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  )2013 ينا
ر 8  (1434 صفر 25 الثال4ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDرئCس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شنالس:يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
واMقGقة  السادسةابتداء من الساKة ، ساKة وست عرشة دقGقة: التوقGتالتوقGتالتوقGتالتوقGت

  . مساء الرابعة والثالثني
  :اMراسة والتصويت Kىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Sدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعاملSدول اRٔعامل

Kاaر يتعلق ٕ_لغاء الز\دات والغرامات واZ 120.12مرشوع قانون رمق  -
وصواaر التحصيل املتعلقة _لرسوم واحلقوق واملساهامت واdRٔوى املس:تحقة 

  فائدة امجلاKات والعامالت واRٔقالمي واجلهات؛ل

املتعلق  46.02يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  138.12رمق  قانون مرشوع -
 ؛)حمال Kىل اDلس من جملس النواب( بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع

يوافق مبوجzه Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات  31.12رمق قانون مرشوع  -
بني حكومة اململكة املغربية  2011ماي  25ط يف اجلوية املوقع _لر_

حمال Kىل اDلس من جملس ( وحكومة امجلهورية إالسالمGة املوريتانية
 ؛)النواب

يوافق مبوجzه Kىل النظام اRٔسايس �لواك�  06.12مرشوع قانون رمق  -
، 2009ينا
ر  26املوقع ببون يف  "IRENA1"املت�ددة اMولية �لطاقة 

 Dلس من طرف جملس النواب؛واحملال Kىل ا

يوافق مبوجzه Kىل تعديل اتفاقGة امحلاية املادية  33.12مرشوع قانون رمق  -
حمال Kىل اDلس من ( 2005يوليوز  8�لمواد النووية، املوقع بفGينا يف 

 ؛ )جملس النواب

يوافق مبوجzه Kىل االتفاق املوقع _لر_ط يف  34.12مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية واDلس الفGدرايل السو�رسي  2011يونيو  23

  .)حمال Kىل اDلس من جملس النواب( wشvٔن النقل اجلوي املنتظم

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

    ::::ن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةن ٔ�شن، رئCس اجللسةاملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحاماملس�شار الس:يد عبد الرحام
  .لنيwسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرس

  الس:يدان الوز
ران،
  الس:يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص اDلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Kىل مشاريع القوانني 
  :التالية

يتعلق ٕ_لغاء الز\دات والغرامات  120.12مرشوع قانون رمق : ٔ�وال -

                                                 
1 International Renewable Energy Agency 

ZواdRٔر التحصيل املتعلقة _لرسوم واحلقوق واملساهامت واaر وصواaاK وى
  املس:تحقة لفائدة امجلاKات والعامالت واRٔقالمي واجلهات؛

يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  138.12مرشوع رمق : املرشوع الثاين -
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع، واحملال Kىل اDلس طبعا من  46.02

 طرف جملس النواب؛

zه Kىل االتفاق يوافق مبوج  31.12هو مرشوع رمق : املرشوع الثالث -
بني حكومة  2011ماي  w25شvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف 

اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمGة املوريتانية، وقد ٔ�حGل Kىل 
 اDلس من جملس النواب؛

يوافق مبوجzه Kىل النظام اRٔسايس  06.12مرشوع قانون رمق : رابعا -
ينا
ر  26املوقع ببون يف " IRENA"�ددة املت�لواك� اMولية �لطاقة 

 ؛، واحملال Kىل اDلس من طرف جملس النواب2009

يوافق مبوجzه Kىل تعديل اتفاقGة  33.12مرشوع قانون رمق : £امسا -
، وقد ٔ�حGل 2005يوليوز  8امحلاية املادية �لمواد النووية، املوقع بفGينا يف 

 Kىل جملس:نا من طرف جملس النواب؛

يوافق مبوجzه Kىل االتفاق املوقع  34.12وع قانون رمق مرش : سادسا -
بني حكومة اململكة املغربية واDلس الفGدرايل  2011يونيو  23_لر_ط يف 

السو�رسي wشvٔن النقل اجلوي املنتظم، واحملال Kىل جملس:نا طبعا من 
 .جملس النواب

ونبدٔ� Sلس�¤ا طبعا _Mراسة والتصويت Kىل مرشوع قانون رمق 
120.12 Zر التحصيل املتعلق ٕ_لغاء الز\دات والغرامات واaر وصواaاK

املتعلقة _لرسوم واحلقوق واملساهامت واdRٔوى املس:تحقة لفائدة امجلاKات 
واللكمة �لحكومة لتقدمي هذا املرشوع، . والعامالت واRٔقالمي واجلهات

 .تفضلوا، الس:يد الوز
ر، لتقدمي هذا املرشوع

        ::::، وز
ر اMا£لية، وز
ر اMا£لية، وز
ر اMا£لية، وز
ر اMا£ليةالس:يد احمند العنرصالس:يد احمند العنرصالس:يد احمند العنرصالس:يد احمند العنرص
  .wسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يدات والسادة املس�شار
ن احملرتمني،
�وال، �سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر لعرض مضامني هذا ٔ

، اZي هو ملخص يف مادة فريدة، لكن ٔ�مهيهتا ال 120.12املرشوع قانون 
هناك،  –كام تعلمون  -يث ٔ�ن ٔ�قول كربى، ولكهنا ٔ�مهية خصوصية، حب 

�وال، Kدة مشالك تعاين مهنا امجلاKات الرتابية، وخصوصا ما يتعلق ببايق ٔ
اس:ت¶الص اRٔموال اليت من الرضائب، واليت ال يمت اس:ت¶الصها رمغ 

  . اDهودات اليت تبذل
ويvٔيت هاذ املرشوع قانون ل�شجيع، ٔ�وال، امللزمني Rٔداء ما بذمهتم، 

Kاaر اليت ترتتب عن التvٔ£ري يف حلذف لك الز\دات واZٕ_عطاهئم فرصة 
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ويف نفس الوقت نتو¿ كذ¾ من هذا املرشوع ٔ�ن �سهل ٔ�و . اRٔداء
  .�ساKد امجلاKات Kىل اس:ت¶الص Kدد من اMيون وحتسني وضعيهتا املالية

وبطبيعة احلال هذا القانون هيم مجيع اdRٔوى واملساهامت والرسوم 
، ويvٔيت 39.07والقانون  47.06ا يف القوانني رمق واحلقوق املنصوص Kلهي

كذ¾ هذا املرشوع �لمالءمة مع ما تقوم به اMو� Kىل صعيد الرضائب 
العامة والرسوم العامة، حبيث ٔ�ن يف القانون املايل د\ل هاذ الس:نة اك
ن 

  .ٕاجراء مماثل اZي هيم الرضائب العامة
�نه يد£ل يف القانون  ميكن Ë ولهذا، تقدم¤ا هبذا املرشوع ا�يل ما اكÈشٔ

املايل، وهاذي م¤اس:بة _ش Èشكر الس:يدات والسادة املس�شار
ن يف جلنة 

ن تدارسوا هذا املرشوع ؤ�غنوه مبالحظات، حبيث ٔ�ن هناك Zاملالية، ا

يونيو  30اRٔول، هو متديد املدة د\ل Ïس:تفادة من : تعديلني ٔ�د£لت
الثاين Rٔن اكن املرشوع يف الصيغة ، والتعديل 2013دج¤رب  31ٕاىل  2013

، مبا 2012دج¤رب  31اRٔوىل د\لو Ñهيرض Kىل الرضائب ا�يل خرجت قzل 
ينا
ر،  1ينا
ر، Óادي خيرج مور  1ٔ�ن هذا القانون ما Óاد�ش خيرج يف 

فٕاذن �رسي مفعوK Ëىل لك الرضائب ا�يل Óادي خترج قzل صدور هذا 
بح قانون، ٕاذا ما حظي مبوافقة املرشوع وتنفGذ هذا املرشوع عندما يص 

  .جملسمك املوقر
هاذو، الس:يد الرئCس، الس:يدات والسادة املس�شار
ن، مضامني هذا 

  .املرشوع
  .وشكرا لمك

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد الوز
ر

�عطي اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية ٔ
  . رشوع، ٕاذا اكن مقرر ا�لجنة Ûارضلتقدمي تقر
ر ا�لجنة حول امل 

ٕاذا ارتvٔيمت ٔ�نه قد وزع، نعترب ٔ�نه قد وزع، ؤ�فÜح ٕاذن _ب املناقشة يف 
هذا املرشوع، واللكمة ÛRٔد السادة املس�شار
ن من فرق اÓRٔلبية ملناقشة 

 .تفضلوا اRٔس:تاذ ٔ�معو. املرشوع، ٕان اكن هنا¾ من م¤اقشة

        ::::املس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس:يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس:يد الرئCس

  السادة الوزراء،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

يل الرشف بvٔن ٔ�عرض ٔ�ماممك بعض اRٔفاكر اليت روجت ٔ�ثناء إالKداد 
لنقاش هذا املرشوع من طرف فرق اÓRٔلبية، واليت سامهت يف ٕاغنائه 

  .واMعوة ٕاىل املصادقة Kليه
  الس:يد الوز
ر، 

ٕاىل áونه يد£ل يف ٕاطار £لق املوازنة واملساواة هذا املرشوع، ٕاضافة 
بني نظام اس:ت¶الص الرضائب العامة الوطنية والرضائب الوطنية، Rٔنه 

كثريا ما يمت ٔ�ثناء م¤اقشة القانون املايل اس�zعاد بعض اRٔجزاء املتعلقة 
_لرضائب احمللية، ويف هذا حGف áبري ي�سâب يف إالزKاج يف العالقة بني 

إالدارة احمللية ٔ�و امجلاKة احمللية، كام ٔ�نه يبعد عن م¤ظور اMو� املنتخبني و 
  .اليت äسعى ٕاىل £لق الالمركزية ٔ�و الالمتركز، واRٔحرى بنا اجلهوية

مفن الرضوري ٕاذن هذه املبادرة Sات يف ٕاطار تلطيف هذه العالقة 
 بني امجلاKات احمللية وم¤تخبهيا وساكنهتا، Rٔن هذا ٔ�مر رضوري، بدونه ال
ميكن ٔ�ن Èسعى ٕاىل وضع ا�لبنة اRٔوىل خللق اMميقراطية احمللية ٔ�و 

  .اMميقراطية ال�شارáية اليت Sاءت يف اMس:تور
فكذ¾، يف هذا إالطار، هناك حGف 4ين، وهو ٔ�ن اMو� يف إالدارة 
واحلكومة يف ٕاطار وضعها �لقانون املايل، تلتجئ يف بعض اRٔحGان ٕاىل £لق 

 وتدجمها يف رضائب معومGة وطنية، ويف هذا رضائب ذات طابع حميل
حGف _لèس:بة حلاجGات التمنية احمللية اليت تضطلع هبا البGèات ٔ�و الهيئات 

فهذه لكها ٔ�فاكر . الرتابية احمللية من êات وجمالس ٕاقلميية وجامKات حملية
اكنت يف النقاش بني فرق اÓRٔلبية، وZ¾ جسلنا ٔ�ن هذه املبادرة Sد 

