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  )2013ٔ��ريل  30( 1434 جامدى ا#ٓخرة 19 الثال5ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل اخلامساخلليفة  ،عبد الرحامن ٔ�شن الس;يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
Hقة واPق  السادسة الساOة ، ابتداء مندقHقة مخس وثالثون: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

   .مساء العرش�نو  واQدةال
  :اPراسة والتصويت Oىل النصني ال�رشيعيني التاليني ::::Uدول أ#عاملUدول أ#عاملUدول أ#عاملUدول أ#عامل

يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات  131.12مرشوع قانون رمق  -
  الرتابية؛

يقيض بتغيري وkمتمي مجموOة القانون اجلنايئ  145.12مرشوع قانون رمق  -
حمال Oىل اEلس من ( املتعلق مباكحفة غسل أ#موال 43.05والقانون رمق 
   .)جملس النواب

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

        ::::ن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةن ٔ�شن، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحاماملس�شار الس;يد عبد الرحام
  .xسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل موالt رسول هللا

  الس;يد الوز�ر،
  ،السادة املس�شار�ن احملرتمني

خيصص اEلس هذه اجللسة ^|راسة والتصويت Oىل مرشوعي 
  :القانونني التاليني

يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية  131.12مرشوع قانون رمق   - 1
  ^لجامOات الرتابية؛

يقيض بتغيري وkمتمي مجموOة القانون اجلنايئ  145.12مرشوع قانون رمق   - 2
ل أ#موال، واحملال Oىل اEلس املتعلق مباكحفة غس 43.05والقانون رمق 

  .طبعا من جملس النواب
و�س;هتل هذه اجللسة �ملرشوع أ#ول، وهو مرشوع قانون رمق 

  . ا�ي يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية 131.12
اللكمة ^لحكومة لتقدمي هذا املرشوع، اللكمة لمك الس;يد الوز�ر، 

 .تفضلوا ^لمنصة

بDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع بDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع بDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع بDب الشو�ين، الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع حل حل حل حل ااااالس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
        ::::))))نيابة عن الس;يد وز�ر اPا�ليةنيابة عن الس;يد وز�ر اPا�ليةنيابة عن الس;يد وز�ر اPا�ليةنيابة عن الس;يد وز�ر اPا�لية((((املدين املدين املدين املدين 

  .شكرا الس;يد الرئDس
xسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل س;يد املرسلني وOىل �ٓ� 

  .وحصبه ٔ�مجعني
 لست ٔ�دري هل �ٕالماكن عوض ٔ�ن ٔ�تلو هذه اللكمة ٔ�ن ٔ�سلمها لمك،

  .الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا

نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد ((((الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
        ::::))))وز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�لية

  ...و¢ك¡في بذ  ٔ�م kرون تالوهتا ختفHفا Oىل

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .ٕاذا اكنت مركزة فDس;تحسن قراءهتا

نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد ((((ع الربملان واEمتع املدين ع الربملان واEمتع املدين ع الربملان واEمتع املدين ع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مالس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات م
        ::::))))وز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�لية

  .�لضبط ٔ#هنا »ري مركزة، فهيا مخس صف¨ات

  ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضلوا

نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد ((((الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
        ::::))))وز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�لية

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  س�شارون احملرتمون،الس;يدات والسادة امل 

°رشفين، نيابة عن زمHيل الس;يد وز�ر اPا�لية، ٔ�ن ٔ�قدم بني يد�مك 
هذا املرشوع الهام ا�ي يتعلق بتفعيل ٔ�حاكم اPس;تور اجلديد ^لمملكة، 

مµه، وا�ي ٔ�س;ند ^لربملان اخ¡صاص وضع  �71اصة مهنا ما يتعلق �لفصل 
  . بيةم¶ادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتا

ويه مµاس;بة الزمة لشكر السادة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة اPا�لية 
واجلهات وامجلاOات احمللية ا��ن ٔ�غنوا مبشاركهتم الفعا¹ وإالجيابية مرشوع 
هذا القانون، مؤكد�ن بذ  روح املسؤولية و¾لزتام ٕازاء القضا¼ اليت هتم 

t|مس;تق¶ل ب .  
ظار جملسمك املوقر ا�ي هيدف ٕاىل ٕان مرشوع القانون املعروض Oىل ٔ�ن

حتديد املبادئ أ#ساس;ية الواجب مراOاهتا عند حتديد اPوا`ر الرتابية 
ٔ�بواب، خصص لك �ب  3مواد، موزOة Oىل  7^لجامOات الرتابية، تضمن 

مهنا لÉٔحاكم املطبقة يف شÆٔن لك صنف من أ#صناف الثالثة ^لجامOات 
  . قالمي وامجلاOاتالرتابية و^لجهات والعامالت ٔ�و ا#ٔ 

وهبذه املناس;بة، ٔ�ود التÊٔÆيد ٔ�ن ٕاقرار املبادئ الواردة يف مرشوع هذا 
القانون، واليت حتمك معلية حتديد النفوذ الرتايب �لك ٔ�نواع امجلاOات الرتابية، 
من Ïات وعامالت ٔ�و ٔ�قالمي وجامOات، °س�µد ٕاىل مق¡ضيات اPس;تور 

لرتايب ^لمملكة القامئ Oىل اجلهوية ا�ي ٔ�قر الطابع الالمركزي ^لتنظمي ا
  .املتقدمة يف ٕاطار اPو¹ املوQدة

ويتعني إالشارة ٕاىل ٔ�ن مرشوع هذا القانون °س;تلهم ٔ�يضا مق¡ضياته من 
 Ñال¹ املU ىل تنصيهباO توصيات ا^لجنة ¾س�شارية اجلهوية اليت ٔ�رشف



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

2 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

داد تصور ، من U�ٔل ٕا2010Oينا�ر  3محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده بتارخي 
tحول ٕاصالح اجلهوية ببالد .  

كام اس�µد يف روQه ومرkكزاته ^لرتاكامت واملك�س;بات اليت حققهتا 
بالدt يف جمال الالمركزية واPميقراطية احمللية، واليت ٔ�فردت نظاما يقوم Oىل 
ثالثة مس;تو¼ت م¡اكمØ من امجلاOات الرتابية، ويه امجلاOات وأ#قالمي 

  . قالمي واجلهةوالعامالت ٔ�و ا#ٔ 
وبذ  هيدف املرشوع ٕاىل تÜين خHار اÛمنوذج املغريب ^|ميقراطية 
املبارشة ذات املقاربة الشمولية وال�شارÊية، وا�ي يتعني تطو�ره ودمعه 
�#ٓليات الكفØH جبعÝ نظاما °س;تجيب النتظارات وتطلعات املواطنني يف 

Hة والÜرشية والبيHáة، وقادر خمتلف املياد�ن ¾ق¡صادية و¾جßعية والثقاف 
  . Oىل حتديث البHâات إالدارية ^|و¹ وفق تنظمي عرصي فعال وtجع

وكام تعلمون، فٕان جودة التقHمي الرتايب وفعاليته تبقى رهينة بدرUة قابلية 
امجلاOات الرتابية اليت س;يفرزها ¾س;مترار والنåاOة وٕاقرار مس;تو¼ت 

ومن مث فٕان التصور العام ا�ي �رkكز Oليه م¡اكمØ من امجلاOات الرتابية، 
مرشوع القانون �روم حتقHق أ#هداف الثالثة الكربى املمتثO Øىل التوايل 

