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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

        888890909090حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

�كتو�ر  29(، 1434ذو احل"ة  23الثال2ء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخئ2013.(  
املس�شار السBيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين لرئ9س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
�ربعة وثالثون دقDقة، ابتداء من الساJة اخلامسة واIقDقة السابعة : التوقDتالتوقDتالتوقDتالتوقDتٔ

  .والثالثني مساء
  :ة والتصويت Jىل النصني ال�رشيعيني التالينياIراس: Rدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعاملRدول اQٔعامل

يتعلق ب�^ظمي العالقات التعاقدية بني  67.1267.1267.1267.12مرشوع قانون رمق  -
 املكرتي واملكري fلمgالت املعدة fلسكىن ٔ�و cسBتعامل املهين؛

 .مقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�ن -

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

 Bاملس�شار الس Bاملس�شار الس Bاملس�شار الس Bيد محمد فضييل، رئ9س اجللسةيد محمد فضييل، رئ9س اجللسةيد محمد فضييل، رئ9س اجللسةيد محمد فضييل، رئ9س اجللسةاملس�شار الس::::        
  :نwxقل مuارشة ٕاىل Rلسة ال�رشيع، ويتعلق اQٔمر ب

يتعلق ب�^ظمي العالقات التعاقدية بني  67.1267.1267.1267.12مرشوع قانون رمق  -
املكرتي واملكري fلمgالت املعدة fلسكىن ٔ�و cسBتعامل املهين، 

 واحملال Jىل اkلس من جملس النواب؛

س�شار�ن، املقدم من طرف مجموJة مقرتح النظام اIاlيل kلس امل  -
  .من املس�شار�ن ٔ�عضاء اkلس

ٕاذن �سBهتل هذه اجللسة {Iراسة والتصويت Jىل مرشوع قانون رمق  
، يتعلق ب�^ظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي fلمgالت 67.1267.1267.1267.12

  . املعدة fلسكىن وcسBتعامل املهين
وق إال�سان لتقدمي تقر�ر اfلجنة اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحق

�و ملخص لتقر�ر اfلجنة يف املوضوعٔ.  
اللكمة �Qٔد السادة : وزع، ؤ�فwح {ب املناقشة ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر

  .املس�شار�ن عن فرق ا�Qٔلبية
  .ٕاذن سBتدفع هذه املداlالت fلرئاسة ل�سجيلها يف احملرض

  .هللا مكwوبةسBنحصل Jلهيا ٕان شاء  :اللكمة ٔ�يضا لفرق املعارضة
�يضا سwxوصل هبا مكwوبة :اللكمة fلنقا{تٔ.  

  .نwxقل fلتصويت Jىل مواد املرشوع
  :املادة اQٔوىل

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

  .وافق اkلس Jىل املادة اQٔوىل

  :املادة الثانية
  هل fلحكومة ٔ�ن تقدم هذا املرشوع؟ 

        ::::نعبد هللا، وز�ر السكىن وسBياسة املدينةنعبد هللا، وز�ر السكىن وسBياسة املدينةنعبد هللا، وز�ر السكىن وسBياسة املدينةنعبد هللا، وز�ر السكىن وسBياسة املدينةالسBيد محمد ن�Dل ب السBيد محمد ن�Dل ب السBيد محمد ن�Dل ب السBيد محمد ن�Dل ب 
  .ٕاىل بغيتوا

        ::::السBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسة
  .تفضلوا، السBيد الوز�ر

ٕاذا مسحمت، مت ٕاغفال لكمة احلكومة يف الرب�مج املقدم، ولكن رمبا 
سقطت سهوا، ٔ�ما القانون اIاlيل فDعطي اQٔولوية fلحكومة مث املقرر، 

  . جميكن ٔ�ن ¨كون قد سقطت سهوا من الرب�م
لمك اللكمة، السBيد الوز�ر، لتقدمي املرشوع احملال Jلينا من جملس 

  .النواب

        ::::السBيد وز�ر السكىن وسBياسة املدينةالسBيد وز�ر السكىن وسBياسة املدينةالسBيد وز�ر السكىن وسBياسة املدينةالسBيد وز�ر السكىن وسBياسة املدينة
  .شكرا لمك، السBيد الرئ9س

  .سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Jىل ٔ�رشف املرسلني
  السBيد الرئ9س احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ة ٕاىل ذ® ٔ�مام ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشيع وحقوق كام سBبقت إالشار 

املتعلق ب�^ظمي  67.1267.1267.1267.12إال�سان املوقرة، مت ٕاJداد مرشوع القانون رمق 
العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي fلمgالت املعدة fلسكىن ٔ�و 
لالسBتعامل املهين، بناءا Jىل مهنجية ا̈ركزت Jىل lالصة دراسة مشولية 

املعد fلكراء، واليت مت من lاللها ٕاجراء ²شخيص حول قطاع السكن 
شامل ودقDق لٕال¶راهات اليت تواRه تطور هذا القطاع Jىل املسBتوى 