لكن س�zقى Óري اكفGة، ٕاال ٔ�هنا فÜحت الطريق، فهïي تد£ل مضن ٕاجيابية، و 
سلسó إالعفاءات اليت لنا فهيا موقف، Rٔهنا لCست دامئا يه احلل، Rٔهنا ٕان 
Ñكررت ؤ�صبحت اعتياد س:تؤدي ٕاىل £لق عرقó، و_لتايل فهïي حتمل يه 
 كذ¾ هذه املبادرة Sانبا من جوانب الهدية اجلبائية، ولكهنا ٕاجيابية يف

املرóÛ الراهنة، ùمتىن ٔ�ال Ñكون قاKدة بل ٔ�ن تبقى ذات طابع اس:تö¤ايئ نظرا 
لهشاشة الوضع ÏقÜصادي وáيفGة �ٓليات إالنتاج احمللية _خلصوص، فهïي 

  . مازالت ضعيفة وكذ¾ ûقصة
فرمغ ذ¾ قلنا وSدû يف ٔ�هنا �ٓلية لها Kدة ٔ�بعاد ٕاجيابية، مفن êة يه 

واصل مرن ومقzول بني النخب احمللية ك�ساKد Kىل £لق اÈس�ام وت
والهيئات احمللية اخلاضعة �لرضائب، مفن êة 4نية كذ¾ ) املنتخبون(

س:تؤدي ٕاىل تدعمي العالقة يف دا£ل الهيئات احمللية، ويه رضورية هذه 
العالقة، Kالقة الثقة من ٔ�Sل انطالق مرشوع البناء احمليل كقاKدة ٔ�ساس:ية 

ذ¾ س:تفÜح اDال �لحوار بني املنتخبني وامللزمني ��و� الالممركزة، فهïي ك
  ._لرضيبة احمللية

من êة ٔ�خرى، Èس�ل Kىل ٔ�ن هذا املرشوع Sاء يف ٕاطار كذ¾ 
تطو
ر مفهوم الرضيبة احمللية ذات الطابع Ïس:تقاليل، وهذه املفاهمي جسلها 

نفGذ ، ا�يل اRٓن صدر ٔ�ثناء الت 2009إالصالح اجلبايئ احمليل ا�يل تدار يف 
من  -ال اMا£لية وال املالية  -وحمتاج ٕاىل مواáبة من طرف إالدارة املركزية 

�Sل ٕاعطاء تvٔويالت والتفاسري Rٔن وýء املداخGل وكذ¾ املنفذ
ن ٔ
�لجبا\ت احمللية، و_خلصوص ٔ�عوان اخلزينة احمللية ٔ�و إالقلميية، فٕاهنم كثريا 

ريا حىت يف جمال ما جيدون صعو_ت ويتحفظون، قzاض يتحفظون كث
Ïس:ت¶الص نظرا ملسؤوليهتم الشخصية، Rٔهنا Ñرامكت Kلهيم القوانني 
الرادKة يف هذا اDال، فرمبا ٔ�ن هذا القانون س:يكون ٔ�داة س�سهل 

  .مvٔمور
هتم يف املرونة يف Kالقهتم مع امللزتمني
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ولكن البد ٔ�ن Èس�ل كذ¾ Kىل ٔ�ن هناك جعزا áبريا، البد ٔ�ن تفكر 
مzادرة ٕاىل التقليص م¤ه، يت�ىل هذا العجز Kىل مس:توى  احلكومة يف

املوارد الâرشية، امجلاKات احمللية وواكالت املداخGل امجلاعية ال تتوفر يف 
Óالب اRٔحGان Kىل ما 
كفي من موارد wرشية لتقوم بواجهبا، وهذا هو اZي 
يؤدي يف Óالب اRٔحGان ٕاىل £لق ٔ�زمة ٔ�و ارتفاع املس:توى د\ل البايق 

  . س:ت¶الصها
Sانب �ٓخر يف مس:توى املوارد الâرشية كذ¾، قzاض اخلزينة ٔ�و 
اRٔعوان التابعون �لخزينة ال يتوفرون Kىل إالماكنيات املادية  �لقGام بعملية 
Ïس:ت¶الص، س:تضطر امجلاKات ٕاما ٔ�ن äساKدمه بvٓليات التنقل، ٕاما ٔ�ن 

اKات تتوفر äساKدمه بعدد من الوسائل ٕان اكنت بني يدها، كثري من امجل
فك�ريا ما يرتتب عن العجز يف هذا . ٕاخل... Kلهيا، من الوقود، من، من

من املداخGل احملو� رمغ  %50اDال ٔ�ن بعض امجلاKات ال تصل حىت ٕاىل 
�ن الناس مس:تعدة ٔ�هنا تؤدي الرضيبة، ولكن ما اكيèشٔ .  

�ضف ٕاىل هذا، الس:يد الوز
ر، ٔ�ن هناك جعزا كذ¾ يف ٕاجياد اخلرائط ٔ
اجلبائية ٔ�و حىت ا�لجن اليت يه من صالحGة العامل والوالة، ال يبادرون ٕاىل 
£لق هذه ا�لجن لٕالحصاء، و_لتايل فٕان امجلاKة يقال عهنا ٔ�هنا يه اليت تقوم 
_ٕالحصاء، واحلال ٔ�نه لCس من اخÜصاصها، مث يؤدي هذا ٕاىل £لق واÛد 

 -بعض اRٔحGان  - النوع من املشالك بني املنتخبني وساكنة امجلاKة wشلك
  .يتطور ٕاىل ùزاKات امجلاKة يف غىن عهنا

فٕاذن هذه الوثيقة اليت حنن بصدد كذا س�سامه بدون شك �ٓلية 
�لمرونة يف التخفGف من Ûدة هذه املشالك اليت Ûاولت ٔ�ن ٔ�حGط هبا.  

 Ë ن جتد�كذ¾ هناك Sانب �ٓخر البد ٔ�ن نثريه ونÜèظر من احلكومة ٔ
Kىل املس:توى التنظميي _خلصوص، مرتبطة بنقصان اDال من مضن اRٓليات 

املوارد . احلاكمة اجلبائية احمللية، و_خلصوص يف املوارد اZاتية �لجامKات
من املوارد  %50اZاتية �لجامKات، û£ذو ٔ�ي جامKة ميكن نقولو ٔ�كرث من 

اZاتية ال äش:تغل Rٔن احلاكمة ûقصة Sدا، فاملوارد الكرائية ال äس:ت¶لص 
  .هتا، فاملوارد ال حتني هذه املوارد اجلبائيةيف وق

هذه اRٔش:ياء لكها تد£ل يف ٕاطار ما يرتتب عنه حصول جعز يف 
املزيانية، جسلنا هذه الس:ن�ني اRٔ£ريتني كثري من امجلاKات مل äس:تطع ٔ�ن 

  .تصل ٕاىل احلد اZي Ûددته يف مزيانCهتا يف Ïس:ت¶الص
يف وKاء البحث عن اMمع من فٕاذا ٔ�£دû هذه اRٔش:ياء لكها، ووضعناها 

طرف اMو�، وهو اZي ميس _س:تقالل امجلاKة، وارتباطا مع حصص 
الرضيبة العامة Kىل اM£ل، فٕانه نالحظ Kدم وجود العدل يف التوزيع لهذه 

كذ¾ البد ٔ�ن نÜèظر ٕاجياد احلل كذ¾ يف هذه اRٓليات اليت ٔ�تت . الرضيبة
  .هبا احلكومة

Ë ٕاجيابيات كثرية ولكن  -كام قلت  - رشوع هذا ومبا ٔ�ن التقدم هبذا امل 
ال نظن ٔ�نه س:يكون وÛده اكفGا �لتنقGص ٔ�و �لتخفGف من البايق 
اس:ت¶الصه، البد ٔ�ن Ñكون هناك تدابري تنظميية _خلصوص، مما �سمح 

_لتصدي ٕاىل مرونة املساطر املتعلقة ٕ_لغاء اMيون املس:تعصية اليت Ûزيها 
مليار Kىل صعيد امجلاKات  7كتقول وصلت  يف جحم هذه اMيون، ا�يل

احمللية يف املغرب، ٔ�كرث من نصفها ٔ�و ثلهثا مس:تعص اس:ت¶الصه لعدة 
�س:باب، فٕاىل مىت س�zقى هكذا، وتؤ�ر wشلك سليب Kىل جناKة ٔ�داء ٔ

  امجلاKات احمللية؟
فهذه خطوة ٔ�وىل يف ٕاطار العناية _ملياكنزيمات التنفGذية اليت ميكن لها 

. £الل املشالك اليت تعاين مهنا امجلاKات يف تدبري مزيانياهتا ٔ�ن ختفف من
ùمتىن ٔ�ن تلهيا خطوات ٔ�خرى Kىل املس:توى ال�رشيعي ٔ�و Kىل املس:توى 

Z¾، فٕان فرق . التنظميي من طرف اجلهات الوصية Kىل امجلاKات احمللية
  .اÓRٔلبية Ñمثن هذه املبادرة Kاليا، وس:تصوت Kلهيا بدون حتفظ

  .وشكرا

  ::::يد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةيد رئCس اجللسةالس: الس: الس: الس: 
اللكمة ÛRٔد السادة املس�شار
ن عن فرق . شكرا �لس:يد املس�شار

  .تفضل اRٔس:تاذ الس:نCيت.. املعارضة، اك
ن يش

  :املس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيتاملس�شار الس:يد ٔ�محد الس:نCيت
  .شكرا الس:يد الرئCس

  .wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�رشف املرسلني
  السادة الوزراء احملرتمون،

  والسادة املس�شارون احملرتمون،الس:يدات 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد£ل _مس فريق اRٔصا� واملعارصة wRٔسط موقف فريق¤ا 

املتعلق ٕ_لغاء  120.12خبصوص اMراسة والتصويت Kىل مرشوع قانون 
Zر التحصيل املتعلقة _لرسوم واحلقوق الز\دات والغرامات واaر وصواaاK

امجلاKات والعامالت واRٔقالمي  واملساهامت واdRٔوى املس:تحقة لفائدة
  .واجلهات

كام هو معلوم، الس:يد الرئCس، فٕان مرشوع القانون املطروح Kىل 
�نظارû اليوم يف اجللسة العامة ال يعدو ٔ�ن 
كون تزنيال ملقÜضيات مرشوع ٔ

يف جزئه املتعلق _مجلاKات احمللية هبدف  2013القانون املايل �رمس س:نة 
مة لعملية التحصيل Kىل املس:توى احمليل، ما هو مالءمة املقÜضيات املنظ

Kليه اRٔمر Kىل مس:توى املدونة العامة �لرضائب، و_لتايل ف¤حن ٔ�مام ٕاجراء 
محمود من شvٔنه ٔ�ن 
رفع من مداخGل امجلاKات احمللية وٕاضفاء نوع من 
الشفافGة Kىل مواردها، _ٕالضافة ٕاىل التقليص من معضó جحم اRٔموال البايق 