  : يف
تعميق املهنجية اPميقراطية Oىل املس;توى احمليل، القامئة Oىل ٕارشاك  -

املواطنني و¾س;تåابة النتظاراهتم وتطلعاهتم يف ٕاطار التفعيل أ#مêل 
 ب؛ لس;ياسة القر 

وتوفري رشوط تدبري ٔ�فضل ^لشÆٔن العام احمليل، جيمع بني الفعالية  -
والتاكمل والنåاOة Oىل مس;توى ٕاOداد وبلورة س;ياسات التمنية العمومHة يف 

 ظل ٕاصالح وحتديث بHâات اش;تغال اPو¹ املركزية؛ 
وكذا ضامن املسامهة الفعلية ^لمس;توى الرتايب يف التمنية ¾ق¡صادية  -

 .، انطالقا من طبيعة لك صنف من ٔ�صناف امجلاOات الرتابيةو¾جßعية

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ال خيفى Oىل جملسمك املوقر ٔ�ن حتقHق لك هذه أ#هداف جيعل من 
حتديد النفوذ الرتايب للك صنف من ٔ�صناف امجلاOات الرتابية املذÊورة 

غة، وهو ما يق¡يض ضامن ا�سåام التقس;مي الرتايب مع مس¹ٔÆ ذات ٔ�مهية �ل
  . املهام املنوطة �لك نوع من امجلاOات الرتابية

النفوذ الرتايب ^لجهة، جيب ٔ�ن يعكس �كHفHة  دففî يتعلق بت¨دي
ملموسة طبيعة ¾خ¡صاصات اجلديدة لهذه امجلاOات الرتابية، �عتبارها 

اPس;تور، وتعترب رش�اك م¶ارشا  مؤسسة حتتل ماكنة ممتزية، وفقا ٔ#حاكم
  .وممزيا ^|و¹

ٔ#Uل ذ ، فٕان حتديد النفوذ الرتايب ^لجهة جيب ٔ�ن يÆٔ�ذ بعني 
¾عتبار يف املرتبة أ#وىل معايري الفعالية والنåاOة، والرتامك والتåا�س 
والوظيفHة والقرب والتناسب والتوازن، يف ٕاطار تنظمي kرايب °سمح �ندماج 

tىل املس;توى الوطينخمتلف املكوO ةHرشية واجلغرافÜت ال.  
كام يتعني احلرص Oىل ٕاQداث ٔ�قطاب جمالية مµدجمة وم¡åاورة 
جغرافHا، والعمل Oىل تقليص الفوارق يف جمال التمنية والتخفHف من Qدة 
التفاو÷ت اجلغرافHة واPميغرافHة فî بني اجلهات، مع ¾ح¡فاظ �خلريطة 

åابة ملتطلبات سهو¹ الولوج ٕاىل مركز اجلهة انطالقا إالدارية احلالية و¾س;ت
  .من خمتلف مكوtهتا الرتابية

ٔ�ما �لâس;بة ^لعام¹ ٔ�و إالقلمي املشلكة Qلقة وسطى يبني اجلهة وامجلاOة، 
فٕان م¶ادئ الت¨ديد جيب ٔ�ن تÆٔ�ذ بعني ¾عتبار رضورة تناسب جمالها 

اسا �الس;تåابة ملتطلبات التمنية الرتايب مع املهام املس;ندة ٕاÛهيا، واملتعلقة ٔ�س
¾جßعية و¾ق¡صادية والثقافHة، �اصة ؤ�هنا ùشلك فضاء مالمئا ^لتعاون 

  . والرشاكة والتعاضد
ويف نفس الس;ياق، فٕان حتديد النفوذ الرتايب ^لعامالت وأ#قالمي، جيب 
ٔ�ن °سمح بظهور جماالت kرابية لال�سåام الثقايف والÜرشي والقدرة Oىل 

دي بفعالية ^لمشالك املرتبطة بعالقة املدينة �لعامل القروي، وتدبري التص
قضا¼ التعمري بضواü املدن الكربى ومتكني العامل القروي من ¾س;تفادة 
من جتهزيات القرب، وكذا توفري أ#رضية املالمئة لتÆٔسDس مجموOة امجلاOات 

سDمت تصنيف هذه و . وضامن التعاون املشرتك فî يتعلق �لوسائل واخلدمات
امجلاOة الرتابية ٕاىل عام¹ ٔ�و ٕاقلمي حسب »لبة الطابع احلرضي ٔ�و القروي 

  .Oىل جمالها الرتايب
ٔ�ما فî خيص املبادئ املقرتQة لت¨ديد النفوذ الرتايب ^لجامOة، فٕاهنا 
تنطلق ٔ�ساسا من طبيعة املهمة أ#وىل وأ#ساس;ية ^لجامOة، املمتثØ يف ضامن 

قرب من �الل متكني الساكنة من ¾س;تفادة من جتس;يد س;ياسة ال
اخلدمات أ#ساس;ية املرتبطة حبياهتم اليومHة وضامن مشاركهتم يف حتقHق 

  . التمنية ¾ق¡صادية و¾جßعية
ويف هذا إالطار، وهبدف توفري الرشوط الالزمة الس;مترارية امجلاOة 

الرتايب ^لجامOة ùس�µد ودوا�ا، فٕان املعايري املقرتQة �لâس;بة لت¨ديد النفوذ 
ٕاىل توفر هذه أ#�رية Oىل Qد ٔ�دىن من املوارد الÜرشية والطبيعية 
و¾ق¡صادية والعمرانية والرضورية، ؤ�ن kروم معاجلة ¾خ¡الالت والفوارق 
بني خمتلف ٔ�جزاء kراب امجلاOة، ٔ��ذا بعني ¾عتبار التاكمل بني اEال 

احهيا، مع احلرص Oىل احلفاظ Oىل احلرضي والقروي، وكذا بني املدن وضو 
  .وQدة املدن الكربى

ولتفعيل ٔ�حاكم مرشوع هذا القانون، خصوصا Oىل مس;توى 
إالجراءات التنفHذية ملضامHنه وٕاخراÏا ٕاىل Qزي التطبيق، فسDمت ذ  
مبوجب نصوص تنظميية فور املصادقة Oىل النص، وذ  يف اQرتام ÷م 

  .^لمبادئ واملعايري اليت يقرها
ٔ��ريا، فٕانين U�ٔدد التÊٔÆيد هبذه املناس;بة ^لس;يدات والسادة و 

املس�شار�ن Oىل ٔ�ن احلكومة س;تعمتد مقاربة ùشاورية مع الفاOلني 
الس;ياس;يني خبصوص التقس;مي اجلهوي املق¶ل، وذ  ق¶ل ¾نتقال ٕاىل 
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املرØQ املتعلقة بصيا»ة النصوص التطبيقHة الالزمة لت¨ديد Oدد اجلهات 
ايب، »اي�µا يف ذ  توفري الظروف املالمئة ٕالجناح هذه احملطة ونفوذها الرت 

الهامة من ÷رخي بالدt حتت القHادة احلكمية لصاحب اجلال¹ املÑ محمد 
  . السادس نرصه هللا ؤ�يده

  .والسالم Oليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
مقرر ا^لجنة، بعد هذا نعطي اللكمة ^لس;يد . شكرا ^لس;يد الوز�ر