  . القانوين واملايل واجلبايئ والتنظميي، مع صيا�ة ٕاجراءات كفD· ٕ{نعاشه
و{ملوازاة مع ذ®، مت cع«د Jىل اسBتطالJات رٔ�ي واسBتجوا{ت مع 

مك، توسBيع ال�شاور مع خمتلف إالدارات واملؤسسات Jدد من رؤساء احملا
  . العمومDة واخلاصة، إالطالع Jىل جتارب بعض اIول

وJىل هذا اQٔساس ميكن ٔ�ن نقول بÅٔن هذا املرشوع هيدف ٕاىل حتقDق 
  : مج· من اQٔهداف اليت نذ¶ر مهنا

 توحDد النصوص واملقwضيات القانونية املنظمة fلكراء وجتميعها؛ -

ني اليت سقطت بعدم cسBتعامل ٔ�و الغري املالمئة fلواقع �سخ القوان -
 السوسBيو اقwصادي احلايل؛

 مراجعة و�سخ املقwضيات ال�رشيعية املشوبة {لعيوب والنقائص؛ -

 حتيني القوانني اجلاري هبا العمل وجعلها تتالءم مع مwطلبات القطاع؛ -

 ملء الفراغ القانوين اÌي يعرتي هذه النصوص؛ -

- J ضيات ت9سري العملwتعميل هذا القانون سن مقBىل احملامك ومس
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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

 .م�سطة وواحضة وlالية من لك تعقDد
  السBيد الرئ9س،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
¨راهن احلكومة من lالل ٕاJدادها ملرشوع القانون هذا Jىل املسامهة 
يف ٕاJادة بناء الثقة بني املكر�ن واملكرت�ن واحلد من عزوف املالكني Jىل 

الهتم fلكراء وكذا تقليص الزناJات الناشBئة بني املكر�ن واملكرت�ن وضع حم
مك القضاÔ املطرو�ة ٔ�مام احملامك، Jالوة Jىل احلد من طول اواحلد من ¨ر 

وتعقد مسطرة الفصل يف املنازJات القضائية املتعلقة بعقود الكراء، فضال 
  .عن ²شجيع املنعشني العقاريني Jىل cس�Õر يف هذا القطاع

وكام يف Jمل السBيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، فقد قطع مرشوع 
هذا القانون ٔ�شواطا هامة يف مسار املسطرة ال�رشيعية م^ذ الوالية السابقة 
يف الربملان بغرفwيه، ؤ�دlلت Jليه Jدة تعديالت جوهرية ٔ�فضت ٕاىل جتويد 

  .النص ش× ومضمو�
 ٔÅخمت {لقول ب�نه، فعال، هذا مرشوع اÌي اكن ٔ�ريد يف هذا الباب ٔ�ن ٔ

يناقش يف ٕاطار الوالية ال�رشيعية وcنتÚابية السابقة، يف احلكومة 
السابقة، وعرف ٔ�شواطا مwقدمة، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�تقدم {لشكر لمك ÜQٔمك اغني�Dوه 
كثري، Qٔن مايش هاذي املرة اQٔوىل اfيل ¶يتعرض Jليمك، وكام ٔ�نه تغىن كثري 

نقولو اليوم بÅٔنه من بعد اIراسة الثانية اfيل مقنا يف جملس النواب، وميكن 
هبا، ٔ�صبح مرشوع اfيل فعال تطعم مبالحظا¨مك، وlاصة من قuل النواب 
والنائبات واملس�شار�ن واملس�شارات اfيل عندمه دراية {Qٔمر واfيل 
¶ãرسوا هذه القضاl ،Ôاصة ٔ�مام احملامك ٔ�و من lالل احwاكáمك {ملواطنات 

  . ني و{ملعنيني هباذ اkالواملواطن
Ì® ميكن ٔ�ن نقول بÅٔنه اليوم هذا املرشوع åشلك اÌات اجلديدة بني 
�يدينا مجيعا من ٔ�Rل ٔ�ن حنسن العالقة املوجودة بني املكري واملكرتي، ٔ
ومن ٔ�Rل كذ® ٔ�ننا نقدمو إالماكنية ٔ�ننا نقلبو شوية اQٓية Jىل مسBتوى 

 �كون التعامل مرتبطا فقط {لعالقة التعامل اfيل موجود يف بالد�، ٔ�ال
الرشائية، ٔ�ي ٔ�ن امجليع يويل مالك، ولكن ٔ�نه ¨كون كذ® ٕاماكنية دÔل 
Jالقات تعاقدية Rديدة يف هذا اkال دÔل الكراء اfيل متكن احملامك من ٔ�هنا 
¨كون تدlلها رسيع واfيل متكن رمبا من Jدم اfلجوء يف بعض اQٔحDان ٕاىل 

ن من ٔ�ن �سهل من هذه العالقة ومن هذه الوضعية اfيل احملامك حىت Üمتك
اح^ا فهيا اليوم واfيل كتعرفوا بÅٔهنا مليئة {ملساوئ اfيل مطرو�ة Jىل احملامك 

  . واfيل كتعرف اشBتداد دÔل الزناJات بني املواطنني وبني ٔ�حصاب احملالت
ل من ٔ�Rل ²سهيل العرض السكين املوRه ذاليوم هناك جمهودات تب