ا، واليت Ñرامكت مع مرور الس:نني دون معرفة املبلغ احلقGقي اس:ت¶الصه
  .املمكن اس:ت¶الصه فعال

وKليه، ف¤حن يف فريق اRٔصا� واملعارصة، وٕامياû م¤ا بvٔمهية هذه 
املقÜضيات، ال ميكن ٕاال ٔ�ن ùمثن إالجراءات الواردة يف هذا املرشوع قانون 

وÑك�يف معلية التواصل مع دعوة احلكومة ٕاىل حتمل مسؤوليهتا يف اKMاية 
ٕاليصال مقÜضيات هذا املرشوع �لعموم، و_لتايل حتقGق ا4ٓRر املرجوة م¤ه، 
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  . هذا من êة
�ما من êة ٔ�خرى، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل ٕاسداء تعل#هتا �لقzاض لفÜح ٔ

ن Kىل دفعات، وذ¾ äسهيال Kىل امللزمني ورفعها Mصل ا�ٕاماكنية äشطري ٔ

 .لرتابية Kىل Ûد سواءمداخGل امجلاKات ا
  الس:يد الوز
ر احملرتم،

ال خيفى Kىل س:يادÑمك . نفÜخر ونعزت حبضورك معنا يف هذه اجللسة
احملرتمة بvٔن Sل امجلاKات تعاين من فقر دامئ ومس:متر، و_لتايل، الس:يد 
الوز
ر احملرتم، ٔ�هنكهتا االتفاقGات املربمة، سواء املكÜب الوطين �لكهر_ء 

وب وسواء املبادرة الوطنية �لتمنية الâرشية وسواء جلهات وسواء املاء الرش 
�خرى، و_لتايل، الس:يد الوز
ر، اكحف Kدة رؤساء جامKات من ٔ�Sل التغلب ٔ
Kىل هذا املشلك، و_لتايل، الس:يد الوز
ر احملرتم، ليكن يف Kلممك Kىل ٔ�ن 

تعCش يف فقر دامئ ، )déficit(هناك Sل امجلاKات يف هاذ الس:نة يه 
  .رومس:مت

�سائلمكٔ û�مباذا س:نقوم _Mور التمنوي : و_لتايل، الس:يد الوز
ر احملرتم، ٔ
جتاه الساكنة اليت ٔ�م�لها ومبا ميثلها رؤساء �ٓخرون؟ و_لتايل، الس:يد الوز
ر 
احملرتم، ٔ�û واثق بvٔن هذه امجلاKات جزء ال يتجزٔ� من م- اMو�، و_لتايل 

ي جامKات قامت بواجهبا Kىل هاذ.. لCس لرئCس وال لربملاين وال كذا
الغابة، الس:يد . ٔ�حسن وSه حG. اكنت تتوفر Kىل مداخGل، £اصة الغابة

الوز
ر، اند�رت واùهتت، وما بقي فهيا لهبته النريان، و_لتايل هذه امجلاKات 
  .س�zقى Kاجزة، ال ميكهنا ٔ�ن تقوم ب�منية جتاه الساكنة اليت متثلها

م، كنت ٔ�قدم لفريقي من ٔ�Sل طرح Kليمك و_لتايل، الس:يد الوز
ر احملرت 
هذا السؤال، ؤ�تيحت لنا الفرصة، الس:يد الوز
ر احملرتم، من ٔ�Sل النظر 

و_لتايل، الس:يد الوز
ر . يف هذه املشلكة، مشلكة عويصة، ٕاىل Óري ذ¾
احملرتم، حىت احملامك اليت عرفت ٕارضا_ت لس:نوات طوال، حىت ùزحي 

ع هاذ امللفات لكها ومقنا مب4ايم يقوم _Mفاع عن املشلكة عن Kاتق¤ا، مقنا جبم
 6امجلاKة، و_لتايل، الس:يد الوز
ر احملرتم، امجلاKات يه حلد اRٓن تقريبا 

س:نوات وكتاب الضبط يف ما ميكن حمايم يقوم بدور من  8س:نوات وال 
ٕاخل، كمنش:يو وكنلقاو يف احملمكة كتاب ... ٔ�Sل التنفGذ ومن ٔ�Sل هناك كذا

و_لتايل، البايق اس:ت¶الصه، الس:يد الوز
ر، هو يف . مه ٕارضابالضبط عند
، ؤ�û كنت ٔ�ود لو ٔ�تيحت لنا الفرصة هتفامق مس:متر، ما ميكèش ي�¤قص م¤

 ûدGيل _غي خيلص، حىت ٕاىل ح�سابقا، كنت يف املثل ميكن هاذ الناس ا
Ë Zيل ما غي¶لصش، ا�Kاaر ٔ�و هاذي ما اك
ن حىت يش مشلك، ولكن ا

ي معه، كريجع حبالو ا�لور وجيلس مع راسو، ما عندو غرض، هذا كتج
  . ا�لهم هاذي راÛة Sاتو، ما اك
ن حىت يش مشلك

و_لتايل ا�يل ابغى خيلص ما اك
ن حىت يش مشلك، منش:يو معه يف هاذ 
اDال، ولكن ا�يل ما غي¶لصش، اك
ن هناك من �سوق الومه Kىل ٔ�ن م- 

áمييش �لمحمكة، احملمكة دا
رة امجلاKة وىل ما ابقى حىت يش ÛاSة، 

ٕارضاب، áمييش �لجامKة ما عندوش احلق _ش �س:ت¶لص، ما كتجيب لها 

�ما دا_ هناك . فلوس حىت يش واÛد، £اص يش Ûل يف املثل ا�يل ميكنٔ
من �سوق الومه Kىل ٔ�ن ما ابقاش امجلاKة، ما بقى 8هيا حىت يش ÛاSة، 

املسvٔ� هاذي، قالت يف املثل حGدت من هاذ  )la perception(حىت 
¾ سريوا قلبوا ان@ سريوا �لمحمكة، راه اح¤ا امشC¤ا �لمحمكة حىت ال يقال 

امشC¤ا �لمحمكة، مجيع امللفات لكها ديناها . Kىل ٔ�ننا ن�سرت Kىل البعض
اك
ن احملامون ا�يل كCساندوû وáيدمعوû من ٔ�Sل .. �لمحمكة ومقنا ب�سديد

  .Kةاحلصول Kىل املبالغ د\ل امجلا
و_لتايل، الس:يد الوز
ر احملرتم، هللا جياز
مك خبري، امجلاKات احمللية بعدا 
�وال اليت ال تتوفر Kىل إالماكنيات، £اصمك تعطيوها إالماكنيات املالية _ش ٔ
تبقى تواáب العمل د\لها، هذا �يسء _لèس:بة �لجامKة يف املثل جيي �ٓخر ما 

كذا، �يسء ٕاىل امجلاKة وٕاىل عندو _ش 
مكل الضو وما عندو _ش 
مكل 
  .امجليع وال املنتخبني، ٕاىل مجيع املسائل هللا جياز
مك خبري


مك، هللا جياز
مك خبري، _ش Mرمح وا
و_لتايل، الس:يد الوز
ر، هللا 
هاذي امجلاKات الفقرية تنظروا 8هيا بعني .. تعملوا ما يف وسعمك من ٔ�Sل

بين حسن امجلاKات ا�يل تد£ل  ال يعقل Kىل ٔ�ن يف الغرب رشاردة. الرمحة
مليار áيمت اMمع د\لها من عند وزارة اMا£لية، áيعطيوها  3مليار و 2

 il faut(ز\دة، وامجلاKة اليت تتخبط يف فقر دامئ ومس:متر áيقول لها 
rester à la salle d'attente(لس متا مع راسكSيغادي  !، اá _دا

مليار،  4مليار ٔ�و  K3ة ا�يل كتد£ل ند
رو، دا_ ٔ�û ما عرف�ش، دا_ امجلا
دمعوها وäساندوها، وا�يل ما كتد£لش، تما اك
ن حىت يش مشلك كزتيد 

  .، اSلس مع راسك ما اكيèش)le déficit(عندها 
و_لتايل، الس:يد الوز
ر، هللا جياز
مك خبري، �ٓن اRٔوان من ٔ�Sل يف املثل 

تعترب جزء ال يتجزٔ� من  -يف احلقGقة  -الرفع من هذه امجلاKات احمللية اليت 
م- اMو� حىت تواáب التطور التمنوي وحىت تطمنئ الساكنة _لبقاء يف 

البد، الس:يد الوز
ر، d£ذوا . مدارشها والبقاء يف فالحهتا، ٕاىل Óري ذ¾
  . � äيسء �لجميعvٔ بعني Ïعتبار، هاذي مس

مó فGمك بùٔvمك و_لتايل، الس:يد الوز
ر، هللا جياز
مك خبري، Mينا الثقة الاك
Kىل اطالع ودراية هبذا املوضوع، ؤ�û واثق من جتربتمك وSديتمك 
 ٔvهتيùمك س:تولون اه@ما _لغا لهذا املوضوع، حىت نصطف وùٔvتمك، بGومصداق

  .ونلتحق áساaر اMول املتقدمة يف هذا اDال
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد املس�شار

شة هذا املرشوع؟ اللكمة ÛRٔد السادة هنا¾ من مÜد£ل ملناق 
  .املس�شار
ن، تفضلوا اRٔس:تاذ رماش

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .wسم هللا الرمحن الرحمي
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  الس:يد الرئCس،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار
ن، 
�خيت املس�شارة،ٔ  

Ï ةKن نتقدم ببعض �رشف¤ا _مس مجمو�حتاد الوطين �لشغل _ملغرب ٔ
املرتبطة مبرشوع القانون املاثل ٔ�مام¤ا SRٔل التصويت Kليه، املالحظات 

اZي مر من £الل جلنة املالية ومتت  120.12وهو مرشوع قانون رمق 
املناقشة دا£ل ا�لجنة بعد wسط دواعي هذا القانون، وبعد كذ¾ wسط 

احلاكمة : "مجó من املالحظات اRٔساس:ية اليت ميكن äسميهتا _لبند العريض
، احلاكمة اليت جيب كذ¾ ٔ�ن äرسي دا£ل نقطة "ة يف هذا القطاعاملطلوب

Jمة من النقاط اRٔساس:ية املرتبطة _جلانب الرضييب Kىل املس:توى احمليل 
  .اليت ختص اجلهات والعامالت وامجلاKات _لطبع واRٔقالمي

  الس:يد الوز
ر احملرتم،
ن املرونة _لطبع ٔ�ن مرشوع القانون، وكام تفضلمت، Sاء لي¶لق نوKا م

لكنا مÜفقون . Kىل تvٔدية املس:تحقات اليت Ñرامكتاليت مبوجهبا Ñكون مشجعا 
Kىل ٔ�ساس ٔ�ن ما يعرف _لبايق اس:ت¶الصه مشلكة ٔ�ساس:ية عند لك 
امجلاKات، البايق اس:ت¶الصه اZي Ñرامك، رمبا قد نتفق ٔ�و خنتلف عن نوع 

