٔصول  380دوالر gلطن aلJس9بة ل7ٔصول الكlدية و 430ز يناه

الف̈رس9ية، و�رجع ذg Ãلظروف املناخDة السíAة اليت عرفها ٔ�و عرفهتا بعض 
اNول املنت}ة gلحبوب وكذا توجس اVٔسواق العاملية من اح�ل جلوء بعض 

  .اNول املصدرة لهذه املادة لس9ياسة تقDيد الصادرات
ذ اVٔسعار العاملية، فٕان تطبيق التعريفة امجلر¼ية بناءا Lىل مس9توÁت ها

ابتداء من شهر مارس  %135، وLىل اgلني L80%ىل القمح الصلب 
اكن س9يرتمج �سعر عند اس9ترياد aلJس9بة gلقمح الصلب مبا يناهز  2012
درمه Lىل التوايل aلJس9بة ل7ٔصول الكlدية  430درمه gلقlطار وب  490

 g س9بةJلa Ãدرمه  330لمثن املرجعي عند امليناء يبلغ والف̈رس9ية، وذ
  .gلقlطار

 420ٔ�ما aلJس9بة gلقمح اgلني، فٕان Öلكفة �س9ترياد اكنت س9تفوق 
درمه  260درمه gلقlطار مقارنة مع امثن املرجعي عند امليناء، احملدد يف 

  . gلقlطار
هذا الوضع اكن من املمكن ٔ�ن يؤدي ٕاىل الوقف التام الس9ترياد وما ٕاىل 

 Ãزويد املطاحن الصناعية هبذه احلبوب ذÖ ىلL ٕال انعاكسات سلبية
  .وaلتايل Lىل مس9توى ٔ�سعار اNقDق

  حرضات الس9يدات والسادة،
ٔ�مام هذه الرها`ت ومن W�ٔل ضامن Öزويد السوق احمللية هبذه احلبوب 
 وتفادي ٔ�ي خصاص من هذه املادة احليوية وaلتايل اس9تقرار اVٔسعار

الك ملادة اNقDق، فقد ٔ�صدرت احلكومة بعد مصادقة اNا�لية عند �س9هت
جلنة املالية والتمنية لالقIصاد مب}لس النواب وجلنة املالية والتجهزيات 

 2.12.72وية مب}لس املس�شار�ن مرسوم بقانون رمق هوالتخطيط والتمنية اجل 
يتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل القمح اgلني 

ٕاىل ممت  2012لصلب �الل هذه الفرتة املمتدة من فاحت مارس من والقمح ا
  .2012وا°ي مت متديده حىت ممت شهر ماي  2012شهر ٔ��ريل 

مليون قlطار من القمح  11وقد مت �الل فرتة امتديد اس9ترياد ما يناهز 
مليون قlطار من القمح الصلب، وهو ما مكن من التوفر Lىل  2.3اgلني و

ٔ�شهر من احلاجDات الوطنية  3.5هذه احلبوب تناهز  خمزو`ت iمة من
gلمطاحن الصناعية من احلبوب، وaلتايل فٕان هذه إالجراءات قد مكlت 
من اس9ترياد هذه املواد ومتو�ن ^اجDات السوق الوطنية من القمح يف 
^دود اVٔسعار املرجعية عند �س9ترياد، وaلتايل اس9تقرار مثن اNقDق 

  .واخلزب
  ات والسادة، حرضات الس9يد

ف, يتعلق aملرسوم الثاين، «رشفين كذÃ ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك مبرشوع 
 2.12.125يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  36.12قانون رمق 
القايض بوقف ) 2012مارس  15( 1433ربيع اVٓخر  22 الصادر يف

lاية ممت شهر دجØ ىل الشعري ٕاىلL فاء رمس �س9ترياد املفروضDرب اس�
، حDث ٔ�نه نظرا gلظروف املناخDة اليت مزيت املومس الفالm �الل 2012

وما اكن °Ã من ت�ٔثريات حممتL ýىل Öزويد السوق  2012بداية س9نة 
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احمللية من اLVٔالف، و�اصة مادة الشعري، ويف ٕاطار إالجراءات اليت 
اختذهتا احلكومة ملواÒة �3ٓر اجلفاف ا°ي عرفIه حDنئذ بعض Òات 

ململكة، فقد ٔ�صدرت احلكومة بعد مصادقة جلنة املالية والتمنية �قIصادية ا
مب}لس النواب وجلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية مب}لس 

يتعلق بوقف اس�Dفاء رمس  2.12.125املس�شار�ن مرسوم بقانون رمق 
، 2012 �س9ترياد املفروض Lىل الشعري ٕاىل Øاية ممت مومس شهر دجlرب

وقد مكن هذا إالجراء من اس9تقرار ٔ�سعار العلف، جتنب املضارaت يف 
ٔ�سعار هذه املادة يف ظل املس9توÁت املرتفعة اليت جسلهتا ٔ�سعار الشعري يف 

دوالر gلطن �الل شهر مارس  277اVٔسواق العاملية واليت `هزت 
مكن  %35، حDث ٔ�ن وقف اس�Dفاء الرمس املفروض Lىل الشعري 2012

مليون قlطار من هذه املادة �الل الفرتة املمتدة  3.3ن اس9ترياد ما يفوق م
  .درمه gلقlطار 2070يف ^دود  2012من مارس حىت ممت يونيو 

aٕالضافة لوقف �س�Dفاء الرمسي املفروض Lىل الشعري، فٕان الرب`مج 
ابري احلكويم حملاربة �ٓفة اجلفاف واملتعلقة حبامية املاش9ية تضمن Lدة �رامج وتد
 بيياس9تع}الية، Öمتحور ٔ�ساسا حول توزيع الشعري واLVٔالف Lىل مر 