وكذ®  ،وهناك Jدة مقرت�ات ٔ�دlلناها يف القوانني املالية السابقةfلكراء 
  . الشÅٔن {لxسBبة لهاذ القانون املايل

Üمتىن ٔ�ن �كون مرشوع هذا القانون مبثابة ²سهيل لهاذ العالقة اجلديدة 

  . اليت Üريدها
  . ؤ�شكرمك جمددا Jىل تعاملمك إالجيايب، معارضة ؤ��لبية، مع هذا النص

  .شكرا لمك
        ::::سBيد رئ9س اجللسةسBيد رئ9س اجللسةسBيد رئ9س اجللسةسBيد رئ9س اجللسةال ال ال ال 

  .نwxقل ٕاىل معلية التصويت. شكرا لمك، السBيد الوز�ر
  : 1املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  ..3، 2املادة 

جسلنا بÅٔنه التقر�ر قد وزع وجسلنا بÅٔنه سwxوصل بتدlالت مكwوبة من 
 .طرف ا�Qٔلبية واملعارضة

 ٕاذا مسحت، السBيد املس�شار، هللا خيليك، هذا قرار اkلس، راه
مايش قرار Rا من �را، هذا اkلس اfيل تتلكم Jليه راه هو اfيل قرر هاذ 

  . القواJد هاذو، اعترب ٔ�نه التقر�ر قد وزع ولقد وزع فعال
اعترب ٔ�نه مت cسBتغناء عن التدlالت وسBتدفع fلرئاسة مكwوبة 

  .وسBتxرش يف العمل التحضريي، ودlلنا ٕاىل {ب التصويت
  :1املادة 

  .امعإالج: املوافقون
  :2املادة 

  : ..املوافقون
دlلنا يف مسطرة التصويت، هللا خيليمك، القانون اIاlيل مينع النقاش 

ٓ دlلنا يف التصويت . ملا يدlل اkلس يف معلية التصويت �السBيد الرئ9س،  
هللا خيليك، هذا قرار اkلس، واش عندمك تدlل؟ ٔ�� قuي· طلبت تدlل 

ليب، دا{ دlلنا يف التصويت، كنلمتسو {مس فرق ا�Qٔلبية، مل åسBتجب لط
م^مك توافDوا الرئاسة بتدlل {مس ا�Qٔلبية و�ادي ندجموه يف التقر�ر ٕان شاء 

  هللا
، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10،  9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2 :املواد
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 ،
31 ،32 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،
59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،72 ،
73 ،74 ،75.  

�عرض مرشوع القانون �رمwه fلتصويتٔ:  
  .إالجامع: املوافقون

يتعلق     12121212....67676767ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Jىل مرشوع قانون رمق 
ب�^ظمي العالقات التعاقدية بني املكري واملكرتي fلمgالت املعدة fلسكىن ٔ�و 

  .لالسBتعامل املهين
نwxقل مuارشة þfراسة والتصويت Jىل مقرتح قانون النظام اIاlيل 

  . kلس املس�شار�ن
اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر جلنة 

  .ح النظام اIاlيل kلس املس�شار�نالعدل حول مقرت 
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�كتو�ر  29( 1434ذو احل"ة  23ٔ2013( 

  .تفضل، السBيد الرئ9س

        ::::املس�شار السBيد محمد لشكراملس�شار السBيد محمد لشكراملس�شار السBيد محمد لشكراملس�شار السBيد محمد لشكر
  .شكرا السBيد الرئ9س

  السادة املس�شارون،
åرشفين ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�مام ٔ�نظار اkلس املوقر نص التقر�ر اÌي ٔ�Jدته 
جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان مبناسBبة اÜهتاهئا من دراسة مقرتح 

  .Iاlيل kلس املس�شار�نالنظام ا
وامسحوا يل هبذه املناسBبة، اليت حنتفي فهيا هبذا إالجناز، ٔ�ن نتقدم 
خبالص الشكر والتقد�ر مجليع السادة اQٔفاضل ا�Ìن سامهوا يف ٕاخراج هذا 
املقرتح، Jىل ما حتملوه من عناء الساJات الطوي· من املناقشة والبحث 

وضع ٕاطار قانوين فعال يف ضبط عن ٔ�فضل الصيغ املناسBبة الكفD· ب
العالقات داlل املؤسسة ومع {يق املؤسسات والهيئات العمومDة الوطنية، 

  .وبصفة lاصة مع احلكومة
  .السBيد شكDل، من فضلمك

ؤ�ود ٔ�ن ٔ�خص {لتقد�ر والثناء السBيد معر ٔ�دخDل رئ9س اfلجنة، 
الفرق والسBيد رئ9س اkلس والسادة ٔ�عضاء املكwب وكذا السادة رؤساء 

واkموJات واكفة السادة ٔ�عضاء اfلجينة املن��قة عن اfلجنة Jىل ما حتلوا به 
من مجيل الصرب وحسن املتابعة طي· الفرتة الزم^ية اليت مت فهيا مدارسة 