بvٔهنا Mواعي الرتاكامت، ٔ�س:باهبا، قد Ñكون دواعهيا ختتلف، من يقرٔ�ها 
انت¶ابية ٔ�و Óريها من القضا\، ولكن نتفق يف احملصó بvٔهنا ختلق اùزKاSا 
حقGقGا يف مزيانية امجلاKات واجلهات، مما ٔ�صبح الزما ٔ�ن جتد Ûلوال �لخروج 

  .من هذا املvٔزق
_لطبع، ٕان القانون ال جيب ٔ�ن يقÜرص فقط Kىل متديد فرتة معينة قصد 

املطلوب، £اصة _س:تحضار البعد Ïج@عي، ال�سديد يف ٕاطار التفهم 
  . ولكن، الس:يد الوز
ر، نطرح مجموKة من القضا\ املصاحzة لهذه النقطة

رمبا، الس:يد الوز
ر، بعض إالشاكالت إالجرائية، يتابعنا إالخوان Kىل 
هناك جند يف ٕاطار املعاجلة، . مس:توى تدبري امجلاKات وKىل اجلهات واRٔقالمي

ة جيب ٔ�ن Ñرافقها ٔ�مور ٔ�خرى، فعندû هناك ٔ�ûس مÜوفون، Rٔن هاته النقط
يصعب معاجلة املوضوع معهم، هناك كذ¾ مراجعة من اس:تحق يف حقه 

ن Óريوا العنوان، هناك كذ¾ Zيون السابقة، هناك كذ¾ اMمراجعة ا

ن حصل هلم جعز اقÜصادي واج@عي، هناك كذ¾ حىت ف# 
رتبط Zا

ة اRٔوقاف، كنعرفو بvٔن وزارة اRٔوقاف ٔ�هنا تتعا�ش ببعض املؤسسات áوزار 
مع املوضوع، ولكن _يق بعض املتvٔخرات ما اكÈش عندو واÛد ا�Rٔر رجعي 

  . القانون
حىت 
كون املعاجلة .. _لتايل هذه ٕاشاكالت لكها جتعل بvٔن 
كون واÛد

د\ل البايق اس:ت¶الصه، لCس فقط Kىل مس:توى حتديد ومتديد زمن معني، 
  . ذ¾ حىت Kىل هاته اRٔمور املصاحzةولكن ك

مث _لطبع السؤال ا�يل ابقى وهو بعد هاذ املدة، وقد تناقش:نا دا£ل 
ا�لجنة Kىل ٔ�ساس ٔ�ن Ñكون مقاربة فهيا نوع من املرونة، مرونة Kىل 

مس:توى ال�سديد، اح¤ا اكينة عندû يعين واÛد املدة، ولكن ال�سديد هل 
¤Cم كذا؟ وكنا مش�ا Kىل ٔ�ساس 
كون تفهم يف هذا اجلانب يمت _لتقس:يط، ٔ

  .د\ل ال�سديد _لتقس:يط
مث النقطة اRٔخرى، ويه ما بعد هذا لكه، كند
رو �Sٓال، كند
رو 
Ñرسانة قانونية، ولكن كنوSدو بvٔن اك
ن ٔ�ش¶اص، اك
ن مقاوالت ٔ�هنا ال 

  .تؤدي وغيبقى، فzالتايل هذا السؤال نوêه ¾
ن يف ٕاطار الس:ياس:ية ا�يل كتهنجها وZ¾، تفهام م¤ا لبعد هذا القانو

احلكومة، ويه احلاكمة اجليدة، تفهمنا وفعال ٔ�ننا وافق¤ا وصوتنا Kىل هذا 
  .القانون

ùمتىن، ٕان شاء هللا س:ب4انه وتعاىل، ٔ�ن 
رافق هذا القانون قوانني ٔ�خرى 

  . موافقة ومالمئة
 .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
د ٕاهناء م¤اقشة هذا املرشوع، نÜèقل وبع. شكرا �لس:يد املس�شار

�لتصويت Kىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا، ٔ�عرضها �لتصويت:  
  . ٕاجامع: املوافقون

  .ٕاذا ال معارض وال ممتنع
  .فGه ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÜه �لتصويت

يتعلق  120.12ٕاذن وافق جملس املس�شار
ن Kىل مرشوع قانون رمق 
Kاaر وصواaر التحصيل املتعلقة _لرسوم والغرامات واZٕ_لغاء الز\دات 

واحلقوق واملساهامت واdRٔوى املس:تحقة لفائدة امجلاKات والعامالت واRٔقالمي 
  . واجلهات

ونÜèقل ٕاىل املرشوع الثاين، نÜèقل ��راسة والتصويت Kىل مرشوع رمق 
التبغ اخلام املتعلق بنظام  46.02يقيض بتغيري وÑمتمي القانون رمق  138.12

واللكمة �لحكومة لتقدمي مضمون هذا املرشوع، تفضل . والتبغ املصنع
  .الس:يد الوز
ر

    ::::الس:يد ùزار �ركة، وز
ر ÏقÜصاد واملاليةالس:يد ùزار �ركة، وز
ر ÏقÜصاد واملاليةالس:يد ùزار �ركة، وز
ر ÏقÜصاد واملاليةالس:يد ùزار �ركة، وز
ر ÏقÜصاد واملالية
  .wسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  الس:يد الوز
ر،
  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

لتعديل املتعلق مبرشوع القانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ�قدم لمك عرضا حول ا
املتعلق بنظام التبغ  46.02اZي يقيض بتغيري ومتمي القانون رمق  138.12

  .اخلام والتبغ املصنع
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ  46.02وكام تعلمون، ينص القانون رمق 

 املصنع يف فصO الثالث مكرر، ٔ�ن ٔ�مثنة البيع �لعموم _لèس:بة لMٔنواع
اجلديدة �لتبغ املصنع ال ميكن ٔ�ن تنخفض ٕاىل ما ٔ�قل من املتوسط احلسايب 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

6 

 )2013ينا
ر  8( 1434صفر  25

  .Rٔمثنة البيع �لعموم املطبقة Kىل اRٔنواع اRٔخرى من نفس الصنف
ويضمن هذا التدبري بقاء ٔ�مثنة البيع �لعموم _لèس:بة لMٔنواع املتداو� 

ط هذا _لسوق يف مس:توى ٔ�دىن من ا8مثن املتوسط، ويعترب ا8مثن املتوس
Ûدا ٔ�دىن للك اRٔنواع اجلديدة املدرSة من طرف الفاKلني بقطاع التبغ 
املصنع، Kىل ٔ�ن هذا الوضع ميثل Kائقا من شvٔنه ٔ�ن يفسد ضوابط املنافسة 
الرشيفة بني املعنيني ؤ�ن �سفر عن Ïحنياز لصاحل الفاKل املتواSد قzل 

  .حتر
ر القطاع
لèس:بة لالس:ترياد وتوزيع وميكن القول ٔ�نه رمغ ٕالغاء ÏحÜاكر _

، فقد ٔ�عقzه احÜاكر من 2010دج¤رب  31م¤توSات التبغ املصنع اعتبارا من 
نوع �ٓخر، متثل يف اع@د ا8مثن اRٔدىن املطبق Kىل اRٔنواع اجلديدة من نفس 
الصنف، هذا الوضع ي�¤اىف مع وضع äسوده املنافسة الرشيفة اليت تقÜيض 

 èمثنة _لRٔكر�س حرية حتديد اÑنواع التبغ املصنع�  .س:بة لاكفة ٔ
�شار ٕاىل ٔ�ن هذه احلرية يف حتديد اRٔمثنة لن äشلك ٔ�ي Kائق يف وSه 
القوانني اجلاري هبا العمل يف جمال مراقzة اRٔسعار ٔ�و اÛرتام اRٔسعار 

  .املعمتدة
وانطالقا من áون نظام ا8مثن اRٔدىن ميثل ٕا£الال مبقÜضيات حرية 

ملغرب اMولية يف هذا اDال، فGقرتح ٕالغاء املنافسة وخرقا اللزتامات ا
ٕاجzارية العمل به _لèس:بة لMٔنواع اجلديدة املدرSة يف السوق وتطبيق نظام 

  .Sديد �س:تلهم جتارب بعض اMول و£اصة اMول اRٔوربية
ولٕالشارة، فهاذ إالجراء ي@ىش مع ما مت التصويت Kليه من طرفمك 

ويتعلق ٕ_صالح النظام اجلبايئ املطبق  ،2013_لèس:بة �لقانون املايل لس:نة 
Kىل التبغ املصنع املعمتد يف ٕاطار قانون املالية لهذه الس:نة، وذ¾ توخGا 
لتعز
ز مدا£ل املزيانية العامة مع حتر
ر قطاع التبغ املصنع بغية ٕاÛداث 

  .م¤افسة Kاد� بني الفاKلني
  .هذه ٔ�مه مضامني هذا التعديل

  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد الوز
ر

اللكمة ملقرر جلنة املالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية لتقدمي 
وٕاذا اكن السادة املس�شارون يعتربون Kىل ٔ�هنم اطلعوا Kىل . تقر
ر ا�لجنة

مضمون التقر
ر، فس:نÜèقل مzارشة ملناقشة املرشوع، ؤ�عطي اللكمة Rٔول 
  .رشوع، تفضل اRٔس:تاذ بوراسمÜد£ل عن فرق اÓRٔلبية ملناقشة امل 

        ::::املس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العراملس�شار الس:يد العريبيبيبيب بورا بورا بورا بوراسسسس
  .wسم هللا الرمحن الرحمي

  الس:يد الرئCس،
  الس:يد الوز
ر،

  الس:يدة والسادة املس�شار
ن احملرتمني،

ٕان الفريق Ïس:تقاليل �لوÛدة والتعادلية و_يق فرق اÓRٔلبية اليت 
إالطار ٔ�ن موضوع  رشفÜين ب�¤اول اللكمة يف هذا املوضوع، توحض يف هذا

التبغ، سواء ٔ�اكن £اما ٔ�و مصنعا، يعترب من الناحGة الصحية واRٔ£القGة 
والرتبية السلوáية موضوKا ثقGال Kىل النفس وKىل الفاKل الس:يايس، وٕان 

وٕاننا Kىل دراية . اكن ٔ�ن الفاKل ÏقÜصادي 
رى فGه Óري ما 
رى اRٓخرون
�ن Èرشع يف هذا اDال، dمة جبميع املصائب احمليطة _ملوضوع، و ٔ ûلكن قدر

�ن ùرمس خطوطا �لمنافسة املعقو� يف جمال �س:تعيذ من بالئه لك ٔ ûوقدر
 .ذي لب وعقل نGâه
  الس:يد الرئCس،

والقايض بتغيري وÑمتمي  138.12رشوع اZي بني ٔ�يدينا رمق _لعودة ٕاىل امل 
واملتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع، فٕان صلبه يت4دث  46.02القانون 

عن ٔ�مثنة البيع العمويم _لèس:بة لMٔنواع اجلديدة من التبغ املصنع، واليت ال 
وم املطبقة ميكن ٔ�ن تنخفض ٕاىل ٔ�قل من املتوسط احلسايب Rٔمثنة البيع �لعم

Kىل اRٔنواع اRٔخرى من نفس الصنف، وهذا بغية ٕالغاء ÏحÜاكر اZي 
ميكن ٔ�ن يÜèج عن اع@د ا8مثن اRٔدىن املطبق Kىل اRٔنواع اجلديدة من نفس 
الصنف، ذ¾ ٔ�ن ٕالغاء ÏحÜاكر _لèس:بة لالس:ترياد والتوزيع املطبق م¤ذ 

ر 4ين من النوع اZي ال جيب ٔ�ن حيل حمO احÜاك 2010ٔ�كتو�ر  d31رخي 
�رشû ٕاليه ٔ�Kالهٔ.  