درمه gلقlطار مع حتمل اNوa Éملصاريف  200املاش9ية �مثن مدمع ال يتعدى 
  . املتعلقة بنقل هذه اLVٔالف املدمعة aجتاه املناطق النائية

  .شكرا لمك والسالم Lليمك

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . رشكرا لمك الس9يد الوز�

  . ، توصلنا بتد�ل مكIوب aمس فرق اØVٔلبيةٕاذن املناقشة
اللكمة لفرق املعارضة، اVٔس9تاذ التو�زي، ٔ�يضا توصلنا بتد�ل مكIوب من 

  .طرف فرق املعارضة
  .الفريق الفDدرايل ٔ�يضا تد�ل مكIوب

  .ٕاذن نIJقل gلتصويت Lىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  :gلتصويت ٔ�عرض املادة الفريدة

  .إالجامع: املوافقون
  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رمIه gلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
يقيض  35.12ٕاذن صادق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون 

من الربيع اVٓخر  14الصادر يف  a2.12.72ملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق 
�Dفاء رمس املتعلق �متديد وقف �س  2012مارس  7، املوافق ل1433

  .�س9ترياد مفروض Lىل القمح اgلني والقمح الصلب
احلكومة . 36.12نIJقل ٕاىل املرشوع املوايل، يتعلق مبرشوع قانون رمق 

  .تناولت اللكمة، املقرر، املتد�لون ٔ�يضا
  .ٕاذن نIJقل gلتصويت Lىل املادة الفريدة اليت يتلكم عهنا املرشوع

  :ٔ�عرض املادة الفريدة gلتصويت

  .إالجامع: فقوناملوا
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمIه gلتصويت

  .إالجامع: املوافقون
يقيض  36.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 

ربيع اVٓخر  22الصادر يف  a2.12.125ملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق 
املتعلق بوقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد  2012مارس  15، املوافق 1433

  .فروض Lىل الشعريامل
 01.12ونIJقل ٕاىل �ٓخر مرشوع وهو املتعلق مبرشوع قانون رمق 

. املتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة gلعسكريني aلقوات املسلeة امللكDة
  .اللكمة gلحكومة

الس9يد عبد اgلطيف لودالس9يد عبد اgلطيف لودالس9يد عبد اgلطيف لودالس9يد عبد اgلطيف لوديييييييي، الوز�ر املنتدب Nى رئAس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Nى رئAس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Nى رئAس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Nى رئAس احلكومة، امللكف 
        ::::aٕدارة اNفاع الوطينaٕدارة اNفاع الوطينaٕدارة اNفاع الوطينaٕدارة اNفاع الوطين

  .لرمحن الرحمي�سم هللا ا
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  .ٔ�وال، رمضان م�ارك سعيد، ؤ�س�سمح لتغري الرب`مج

يف البداية، امسحوا يل ق�ل تقدمي اخلطوط العريضة ملرشوع القانون رمق 
Lرب لمك عن �ٔ املتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة gلعسكريني ٔ�ن  01.12

زيل الشكر Lىل ما تبدونه من اه�م aلغ aلقوات املسلeة امللكDة يف مجيع ج
املناس9بات، وا°ي بدا واحضا ٔ�ثناء مlاقشة املزيانية الفرعية ٕالدارة اNفاع 

، اليت حظيت aٕجامع ممثيل اVٔمة وكذا ٔ�ثناء مlاقشة 2012الوطين لس9نة 
ناطق احملتý واNفاع املرشوع السالف ذ¼ره يف جلنة اخلارجDة واحلدود وامل 

الوطين، حDث a�ٔنت خمتلف التد�الت الغنية واجلادة gلس9يدات والسادة 
املس�شار�ن احملرتمني عن مدى تقد�رمه g¢ور ا°ي تلعبه القوات املسلeة 
امللكDة يف خمتلف اBاالت Lىل الصعيد الوطين واNويل و�Lزتاز ا°ي 

Nلهيا بقمي إال�الص اeونه لها لتlفاع عن حوزة �ك¢g ؤوبNامئ والعمل ا
الوطن وس9يادته والسهر Lىل ٔ�مlه واس9تقراره حتت إالمرة الرش9يدة والقDادة 
احلكمية لصاحب اجلالÉ، القائد اLVٔىل ورئAس ٔ�راكن احلرب العامة gلقوات 

  .املسلeة امللكDة
  الس9يد الرئAس احملرتم،

  الس9يدة السادة املس�شارون احملرتمون،
مlه اليت متنح حق  71يل اNس9تور وتفعيل مضامني املادة يف ٕاطار تزن 

ال�رشيع gلربملان يف Lدة مDاد�ن من بAهنا الضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة 
gلعسكريني، مت ٕاLداد مرشوع هذا القانون املتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية 
املمنو^ة gلعسكريني لتعز�ز ما Óسري Lليه بالد` من Öرس9يخ لس9يادة القانون 

قDق العدل وإالنصاف مجليع مكو`ت الشعب املغريب مبا فهيا القوات وحت 
املسلeة امللكDة، و�متزي مرشوع هذا القانون �كونه Wامعا ملقIضيات هتم 
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العسكريني يف لك ٔ�مورمه املهنية مlذ اخنراطهم يف املؤسسة العسكرية ٕاىل 
Dش املليك مزية �^رتافAد، ويعطي اجلLىل التقاL ة واملهنية ^ني ٕا^اهتم