  .املوضوع
بعد هذه التوطئة الرضورية، نwxقل ٕاىل ٕاعطاء حملة عن السBياق العام 

Dلس املس�شار�ن من حk يلlاIلنظام اf ث املبادرات اليت سعت ٕاىل
ٕاىل �اية التوافق Jىل النص املعروض Jىل جملسBنا  2009تعدي	 م^ذ سBنة 

املوقر وكذا عن اIواعي اليت فرضت القDام هبذا التعديل، {ٕالضافة ٕاىل 
cعتبارات املهنجية اليت وا
هتا اfلجينة يف ٔ�شغالها، فضال عن مرجعيات 

  .�هياإ س�^دت االتعديل اليت 
هذا الصدد، يuxغي إالشارة ٕاىل ٔ�ن فكرة التعديل تعود ٕاىل سBنة  ويف
يف يونيو  23، �رخي توصل اfلجنة بÅٔول مقرتح يف هذا الشÅٔن يف 2009
، واÌي مت االتفاق Jىل تدارسه يف جلينة تق^ية تضم ممثيل خمتلف 2009

مشرتك مع مقرتح �ٓخر  الفرق واkموJات {kلس، ومتت م^اقشBته شلك
املوضوع مقدم من ٔ�عضاء الفريق احلريك اÌي ٔ�حDل Jىل اfلجنة  يف نفس
، يف ظل cخwصاصات واحلدود اليت اكن �رمسها 2010ينا�ر  28بتارخي 

 .1996دسBتور سBنة 
حمطة ¶برية  2011ولقد شلك اخلطاب املليك التارخيي fلتاسع من مارس 

 Bمن ٕاصالح دس 	توري يف مسار إالصال�ات الكربى يف بالد�، وما مح
شامل هيدف ٕاىل ٕاعطاء دفعة قوية IينامDة إالصالح العميق، وقد ٔ�دت 
cسBتحقاقات cنتÚابية واملسBت"دات اليت ٔ�عقuته ٕاىل توقف ٔ�شغال 
اfلجينة التق^ية، ؤ�صبحت هذه املسBت"دات تفرض ٕاJادة النظر يف النظام 

اIاlيل kلس املس�شار�ن من Rديد، وذ® يف ظل ال�ساؤالت اليت 
نت تطرح حول مسBتقuل جملس املس�شار�ن القامئ Jىل ضوء الفرتة اك

  .c176نتقالية اليت وضعه فهيا اIسBتور مبوجب فص	 
 15وال خيفى Jليمك ٔ�ن هذا إالصالح طال انتظاره بعد مرور ما يقارب 

سBنة عن ٔ�ول نظام داlيل kلس املس�شار�ن اÌي متت املوافقة Jليه 
® fلت"اوب مع تطلعات اكفة مكو�ت اkلس ، وذ1998ٔ��ريل  14بتارخي 

لتطو�ر اQٔداء وجتويد املنتوج ولت"اوز الثغرات وcخwالالت اليت ٔ�فرزهتا 
املامرسة اليومDة، وبصفة lاصة الرغبة يف عقلنة العمل وتق^ني اQٔعراف 
العملية، فضال عن املالءمة مع املسBت"دات اIسBتورية، ٕاال ٔ�ن إالشاكلية 

اJرتضت اfلجينة مهت ¶يفDة مقاربة التعديل بعد دخول  املهنجية اليت
{ل�شاور مع ندوة الرؤساء ٕاىل  cهتداءاIسBتور اجلديد �زي التنفDذ، فمت 

�ل وسط يقيض ٕ{Jادة تفعيل اfلجينة التق^ية وcشBتغال Jىل ٔ�رضية 
Rديدة ¨راعي املقwضيات اIسBتورية اجلديدة وتlٔÅذ بعني cعتبار 

دة يف املقرت�ني السابقني اليت ال ختالف مضامني اIسBتور إالضافات املوجو 
  .اجلديد، Jىل ٔ�ساس ٕافراغ التعديالت املقرت�ة يف قالب ²رشيعي Rديد

®Ì،  ات ابتداء منJ»لجينة يف صيغهتا الثانية ²سعة اجf14عقدت ا 
، حDث عرفت اج«Jاهتا اQٔوىل 2012نونرب  12ٕاىل �اية  2012يونيو 

ول Rدوى القDام هبذا التعديل ومدى ٔ�هلية اkلس احلايل نقاشات �ادة ح
Ì®، مقابل دفاع ٔ��لب املتدlلني Jىل ٔ�حقDة اkلس الراهن يف ٕادlال 

 . التعديالت الرضورية Jىل نظامه اIاlيل fلمالءمة مع اIسBتور اجلديد
وبعد cس�شارة املعمقة مت اختاذ قرار املراجعة اجلزئية، Jىل ٔ�ساس 

{لهيلكة احلالية fلنظام اIاlيل اجلاري به العمل وٕادlال  cحwفاظ
كزت اfلجينة يف معلها Jىل Jدة التعديالت الالزمة Jليه، وقد ا̈ر

مرجعيات، وJىل رٔ�سها مضامني مقwضيات اIسBتور اجلديد واخلطب 
امللكDة السامDة، جبانب Jدة و2ئق قانونية وطنية ومقارنة، وكذا قرارات 