واعتبارا من Êون التقر�ر قد وزع، فس;نف¡ح �ب املناقشة ملن ٔ�راد ٔ�ن 
°سامه يف نقاش هذا املرشوع ٔ�و ٕان اكتفى بتقدمي مدا�لته س;تحتفظ 

ٕان اكن هنا  م¡د�ل، . الرئاسة هبا لâرشها طبعا يف اجلريدة الرمسية
بة، أ#س;تاذ فاللكمة ٔ#ول م¡د�ل عن فرق أ#»لبية ٔ�و ليقدم مدا�لته كتا

 .السعداوي، تفضلوا أ#س;تاذ السعداوي

        ::::املس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد ااملس�شار الس;يد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
املرشوع صوت Oليه �ٕالجامع يف ا^لجنة، وkرش;يدا ^لوقت ¢ك¡في 

  .ٕاجامع احلارض�ن، ٕاجامع أ#عضاء احلارض�ن... ب�سلميه ^لرئاسة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
Oىل ٔ�نه ا^يل ابغى يتد�ل  فقط ابغيت نقول. شكرا Oىل التد�ل د¼لمك

من إالخوان ممثيل الفرق يتد�ل، ا^يل ابغى يقدم املدا�Ø د¼لو مك¡وبة 
ٕاذا . �ش تâرش، �ش الرئاسة »ادي تدفعها لâرشها يف اجلريدة الرمسية

  . قصد ال�سجيل من طبيعة احلال... ابغيتو
 ٕاذن هناك مدا�Ø فرق أ#»لبية �مس أ#خ السعداوي قد�ا مك¡وبة

^لرئاسة، بعدها مدا�Ø من من املتد�لني �ريد ٔ�ن يتقدم ٔ�و يعطي مدا�لته 
مك¡وبة؟ الس;يد رئDس الفريق ¾شرتايك، اللكمة لمك لتقدموا مدا�لتمك  

اكينة فرق أ#»لبية د¼ل أ#خ . الشفوية، تتليوها وال تقدموها؟ تفضلوا
  .السعداوي

        ::::املس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمي
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،

°رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفريق ¾شرتايك ملناقشة مرشوع 
  . املتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية 131.12القانون رمق 

Uد�ر �لتذكري ٔ�ن اخ¡يار بالدt لالمركزية هو اخ¡يار ال رجعة فHه، بل 
  . رجييا مع توايل الس;نني والعقودهو اخ¡يار يتكرس تد

ولقد عرفت النصوص القانونية واملق¡ضيات التنظميية ذات الصO Øدة 
مراجعات وتعديالت بغية حتسني ٔ�داء املؤسسات املعنية ورفع مردود�هتا، 
وذ  من �الل توس;يع ¾خ¡صاصات واملهام وتقليص دور مراق¶ة ووصاية 

واÊبة التنظîت اÛمتثيلية احمللية السلطات املركزية لفائدة مصاح¶ة وم
  . وإالقلميية واجلهوية

من هذا املنطلق، وتدعî ^لمجهودات ا#ٓنفة ا�Êر، وحتقHقا ^لتمنية 
املâشودة �لك ٔ�بعادها، اكن تنصDب ا^لجنة ¾س�شارية ^لجهوية من طرف 

من U�ٔل ٕاOداد تصور شامل حول  U2010ال¹ املÑ يف مس;هتل س;نة 
  . ببالدtٕاصالح اجلهوية 

 tعي ا�ي عرف¡ه بالدßىل ٕا�ر احلراك ¾جOويف نفس الس;ياق، و
ٕاسوة ببعض الب|ان العربية، وا�ي اصطلح Oىل ùسميته �لربيع العريب، 
عرفت بالدt شعارات تßىش مع هاته املرk ،ØQرمجت مطالب املواطنني 

 املقايDس، مارس التارخيي خطا� اس�¶اقHا �لك 9¾جßعية، فاكن خطاب 
  . حHث ¢زع ف¡يل التوkرات و¾ح¡åاUات الشعبية

وجتاو� مع هاذ اÛهنج، صوت املواطنون املغاربة xش;به ٕاجامع وطين Oىل 
دس;تور فاحت يوليوز، لتد�ل بذ  بالدt �لك سال¹ مرU ØQديدة من 

  . إالصالQات
  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
ديد يؤكد يف الفصل أ#ول مµه Oىل الطابع الالمركزي ٕان اPس;تور اجل

. ^لتنظمي الرتايب ^لمملكة، القامئ Oىل Ïوية م¡قدمة يف ٕاطار اPو¹ املوQدة
ومن �ب احلرص Oىل ٕارشاك املواطنني مبختلف تنظîهتم وهيئاهتم 

مµه Oىل ٔ�ن ùسامه امجلعيات  12اÛمتثيلية، ينص اPس;تور ٔ�يضا يف الفصل 
بقضا¼ الشÆٔن العام واملنظامت »ري احلكومHة يف ٕاطار اPميقراطية املهمتة 

ال�شارÊية يف ٕاOداد قرارات ومشاريع Pى املؤسسات املنتخبة والسلطات 
حيث السلطات  13العمومHة وكذا يف تفعيلها وتقHميها، كام ٔ�ن الفصل 

العمومHة Oىل ٕاQداث هيئات ^ل�شاور قصد ٕارشاك خمتلف الفاOلني 
  .يني يف ٕاOداد الس;ياسات العمومHة وتنفHذها وتقHميها¾جßع 

وكام Uاء يف املذÊرة التقدميية لنص املرشوع، فٕان حتديد النفوذ الرتايب 
للك صنف من ٔ�صناف امجلاOات الرتابية �ك�يس ٔ�مهية �لغة، اعتبارا لكونه 
°س;تلزم ضامن ا�سåام التقس;مي الرتايب مع املهام املنوطة �لك ٔ�نواع من 

اOات الرتابية �كHفHة متكن فعليا من متتني وkرس;يخ املك�س;بات اليت مت امجل
حتقHقها يف جمال الالمركزية، ووضع أ#سس الصلبة لنظام اجلهوية املتقدمة 

 .Oىل مس;توى التنظمي الرتايب
  الس;يد الرئDس،

  السادة املس�شار�ن،
  الس;يد الوز�ر،

لية، اليت انعقدت س;بق لنا يف جلنة اPا�لية واجلهات وامجلاOات احمل 
ٔ�واخر اPورة اخلريفHة ملناقشة هذا املرشوع، ٔ�ن طالبنا، ومل ميانع الس;يد 
وز�ر اPا�لية يف ذ ، طالبنا بناء Oىل ما س;بق ذÊره ٔ�ن �رÆUٔ البت يف 



 2013201320132013    ٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلٔ��ريلدورة دورة دورة دورة     ––––مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن مداوالت جملس املس�شار�ن 

4 

 )2013ٔ��ريل  30( 1434جامدى ا#ٓخرة  19

هذا املرشوع لفسح اEال ^ل�شاور مع الهيئات الس;ياس;ية وخمتلف الفاOلني 
ل�شارÊية املشار ٕاÛهيا �ٓنفا، ؤ�ن تطال كذ  واملهمتني، معال مببدٔ� اPميقراطية ا

هذه املشاورات الظرفHة الس;ياس;ية وٕاماكنية ùسطري خطة توحض ٔ�جµدة 
¾س;تحقاقات اليت من املفروض ٔ�ن تعرفها بالدt �الل هذه الس;نة ٔ�و 
 Ñال¹ املU دى خطبQاء يف ٕاU بعد ٔ�ن اكنت مقررة، كام ،Ø¶الس;نة املق