  .العالية اكجليوش العرصية g¢ول املتقدمة
و«س9متد مرشوع هذا القانون مرجعيته اVٔساس9ية من إالرادة القوية 
والعزمية الراخسة لصاحب اجلالÉ، القائد اLVٔىل ورئAس ٔ�راكن احلرب العامة 
gلقوات املسلeة امللكDة، يف دمع الضام`ت املمنو^ة لاكفة ٔ�فراد القوات 

eرك املليك واحلرس املسلNة �لك مكو`هتا الربية واجلوية والبحرية واDة امللك
املليك وحتقDق طمو^اهتم وانتظاراهتم املهنية و�ج�عية حىت يقوموا aملهام 

  .اجلس9مية امللقاة Lىل اكهلهم يف ٔ�حسن الظروف
ويعترب مرشوع هذا القانون مرجعا قانونيا حيدد حقوق وواج�ات ٔ�فراد 

ملسلeة امللكDة مبختلف فíاهتم مع مالءمIه مع الطبيعة اخلاصة القوات ا
gلعمل العسكري، اليت تقIيض احلياد والتفاين �aٕالص وêكران ا°ات يف 

  .ٔ�داء الواجب الوطين
ولعل ما مزي هذا املرشوع هو �ه�م الك�ري ا°ي حظي به Lىل مجيع 

نا نعAش حلظة ممتزية اVٔصعدة من �رملان وجممتع مدين ومجعيات حقوقDة، جعل 
يف بناء املسار اNميقراطي لبالد`، توج aلتصويت aٕالجامع من طرف 
جملس النواب بعد نقاش Wاد وٕاجيايب حول حمتواه، وخصوصا قضية امحلاية 
القانونية gلعسكريني اليت صيغت اVٓن صيغة توافقDة، ٔ��ذت بعني �عتبار 

اقرتا^ات اBلس الوطين  التعديالت اليت ٔ�ىت هبا جملس النواب وكذا
حلقوق إال¨سان، واVٔمل معقود Lىل السادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن 

  .املوقر لينال هذا املرشوع نفس �ه�م وإالجامع
كام ê�ٔهتز هذه الفرصة LVٔرب عن شكري وامIناين اخلالصني gلس9يد رئAس 

Nفاع الوطين اgلجنة وكذا ٔ�عضاء جلنة اخلارجDة واحلدود واملناطق احملتý وا
مب}لس املس�شار�ن، ا°�ن Lربوا بتد�الهتم القمية وبتصو�هتم aٕالجامع Lىل 
مرشوع هذا القانون عن مدى اLزتازمه وتقد�رمه Vٔفراد القوات املسلeة 

  .امللكDة
وميكن aخIصار ٕاجامل الضام`ت اVٔساس9ية اليت ٔ�ىت هبا مرشوع هذا 

  :القانون Lىل النحو التايل
  : لضام`ت القانونية، Óشمل هذه الضام`تٔ�وال، هناك ا

ضامن حق التوظيف دا�ل صفوف القوات املسلeة امللكDة حسب  -
 �س9تحقاق ووفقا ملبادئ ÖاكN الفرص؛ 

اس9تفادة العسكريني من احلقوق واحلرÁت اVٔساس9ية اليت يضمهنا  -
اNس9تور مجليع املواطنني، ما مل ينص رصا^ة Lىل �الف ذÃ يف النصوص 

ونية والتنظميية املعمول هبا يف هذا اBال، وذÃ اعتبارا لطبيعة العمل القان
العسكري اليت Óس9توجب التعبئة اNامئة ملا يتطلبه اNفاع عن حوزة الوطن 

 من تفاين ويقظة وجتند دامئ؛ 

ضامن امحلاية يف جمال الت�ٔديب إالداري درءا Vٔي تعسف ٔ�و شطط  -

امكة LادÉ مبا فهيا احلق يف اNفاع يف اس9تعامل السلطة وضامن احلق يف حم
 واملساLدة القضائية؛

3نيا، الضام`ت املتعلقة aحلقوق املادية واليت ختص احلق يف اVٔجرة ويف 
معاش التقاLد والزمانة وكذا احلق يف امحلاية �ج�عية اليت تؤمهنا 

  املؤسسات الطبية واملصاحل �ج�عية gلقوات املسلeة امللكDة؛
ا، الضام`ت املتعلقة aملسار إالداري، وختص احلق يف الرتقDة 3لث

  و�س9تفادة من �رامج التكو�ن واحلق يف الرخص الس9نوية؛
اعتبارا gلمسؤوليات امللقاة Lىل : رابعا، الضام`ت املتعلقة aمحلاية القانونية

اكهل ٔ�فراد القوات املسلeة امللكDة وgلم�اطر اليت يتعرضون لها، يقرتح 
وع القانون حامية اNوÉ هلم ٔ�ثناء قDاiم مبهاiم طبقا gلقوانني واVٔنظمة مرش 

 ÉوNحهم حامية اlه، كام مWاملعمول هبا، سواء دا�ل الرتاب الوطين ٔ�و �ار
مما قد يتعرضون ٕاليه من هتديدات ٔ�و اعتداءات مبناس9بة ممارسة iاiم ٔ�و 

Ãبعدها، ومتتد هذه امحلاية ٕاىل ذوي حقوقهم كذ.   
ومقابل هذه الضام`ت اVٔساس9ية اليت مlحها مرشوع هذا القانون 
gلعسكريني، فقد ٔ�قر كذÃ واج�ات Lلهيم حمتهتا طبيعة وخصوصية العمل 
العسكري، واليت يرتتب عهنا Lدة الزتامات، Lلهيم ا^رتاiا مراLاة لتنايف 
هذه الطبيعة مع بعض احلاالت اكٕالرضاب و�خنراط يف اVٔحزاب 