ٕاننا نعترب هذا ال�رشيع معقوال Sدا ٕاىل Sانب احلكومة و_يق مكوûت 
اDلس، بدليل إالجامع احلاصل حول املوضوع، ٕاذ فوق ذ¾ يعزز س:ياسة 
احملافظة Kىل حصة املواطنني واحملافظة Kىل احلد اRٔدىن من الترضيب، تعز
زا 

قدم  2013العامة، خصوصا ؤ�ن قانون املالية لس:نة  ملداخGل املزيانية
ٕاصالÛا �لنظام اجلبايئ املطبق Kىل التبغ املصنع، وهو ٕاصالح هيدف ٕاىل 

  . ٕاÛداث م¤افسة بني الفاKلني
اعتبارا ملا  -ٕاننا، الس:يد الرئCس، ùرحب هبذا ال�رشيع، وس:نصوت Kليه 

  ._ٕالجياب - س:بق 
  .اكتهوالسالم Kليمك ورمحة هللا تعاىل و�ر 

        : : : : الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد املس�شار

اللكمة ÛRٔد السادة املتد£لني يف ٕاطار املعارضة، هنا¾ من مÜد£ل؟ 
  اليس شكGل؟.. اRٔس:تاذ؟ تفضل اRٔس:تاذ الرماش

        ::::املس�شار الس:يد Kابد شكGلاملس�شار الس:يد Kابد شكGلاملس�شار الس:يد Kابد شكGلاملس�شار الس:يد Kابد شكGل
  .wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل ٔ�حسن املرسلني

  السادة الوزراء،
  ادة املس�شارون،الس

  الس:يد الرئCس احملرتم،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد£ل _مس فريق اRٔصا� واملعارصة Rٔعرب عن موقف 



�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ر�ٔكتو�ردورة دورة دورة دورة     ––––لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

7 

 )2013ينا
ر  8( 1434صفر  25

املتعلق  46.02فريق¤ا خبصوص اMراسة والتصويت Kىل مرشوع القانون رمق 
  .بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع

ر بداية، جيب التذكري بvٔن املرشوع املومvٔ ٕاليه ٔ�Kاله يندرج يف ٕاطا
، و£اصة 2013مشاريع القوانني املرافقة ملرشوع القانون املايل �رمس س:نة 

وKليه، فٕان Ûزيا هاما م¤ه قد متت دراس:ته ومتحيصه . يف شقه الرضائيب
  . مبناس:بة اMراسة املس:تفGضة لبنود مرشوع القانون املايل

ويف هذا إالطار، شدد فريق اRٔصا� واملعارصة حGهنا Kىل ٔ�ن مقاربة 
املوضوع جيب ٔ�ن تت�اوز ا�Rٔر املايل وما ميك¤ه ج¤يه من ٔ�عامل املنافسة هذا 

يف قطاع التبغ ٕاىل رضورة اس:تحضار معطيات ٔ�خرى Ñمتثل يف املعطى 
Ïج@عي املرتبط _حلقوق املك�س:بة �لمزارKني والعاملني يف القطاع وكذا 

ا من ٔ�مراض التداعيات الصحية املرتبطة _س:هتالك مادة التبغ وما ينجم عهن
  .خطرية

واÈس�اما مع نفس املنطق، فقد اقرتح¤ا حGهنا تعديال 
ريم ٕاىل ٕاÛداث 
 %1صندوق حملاربة التد£ني وÛددû موارده بدقة من £الل رصد Èس:بة 

من ٔ�ر_ح الرشاكت املس:تغó ملادة التد£ني وكذا الهبات واملساKدات، Kىل 
التد£ني وكذا  ٔ�ن �س:تفGد من هذا الصندوق اRٔش¶اص املترضرون من

قوبل  -لMٔسف  –امجلعيات املهمتة _لتحسCس وحماربة �4ٓر التد£ني، لكن 
  .هذا التعديل �رفض تعسفي Óري مقzول من طرف احلكومة

كام طرح¤ا حGهنا ٕاشاكلية تنايم سوق الس�اaر املهربة و�4ٓرها الوخمية 
�لقضاء  هذا يف وقت مل تبلور احلكومة ٔ�ي ٕاسرتاتيجية. Kىل حصة املواطنني

�و Kىل اRٔقل احلد من هذه الظاهرة اليت تنخر السالمة الصحية �لمواطنني ٔ
  .وخزينة اMو� Kىل Ûد سواء

 الس:يد الرئCس احملرتم،
رمغ وSاهة املالحظات وÏنتقادات اليت سق¤اها ٔ�Kاله، و_لرمغ من 
الرفض املمهنج وÓري املربر لها مجó وتفصيال من قzل احلكومة، فٕاننا مع 

¾، يف فريق اRٔصا� واملعارصة، وٕاKالء م¤ا �لمصل4ة الوطنية، فقد ذ
تعاملنا ٕ_جيابية ؤ�رحيية áبرية مع اكفة املقÜضيات اليت من شvٔهنا دمع Ïس�\ر 
�و £لق فرص الشغل ٔ�و توطيد املنافسة بني الفاKلني ÏقÜصاديني، وذ¾ ٔ

لكن مرة . ازها بالدûوعيا م¤ا بvٔمهية املنعطف وا�لحظة التارخيية اليت جتت
�خرى جيب التذكري ٔ�ن املرونة ال تعين _لرضورة ال�سCب ؤ�ن اRٔرحيية ٔ

 . وÏخنراط ال تعنيان مطلقا العبGöة والتواطؤ
وKليه، ومن هذا املنرب، فٕاننا حنمل احلكومة مسؤولية تvٔ£ري عرض هذا 

قر املرشوع قانون Kىل ٔ�نظار جملس املس�شار
ن، كام ندعو جملس:نا املو 
لتحمل مسؤوليته كذ¾ خبصوص رضورة وحمتية ٕاد£ال تعديل Kىل 
مقÜضيات املادة الثالثة من هذا املرشوع، وذ¾ حىت يصبح dرخي ٕاعامل 
هذا النص هو dرخي Èرشه يف اجلريدة الرمسية ولCس الفاحت من هذا الشهر 

�ما القول خبالف ذ¾، مفن شvٔنه ٔ�ن . اZي ينطوي اRٓن ٔ�س:بوKه الثاينٔ
  .عنا مجيعا ٔ�مام ٕاحراج ٔ�£اليق وقانوين ودس:توري، حنن يف غىن عنهيض 

  .والسالم Kليمك ورمحة هللا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد املس�شار

تفضلوا . اللكمة لMٔس:تاذ الرماش عن مجموKة Ïحتاد الوطين �لشغل
  .اRٔس:تاذ الرماش

        ::::املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد املس�شار الس:يد محممحممحممحمد رماشد رماشد رماشد رماش
  .wسم هللا الرمحن الرحمي

  لس:يد الرئCس،ا
  الس:يد الوز
ر،

�خيت املس�شارة، ٔ  
  ٕاخواين املس�شارون،

من .. املتعلق بنظام التبغ 138.12ف# 
رتبط مبناقشة مرشوع قانون رمق 
 .هذا املنرب ٔ�طلب بتحقGق مطلبك

  الس:يد الرئCس،
، وا�يل 138.12 -كام ٔ�رشت   -ف# 
رتبط هبذا املرشوع القانون ا�يل

ام والتبغ املصنع، حنن يف ٕاطار Ïحتاد الوطين �لشغل £اص بنظام التبغ اخل
_ملغرب ومن £الل النقاش اZي متت ٕا4رته يف ا�لجنة ا_تصة، جسلنا �لك 

� التبغ والتد£ني يف Ûد ذاته هو مسv �ٔvٔ موضوعية و�لك مسؤولية ٔ�ن مس
Kىل املس:توى الصحي وKىل املس:توى Ïج@عي، يه مسvٔ� جيب كذ¾ 

ني Ïعتبار، ال فقط يف اجلانب املرتبط بضخ مzالغ مالية يف ٔ�ن تvٔ£ذ بع
  .خزينة اMو�، ولكن هذا الضخ و�4ٓره السلبية Kىل حصة املواطنني

حنن نعمل ٔ�ن يف ديè¤ا احلنيف هناك الرضور\ت امخلس جيب احملافظة 

ن والèسل Mىل العقل والنفس، ٕاضافة ٕاىل اK هنا احملافظةCلهيا، ومن بK

  .وÓريه
Z¾، الس:يد الوز
ر احملرتم، من هذا املد£ل س:ن�د و_لطبع ٔ�ن Kىل و

مس:توى املراقzة د\ل الس�اaر Èس:بة النيكوتني يف املغرب يه مرتفعة Sدا 
، %14اح¤ا _قGني ، %10_ملقارنة مع املعدل اMويل، ا�يل هو áيكون 


كون  áيحتاج ٔ�ن -ٕاضافة ٕاىل املوقف املبديئ  - وهذا áيحتاج واÛد اDهود 
  .هناك مراKاة يف هاذ اجلانب هذا

اجلانب اRٓخر، وهو عندما نت4دث عن الس�اaر، wشلك ٔ�وتوماتييك 
نت4دث عن ا8هتريب، وا�يل هو كنعرفو يف هذا اDال ÈسÜâه مرتفعة áبرية 
Sدا، و£اصة التبغ ا�يل áيجينا من اجلزاaر áيد£ل بواÛد الشلك áبري Sدا، 

ورات يف هذا اجلانب Kىل ٔ�ساس ٔ�هنا كتدار ورمبا املقاربة ٔ�و بعض التص
درمه ا�يل  17واÛد اRٔنواع د\ل الس�اaر ا�يل رمبا املبلغ د\لها د\ل 

 كتوقف هاذ ا8هتريب، يعين يف ٕاطار املنافسة ا�يل كنا حتدثنا Kلهيا د\ل
)Marlboro( رو هاذ الالحئة د\ل هاذ
، واح¤ا كنا جسلنا ٔ�ن ولو ند

دامئا عندها واÛد Ïمس ا�يل هو ٕامس Kاملي ) Marlboro(الس�اaر 
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£اص . سابق، يعين الشهرة د\لها سابقة ٔ�ي ٕامس �ٓخر، مما غيبقى عندو ٔ��ر
واÛد املقاربة، رمغ فعال ٔ�ن احلديث اRٓن واÛد الèس:بة د\ل ا8هتريب يه 
اكينة Kىل املس:توى اMويل، واÛد الèس:بة معينة، ولكن راه كنقولو يف 