الس;نة يه �ٓخر U�ٔل ٕالهناء املسلسل ، بÆٔن kكون هذه 2012لس;نة 
¾نت�ايب، حىت kمتكن بالدt من ٔ�ن تالمئ اكفة املؤسسات املنتخبة مع 

  .مس;تåدات ومق¡ضيات اPس;تور اجلديد
مفاذا تغري بني أ#مس واليوم؟ ال يشء، حHث ٔ�ن الس;يد وز�ر اPا�لية 

صفه بÆٔنه مل يبارش هاته ا^لقاءات وال املشاورات حول هذا املرشوع، ا�ي ي
تقين ال »ري، يف الوقت ا�ي ¢رى فHه، حنن يف الفريق ¾شرتايك، »ري 

  . ذ 
ٕان هذا املرشوع نعتربه °شلك مرجعا ومµطلقا لبايق العمليات ذات 
العالقة، كام ٔ�ننا يف الفريق ¾شرتايك نعتربه نصا مؤطرا من حHث املبادئ 

  ...واملعايري اليت يتضمهنا

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .دقايق 5لس;يد الرئDس، ٔ�هنيت حقك يف ال"م، ا

  :املس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمياملس�شار الس;يد محمد Oلمي
  . ٕاذن سÆٔخ¡رص

ضامt لرشوط ٕاقرار هذا النص وٕاعامل ما س;يليه من قوانني ... 
ومراس;مي ذات الصØ، طالبنا بتوس;يع املشاورات وkكêيف االتصاالت مع 

  .خمتلف الفاOلني
موقع املعارضة املسؤو¹،  ولهذا، الس;يد الرئDس، الس;يد الوز�ر، ومن

وتÆٔسDسا Oىل ما س;بق، ¢متسك مبوقفµا ا�ي س;بق ٔ�ن Oربt عنه يف ٔ�ول 
اجßع ^لجنة اPا�لية، ٕاذ مل يطرٔ� ٔ�ي Uديد جيعلنا نغري موقفµا من هذا 

  .وبذ ، فٕاننا س;نصوت �الم¡ناع Oىل نص املرشوع. املرشوع
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ٕاذا اكن هنا  من م¡د�ل ٔ�و . يق ¾شرتايكشكرا ^لس;يد رئDس الفر 

ٔ�ن يقدم مدا�لته كتابة، تفضل ممثل الفريق الفHدرايل، تفضلوا اليس لشكر 
  .دقائق، أ#س;تاذ لشكر، ٔ�حسن، س;تكون قد ٔ�رفقت بنا 5يف Qدود 

        ::::محمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكرمحمد لشكراملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شار�ن،
اول اللكمة، �مس الفريق الفHدرايل ^لوQدة واPميقراطية، °رشفين ٔ�ن ٔ�تن

يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر  131.12مبناس;بة مµاقشة مرشوع قانون رمق 
  .الرتابية ^لجامOات الرتابية

هذا املرشوع ا�ي °س;تلهم مق¡ضياته من توصيات ا^لجنة ¾س�شارية 
واجب مراOاهتا عند ^لجهوية، وا�ي هيدف ٕاىل وضع املبادئ أ#ساس;ية ال

حتديد اPوا`ر الرتابية، سواء تعلق أ#مر �جلهات ٔ�و العامالت ٔ�و أ#قالمي ٔ�و 
امجلاOات، كام يندرج مضن الطابع الالمركزي ^لتنظمي الرتايب �ململكة القامئ 

  .Oىل Ïوية م¡قدمة يف ٕاطار اPو¹ املوQدة، كام نص Oىل ذ  اPس;تور
 ٔ�ن حتديد النفوذ الرتايب ^لجهة Oليه ٔ�ن كام ٔ�ن هذا املرشوع ينص Oىل

يعكس �كHفHة ملموسة طبيعة ¾خ¡صاصات اجلديدة ^لجهة اليت بؤ�ها 
اPس;تور اجلديد ماكنة الصدارة �لâس;بة ^لجامOات الرتابية أ#خرى يف 
معليات ٕاOداد وت�¶ع �رامج التمنية اجلهوية والتصاممي اجلهوية ٕالOداد الرتاب، 

 .اك م¶ارشا ^|و¹ومن مت ٔ�صبحت رش�
وقد ¢هبنا �الل مµاقشة املرشوع �^لجنة ا%تصة، Oىل رضورة اQرتام 
وزارة اPا�لية ٔ�ثناء التقطيع املرتقب رضورة ا�سåام العنارص اEالية Oىل 
املس;توى الطبيعي و¾ق¡صادي والثقايف والÜرشي، والتصدي بفعالية 

قروي، وحتقHق التوازن بDهنام وتدبري ^لمشالك املرتبطة بعالقة املدينة �لعامل ال
قضا¼ التعمري بضواü املدن الكربى ومتكني العامل القروي من ¾س;تفادة 
من جتهزيات القرب والتخفHف من Qدة التفاو÷ت Oىل املس;توى اجلهوي مبا 
يضمن اس;تفادة الساكنة من اخلدمات أ#ساس;ية املرتبطة �حلياة اليومHة 

  .^لمواطنني
الفرصة دون ٔ�ن ٔ�ذÊر ٔ�ننا يف الفريق الفHدرايل ^لوQدة  ولن تفوتين

واPميقراطية، طالبنا بÆٔن �كون هناك حوار وطين بني خمتلف أ#حزاب 
� ، ويف انتظار كام Uاء يف لكمة الوز�ر بدٔ� املشاورات . والنقا�ت

واحلوار الوطين، قررt يف الفريق الفHدرايل ^لوQدة واPميقراطية ٔ�ن منتنع عن 
  .تصويت Oىل هاذ املرشوع قانونال 

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ٕاذا اكن هنا ، تفضل ... بعد هذا نâ¡قل ٕاىل. شكرا ^لس;يد املس�شار

  .الس;يد املس�شار

        ::::املس�شار الس;يد جامل بوهنرياملس�شار الس;يد جامل بوهنرياملس�شار الس;يد جامل بوهنرياملس�شار الس;يد جامل بوهنري
يف الفريق د¼لنا، فريق أ#صا¹ واملعارصة نظرا ٔ#مهية هاذ املرشوع 

اها   مك¡وبة ويه املساندة، ولكن قانون، وÏة النظر د¼لنا ٔ�عطين
  .املساندة النقدية

  .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
نâ¡قل هبذا ٕاىل التصويت Oىل مواد هذا . شكرا ^لس;يد املس�شار

  :املرشوع
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  : 1املادة رمق 
  ؛5= املوافقون 
  ؛3= املمتنعون 
  .ما اك�ن حىت Qد: املعارضون
  . قدنفس العدد، ٔ�عت: 2املادة رمق 

، حصيح، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1؟ »ري امسح يل، 8فني املوافقون 
  .Êميتنعوا، وال معارض 3ا^يل Êيصوتوا مع، املوافقون،  8 ،نصحح الرمق

  ٔ�عتقد نفس اليشء، نفس العدد؛: 2املادة رمق 
  نفس العدد؛: 3املادة رمق 
  نفس العدد ؛: 4املادة رمق 
  نفس العدد ؛: 5املادة رمق 