ية والنقاaت والهيئات ذات الطابع الس9يايس ٔ�و النقايب ٔ�و اNيين، الس9ياس9 
  .كام تفرض Lلهيم هذه �لزتامات واجب التحفظ والتقDد �ك�ن الرس املهين

  الس9يد الرئAس احملرتم،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ود يف خIام هذه اللكمة ٔ�ن W�ٔدد تنوهي+ي وشكري gلسادة ٔ�عضاء 
املوقر عن املاكنة املمتزية اليت حتظى هبا Nهيم ٔ�رسة  جملس املس�شار�ن

القوات املسلeة امللكDة وعن مدى خفرمه واLزتازمه هبا ملا تقوم به من ٔ�عامل 
Wليý وتضحيات جسام دا�ل الرتاب الوطين و�ارWه، حتت القDادة 
الرش9يدة واحلكمية لصاحب اجلالÉ القائد اLVٔىل ورئAس ٔ�راكن احلرب العامة 

  .وات املسلeة امللكDة، دام عزه وLالهgلق
  .والسالم Lليمك ورمحة هللا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  . شكرا لمك الس9يد الوز�ر

نفIح aب املناقشة، ٕاذن نIJقل ٕاىل معلية . نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع
  . التصويت Lىل املواد

  .ٕاذن فرق املعارضة، تفضل اVٔس9تاذ ٔ�محد الس9نAيت

        ::::لس9نAيتلس9نAيتلس9نAيتلس9نAيتاملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ااملس�شار الس9يد ٔ�محد ا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Lىل ٔ�رشف املرسلني

  الس9يد الرئAس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،
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  ٔ�خيت، ٕاخواين املس�شارون احملرتمون،
«رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل aمس فريق اVٔصاÉ واملعارصة مبناس9بة عرض 

منو^ة gلعسكريني املتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية امل  01.12مرشوع قانون رمق 
  .aلقوات املسلeة امللكDة Lىل ٔ�نظار جملس9نا املوقر

وٕاهنا ملناس9بة gلتذكري بتعاطي فريقlا إالجيايب مع مضامني هذا املرشوع 
يف خمتلف ٔ�طوار عرضه، يقDنا مlا ب�ٔمهيته من Òة ولقlاعتنا الراخسة بت�ين 

  .معارضة ٕاجيابية بناءة من Òة ٔ�خرى
د الرئAس احملرتم، جحم التقد�ر و�Lزتاز ا°ي ال خيفى Lليمك، الس9ي

حتظى به قواتنا املسلeة امللكDة اعتبارا جلسامة املهام املنوطة هبا وكذا 
دورها يف خمتلف اBاالت Lىل الصعيد الوطين ٔ�و اNويل g¢فاع عن ٔ�من 
الوطن ومقدسات اVٔمة حتت القDادة املولوية لصاحب اجلالÉ املÈ محمد 

لقائد اLVٔىل ورئAس ٔ�راكن احلرب العامة gلقوات املسلeة السادس، ا
امللكDة، حDث ما فW Rاللته يعمل Lىل تعز�ز ودمع لك ٔ�شاكل الضام`ت 
املمنو^ة لاكفة ٔ�فراد قواتنا املسلeة امللكDة �لك مكو`هتا الربية واجلوية 

  .والبحرية واNرك املليك واحلرس املليك
تعز�ز الضام`ت املمنو^ة لاكفة ٔ�فراد ٕان من ش�ٔن هذا املرشوع قانون 

القوات املسلeة امللكDة وحتقDق انتظاراهتم، سواء املادية مهنا ٔ�و إالدارية، 
فضال عن الضام`ت القانونية، اعتبارا حلجم املسؤوليات امللقاة Lىل اكهلهم، 
وهو ما «شلك مرجعا قانونيا وٕاطارا مرجعيا حيدد حقوق وواج�ات ٔ�فراد 

لeة امللكDة يف ٕاطار دوÉ احلق والقانون ويف ا^رتام þم القوات املس
  .ملقIضيات اNس9تور وال�رشيعات واملواثيق اNولية

ٕاننا يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة نعترب هذه اgلحظة حلظة ممتزية يف بناء 
املسار اNميقراطي، حلظة Óس9تدعي مlا الت�ٔ¼يد مرة ٔ�خرى Lىل اLزتاز` 

وال «سعنا . «سدونه من تضحيات يف تفان وٕا�الص وخفر` حبامة الوطن وما
يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة ٕاىل ٔ�ن نصوت aٕالجياب Lىل مضامني هذا 

  .املرشوع
  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
اللكمة ل7ٔس9تاذ ٔ�معو عن . شكرا gلمس�شار احملرتم عن فرق املعارضة

  .فرق اØVٔلبية، فليتفضل مشكورا

        ::::يف ٔ�يف ٔ�يف ٔ�يف ٔ�معمعمعمعوووواملس�شار الس9يد عبد اgلط املس�شار الس9يد عبد اgلط املس�شار الس9يد عبد اgلط املس�شار الس9يد عبد اgلط 
  .شكرا الس9يد الرئAس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شارون،

  الس9يدة املس�شارة احملرتمة،
امسحوا يل aمس فرق اØVٔلبية ٔ�ن L�ٔرب عن شعور اØVٔلبية واLزتازها مبا 
حظي هذا املرشوع املتعلق aمحلاية القانونية ملصاحل القوات املسلeة امللكDة 