 . اkلس اIسBتوري ذات الص·
  : وقد متخض عن املهنجية السابقة ما ييل

  دون ٔ�ي تعديل؛ مادة من النص اQٔصيل ب 82إالبقاء Jىل  -
  مادة من النص اQٔصيل؛  168تعديل  -
  مادة من النص اQٔصيل؛  �76ذف  -
  . مادة Rديدة 35ٕاضافة  -

وبغاية ت9سري اسBتعامل هذه الوثيقة اجلديدة من طرف امجليع، متت ٕاJادة 
¨رت9ب موادها بعد القDام بعملية احلذف، وقد ¨رتب عن ذ® حرص Jدد 

  . مادة يف النظام القدمي 326مادة بدل  292مواد النظام اIاlيل يف 
  السBيد الرئ9س،

اكمل جمليس الربملان يف ٕاJداد  تطبيقا Qٔحاكم اIسBتور مبراJاة تناسق ̈و
نظا�ام اIاlيل، ²شلكت جلنة تxسBيق �رملانية مضت ممثلني عن اkلسني 
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بغاية ٕاJداد تصورات شÅٔن القضاÔ املشرتكة، مما سامه يف ٕاغناء الصيغة 
يت �قشBهتا اfلجينة مبزيد من املقرت�ات قuل عرض نتاجئ ٔ�شغالها Jىل ال

اfلجنة يف شلك مقرتح قانون Rديد موقع Jليه من طرف مجموJة من السادة 
املس�شار�ن من مجيع الفرق واkموJات الربملانية {kلس اÌي توصلت به 

نه ٕاىل ، ؤ�فضت املناقشة شÅٔ 2013يوليوز  16اfلجنة شلك رمسي بتارخي 
مادة، وبصفة lاصة مالءمwه مع  43تعديل مجموJة من املقwضيات مهت 

غشت  22الصادر عن اkلس اIسBتوري بتارخي  924/13 القرار رمق
  .شÅٔن النظام اIاlيل اجلديد kلس النواب 2013

وبعد اÜهتاء املناقشة وٕادlال التعديالت التوافقDة Jىل املقرتح، مت عرض 
 f �kلس املس�شار�ن Jىل  اIاlيلfلنظام نص املقرتح ل الصيغة املعد

، فوافق Jليه ٔ�عضاء اfلجنة 2013ٔ�كتو�ر  23التصويت يف اج«ع 
  .احلارض�ن {ٕالجامع

واكفة السادة املس�شار�ن ويف اlQٔري، البد من التÅٔ¶يد، {مس اfلجنة 
مه ا�Ìن سامهوا يف ٕاخراج هذا العمل، ٔ�ن املقرتح هو مثرة جمهود جامعي سا

فDه امجليع، و�اول cجهتاد لوضع نظام داlيل يليب احلاجDات، �ري ٔ�نه يف 
اlQٔري معل رشي حيمتل اخلطÅٔ والصواب، ؤ�ملنا ٔ�ن Üكون قد وفق^ا يف 
املهمة اليت لكف^ا هبا من اkلس املوقر، ؤ�ن ال حنرم تبعا Ì® من ٔ�جر 

  .cجهتاد الصائب
  . لن"اح ٔ�عاملنا يف احلارض واملسBتقuلوفق^ا هللا مجيعا يف ٔ�شغالنا ولكل {

  .وشكرا لمك

        ::::السBيد رئي9س اجللسةالسBيد رئي9س اجللسةالسBيد رئي9س اجللسةالسBيد رئي9س اجللسة
  . شكرا جزيال fلسBيد املقرر
ٕاذن Üكwفي مبا تفضل به السBيد املقرر،  .. :اQٓن ٔ�فwح {ب املناقشة

وحنن مسBتعدون fلتوصل بتدlالت مكwوبة ٕان اكنت هناك تدlالت 
  .ٕاىل املوادلتضميهنا يف احملرض اÌي س9^جز، وندlل مuارشة 

  :1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1ٕاذن املادة 
  .من النص اQٔصيل fلتصويت 17ٔ�عرض �ذف املادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .من النص اQٔصيل fلقانون 17ٕاذن �ذفت املادة 

، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 30 ،29، 28، 27، 26و�سBمتر 
41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،
55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،67. 

  . من النص اQٔصيل fلتصويت 59ٔ�عرض �ذف املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  .ٕاذن �ذفت املادة

  . 76، 75، 74 :املادة
  .�ذفت ..من النص اQٔصيل 70و 69ٔ�عرض �ذف املادتني 

  .82، 81، 80، 77 :املادة
  .من النص اQٔصيل 83ٕاىل  78ٔ�عرض �ذف املادة 

  .صادق اkلس Jىل �ذف هذه املواد
  .84 :املادة

  . من النص اQٔصيل fلتصويت 89ٕاىل  85ٔ�عرض �ذف املواد من 
  .وافق اkلس Jىل هذا احلذف

  .من النص اQٔصيل fلتصويت 91ٔ�عرض �ذف املادة 
  . 91وافق اkلس Jىل �ذف املادة  :املوافقون