  نفس العدد؛: 6رمق املادة 
  نفس العدد؛: 7املادة رمق

  . نفس العدد: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¡ه ^لتصويت
ا�ي  131.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع قانون رمق 

  .يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية بنفس العدد املذÊور
 145.12وع قانون رمق ونâ¡قل م¶ارشة ^|راسة والتصويت Oىل مرش 

املتعلق  43.05يقيض بتغيري وkمتمي مجموOة القانون اجلنايئ والقانون رمق 
  . مباكحفة غسل أ#موال

واللكمة ^لحكومة لتقدمي هذا املرشوع، واللكمة ^لس;يد الوز�ر، حنسب 
رايس يف املرشوع الثاين، ٔ#ن ٔ#ول مرة U�ٔد نفيس ٔ�مام هذه الصورة، 

تفضلوا الس;يد الوز�ر وطبعا لتقدمي املرشوع ... بط�  مل ٔ�متكن من ض 
  .الثاين

نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد نيابة عن الس;يد ((((الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين الس;يد الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان واEمتع املدين 
        ::::))))وز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�ليةوز�ر اPا�لية

  .xسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Oىل ٔ�رشف املرسلني
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
ذ °رشفين مرة ٔ�خرى، �مس زمHيل الس;يد وز�ر اPا�لية، ٔ�ن ٔ�قدم إ 

يقيض بتغيري وkمتمي مجموOة  145.12ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
املتعلق مباكحفة غسل أ#موال كام وافق  43.05القانون اجلنايئ والقانون رمق 

ٔ��ريل  2ارخي Oليه جملس النواب �ٕالجامع �الل Uلس;ته العمومHة املنعقدة بت
، وكام وافقت Oليه �ٕالجامع جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان 2013

  . 2013ٔ��ريل  25مبåلس املس�شار�ن �الل ¾جßع ا�ي عقدته بتارخي 
ويندرج مرشوع هذا القانون يف ٕاطار kكر°س ٕارادة اململكة املغربية يف 

د املبذو¹ من طرف بالدt من الوفاء �لزتاماهتا اPولية، كام يعترب kمتة ^لجهو 
U�ٔل مالءمة املنظومة الوطنية يف جمال ماكحفة غسل أ#موال ومتويل 

إالرهاب ^لمعايري اPولية، وذ  من �الل اعßد التعديالت ال�رشيعية 
والتنظميية املالمئة يف الزتام ÷م بضامن حقوق وحر¼ت أ#فراد وامجلاOات 

  .لمملكةطبقا ملا ٔ�قره اPس;تور اجلديد ^
و^لتذكري، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه انطالقا من نتاجئ تقHمي املنظومة الوطنية 
ملاكحفة غسل أ#موال ومتويل إالرهاب ا�ي قامت به مجموOة العمل املايل 

، مت الوقوف Oىل العديد 2007ملنطقة الرشق أ#وسط وشامل ٕافريقHا س;نة
ية ملاكحفة غسل أ#موال من ٔ�وUه القصور إالسرتاتيجية يف املنظومة الوطن 

بناء Oىل ذ ، مت تصنيف بالدt مضن الالحئة السلبية . ومتويل إالرهاب
^|ول اليت يتعني Oلهيا مراجعة مµظوماهتا القانونية والعمل Oىل مطابقهتا 
^لتوصيات ال�سعة وأ#ربعني اليت وضعهتا مجموOة العمل املايل، واليت تÆٔ�ذ 

هدات اPولية والقرارات امللزمة الصادرة عن بعني ¾عتبار Oددا من املعا
  .مµظمة أ#مم املت¨دة

وقد الزتم املغرب Oىل ٕا�ر هذا التصنيف ب�µفHذ خطة معل ملعاجلة ٔ�وUه 
القصور اليت مت الوقوف Oلهيا، وذ  من �الل العمل Oىل اس;تكامل مطابقة 

عز�ز فعالية مµظوم¡ه يف جمال حماربة تبHDض أ#موال ^لمعايري اPولية، وكذا ت
وQدة معاجلة املعلومات املالية، حHث مت اعßد التعديالت ال�رشيعية 

 O13.10ىل القانون رمق  2011املطلوبة، وذ  �ملصادقة يف مس;هتل س;نة 
املغري واملمتم لقانون ماكحفة غسل أ#موال هبدف مالءم¡ه مع توصيات 

  .اEموOة املذÊورة
ايل يف اجßعها املنعقد يف شهر تبعا � ، ٔ��ذت مجموOة العمل امل

قرار يقيض �لرشوع يف مسطرة ٕاخراج املغرب من الحئته  2011فربا�ر 
السلبية، بعد ٔ�ن تÆٔكد �رباؤها من معاجلة املغرب ٔ#وUه القصور اليت تعرتي 

  .مµظوم¡ه ملاكحفة غسل أ#موال ومتويل إالرهاب
ÝHٔجÆب موقف �رباء  ٕاال ٔ�ن ٕاخراج املغرب من ا^لواحئ السلبية مت تÜسx

فريق دراسة التعاون اPويل التابع EموOة العمل املايل، وا�ي قىض بعدم 
املطابقة اللكية ^لمنظومة الوطنية ملاكحفة غسل أ#موال ومتويل إالرهاب، مع 
التوصية اخلاصة الثانية EموOة العمل املايل اليت تنص Oىل رضورة جترمي 

ة إالرهابية بغض النظر عن ارkاكب الفعل متويل الشخص إالرهايب واملنظم
إالرهايب ٔ�و Oدم ارkاكبه، وهو أ#مر ا�ي ٔ�كدته مجموOة العمل املايل �الل 

، وا�ي دعت فHه املغرب ٕاىل 2012اجßعها ا�ي انعقد يف شهر فربا�ر يف 
اختاذ تدابري الزمة العßد التعديل املتبقي Oىل مجموOة القانون اجلنايئ Oلهيا 

 .بقة ^لمعايري اPوليةمطا
  الس;يدات والسادة،

يت اس;تåابة لثالثة م¡طلبات رئDس;ية ٔÆداد مرشوع هذا القانون، يOٕان ٕا:  
ٔ�وال، مالءمة ال�رشيع الوطين ^لمعايري اPولية فî يتعلق بتجرمي غسل 

  أ#موال ومتويل إالرهاب؛
ر 5نيا، اس;تكامل تنفHذ �رامج العمل اليت الزتمت هبا احلكومة يف شه

جتاه مجموOة العمل املايل، وا�ي يتضمن مجموOة من النقاط،  2010فربا�ر 
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  من بDهنا مطابقة جترمي متويل إالرهاب مع توصيات مجموOة العمل املايل؛
5لثا، معاجلة ٔ�وUه القصور اليت 5�ٔرها التقر�ر ٔ�و 5�ٔرهتا تقار�ر تقHمي 

اب، �اصة من طرف املنظومة الوطنية ملاكحفة غسل أ#موال ومتويل إالره
فريق دراسة التعاون اPويل التابع EموOة العمل املايل، وكذا �رباء مجموOة 

  .العمل املايل ملنطقة الرشق أ#وسط وشامل ٕافريقHا
يف هذا إالطار، هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل ٕاOادة صيا»ة الفصل 

ب فعال من مجموOة القانون اجلنايئ مبا جيعل جرمية متويل إالرها 218.4
ٕارهابيا، ولو ارkك¶ت �ارج املغرب وبرصف النظر عام ٕاذا اكنت أ#موال قد 