 مس9توى الربملان ولكن Lىل مس9توى من اه�م ¼بري، لAس فقط Lىل
الشعب �اكم�، فDه تعبري ملا �كlه الشعب املغريب من تقد�ر واعتبار 
واLزتاز جتاه القوات املسلeة امللكDة ضباطا وجlودا ومه يؤدون واجب 

  .اNفاع عن الوطن
êريد aمس فرق اØVٔلبية ٔ�ن ¨شكر احلكومة اليت ٔ�عطت اVٔولوية لهذا 

 g هIكو�هنااملرشوع فقدمÖ وىل منVٔلمناقشة ٔ�مام الربملان يف الشهور ا .  
ٕانه كذÃ دالL Éىل وعي احلكومة مبدى ٔ�مهية هذا املرشوع ؤ�س9بقDته، 
ونعترب ٔ�ن الضام`ت القصوى واVٔساس9ية gلقوات املسلeة امللكDة ميثلها 
WالÉ املÈ، القائد اLVٔىل gلقوات املسلeة امللكDة، ويعززها الشعب 

فرتس9ي�ا لهذا التقليد الرائد Lرب س9نني وعقود طويý، فالربملان . �اكملها
`قش aٕسهاب ¼بري، لAس فقط من اجلوانب القانونية ذات الطابع املتناسب 
واملتنامغ مع اNس9تور، ولكن ملا حيم� من عناية ¼برية ب�ٔوضاع هؤالء القوات 

  .املسلeة امللكDة
Ãح حوا ،فكذIاد حول هذا ¨شكر احلكومة ٔ�هنا قد ق�لت فW ر

املرشوع، aخلصوص ٔ�مام الغرفة اVٔوىل ملا يتعلق اVٔمر مبناقشة صيغة 
امحلاية، فJشكر القوات املسلeة امللكDة ̈وشكر الس9يد الوز�ر امللكف هبذا 

ابة صدره وLىل تفهمه ملا حيم� التصويت وتعديل املادة   7القطاع Lىل ̂ر
وواثق يف ٔ��القDات ويف  من رمزية ¼برية من ¼ون املغرب واثق يف نفسه

قمية وقدرة القوات املسلeة امللكDة يف اNفاع و�س�9تة يف اNفاع عن 
حوزة الب¢ و�ندماج يف النظام وامنو اNميقراطي ويف ظل دوÉ احلق 

  .والقانون
وحنن يف اØVٔلبية ويف جملس املس�شار�ن، ٔ�عطينا اVٔمهية القصوى 

ن حىت ال ي�ٔ�ذ الوقت، ؤ�رصر` Lىل ٔ�ن تمت gل�رسيع يف البت يف هذا القانو
معاجلته aلشلك املرن ا°ي ال ميكن ٔ�ن يعاد مرة ٔ�خرى gلتداول Nى الغرفة 
اVٔوىل، فاكنت معاجلة Wدية مlطقDة واقعية ت�lامغ مع الرمزية القصوى 

  .و�ه�م اخلاص ا°ي êكlه مجيعا Vٔفراد القوات املسلeة امللكDة
ية ٕاال ٔ�ن تصوت aٕالجامع بدون حتفظ، لAس فقط فال «سع فرق اØVٔلب 

لكوهنا Ø�ٔلبية تعزز موقف احلكومة ولكن عن قlاLة وٕاميان ب�ٔن اVٔمر يتعلق 
  .ب�ٔعز ما �كlه املغاربة ويثقوا فDه وهو القوات املسلeة امللكDة

  .وشكرا

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .Dدرايلاللكمة اVٓن gلفريق الف . شكرا اVٔس9تاذ ٔ�معو عن فرق اØVٔلبية

        ::::املس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLةاملس�شار الس9يد محمد دعيدLة
  .شكرا الس9يد الرئAس
  الس9يدان الوز�ران،

  الس9يدة والسادة املس�شارون،
aمس الفريق الفDدرايل gلو^دة واNميقراطية ٔ�تناول اللكمة gلمسامهة يف 
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واملتعلق aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة  01.12مlاقشة مرشوع القانون رمق 
سلeة امللكDة، هذا املرشوع ا°ي 3�ٔر ردود فعل gلعسكريني gلقوات امل 

مIعددة ومIباينة نظرا ملا �ك�س9يه من ٔ�مهية ذات الصý مبنظومة حقوق 
إال¨سان وموقع املؤسسة العسكرية ف, خيص مايض �êهتااكت اجلس9مية 
حلقوق إال¨سان aملغرب، فاكن من الطبيعي ٔ�ن يثري مرشوع القانون رمق 

تخوفات وال�ساؤالت واجلدل حول الهدف من هذا العديد من ال  01.12
املرشوع يف هذه الظرفDة التارخيية اليت جتتاز فهيا املنطقة العربية معوما وما 
يعرفه املغرب من حراك شعيب، ٔ�فىض ٕاىل ٕاقرار دس9تور Wديد �ربط 
املسؤولية aحملاس9بة، ويضمن حامية مlظوميت حقوق إال¨سان والقانون 

هنوض هبام، مع مراLاة الطابع الكوين لهذه احلقوق وLدم اNويل إال¨ساين وا
قابليهتا gلتجزيء، كام نص اNس9تور اجلديد Lىل ٔ�نه ال جيوز املس aلسالمة 
اجلسدية ٔ�و املعنوية Vٔي خشص يف ٔ�ي ظرف ومن ق�ل ٔ�ي Òة اكنت 
 ýد ٔ�ن يعامل الغري حتت ٔ�ي ذريعة معام^Vٔ امة، وال جيوزL اصة ٔ�و�

  . ٕا¨سانية ٔ�و iينة ٔ�و ^اطة aلكرامة إال¨سانيةقاس9ية ٔ�و ال 
مفامرسة التعذيب �اكفة ٔ�شاكß، ومن ق�ل ٔ�ي ٔ�^د، جرمية يعاقب Lلهيا 

من اNس9تور، كام ٔ�ن �عتقال التعسفي  22القانون طبقا ملقIضيات الفصل 
ٔ�و الرسي ٔ�و �خIفاء القرصي من ٔ�خطر اجلرامئ وتعرض مقرتفهيا Vٔقىص 

  ).من اNس9تور 23ل الفص(العقوaت 
°Ã، فٕان تعاطينا مع هذا املرشوع ينطلق من احلرص Lىل �رÖاكز 
Lىل املقIضيات اNس9تورية والقانونية و�لزتامات اNولية gلمغرب يف جمال 
حقوق إال¨سان ؤ�يضا من توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة املتعلقة 

م العام، سواء يف aحلاكمة اVٔمlية من حDث تقوية اVٔمن وحفظ النظا
  .الظروف العادية ٔ�و عند ^دوث ٔ�زمات

ؤ��ذا بعني �عتبار النقاش اجلاد واملمثر ا°ي 3�ٔره هذا املرشوع من 
طرف املنظامت احلقوقDة ومجعيات اBمتع املدين وخمتلف مكو`ت املؤسسة 

 وما عرفIه من ٕاLادة الصياØة 7ال�رشيعية، �اصة ف, يتعلق مبقIضيات املادة 
Lىل اBلس الوطين  �01.12شلك توافقي بعد عرض مرشوع القانون رمق 

حلقوق إال¨سان ٕالبداء الرٔ�ي، وما ٔ�سفر عنه هذا النقاش من تعديالت 
جوهرية ٔ�د�لت Lىل املرشوع اVٔصيل وجعلت مlه مرشوع قانون يضمن 
حقوق وواج�ات ٔ�فراد القوات املسلeة امللكDة مبختلف فíاهتم مبا يتالءم 

عة العمل العسكري ومتتيعهم حبامية اNوÉ هلم ٔ�ثناء قDاiم aملهام وطبي
القانونية املنوطة هبم دا�ل الرتاب الوطين، وفق اVٔحاكم ال�رشيعية 

  .والتنظميية املعمول هبا و�ارج الوطن a^رتام قواLد القانون اNويل إال¨ساين
باWة تعمتد يف كنا نتطلع يف الفريق الفDدرايل ٔ�ن يتضمن هذا املرشوع دي 

 37، 54، 59، 155، 23، 22، 6، 1: صياغهتا Lىل مقIضيات الفصول
من اNس9تور اجلديد، وذÃ هبدف تبديد لك ا�اوف وٕا^اطة مرشوع 

�لك الضام`ت اNس9تورية والقانونية وما تضمنه مواثيق  01.12القانون رمق 
ýولية ذات الصNات اDحقوق إال¨سان واالتفاق .  

طار، ا�رت` ٔ�ثناء املناقشة دا�ل اgلجنة ا�تصة ٔ�ن تعرب و يف هذا االٕ 
احلكومة عن الزتاiا الس9يايس aٕد�ال التعديالت الالزمة لكام دعت 
الرضورة ٕاىل ذÃ بعد دخول هذا املرشوع ^زي التطبيق، ٕاذ a�ٔنت املامرسة 
الفعلية عن بعض الهفوات ٔ�و الت}اوزات املنافDة ملقIضيات اNس9تور 

  . اNويل إال¨ساين والقانون
وهبذه املناس9بة، ٔ�دعو احلكومة ٕاىل إالرساع aٕ^داث اBلس اLVٔىل 

  . ل7ٔمن من W�ٔل م�ٔسسة ضوابط احلاكمة اVٔمlية اجليدة
  .شكرا الس9يد الرئAس

        ::::الس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسةالس9يد رئAس اجللسة
  .شكرا لمك الس9يد رئAس الفريق

  :نIJقل gلتصويت Lىل مواد املرشوع
  ٕاجامع؛: 1املادة 
  ٕاجامع؛: 2املادة 
  ٕاجامع؛: 3املادة 
  ٕاجامع؛: 4املادة 
  ٕاجامع؛: 5املادة 
  ٕاجامع؛: 6املادة 
  ٕاجامع؛: 7املادة 
  ٕاجامع؛: 8املادة 
  ٕاجامع؛: 9املادة 
    ٕاجامع؛: 10املادة 
  ٕاجامع؛ : 11املادة 
  ٕاجامع؛: 12املادة 
  ٕاجامع؛: 13املادة 
  ٕاجامع؛: 14املادة 
  ٕاجامع؛: 15املادة 
  .ٕاجامع: 16املادة 

  :رض مرشوع القانون �رمIه gلتصويتٔ�ع
  .ٕاجامع: املوافقون

يتعلق  01.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Lىل مرشوع قانون رمق 
  . aلضام`ت اVٔساس9ية املمنو^ة gلعسكريني aلقوات املسلeة امللكDة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةاêهت+ى �ر`مج اليوم، ؤ�شكر امجليع Lىل املسامهة، 
------------------------ ------------  