 ..86 ،87 ،88 ،89 .  
  .�ذفت :من النص اQٔصيل 96ٔ�عرض �ذف املادة 

  .100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 90 :املادة
من  108ٕاىل  103حيذف الفرع املتعلق بت"ديد الثلث، املواد من 

  . النص اQٔصيل، ٕاذن �ذف
، 107، 106، 105، 104، 103، 102، 101املوافقون Jىل املادة 

108.  
  . من النص اQٔصيل، �ذفت 117ٔ�عرض �ذف املادة 

  .112، 111 :املادةٕاذن 
  . �ذفت :من النص اQٔصيل 122، 120ٔ�عرض �ذف املادتني 

  . 130، 129، 128 ،122، 117، 115 :املادة
  .�ذفت :من النص اQٔصيل 140ٔ�عرض �ذف املادة 

  . 143، 142، 141، 140 ،139، 137، 136، 134 :املادة
  .�ذفت :من النص اQٔصيل fلتصويت 155ملادة ٔ�عرض �ذف ا

  . 158، 157، 156، 155، 154، 153، 152، 147، 145 :املادة
  . من النص اQٔصيل 170و 169ٔ�عرض �ذف املادتني 

  .161، 160 :املادة
 :من النص اQٔصيل fلتصويت 182ٕاىل  172ٔ�عرض �ذف املواد من 

  . ٕاذن �ذفت
  .163، 162 :املادة

  .ٕاذن �ذفت :من النص اQٔصيل 185، 184 ٔ�عرض �ذف املادتني
164 ،165 ،166 ،167 ،168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،

174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 .  
  . �ذفت :من النص اQٔصيل 199ٔ�عرض �ذف املادة 

  . 188، 187 ،186، 185، 184، 183، 182، 181، 180 :املادة
  .من النص اQٔصيل 210ٔ�عرض �ذف املادة 

189، 190 ،191 .  
  .من النص اQٔصيل 222ٕاىل  214ٔ�عرض �ذف املواد من 
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192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،197 ،198 ،199.  
 .من النص اQٔصيل 233و 232ٔ�عرض �ذف املادتني 

  .200 :املادة
  .من النص اQٔصيل 237و 235و 234ٔ�عرض �ذف املواد 

  .204، 203، 202، 201 :املادة
  . من النص اQٔصيل 244ٕاىل  241ٔ�عرض �ذف املواد من 

، 215، 214، 213، 212، 211، 210، 209، 208، 207 :املادة
216 ،217 ،224 ،225 ،226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،231 ،
232 ،233 ،234 ،235.  

املتعلقة مبلمتس الرقابة من  283ٕاىل  277ٔ�عرض �ذف املواد من 
  .النص اQٔصيل fلتصويت

  .250، 249، 243، 240، 239، 238، 237، 236 :املادةٕاذن 
، 254هناك تعديل مwفق Jليه من طرف املكwب شÅٔن املادة 

، 252، 251امسح يل lاصنا نوقفو عند هاذ القضية، Qٔنه .. وسBيقدمه
ومت التوافق حو" يف املكwب فã .. ورد شÅٔنه تعديل من 254، 253

ذ ، وسBيقدمه السBيد رئ9س الفريق cسBتقاليل، اQٔسBتا254يتعلق {ملادة 
  .محمد اQٔنصاري

        ::::املس�شار السBيد محمد اQٔنصارياملس�شار السBيد محمد اQٔنصارياملس�شار السBيد محمد اQٔنصارياملس�شار السBيد محمد اQٔنصاري
  السBيد الرئ9س،

{لفعل قد وصل ٕاىل Jلمي من طرف مجيع إالخوان، ولكفت بتقدمي 
هذا التعديل {عتبار ٔ�ننا نwxقل من ثالث دقائق ٕاىل دقDقwني {لxسBبة 
fلسؤال، ودقDقwني {لxسBبة fلجواب، ٔ�ي ٔ�ربع دقائق سواء fلحكومة ٔ�و 

  .fلربملاين
 100ولكن اQٓن داlل القاJة بعدما طبع، وهاهو ذا العدد، طبع فDه 

قصد توزيعه، اتصل بعض إالخوان، مهنم رؤساء الفرق، مهنم ٔ�عضاء 
املكwب، ا�Ìن يقولون بÅٔهنم يرتاجعون حول هذا التعديل، وال ميكن ٔ�ن 
يصوتوا Jليه، ورئ9س اfلجنة كذ® اتصل يب من هنا وطلب مين ٔ�ن ال 

ميه، Qٔن بعد ال�شاور مع مكو�ت اkلس، اتفق امجليع Jىل ٔ�ن ٔ�قوم بتقد
يرت¶وا ما اكن Jىل ما اكن، وبطبيعة احلال ٔ�ن اfلهم ٕاين قد بلغت، ولمك واسع 

  .النظر

        ::::السBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسةالسBيد رئ9س اجللسة

زة اkلس مسBتقuال يف املوضوع�. ٕاذن حسب التعديل، وس�wداول ٔ

  .Jىل لك �ال، حسب التعديل
وردت Jىل اkلس من طرف اfلجنة، ٕاذن نعترب ٔ�ن  سBنطرح املواد كام

  .التعديل قد حسب
  .كام وردت عن اfلجنة ٔ�و كام صادقت Jلهيا اfلجنة 254ؤ�عرض املادة 

، 267، 266، 265، 264، 263، 262، 260، 259، 256 :املادة

268 ،269.  
  .حيذف الباب املتعلق {حملمكة العليا من النص اQٔصيل

  .صادق Jليه اkلس :، ٔ�عرض Jىل التصويت313ٕاىل  308املواد من 
، 278، 277، 276، 275، 274، 273، 272، 271، 270 :املادة
279 ،280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،286 ،287 ،288 ،
289 ،290 ،291 ،292.  