  .اس;تعملت ٔ�و مل ùس;تعمل الرkاكب هذه أ#فعال
مبوجب هذا التعريف، فٕانه يعترب متويال لٕالرهاب القHام معدا وبÆٔي 
وس;يØ اكنت م¶ارشة ٔ�و »ري م¶ارشة بتوفري ٔ�موال ٔ�و تقدمي ٔ�و مجع ٔ�و تدبري 

و ممتلاكت، ولو اكنت مرشوOة، بHâة اس;ت�دا�ا ٔ�و مع العمل بÆٔهنا ٔ�موال �ٔ 
س�س;ت�دم لكيا ٔ�و جزئيا الرkاكب فعل ٕارهايب ٔ�و ٔ�فعال ٕارهابية ٔ�و جرمية 
ٕارهابية ٔ�و ٔ�هنا س�س;تعمل بواسطة خشص ٕارهايب ٔ�و بواسطة جامOة ٔ�و 

  .عصابة ٔ�و مµظمة ٕارهابية ٔ�و سواء وقع الفعل إالرهايب ٔ�و مل يقع
دف مرشوع هذا القانون ٕاىل توس;يع مفهوم املمتلاكت، وذ  كام هي

لDشمل ٔ�ي نوع من أ#موال وأ#مالك املادية ٔ�و »ري املادية، املنقو¹ ٔ�و 
  .العقارية، ٔ�¼ اكنت دOامهتا مبا فهيا إاللكرتونية ٔ�و الرمقية

 الس;يد الرئDس،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

Uه قصور ال�رشيع الوطين يف جمال جترمي متويل �ٕالضافة ٕاىل معاجلة ٔ�و 
إالرهاب، يبقى الهدف املتو7 من مرشوع هذا القانون هو كذ  تفادي 
¾نعاكسات الوخمية اليت قد ترتتب Oىل تنصيف املغرب مضن ا^لواحئ ا#ٔكرث 
سلبية يف QاO ¹دم اعßد التعديل املطلوب، الس;î �لâس;بة لالق¡صاد 

املايل، اليشء ا�ي قد kكون � عواقب »ري مق¶وO ¹ىل الوطين والقطاع 
صعيد املعامالت املالية اخلارجHة، يف وقت kزداد فHه احلاUة لتحسني مµاخ 

t|أ#عامل وتقوية القدرة التنافس;ية لب.  
يف هذا إالطار، جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه �الل ¾جßع أ#�ري EموOة 

، مت تصنيف املغرب 2013فربا�ر  18يف العمل املايل ا�ي انعقد ببار°س 
مضن الالحئة الرمادية القامتة، وذ  نظرا لعدم اعßده ^لتعديل املطلوب 

مما يعين ٔ�ن اEموOة قررت م¶دئيا تصنيف  ،املتعلق بتجرمي متويل إالرهاب
املغرب بصفة تلقائية يف ا^لواحئ السوداء �الل اجßعها القادم ا�ي سµDعقد 

 145.12يف QاO ¹دم املصادقة Oىل مرشوع القانون رمق  2013يف يونيو 
  . و�رشه �جلريدة الرمسية

  .شكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ونعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، وم¶ارشة نف¡ح �ب . شكرا ^لس;يد الوز�ر

  .املناقشة ؤ�رى أ#س;تاذ أ#نصاري يتقدم مبدا�لته عن فرق أ#»لبية
 Øمس فرق أ#»لبية، ٕاذن هنا  م¡د�ل أ#س;تاذ أ#نصاري مدا��

�مس فرق املعارضة ٔ�و يقدم مدا�لته كتابة، أ#خ ٔ�فر¼ط، تفضل أ#س;تاذ 
  .ٔ�فر¼ط �مس فرق املعارضة، هاذي د¼لت أ#»لبية

        ::::املس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼ط
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يد الوز�ر،
  السادة املس�شارون، 

را مرة ٔ�خرى ٔ�ن ٔ�جخل من نفيس وt�ٔ ٔ�توUه ٕاىل يف احلقHقة U�ٔدين مضط
امسحوا يل، قلت U�ٔدين مضطرا ٔ#ن ٔ�جخل من ... هاته الكرايس الفار»ة

نفيس ٔ�مام هاته الكرايس الفار»ة، وهنا ٔ�محل املسؤولية لÉٔ»لبية واملعارضة 
قلت املعارضة وأ#»لبية، حىت t�ٔ، احµا دميا Qارض�ن، ... وق¶ل قليل

  .يف املناظرة حول إالصالح اجلبايئإالخوان Qارض�ن 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل ٔ�س;تاذ ٔ�فر¼ط، هللا خيليك

        ::::املس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼طاملس�شار الس;يد عبد املا  ٔ�فر¼ط
حµا ما عندك ما تصور مµا، راه مريض فHا املوت اال ال Qارض�ن، 

وUاي، وهللا العظمي �:، ٔ�قسم �: العيل العظمي، هاذ اليش »ري فابور 
  .Oا°شو دا�
  . طيب

  الس;يد الرئDس،
  الس;يد الوز�ر،

  السادة والس;يدات املس�شار�ن،
°رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق املعارضة ملناقشة مرشوع القانون 

املتعلق  43.05يقيض بتغيري وkمتمي القانون اجلنايئ والقانون  145.12رمق 
  . مباكحفة غسل أ#موال

ف فرق املعارضة الثابتة دفاOا عن وامسحوا يل يف البداية ٔ�ن ٔ�ذÊرمك مبواق
السمل والتقدم واPميقراطية، ضدا Oىل الفساد وإالرهاب ا^;ان نعتربهام 

وقد طالبنا »ري ما مرة بتفعيل اتفاقHة . وÏان لعمØ واQدة فاسدة ومفسدة
أ#مم املت¨دة ملاكحفة الفساد، وتطبيق املبادئ اليت نصت Oلهيا يف حماربة 

  . رضييب وتبHDض أ#موالالرشوة واÛمتلص ال
وٕاذا اكن املغرب مطالب اليوم بتعديل ùرشيعاته يف جمال ماكحفة غسل 
أ#موال ومتويل إالرهاب ^لمعايري اPولية حىت ي�س;ىن � تفادي تصنيفه مضن 
الالحئة الرمادية القامتة ٔ#ن �يق »ري درUة �ش نوصلو �يك الالحئة 

O ه ٕاىل السوداء، اليت لها انعاكسات سلبية¶âىل ¾ق¡صاد الوطين، فٕاننا ن
رضورة التطبيق السلمي ملق¡ضياته، وٕاننا ٕاذ نتفهم دواعي ¾س;تعåال ا�ي 
تطلبت املصادقة Oىل هذا املرشوع، فٕاننا نâ¶ه احلكومة مرة ٔ�خرى يك ال 
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�كون تطبيق هذا القانون مد�ال لتåاوزات متس احلقوق أ#ساس;ية 
ر اخلار? وتدفق أ#موال النظيفة، جراء ^لمواطنني، ٔ�و احلد من ¾س�<

  .اخللط ا�ي ميكن ٔ�ن ي�سÜب فHه سوء تطبيق هذا القانون
ويف أ#�ري، ندعو احلكومة ٔ�ن تÆٔ�ذ مالحظات اEلس الوطين حلقوق 
إال�سان بعني ¾عتبار، �اصة دعوته ملراجعة شامØ ^لقانون اجلنايئ، وذ  