فقط راه ا8هتريب هو اك
ن ا8هتريب د\ل بعض املرات ا8هتريب راه مايش 
كنلقاو مواد يه فاتت اSٓRال د\لها، و_لتايل الرضر د\لها Kىل حصة 

مليار د\ل  8املواطن هو خطري وخطري، رمبا نقدرو نضخو ما 
زيد Kىل 
اMرمه ٕاىل Óري ذ¾، ولكن اللكفة د\لو Kىل حصة املواطن يه لكفة _هظة 

  .د الوز
را8مثن، الس:ي
 Kدد العاملني hّ وZ¾، حىت Kىل مس:توى Ïج@عي ميل كنتلكمو \

، وهو رمق ٔ�ما نتلكمو Kىل ٔ�ن قضية هاذ الرمق hّ 400 يف هذا تقريبا \
áيتطور، ٕاضافة نقدرو نتلكمو Kىل الفالÛة ا�يل عندû يف املغرب ا�يل 

_، ٕاىل Óري د\ل الفالÛة Kىل مس:توى د\ل طا 3000كCش:تغلوا تقريبا 
ذ¾، رمغ ٔ�هنم ال يدمعون _لطبع يف ٕاطار خمطط املغرب اRٔخرض، فzالتايل 
كتبقى هذه إالشاكالت ا�يل يه مرتبطة _لشق ا�يل هو فGه Kائدات 

  .. والشق ا�يل هو فGه
 ûيل عند�وهنا كنا كنطرحو بقوة، الس:يد الوز
ر، ويه يف الوقت ا

اديق ا�يل كت4ارب الرسطان ا�يل مداخGل ال بvٔس ٔ�هنا Ñكون مرافقة �لصن
واRٔرضار لكها، يعين ما ميكèش ٔ�ن Ñكون كنضخو واÛد .. áيÜèج Kىل هاذ

اRٔموال áبرية وáبرية Sدا، ولكن ال ندمع هاذ الصناديق Ïج@عية، وكنا 
�رشû ٕا8هيا بvٔهنا £اصها 
كون كذ¾ مواáبة لهذا اجلانب هذأ.  

عتقدو غتبقى مالحظات وZ¾، رمغ ٔ�ن هاذ املالحظات ا�يل كن 
غتبقى دامئا هاذ جوهرية ومس:مترة يف لك مرة ميل نطرحو هاذ املوضوع 

اRٔبعاد، Rٔننا اح¤ا ميل áيتطرح املوضوع كتطرح اRٔبعاد د\لو، واRٔبعاد د\لو 
£اصها Ñكون ٔ�بعاد شامó، لCس فقط Kىل مس:توى العائدات د\لو، ولكن 

  .وKىل حصة املواطن _خلصوص Kىل املس:توى Ïج@عي د\لو
 .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد املس�شار

وبعد ٕاهناء دراسة هذا املرشوع، نÜèقل �لتصويت Kىل املواد الثالث 
�لمرشوع:  

  : املادة اRٔوىل
  .ٕاجامع: املوافقون

  : املادة الثانية
  .ٕاجامع: املوافقون

  .ٕاجامع: املادة الثالثة
  :انون �رمÜه �لتصويتٔ�عرض مرشوع الق

  .ٕاجامع: املوافقون

يقيض  138.12ٕاذن وافق جملس املس�شار
ن Kىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق بنظام التبغ اخلام والتبغ املصنع  46.02بتغيري وÑمتمي القانون رمق 

  . _ٕالجامع بطبيعة احلال
ونÜèقل ٕاىل اMراسة والتصويت Kىل مجموKة مشاريع قوانني االتفاقGات 

سÜCلكف الس:يد الوز
ر امللكف _لعالقات مع الربملان  -طبعا  - Rٔربع اليت ا
االتفاقGات  -طبعا  –بتقدميها، ٔ�عتقد ٔ�هنا س:تقدم مجó واÛدة، ويه املواد 

اليت س:بق ٔ�ن ذáرت يف بداية هذه اجللسة، وسÜèعرض لها تباKا wشلك 
  .م¤فرد عند دراسة لك اتفاقGة

  .االتفاقGات مجó واÛدة تفضلوا، الس:يد الوز
ر، لتقدمي

الس:يد احلبCب الشو_ين، الوز
ر امللكف _لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو_ين، الوز
ر امللكف _لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو_ين، الوز
ر امللكف _لعالقات مع الربملان واDمتع الس:يد احلبCب الشو_ين، الوز
ر امللكف _لعالقات مع الربملان واDمتع 
  :املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس:يد الرئCس
  .wسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Kىل س:يد املرسلني

  الس:يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
Gر اخلارج
ة والتعاون، ٔ�ن ٔ�قدم يطيب يل، نيابة عن زمGيل الس:يد وز

اRٔوىل املتعلقة _تفاق اخلدمات اجلوية : بني ٔ�يد
مك مشاريع االتفاقGات اRٔربع
. انيةتبني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمGة املوري 

ٕاىل تقوية  2011مايو  25وهيدف هذا االتفاق اZي وقع _لر_ط بتارخي 
عز
ز نظام الطريان املدين اMويل، وتطو
ر التعاون بني الطرفني يف جمال ت

النقل اجلوي واMويل، وذ¾ من £الل ٕاقامة ش:بكة �لنقل اجلوي توفر 
£دمات جوية äس:تجيب الحÜياSات املسافر
ن والشاح¤ني ومتكني 
مؤسسات النقل اجلوي _لب�
ن من م¤حهم ٔ�سعارا و£دمات تنافس:ية 

  . بvٔسواق مفÜوÛة
áور، مينح الطرفان املتعاقدان ملؤسسة النقل ومبوجب هذا االتفاق املذ

اجلوي املعينة من قzل لك طرف حقوق النقل من ٔ�Sل اس:تغالل £دمات 
جوية دولية Kىل طرق حمددة يف Sدول طرق ملحق هبذا االتفاق وكذا 
حق عبور ٕاقلمي الطرف اRٓخر وحق الهبوط Rٔغراض Óري جتارية وحق ٔ�£ذ 

  .يد والبضائعوٕاùزال حركة دولية من الراكب والرب 
وحتدد االتفاقGة الرسوم الرضيGâة ورسوم املطارات وإالعفاءات امجلرáية 
ومجيع ال�سهيالت املتباد� بني الطرفني وكذا تبادل املعلومات وإالحصائيات 
وKÏرتاف _لشهادات والرخص املسلمة ٔ�و املصادق Kلهيا من قzل ٔ�Ûد 

  .جلوية ؤ�من الطريانالطرفني وٕاجراء املشاورات من ٔ�Sل السالمة ا
يطبق هذا االتفاق بصفة مؤقÜة ابتداء من dرخي توقGعه، ويد£ل Ûزي 

 7التنفGذ بصفة هنائية، وحيل حمل االتفاق املوقع بني الطرفني _لر_ط بتارخي 
وتعديالته ابتداء من dرخي ٕاخطار الطرفني املتعاقد
ن بعضهام  1970يونيو 

  .اخلاصة �لك مهنام لبعض ٕالمتام إالجراءات اMس:تورية
�ما االتفاقGة الثانية، فÜتعلق _تفاق بني حكومة اململكة املغربية واDلس ٔ
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  . الفGدرايل السو�رسي wشvٔن النقل اجلوي املنتظم
Kىل اتفاق بني حكومة  2011يونيو  23مت التوقGع يف الر_ط بتارخي 

. وي املنتظماململكة املغربية واDلس الفGدرايل السو�رسي wشvٔن النقل اجل
هيدف هذا االتفاق ٕاىل äشجيع ٕاقامة النظام اMويل �لنقل اجلوي قامئ Kىل 
املنافسة بني مؤسسات النقل اجلوي من شvٔنه äسهيل معلية تطو
ر هذا 

  .النقل وضامن ٔ�Kىل مس:تو\ت اRٔمن والسالمة يف هذا اDال
مبوجب هذا االتفاق تت4دد áيفGة م¤ح وممارسة حقوق الطرفني 

Kدد هذا االتفاق . تعاقد
ن وكذا Ïلزتام بقوانCهنام وقواKدهام التنظمييةامل 
املبادئ اRٔساس:ية اليت يقوم Kلهيا، ويه اليت حتمك الطرفني املتعاقد
ن وفقا 
ملقÜضياته يف لك من ٔ�من الطريان، السالمة وإالعفاء من الرسوم 

  .والرضائب
ملبارش �لراكب كام تضمن االتفاق مقÜضيات هتم ٕاجراءات العبور ا

والسلع وكذا املبادئ اليت يتعني ٔ�ن تقوم Kلهيا رسوم Ïس:تعامل، _ٕالضافة 
ٕاىل حتديد طبيعة اÈRٔشطة الت�ارية اليت �سمح هبا �لمؤسسات املعينة 

  . التابعة للك طرف مÜعاقد
وفقا لهذا االتفاق �سوى لك ùزاع wشvٔنه عن طريق عرضه Kىل هيئة 

فني املتعاقد
ن، وكذ¾ يف Ûا� ما ٕاذا تعذرت التحكمي بطلب من ٔ�Ûد الطر 
  . äسويته عن طريق املفاوضات املبارشة ٔ�و Kرب الق¤وات اMبلوماس:ية

، يمت تطبيق هذا االتفاق مؤقÜا بتارخي توقGعه، ويمت 22وطبقا ملادته 
مبوجzه تعليق االتفاق بني سو�رسا واملغرب املتعلق _لنقل اجلوي املؤرخ يف 

و�رسي مفعوË فور ٕاشعار لك طرف مÜعاقد الطرف  ،1962يوليوز  5
املتعاقد اRٓخر _س�Gفاء ٕاجراءاته الشلكية اMس:تورية اليت تGâح ٕا�رام 

  .االتفاقGات اMولية ودخولها Ûزي التنفGذ
�ما موضوع االتفاقGة الثالثة، فGتعلق بتعديالت اتفاقGة امحلاية املادية ٔ

�لمواد النووية.  
يف اتفاقGة امحلاية املادية �لمواد النووية  اعمتدت اMول اRٔطراف

التعديالت املقرتح ٕاد£الها Kىل االتفاقGة املذáورة £الل املؤمتر اMبلومايس 
وهتدف التعديالت اليت . 2005يوليوز  8و 4اZي انعقد بفGينا ما بني 

�د£لت Kىل بعض مواد هذه االتفاقGة واليت مشلت ٔ�يضا عنوان االتفاقGة ٕاىل ٔ
 ٔ�حاكJا وجعلها ٔ�كرث فاKلية ودقة جتاه حتقGق الهدف العام من ٕا�راJا تعز
ز 

اZي 
مكن يف جترمي حGازة املواد النووية واس:ت¶داJا ونقلها ورسقهتا wشلك 
Óري مرشوع وكذ¾ ا8هتديد _س:ت¶دام املواد النووية وال�سâب يف املوت 