�عرض مقرتح النظام اIاlيل �رمwه fلتصويتٔ:  
  .إالجامع: املوافقون

رتح النظام اIاlيل kلس رتح النظام اIاlيل kلس رتح النظام اIاlيل kلس رتح النظام اIاlيل kلس وافق جملس املس�شار�ن Jىل مقوافق جملس املس�شار�ن Jىل مقوافق جملس املس�شار�ن Jىل مقوافق جملس املس�شار�ن Jىل مقٕاذن 
  .املس�شار�ن {ٕالجامعاملس�شار�ن {ٕالجامعاملس�شار�ن {ٕالجامعاملس�شار�ن {ٕالجامع

 اجللسة ال�رشيعية، وشكرا fلجميع هبذا سBنكون قد ٔ�هنينا �ر�مج هذه
  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

 --------------------------------------  
حقحقحقحقاملاملاملامل         ''''للللــــ

        ::::املداlالت املكwوبة اليت توصلت هبا رئاسة اجللسةاملداlالت املكwوبة اليت توصلت هبا رئاسة اجللسةاملداlالت املكwوبة اليت توصلت هبا رئاسة اجللسةاملداlالت املكwوبة اليت توصلت هبا رئاسة اجللسة

بية مب"لس املس�شار�ن حول م^اقشة بية مب"لس املس�شار�ن حول م^اقشة بية مب"لس املس�شار�ن حول م^اقشة بية مب"لس املس�شار�ن حول م^اقشة {مس فرق ا�Qٔل {مس فرق ا�Qٔل {مس فرق ا�Qٔل {مس فرق ا�Qٔل     مداl· الفريق احلرمداl· الفريق احلرمداl· الفريق احلرمداl· الفريق احلريكيكيكيك
        ::::مقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�نمقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�نمقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�نمقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�ن

 السBيد الرئ9س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
åرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة {مس فرق ا�Qٔلبية مب"لسBنا املوقر مبناسBبة 

ن، واليت ²شلك {لxسBبة لنا م^اقشة مقرتح النظام اIاlيل kلس املس�شار�
مجيعا حمطة �رخيية هامة يف تطور مسار مؤسس�^ا ال�رشيعية وجتويد ٔ�داهئا 

  .ال�رشيعي والرقايب واIبلومايس
ٕان هذا إالصالح الهام اÌي نبارشه اليوم، يÅٔيت يف ظرفDة lاصة، 
نع9ش من lاللها حلظة انتقال دميقراطي ودسBتوري {مwياز، ²سBتوجب م^ا 

ة الفعا� واملسؤو� يف تزنيل مضامني اIسBتور اجلديد، اÌي وسع املسامه
من اخwصاصات الربملان يف جمال ال�رشيع، ؤ�عطى " ماكنة lاصة يف ٕاطار 
توزيع السلط وتوازهنا، و¶رس حقوق املعارضة، وم^ح جملس املس�شار�ن 
 ãاصة فl ،ضطالع بدور ممتزيc متك^ه منBصاصات سwخc ة منJمجمو

لق {لقضاÔ ذات البعد اجلهوي و{حلاكمة الرتابية وامجلاعية ٔ�و ت* يتع
املتعلقة مبا هو اقwصادي واج«عي، واليت ميكن ٔ�ن تطرح من طرف 

  .الفاJلني املهنيني وcج«عيني
ويف هذا إالطار، ٔ�ود السBيد الرئ9س، ٔ�ن �س"ل روح الوطنية الصادقة 

ة مكو�ت اkلس، من مكwب واملسؤولية العالية اليت Jربت عهنا اكف
��لبية ومعارضة ،ورؤساء الفرق ورؤساء اfلجن واkموJات النيابيةٔ، 

ورئاسة جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان ؤ�عضاء اfلجنة التق^ية ؤ�طر 
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  .املؤسسة ا�Ìن وا¶بوا هذا اkهود املمتزي
ارها كام �س"ل �اكمل التنويه اس�شعار امجليع Qٔمهية اfلحظة، {عتب

مر�· تÅٔس9سBية وٕاصالحDة kلس ²رشيعي، �سعى ٕاىل cرتقاء به ٕاىل ما 
åسBتجيب حلاجDات وتطلعات الشعب املغريب وخيدم قضاÔ الوطن 