، �اصة مهنا املتعلقة �حلقوق Oىل ضوء مالءم¡ه مع مق¡ضيات اPس;تور
واحلر¼ت أ#ساس;ية من Ïة، ومع مكوtت القانون اPويل حلقوق إال�سان 

  .والقانون اPويل إال�ساين من Ïة 5نية
كام ندعو ٕاىل مراجعة القانون املتعلق مباكحفة إالرهاب ومعاجلة ٔ�وUه 

  . القصور اليت ٔ��¢هتا املامرسة
قضا¼ املصريية ببالدt، فس;نصوت �ٕالجياب ونظرا الرتباطنا العضوي �ل

  . Oىل هذا املرشوع
 .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا ^لس;يد املس�شار

  :هبذا نâ¡قل ٕاىل التصويت Oىل مواد املرشوع، هام ماد÷ن فقط
ٕاجامع، ال ممتنع : املوافقون ،، عفوا ٕاجامع8املوافقون ٔ�عتقد  :1املادة 

  .وال معارض لهذه املادة
  .ٕاجامع: 2دة املا

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم¡ه ^لتصويت 
يقيض  145.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Oىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق مباكحفة  43.05بتغيري وkمتمي مجموOة القانون اجلنايئ والقانون رمق 
  . غسل أ#موال �ٕالجامع
 .و¢رفع اجللسةو¢رفع اجللسةو¢رفع اجللسةو¢رفع اجللسة ،وهبذا ¢هن@ي ٔ�شغالنا

        ::::ك¡وبة اليت سلمت ^لرئاسةك¡وبة اليت سلمت ^لرئاسةك¡وبة اليت سلمت ^لرئاسةك¡وبة اليت سلمت ^لرئاسةاملدا�الت امل املدا�الت امل املدا�الت امل املدا�الت امل 

1111(((( Øمدا�Øمدا�Øمدا�Øالفريق احلرالفريق احلرالفريق احلرالفريق احلريكيكيكيك � � � �مسمسمسمس فرق أ#»لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق  فرق أ#»لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق  فرق أ#»لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق  فرق أ#»لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق     مدا�
        ....يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةيتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةيتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةيتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية    131.12131.12131.12131.12

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
أ#»لبية ملناقشة مرشوع قانون رمق °رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق 

  .وا�ي يتعلق مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية 131.12
°رشفµا يف فرق أ#»لبية ٔ�ن �سåل ٔ�مهية هذا املرشوع انطالقا من Êونه 
 Ñت î;س;تور اجلديد ^لمملكة، والسPاء يف ٕاطار تفعيل ٔ�حاكم اU

والس;بعني، ا�ي ٔ�قر الطابع الالمركزي املنصوص Oلهيا يف الفصل الواQد 
^لتنظمي الرتايب ^لمملكة القامئ Oىل Ïوية م¡قدمة يف ٕاطار اPو¹ املوQدة 

  .املطبوOة بوQدة الرتاب والوطن
كام �سåل ٔ�مهية هذا املرشوع ٔ�يضا لكونه �رkكز Oىل املك�س;بات اليت 

نظاما يقوم مت حتقHقها يف جمال الالمركزية Oىل مدى عقود، واليت ٔ�فرزت 
Oىل ثالث مس;تو¼ت م¡اكمØ من امجلاOات الرتابية، وذ  بغية kرمجة 
اخليار املغريب Ûمنوذج اPميقراطية املبارشة ذات املقاربة الشمولية وال�شارÊية 
و¾س;تåابة النتظارات املواطنني يف خمتلف املياد�ن ¾ق¡صادية 

ل لتدبري الشÆٔن احمليل و¾جßعية والثقافHة والبيHáة وتوفري رشوط ٔ�فض
  .والعمل Oىل حتديث البHâات إالدارية ^|و¹ وفق تنظمي فعال وtجع

  الس;يد الرئDس،
ٕاننا يف فرق أ#»لبية �ش;يد ٔ�يضا هبذا املرشوع لكونه ي�Hح ٕاماكنية 
الطعن يف ٔ�ي تقس;مي خمالف ^لمعايري اليت ينص Oلهيا، وذ  قصد احلد من 

ع الرتايب، كام �ش;يد ٔ�يضا بتعهد احلكومة التحمك يف معلية تطو�ر التقطي
�عßد مقاربة ùشاورية وùشارÊية مع الفاOلني الس;ياس;يني مبناس;بة ¾نتقال 

ىل املرØQ املتعلقة بصيا»ة النصوص التطبيقHة الالزمة لت¨ديد Oدد إ 
  .امجلاOات الرتابية ونفوذها الرتايب

س;ياس;ية ملضامني يف نفس الس;ياق، �سåل ٔ�مهية أ#بعاد التنظميية وال 
هذا املرشوع، واليت ميكن ا�زتالها يف املراهنة Oىل تقريب القرار من 

وهذا التوUه . مس;تعمليه حمليا وÏو¼ يف ٕاطار تالزم الالمركزية والالمتركز
جيعلنا �س;تعåل احلكومة ملواÊبة هذا املرشوع القانوين مبيثاق الالمتركز 

سسات ¾نت�ابية بنقل القرار ٔ�رضية ملصاح¶ة البHâات إالدارية واملؤ 
وصناعته حمليا وÏو¼، وكذا بµÜاء املزيانية العامة والنظام اجلبايئ Oىل ٔ�ساس 

  .Ïوي
تفاOلنا إالجيايب مع هذا املرشوع  -كفرق أ#»لبية  -للك ما س;بق، نؤكد 

 .وتÊٔÆيدt ^لتصويت إالجيايب Oليه، وا�ي حظي �ٕالجامع يف ا^لجنة ا%تصة

يتعلق يتعلق يتعلق يتعلق     131.12131.12131.12131.12مدا�Ø فريق أ#صا¹ والعامدا�Ø فريق أ#صا¹ والعامدا�Ø فريق أ#صا¹ والعامدا�Ø فريق أ#صا¹ والعارصرصرصرصة يف مرشوع قانون رمق ة يف مرشوع قانون رمق ة يف مرشوع قانون رمق ة يف مرشوع قانون رمق  ))))2222
        ....مببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةمببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةمببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابيةمببادئ حتديد اPوا`ر الرتابية ^لجامOات الرتابية

نود �مس فريق أ#صا¹ واملعارصة ٔ�ن ¢مثن هذه املبادرة  ،يف البداية
يتعلق مببادئ  131.12ال�رشيعية املمتثØ يف عرض مرشوع قانون رمق 

Pات الرتابيةوا`ر الرتاحتديد اOبية ^لجام  
ب ٔ�جµدة زمµية واحضة Pى ن كنا �سåل حىت وقت قريب غياوإ 

، بل وQا¹ ¾نتظار اليت �لفها ختبط احلكومة جراء اف¡قادها احلكومة
لتصور معيل ملت�لف القوانني التنظميية املؤطرة لالس;تحقاقات ¾نت�ابية 

tلهيا بالدO اليت س;تق¶ل.  
اليت حيظى هبا هذا املوضوع ا�ي اكن وس;يظل وال خيفى Oليمك أ#مهية 

جراء همينة احلكومة Oىل  ،�رC بظال� Oىل خمتلف النقاشات الس;ياس;ية
ليت طوار العملية ¾نت�ابية بتفاصلهيا اPقHقة ومعطياهتا احلامسة اخمتلف �ٔ 