التد�الت املسلمة gلرئاسة كتابة واليت توصل هبا التد�الت املسلمة gلرئاسة كتابة واليت توصل هبا التد�الت املسلمة gلرئاسة كتابة واليت توصل هبا التد�الت املسلمة gلرئاسة كتابة واليت توصل هبا     ::::مالحقمالحقمالحقمالحق
        ::::قسم اجللسات العامةقسم اجللسات العامةقسم اجللسات العامةقسم اجللسات العامة

يف مlاقشة مرشوع قانون رمق  تد�ل aمس فرق اØVٔلبية    ::::امللحق اVٔولامللحق اVٔولامللحق اVٔولامللحق اVٔول
يقيض aملصادقة Lىل املرسوم املتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رمس  35.12
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صلب ومرشوع قانون رمق �س9ترياد املفروض Lىل القمح اgلني والقمح ال
يقيض aملصادقة Lىل مرسوم بوقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد  36.12

  املفروض Lىل الشعري
  الس9يد الرئAس،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
يقيض  35.12ٔ�تد�ل aمس فرق اØVٔلبية يف مlاقشة مرشوع قانون رمق 

رمس �س9ترياد  aملصادقة Lىل املرسوم املتعلق �متديد وقف اس�Dفاء
 36.12املفروض Lىل القمح اgلني والقمح الصلب ومرشوع قانون رمق 

يقيض aملصادقة Lىل مرسوم اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل 
  .الشعري

نناقشهام يف نفس الوقت نظرا لو^دة موضوعهام وارتباطهام معا بظرفDة 
، سواء من W�ٔل وطنية ودولية ومع رضورة Öزويد السوق الوطنية aحلبوب

ضامن اس9تقرار ٔ�سعار اNقDق واخلزب aلJس9بة gلقمح الصلب واgلني ٔ�و ضامن 
L�ٔالف املاش9ية aرتباط مع وضعية اجلفاف الJس9يب ا°ي عرفIه الس9نة 

  .الفالحDة اجلارية
Lىل ٔ�مهية هذ�ن إالجراء�ن، حDث اكن من  - يف فرق اØVٔلبية  -ونؤكد 

حىت ال ينعكس ارتفاع ٔ�سعار احلبوب الرضوري ٔ�ن تتد�ل اNوL Éربهام 
يف السوق العاملية Lىل السوق اNا�لية، وaلتايل ارتفاع ٔ�سعار اNقDق 
واخلزب aلJس9بة gلقمح gلني والصلب وترضر الفال^ني ومريب املاش9ية من 
ارتفاع ٔ�مثان اLVٔالف aلJس9بة gلشعري، ولك ذÃ يندرج مضن معل 

امية املس9هتÈ و�س9تقرار �ج�عي احلكومة لضامن اس9تقرار اVٔسعار وح
  .بصفة Lامة

ومبا ٔ�ن املرسومني املعنيني اك` رضورÁن، واكن Lىل احلكومة ٕاصدارهام 
نوافق Lىل هذ�ن املرشوLني  - يف فرق اØVٔلبية  -دون ٕابطاء، فٕاننا 

  .القاضيني aملصادقة Lلهيام
  . وشكرا

رمق  مرشوع قانونمlاقشة تد�ل فريق اVٔصاÉ واملعارصة يف : : : : امللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاينامللحق الثاين
من ربيع  14الصادر يف  2.12.72يقيض aملصادقة Lىل املرسوم رمق  35.12
املتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رسوم ) 2012مارس  7( 1433اVٓخر 

  .�س9ترياد املفروض Lىل القمح اgلني والقمح الصلب

  الس9يد الرئAس احملرتم،
  الس9يد الوز�ر احملرتم،
  س�شارون احملرتمون،الس9يدات والسادة امل 

«رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل aمس فريق اVٔصاÉ واملعارصة Vٔعرب عن موقف 
فريقي خبصوص اNراسة والتصويت Lىل مرشوع مرسوم بقانون الرايم ٕاىل 
وقف �س�Dفاء Lىل رسوم �س9ترياد املفروضة Lىل القمح اgلني والقمح 

  .الصلب
  الس9يد الرئAس،

Dاحeىل ٔ�^د ٔ�مهية وملL لمكيات ال ختفىa زويد السوق احملليةÖ ة
الاكفDة من احلبوب، وذÃ لضامن اس9تقرار اVٔسعار اNا�لية عند 

  .�س9هتالك وحتقDق اVٔمن الغذايئ gلمواطنني
ويف هذا إالطار، فقد س9بق gلجنة املالية مب}لس املس�شار�ن ٔ�ن 
صادقت Lىل مرسوم بقانون يتعلق �متديد وقف اس�Dفاء رمس �س9ترياد 

روض Lىل القمح اgلني والقمح الصلب �الل الفرتة املمتدة من فاحت املف
، وبعد ذÃ جرى متديد هذا 2012ٕاىل ممت شهر ٔ��ريل  2012مارس 

  .2012إالجراء ٕاىل Øاية ممت شهر ماي 
وٕان كنا  -يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة  -Øري ٔ�نه، الس9يد الرئAس، فٕاننا 

ن Öزويد السوق اNا�لية aحلبوب ¨ساند هذا إالجراء aعتباره ٔ�داة لضام
اعتبارا الرتفاع مس9توى سعر هذه املادة Lىل املس9توى اNويل، فٕاننا يف 
نفس الوقت ¨شدد Lىل رضورة ٔ�ن تتحمل احلكومة مسؤوليهتا، سواء من 
�الل ٕاLادة النظر يف الس9ياسة الفالحDة aلشلك ا°ي يضمن اVٔمن 