�و ٕاÛداث رضر فادح ٔ�و خسارة áبرية يف املمتلاكت ٔ�و البnCةٔ.  
  : وتنص التعديالت اليت مل جتر ٔ�ي تغيريات يف جوهر النص Kىل

�وال، ٕالزام اMول اRٔطراف قانونيا حبامية املرافق واملواد النووية عند  -ٔ
 اس:تعاملها حمليا Rٔغراض سلمية وختز
هنا ونقلها؛

4نيا، النص Kىل توس:يع التعاون بني اMول ف# يتعلق wرسKة اختاذ  -

قع املواد النووية املرسوقة ٔ�و املهربة ٔ�و اسرتSاعها التدابري لت4ديد موا
 óو ختريب وم¤ع اجلرامئ ذات الص�والتخفGف من ٔ�ي نتاجئ ٕاشعاعية ٔ

 .وماكحفهتا
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن االتفاقGة املذáورة د£لت Ûزي التنفGذ Kىل 

 22، ؤ�صبحت بالدû ملزمة هبا يف 1987فربا
ر  8املس:توى اMويل بتارخي 
  .2002غشت  23بعد ٕايداعها لو4ئق املصادقة Kلهيا يف  2002 ش:تèرب

، يبدٔ� نفاذ التعديل _لèس:بة ٕاىل لك 20وطبقا �لفقرة الثانية يف مادهتا 
دو� طرف تودع وثيقة تصديقها Kىل التعديل ٔ�و القzول به ٔ�و إالقرار يف 

ها ٔ�و من dرخي ٕايداع ثليث اMول اRٔطراف لو4ئق تصديقها ٔ�و قzول  30اليوم 
ٕاقرارها Mى الوديع، وف# بعد ذ¾ يد£ل التعديل Ûزي التنفGذ _لèس:بة ٕاىل 
�ية دول طرف ٔ�خرى يف اليوم اZي تودع فGه ت- اMو� ٔ�و تودع فGه ٔ

  .اMو� الطرف و4ئق تصديقها Kىل التعديل ٔ�و قzولها به ٔ�و ٕاقرارها
ة ياك� اMول ٔ�£ريا، مع املرشوع اRٔ£ري، ويتعلق _لنظام اRٔسايس �لو

�لطاقة املت�ددة.  
رغبة من ٔ�طراف النظام اRٔسايس �لواك� اMولية �لطاقة يف دمع إالد£ال 
املزتايد �لطاقة املت�ددة واس:ت¶داJا بغية حتقGق التمنية املس:تدامة ويف 
توس:يع رقعة التvٔثري إالجيايب الاكمن يف Ñك¤ولوجGات الطاقة املت�ددة واملمتثل 

K صاد املس:تدام و£لق فرص العمل، اتفقت £الل يف حتفزي ا8منوÜقÏ ىل
Kىل تvٔسCس الواك� اMولية  2009ينا
ر  26املؤمتر التvٔسCيس ببون بتارخي 

�لطاقة املت�ددة، واليت اختذت من ٔ�بو ظيب مقرا لها، وهتدف هذه الواك� 
  :ٕاىل

تعز
ز Ïس:ت¶دام واسع النطاق واملس:تدام مجليع مصادر الطاقة  - 1
 املت�ددة؛

ب�منية Kاملية ملصادر الطاقة املت�ددة والرد Kىل حتد\ت السامح   - 2

�من ٕامدادات الطاقة واحلصول Kىل الطاقة النظيفة �لجميع؛ٔ 
äشجيع ماكحفة التغري املناs من £الل Èرش Ñك¤ولوجGا ٕانتاج   - 3

 الطاقة املت�ددة واحلد من Ñركز انبعاث الغازات اMفGئة يف الغالف اجلوي؛
ان اRٔقل حظا Kىل وضع اسرتاتيجيات وطنية لتمنية مساKدة الب�  - 4

 .الطاقة املت�ددة
وتقوم الواك� بصفهتا مركز ÏخÜصاص لتك¤ولوجGا الطاقة املت�ددة ومن 
£الل Èشاطها مكحفز Kىل دمع اMول هبدف Ïس:تفادة من التمنية الفعا� 

 :هام التاليةوتضطلع الواك� لفائدة ٔ�عضاهئا _مل . ونقل املعرفة والتك¤ولوجGا
  حتليل املامرسات الراهنة املعنية _لطاقة املت�ددة؛ - 1
توفري النصاحئ يف جمال رمس الس:ياسات واملساKدة لMٔعضاء  - 2

حسب طلهبم يف جمال الطاقة املت�ددة، مع مراKاة احÜياج لك عضو Kىل 
  Ûدة؛
حتسني النقل املالمئ �لمعرفة والتك¤ولوجGات وäشجيع Ñمنية  - 3

 ت احمللية يف اMول اRٔعضاء؛القدرات والكفاءا
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ن لس املس�شار
ن مداوالت جممداوالت جممداوالت جممداوالت جم    2012201220122012 

10 

 )2013ينا
ر  8( 1434صفر  25

حتفزي ودمع القGام ببحوث äشمل ٔ�يضا القضا\ Ïج@عية  - 4
 وÏقÜصادية؛

الزتويد _ملعلومات حول تطو
ر املعايري التق¤ية القومGة واMولية  - 5
 .وتطبيقها ف# يتعلق _لطاقة املت�ددة

دد وتتكون موارد الواك� من املساهامت إاللزامGة لMٔعضاء، واليت حت
Kىل ٔ�ساس Sدو� اRٔنصبة املقررة التابعة لMٔمم املت4دة وكذا من املساهامت 

  .الطوعية واملصادر احملمتó اRٔخرى
Kىل النظام اRٔسايس  2009ينا
ر  26وقد وقعت بالدû ببون بتارخي 

�لواك� اMولية �لطاقة املت�ددة، وجتدر إالشارة ٕاىل Kدد اMول اليت صادقت 
دو�، _ٕالضافة ٕاىل Ïحتاد  82اRٔسايس حلد اليوم بلغ Kىل هذا النظام 

يوليوز  9وقد د£ل النظام اRٔسايس �لواك� Ûزي التنفGذ يف . اRٔورويب
اZي يعقب dرخي ٕايداع صك التصديق اخلامس  30، ٔ�ي يف اليوم 2010

  .م¤ه 19من املادة ) د(والعرش
ن، وذ¾ معال مبا ينص Kليه البند 
  .شكرا الس:يد الرئCس

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  . شكرا �لس:يد الوز
ر

ٕاذا كنا . ٕاذا اكن هنا¾ تقر
ر ملقرر ا�لجنة 
ريد ٔ�ن يقدمه فليتفضل
 Ë راسة ملن اكن��اعتربK ûىل ٔ�نه قد وزعت تقار
ر هذه االتفاقGات، نÜèقل 

  . تد£ل يف املوضوع فليتفضل
قz-  تفضلوا اRٔس:تاذ عطاش، ٕاذا اكن هنا¾ من راغب يف التد£ل،

هنا¾ مÜد£ل _مس فرق اÓRٔلبية، اRٔس:تاذ . اRٔس:تاذ عطاش تفضل
احلنكوري تفضل، تدفعوه؟ ما اك
ن مشلك ا�يل عندو يش مدا£ó ابغى 

  . �سامه هبا عن طريق متكني إالدارة _ش äس�لها حفس:نا فعل
اعطيت  - امسع اليس عطاش، هللا جيازيك خبري  -ال، ال، قzل، Rٔن 

اعتقدت ٔ�نه لCس هنا¾ من مÜد£ل ال من اÓRٔلبية وال ¾ اللكمة Rٔنين 
من املعارضة، وعندما اتضح Kىل ٔ�ن هنا¾ من 
رغب يف التد£ل ولو عن 

  ..طريق تقدمي تد£O فهو ٔ�وىل، تفضل ٔ� اليس
ا�يل .. الرئاسة ما ميكèش لها حتسم يف هاذ النقطة هاذي، واش Óادي

ó£يل ابغى يقدم املدا�د\لو فvٔهال وسهال، ا�يل ابغى  ابغى يتد£ل مرحzا، ا
�û ما ميكèش نقولٔ ،û�. تفضل.. يد
ر يش ÛاSة يد
رها، ما عند�ش ٔ

  .شكرا
املدا£ó د\لمك Óادي Ñكون مس�ó بطبيعة احلال وÓادي تصدر يف 

فرق . اجلريدة الرمسية كام العادة، والصالة Kىل النيب، شكرا، نعم عرفت
  . اÓRٔلبية

من مÜد£ل _مس فرق املعارضة ٔ�و ال عندو  فرق املعارضة، هل هنا¾
مدا£ó ابغى يقدJا فليتفضل، وٕاىل ما اكيèش فاللكمة لMٔس:تاذ عطاش عن 
مجموKة Ïحتاد الوطين �لشغل، تفضل اRٔس:تاذ عطاش، وارٔ�ف بنا اشوية 

  . يف الوقت، والسالم اRٔس:تاذ عطاش
اRٔس:تاذ  .هللا جيازيك _خلري، ما عندي ما Èسا¾، Sازاك هللا £ريا

  .عطاش تفضل وارفق بنا يف الوقت

        ::::املس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاشاملس�شار الس:يد عبد هللا عطاش
 .اح¤ا ما ٔ�Óلبية ما معارضة، اح¤ا نقابة

wسم هللا الرمحن الرحمي وصىل هللا Kىل س:يدû محمد وKىل �Ëٓ وحصبه 
  .الطيبني الطاهر
ن
  الس:يد الرئCس،
  الس:يد الوز
ر،

  إالخوة واRٔخوات املس�شار
ن،
ميكن ٕاال ٔ�ن ùكون مع هذه االتفاقGات، االتفاقGات اMولية حنن طبعا ال 

معوما، ؤ�û £اصة ٔ�Ñلكم Kىل االتفاقGات ا�يل عندها Kالقة _ل�سهيالت 
املتباد� بني اRٔطراف يف ٕاطار السالمة اجلوية من طريان والنقل اجلوي 

  .والتطو
ر د\لو والسالمة د\لو
Ó مر، هذا هو املشلك ما يشRٔقة اGن ادي يف حق û�ناقشو، ولكن Óري ٔ

�مثنه، طبعا س:نصادق Kليه لكنا، Rٔن ما اكيèش فهيا معارضة ؤ�Óلبية، ولكن ٔ
اح¤ا تÜèلكمو ٔ�ننا نؤكد Kىل املزيد من هذه االتفاقGات معوما، ولكن اح¤ا 
�ساس:ية _لèس:بة لنا هو ن�ساءل عن مدى اس:ت�ابة املؤسسات ٔ �ٔvمس

ة يف هذا اDال، £اصة اخلطوط املوالية، املؤسسات ا�يل عندها Kالق
امللكGة املغربية واملكÜب الوطين �لطريان، Ïس:ت�ابة د\لها �لت4د\ت د\ل 
العوملة وفÜح اRٔجواء يف £دمة الزبون، £اصة تنعرفو ٔ�ن فعال اRٔمثنة د\ل 
اخلطوط د\لنا من ٔ�Óىل اRٔمثنة، ونطالب كذ¾ _حلاكمة املطلوبة يف اDال، 