  . اQٔساسBية واملصريية
  السBيد الرئ9س،

دون اخلوض يف السBياق العام لتعديل النظام اIاlيل kلس 
هبذا التعديل واملرا�ل اليت مر املس�شار�ن واIوافع اليت اكنت تفرض القDام 

مهنا هذا الورش الهام، Jىل اعتبار ٔ�ن تقر�ر اfلجنة ¨كفل بذ®، وجب 
التÅٔ¶يد Jىل ٔ�نه، انطالقا من الرغبة اجلاحمة fلجميع يف cرتقاء {لعمل 
ال�رشيعي وتزنيل مقwضيات اIسBتور، ومن ٔ�Rل ٕارشاك مجيع فعاليات 

�رشيع وحقوق إال�سان مهنجية ²شار¶ية اkلس، فقد اعمتدت جلنة العدل وال 
واسعة وتوافقDة، مشلت لك مكو�ت اkلس lالل مر�ليت النقاش وصيا�ة 

  .التعديالت
هذا، وقد مت cع«د يف مراجعة هذا النظام Jىل م̈ركزات ٔ�ساسBية، 
¨متثل {خلصوص يف خطب Rال� امل* املتعلقة برضورة املالءمة وحتقDق 

بÅٔدوار و�ام  وcرتقاء اIاlليني kليس الربملان الت"ا�س بني النظامني
املؤسسة ال�رشيعية، ويف مضامني مقwضيات اIسBتور اجلديد املتعلقة 
{لعمل الربملاين، واليت هتدف ٕاىل حتسني اQٔداء الربملاين، سواء Jىل 
مسBتوى ال�رشيع ٔ�و Jىل مسBتوى الرقابة ٔ�و Jىل مسBتوى اIبلوماسBية 

سBتوى تقDمي السBياسات العمومDة، وكذا يف قرارات اkلس املوازية ٔ�و Jىل م 
اIسBتوري ذات الص·، {ٕالضافة ٕاىل القانون التنظميي املتعلق مب"لس 
املس�شار�ن والنظام اIاlيل kلس النواب بغاية املالءمة معه، هذه 

  .املالءمة الهادفة ٕاىل lلق التوازن والتاكمل بني اkلسني
راكامهتا، حDث تٕاىل Rانب ذ®، مت اسBت   م ــــــحضار املامرسة الربملانية ̈و

اlQٔذ بعني cعتبار fلعديد من cخwالالت والثغرات اليت ٔ�{نت عهنا 
املامرسة الربملانية وذ® قصد جتنهبا، {ٕالضافة ٕاىل هاجس تطو�ر ٔ�داء 
املؤسسة ال�رشيعية وتÅٔهيلها fلهنوض بÅٔدوارها اIسBتورية اكم· وٕاعطاهئا 

Rديدة جتعلها مضن اه«مات الشعب املغريب وحتتل املاكنة الالئقة صورة 
هبا، كام هو الشÅٔن يف اIول اIميقراطية املتقدمة، متاشBيا مع التحوالت 

مما جعل الصيغة اجلديدة  ،اجلديدة واIينامDة اليت ٔ��د,ا اIسBتور اجلديد
ملوقر وقفزة لهذا النظام اIاlيل تتوجيا مخلسة عرش سBنة من معر جملسBنا ا

  .نوعية ٕالJداد الصورة اIسBتورية املقf ·uلم"لس
  السBيد الرئ9س،

نظرا Iقة وحساسBية املر�·، ورغبة م^ا يف اس�Õر هذه اfلحظة 
التارخيية مبا خيدم املؤسسة ال�رشيعية، فلقد شلك التوافق ٔ�داة لتذويب 

ة وتقريب و
ات النظر بني مكو�ت اkلس بعيدا عن م^طق ا�Qٔلبي
واملعارضة وهو ما جتىل يف الرؤية املو�دة اليت طبعت معل اfلجنة طي· 
مسار معلها م^ذ ٕاJداد املقرتح والتعديالت اليت ٔ�دlلت Jليه يف Jدة 
مرا�ل، وصوال ٕاىل حمطة اليوم اليت Üراهن Jىل تتوجيها هبذه الروح 

  .ال�شار¶ية
النظام اجلديد  هذا، وال åسعنا يف هذه اfلحظة ٕاال ٔ�ن نفwخر مجيعا هبذا

اÌي يعترب مثرة دسBتور Rديد وجمهود جامعي، سBيؤدي ال حما� ٕاىل cرتقاء 
{لعمل ال�رشيعي وبÅٔدوار خمتلف هيالك اkلس وتÅٔهيل تدبريه إالداري 

  .واملايل
كام ٔ�غتمن هذه الفرصة RQٔدد التنويه {kهودات اليت بذ�هتا جلنة العدل 

اfلجينة التق^ية ٔ�ثناء ٕاJداد املقرتح  وال�رشيع وحقوق إال�سان ؤ�عضاء
  . وصيا�ة التعديالت اليت متزيت �روح التوافق

نعلن عن تفاJلنا إالجيايب مع مقرتح تعديل النظام اIاlيل  ،ويف اlQٔري
  .kلسBنا املوقر مس"لني اخنراطنا الفعال يف تزنيل وتفعيل مقwضياته

 .والسالم Jليمك