اخلارجDة وتقلبات اVٔسعار، هذا الغذايئ gلمواطنني دون �رهتان gلضغوط 
فضال عن رضورة تعز�ز وÖكâيف املراق�ة حىت ال يتحول اNمع ا�صص 
gلحبوب وا°ي «س9هتدف Vٔaساس الرشاحئ املعوزة من املواطنني ٕاىل �ٓلية 
لالغتناء الفاحش gلمضاربني والسامرسة وا°�ن رامكوا ×روات طائL ýىل 

  .ب دافعي الرضائبحساب �ٓالم املواطنني ال�سطاء وجDو 
للك هذه �عتبارات املوضوعية، الس9يد الرئAس، فا¨س}اما مع موقفlا 
مكعارضة بناءة و`حصة، فٕاننا س9نصوت لصاحل هذا املرشوع كام س9بق لنا 

 .سومني املتعلقني بنفس إالجراءٔ�ن فعلنا ذÃ مبناس9بة تقدمي املر 

مرشوع مlاقشة تد�ل aمس فريق اVٔصاÉ واملعارصة يف : : : : امللحق الثالثامللحق الثالثامللحق الثالثامللحق الثالث
 2.12.125يقيض aملصادقة Lىل املرسوم بقانون رمق  36.12قانون رمق 
املتعلق بوقف ) 2012مارس  15( 1433من ربيع اVٓخر   22الصادر يف 

  اس�Dفاء رمس �س9ترياد املفروض Lىل الشعري

  الس9يد الرئAس احملرتم،
  الس9يد الوز�ر احملرتم،

  ون،الس9يدات والسادة املس�شارون احملرتم
مبناس9بة دراسة مرشوع مرسوم بقانون الرايم ٕاىل وقف اس�Dفاء رمس 

، «رشفين ٔ�ن �2012س9ترياد املفروض Lىل الشعري ٕاىل Øاية ممت دجlرب 
ٔ�تد�ل aمس فريق اVٔصاÉ واملعارصة Vٔعرب عن موقف فريقlا خبصوص 

  .اNراسة والتصويت Lىل هذا املرشوع
  الس9يد الرئAس،

اخDة الصعبة اليت مزيت بداية املومس الفالm عتبارا gلظروف املن 
gلس9نة احلالية وما اس9ت��ع ذÃ من ت�ٔثريات سلبية خبصوص Öزويد السوق 
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احمللية من اLVٔالف، و�اصة مادة الشعري، فقد س9بق gلجنة املالية مب}لس 
يتعلق بوقف  2.12.125املس�شار�ن ٔ�ن صادقت Lىل مرسوم بقانون رمق 

، 2012املفروض Lىل الشعري ٕاىل Øاية دجlرب  اس�Dفاء رمس �س9ترياد
وذÃ رغبة مهنا من Òة يف تAسري معلية Öزويد السوق اNا�لية aلشعري 

  .وكذا ختفDف �3ٓر اجلفاف معوما Lىل ساكنة العامل القروي
وبفضل هذا إالجراء ^افظت ٔ�سعار اLVٔالف Lىل اس9تقرار ٔ�مثاهنا، 

اVٔغنام واملاش9ية، يف ظل ظرفDة ومتكlا من احلفاظ Lىل العديد من رؤوس 
  .مlاخDة صعبة وتقلب مطرد Vٔسعار اLVٔالف Lىل املس9توى اNويل

Øري ٔ�نه، الس9يد الرئAس، وٕان كنا يف فريق اVٔصاÉ واملعارصة ال جنادل 
يف ٔ�مهية مâل هذه إالجراءات، بل كنا دامئا ؤ�بدا من ٔ�ول اLNاة ٕاىل تعمميها 

ندق `قوس اخلطر  -يف نفس الوقت  - والتفاLل إالجيايب معها، فٕاننا
 ،Yنا الغذايئ ٕاىل العامل اخلارlخبصوص إالرهتان يف ت�ٔمني خمزوننا ؤ�م

 فاملغرب وكام تربز ذÃ لك اNراسات واVٔحباث هو ب¢ فالa mمIياز، 

ومن مت وجب ٕاLادة النظر يف اخIياراتنا وٕاسرتاتيجي�lا الفالحDة، حىت êمتكن 
ذايئ Lىل املس9توى احمليل وفق ٕاماكنياتنا و�ٓلياتنا يف ظل من حتقDق ٔ�مlنا الغ

  .تفاLل مع ممزيات طبيعتنا املناخDة
من Òة ٔ�خرى، فٕاننا ¨شدد كذL Ãىل اNور الرقايب ا°ي جيب ٔ�ن 
تقوم به احلكومة ف, خيص مراق�ة اVٔسواق والرضب Lىل ٔ�يدي السامرسة 

ا°ي «س9هتدف حمو �3ٓر واملضاربني، حىت ال يتحول هذا إالجراء الن�Dل 
اجلفاف واهنوض aلعامل القروي ٕاىل وس9يý رخDصة ملرامكة الرثوات Lىل 
حساب دافعي الرضائب وا°�ن يتوقون لتحقDق مشاريع و�ٓمال ٔ�خرى بعيدا 
عن إالسهام يف Öكد«س الرثوات ملن تعود ؤ�لف �غتناء Lىل حساب �ٓالم 

  .وجوع املواطنني
وعية، مرة ٔ�خرى، فٕاننا س9نصوت aٕالجياب للك هذه �عتبارات املوض

لصاحل املرشوع، Lىل ٔ�مل ٔ�ن ت�ٔ�ذ احلكومة مبالحظاتنا وانتقاداتنا يف هذا 
  .إالطار