Rٔ\م وهذا هو املسvٔ� اRٔساس:ية _لèس:بة لنا، هو Ïه@م £اصة ٔ�ن هذه ا
  ._ملوارد الâرشية ا�يل عندمه Kالقة هبذا املوضوع

تنعرفو ٔ�ن يوم امخلCس اك
ن واÛد إالرضاب د\ل التق¤يني د\ل الطريان 
ا�يل عندمه مجó من املشالك مع املكÜب الوطين، والزالت مل حتل، رمغ 

واتفقوا Kىل مجموKة من املسائل، ولكن هناك تعنت ٔ�هنم داروا االتفاقات 
د\ل إالدارة يف تنفGذ هذه املسائل، واRٓن مه يوم امخلCس اك
ن ٕارضاب 
د\ل هاذ التق¤يني د\ل الطريان، وس:بقاهتم مسائل د\ل الر_بنة ود\ل 

  .املراقzني اجلويني
Üب يف و_لتايل، ندعو احلكومة ٕاىل Ïه@م هبذه الفnة ٔ�و دفع املك 

حقGقة اRٔمر Rٔن هو املسؤول اRٔول املبارش Kلهيا، ما يش احلكومة، دفع 
املكÜب الوطين لاله@م هباذ الفnات ا�يل يه العصب، Rٔنه ما ميكèش ند
رو 
اتفاقGات مع دو� مÜقدمة مÜطورة يف هذا اDال وال Ñكون م¤افسة قوية 

اح¤ا املوارد الâرشية د\لنا يف حىت بني املوارد د\هلم واملوارد د\لنا، وخنليو 
�سفل سافلني، وÑكون اتفاقGات، و_لتايل £اص Ïه@م هبا، و£اص ٔ
Ïه@م مبطا8هبم وÏه@م مبلفاهتا املطلبية حىت نتجنب لك ما من شvٔنه ٔ�ن 
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يعكر صفو إالصالح ا�يل اح¤ا Èسامه فGه مجيعا، واللك 
متىن جناÛه يف 
ورة Ïه@م _ملوارد الâرشية لهذه املؤسسات ب�û، و_لتايل ٔ�ؤكد Kىل رض 

  .ا�يل يف هناية املطاف راه حتت مسؤولية احلكومة
  .وشكرا

        ::::الس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسةالس:يد رئCس اجللسة
  .شكرا �لس:يد املس�شار

ٕاذا هبذا ùكون قد ٔ�هنينا دراسة هذه املشاريع، مشاريع االتفاقGات، 
  .ونÜèقل �لتصويت Kىل لك مرشوع Kىل Ûدة

ملادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع القانون رمق ٕاذن نعرض �لتصويت ا
يوافق مبوجzه Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف  31.12

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلهورية إالسالمGة  2011ماي  25
  .املوريتانية

  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت
Üعرض مرشوع القانون �رم�  .إالجامع، ٔ�عتقد: ه �لتصويتٔ

 31.12ٕاذن وافق جملس املس�شار
ن _ٕالجامع Kىل مرشوع قانون رمق 
 25يوافق مبوجzه Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقعة _لر_ط يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلهورية إالسالمGة  2011ماي 
  .املوريتانية

فريدة اليت يتكون مهنا مرشوع قانون رمق نÜèقل �لتصويت Kىل املادة ال
يوافق مبوجzه Kىل النظام اRٔسايس �لواك� اMولية �لطاقة املت�ددة  06.12

"IRENA"،  ر  26املوقع ببون يف
 .2009ينا
  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÜه �لتصويت
 06.12 مرشوع قانون رمق وافق جملس املس�شار
ن _ٕالجامع Kىل

يوافق مبوجzه Kىل النظام اRٔسايس �لواك� اMولية �لطاقة املت�ددة 
"IRENA" ر  26ببون يف  املوقع
  .2009ينا

نÜèقل �لتصويت Kىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع قانون رمق 
ية، املوقع يوافق مبوجzه Kىل تعديل اتفاقGة امحلاية املادية �لمواد النوو 33.12

  .2005يوليوز  8بفGينا يف 
  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÜه �لتصويت
 33.12ٕاذا وافق جملس املس�شار
ن _ٕالجامع Kىل مرشوع قانون رمق 

 8يوافق مبوجzه Kىل تعديل اتفاقGة امحلاية �لمواد النووية، املوقع بفGينا يف 
  .2005يوليوز 

نÜèقل ��راسة والتصويت Kىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مرشوع 
يونيو  23يوافق مبوجzه Kىل االتفاق املوقع _لر_ط يف  34.12قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية واDلس الفGدرايل السو�رسي، wشvٔن  2011

  .النقل اجلوي املنتظم
  .ٕاجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÜه �لتصويت
 34.12ٕاذا وافق جملس املس�شار
ن _ٕالجامع Kىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة  2011يونيو  23يوافق مبوجzه Kىل االتفاق املوقع يف الر_ط يف 
  .اململكة املغربية واDلس الفGدرايل السو�رسي wشvٔن النقل اجلوي املنتظم

 ٔ�شكرا مجليع من . هنينا ٔ�شغال Sلس�¤ا ال�رشيعية هاتههكذا ùكون قد 
  . سامه يف ٕاجناvا

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

 -----------------  
يوافق مبوجzه يوافق مبوجzه يوافق مبوجzه يوافق مبوجzه     31.1231.1231.1231.12تد£ل فرق اÓRٔلبية يف مرشوع قانون رمق تد£ل فرق اÓRٔلبية يف مرشوع قانون رمق تد£ل فرق اÓRٔلبية يف مرشوع قانون رمق تد£ل فرق اÓRٔلبية يف مرشوع قانون رمق : : : : IIIIملحق ملحق ملحق ملحق 

بني بني بني بني     2011201120112011ماي ماي ماي ماي     K25252525ىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف 
        ....مة امجلهورية إالسالمGة املوريتانيةمة امجلهورية إالسالمGة املوريتانيةمة امجلهورية إالسالمGة املوريتانيةمة امجلهورية إالسالمGة املوريتانيةحكومة اململكة املغربية وحكو حكومة اململكة املغربية وحكو حكومة اململكة املغربية وحكو حكومة اململكة املغربية وحكو 

  .wسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،

  السادة املس�رشون احملرتمون،
 �31.12رشفين ٔ�ن ٔ�تد£ل _مس فرق اÓRٔلبية يف مرشوع قانون رمق 

اZي يوافق مبوجzه Kىل االتفاق wشvٔن اخلدمات اجلوية املوقع _لر_ط يف 
مة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمGة بني حكو  2011ماي  25

  . املوريتانية
هذا املرشوع اZي �سعى ٕاىل ٕارساء حتالف اسرتاتيجي و£لق رشاكة 
فعا� بني اMولتني الشقGقÜني يف جمال النقل اجلوي، فضال عن تقوية التعاون 

قامة يف جمال تعز
ز نظام الطريان املدين اMويل وتطو
ره، وذ¾ من £الل إ 
ش:بكة �لنقل اجلوي قادرة Kىل توفري £دمات äس:تجيب الحÜياSات 
املسافر
ن والشاح¤ني ومتكني مؤسسات التنقل _لب�
ن من ٔ�سعار 

  .و£دمات تنافس:ية بvٔسواق مفÜوÛة
  الس:يد الرئCس،

ٕاننا ùمثن لك اجلهود الرامGة ٕاىل تبادل اخلربات مع خمتلف اMول الصديقة 
�û _لنفع العام، وذ¾ يف ٕاطار ا8هنوض والشقGقة مبا يعود Kىل ب

  ._Mبلوماس:ية ÏقÜصادية اليت ما فÜئت بالدû تؤكد Kىل Ñرس:يخها
ٕاننا نعترب التاكمل ÏقÜصادي بني ب�û وامجلهورية إالسالمGة املوريتانية 
من اRٔمهية مباكن، حبيث سCساKد Kىل تعز
ز التعاون اZي حنتاج ٕاليه مجيعا 

الت4د\ت، اليشء اZي يدعو �لرفع من املشاريع املشرتكة  ملواêة خمتلف
من ٔ�Sل تدعمي فرص ا8منو بني الب�
ن يف ٕاطار تعز
ز التعاون الثنايئ، بناء 

ن يzèعان من الروابط التارخيية اليت جتمع w�Kىل الثقافة واملصري املشرتكني ا
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وٕاعطاء دفعة بني املغرب وموريتانيا وذ¾ £دمة ملصاحل الب�
ن والشعبني 
  .Sديدة �لتعاون الثنايئ يف خمتلف اDاالت

  الس:يد الرئCس احملرتم،
  الس:يد الوز
ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
انطالقا من ٔ�مهية املرشوع السابق، فٕاننا يف فرق اÓRٔلبية س:نصوت 

  ._ٕالجياب Kليه
  .والسالم Kليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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  .wسم هللا الرمحن الرحمي
  الس:يد الرئCس احملرتم،
  الس:يد الوز
ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
 ٔRتد£ل _مس فرق ا�يوافق  Ó33.12لبية يف قانون رمق �رشفين ٔ�ن ٔ

  .مبوجzه Kىل تعديل امحلاية املادية �لمواد النووية

ٕاننا يف فرق اÓRٔلبية نؤكد Kىل ٔ�مهية التعديالت اليت ٔ�د£لت Kىل هذه 
االتفاقGة لكوهنا هتدف ٕاىل تعز
ز ٔ�حاكم هذه االتفاقGة قصد جعلها ٔ�كرث 

ن ٕا�راJا، واZي 
مكن فاKلية ودقة، وذ¾ من ٔ�Sل حتقGق الهدف العام م
يف جترمي حGازة املواد النووية واس:ت¶داJا ورسقهتا wشلك Óري مرشوع، 

 داثــــــوكذ¾ ا8هتديد _س:ت¶دام املواد النووية �ل�سâب يف املوت ٔ�و ٕاح
  .رضر فادح ٔ�و خسارة áبرية يف املمتلاكت ٔ�و البnCة

  الس:يد الرئCس،
و
ر الطاقة النووية يف انطالقا من حق مجيع اMول يف امÜالك وتط

اRٔغراض السلمية وتCسري التعاون يف اس:ت¶داJا، اكن لزاما وضع تدابري 
فعا� ت@ىش مع هذه االتفاقGة، و_عتبار بالدû طرفا يف هذه االتفاقGة 
اس:توجب اRٔمر مواáبة لك التحوالت اليت �شهدها العامل من حولنا، 

  . مرشوKةخصوصا من ان�شار املواد النووية بطرق Óري
  الس:يد الرئCس احملرتم،
  الس:يد الوز
ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
انطالقا من ٔ�مهية املرشوع السابق، فٕاننا يف فرق اÓRٔلبية س:نصوت 

  ._ٕالجياب Kليه
  .والسالم Kليمك ورمحة هللا و�راكته