  .س;يايسس;متكهنا من التحمك �ملشهد ال 
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رب ٕاQداث قطيعة لقد كنا نعتقد ٔ�ننا قطعنا ٔ�شواطا م¡قدمة Oىل د
متاش;يا وخمتلف الشعارات اليت  ،حقHقHة مع لك هذه املامرسات املاضوية

ام اس;تêáار جند ٔ�نفس;نا مرة ٔ�خرى ٔ�م - مع أ#سف - لكµنا ،رفعهتا احلكومة
لعملية ¾نت�ابية اليت طاملا طالبنا ٔ�ن احلكومة مبجمل مراQل ؤ�طوار ا

أ#ساس;يني، ويف مقدمهتم kكون حمط مشاورات ق¶لية مع خمتلف الفاOلني 
صاصات اPس;تورية، يا وجحم ¾خ¡متاش;  ،بطبيعة احلال املؤسسة ال�رشيعية

  .اململكة اجلديد راليت ٔ�ولكت لها مبق¡ىض دس;تو 
ة يل فعن ٔ�ي تزنيل سلمي ^|س;تور يف ظل همينة احلكومة Oىل العم 

ملؤسسة يس اكق¶ليا وٕارشافا بعد¼ دون ٔ��ر يذÊر لفاOل ٔ�سا ا¾نت�ابية ٕاOداد
فقط Oىل نص معد سلفا يف غياب ٕارشاك  التÆٔشريمهنا  اليت �راد ،ال�رشيعية

Eمل العملية واحض يف وضع اخلطوط الكربى واحملاور أ#ساس;ية 
  !¾نت�ابية؟

 - قاش احلقHقي مل يف فريق أ#صا¹ واملعارصة ٔ�ن ينصب النÆٔ قد كنا نل
نت�ايب اليت طاملا Oىل ٔ�سس معلية التقطيع ¾ -النقاش العلمي املعمق 

د من التحمك املطلق ¨ون ^لبنا برضورة ٕاصدار التقطيع ¾نت�ايب بقانل طا
وذ  يف  ة يف اخلريطة الرتابية ويف Qدود اPا`رة ¾نت�ابية،لٕالدارة الرتابي

tميقراطية ا�ي س;يظل يف نظرPائبا  ٕاطار التزنيل العميل ملفهوم املشاركة ا«
ملسعى احلكومة احلقHقي لالنفراد و¾س;تêáار بل  ارمبعن الفاOلني احلكومHني 

  .والتحمك يف املشهد واخلريطة الس;ياس;ية
 وهو اخليار ،اهنت Oليه بالدtمام انتاكسة حقHقHة خليار طاملا ر ٕاننا �ٔ 

س;î عندما �كون أ#مر Oىل Oالقة xشÆٔن وطين Oىل  ،اPميقراطي ال�شاريك
   .أ#مهيةدرUة Êبرية من 

Hميقراطي احلقPادة النظر  يقٕان ¾نتقال اOىل احلكومة ٕاO يفرض اليوم
Pميقراطية  تÆٔسDسايف طبيعة العالقة والواج¶ة بDهنا وبني املؤسسة ال�رشيعية 

  .ùشارÊية
  الس;يد الرئDس،

Øست �لعملية السهD¹ٔ التقطيع الرتايب معليا لÆفه@ي  ،من املؤكد ٔ�ن مس
ف حبسب الظروف وتتعارض يف كثري من تتحمك فهيا Oدة اعتبارات ختتل

اكنت Qارضة يف التقطيع احلايل  ،و¾جßعي ¾ق¡صاديمع الواقع  أ#حHان
هنا امجلاOات الرتابية Oرب واليت ٔ��نت عن Oدة اخ¡الالت ٔ�صبحت ùشكو م

اص الك¶ري يف العديد من التجهزيات واملرافق ¾جßعية اليت حيتاÏا اخلص
د الاكفHة اليت تتطلهبا التمنية احمللية، مما جيعلها جامOات الساكن وغياب املوار 

تعمتد يف ùس;يريها وتدبري شؤوهنا Oىل ٕامدادات اPو¹، ومن مت تبعيهتا 

  .املطلقة لها
ٕان التقطيع الرتايب °شلك مف¡اح جناح للك kمنية حملية شامØ حول ٔ�ي 

ايب ٔ�داة لتعبئة Eال الرت ا ، وذ  Oرب جعلتصور مس;تق¶يل ^لجامOات الرتابية
 املوارد املالية ^لجامOة و�لق kمنية اق¡صادية وتفعيل خمططاهتا ال�رشيعية

وٕاخراÏا حلزي الوجود وممارسة اكمل صالحHاهتا واخ¡صاصاهتا كفاOل قرب 

  .^لتمنية ¾جßعية و¾ق¡صادية، مضن مقاربة مشولية %تلف الت¨د¼ت
وعن مدى ٔ�مهية اPور  و�رجوعنا ٕاىل مق¡ضيات اPس;تور اجلديد،

الفعال ا�ي t�ٔطه �مجلاOات الرتابية يف تفعيل الس;ياسة العامة ^|و¹ ويف 
ٕاOداد الس;ياسات الرتابية، فٕاننا ملزمون �س;تحضار هذا اPور الفعال من 
Ïة، ووضع تقطيع kرايب يالمئ منوذج اجلهوية واPميقراطية واحلاكمة احمللية 

الالمتركز ا�ي لن يتحقق ٕاال بوضع �ٓليات  والقرب من املواطن وùرسيع
تتåىل يف حمددات وظيفHة والتاكمل والتوازن والتضامن والتنافس 

  .والتعددية والتنوع
ٕاننا نتو7 من التقطيع الرتايب املق¶ل، ظهور جماالت توفر أ#رضية 
املالمئة لتÆٔسDس جامOات kرابية بتقس;مي kرايب �راعي اخلصوصيات اجلهوية، 

 التåا�س ا^لغوي واجلغرايف والتارخيي، ويدمع الوظائف ¾ق¡صادية م¶ين Oىل
و¾جßعية مبوارد مالية مس;تقØ، حىت kكون امجلاOات الرتابية فاOال 

  .ٔ�ساس;يا يف حتقHق kمنية شامØ ووس;يØ لالق¡صاد
وللك هاته ¾عتبارات السالفة ا�Êر، نصوت �ٕالجياب Oىل هذا 

  . املرشوع قانون

2222 ( ( ( (Øمدا�Øمدا�Øمدا�Øدة والتعادلية     الفريق ¾س;تقاليلالفريق ¾س;تقاليلالفريق ¾س;تقاليلالفريق ¾س;تقاليل    مدا�Qدة والتعادلية ^لوQدة والتعادلية ^لوQدة والتعادلية ^لوQيف يف يف يف     ����مسمسمسمس فرق أ#»لبية فرق أ#»لبية فرق أ#»لبية فرق أ#»لبية^لو
يقيض بتغيري وkمتمي القانون يقيض بتغيري وkمتمي القانون يقيض بتغيري وkمتمي القانون يقيض بتغيري وkمتمي القانون     145.12145.12145.12145.12مµاقشة مرشوع القانون رمق مµاقشة مرشوع القانون رمق مµاقشة مرشوع القانون رمق مµاقشة مرشوع القانون رمق 

    ....املتعلق مباكحفة غسل أ#موالاملتعلق مباكحفة غسل أ#موالاملتعلق مباكحفة غسل أ#موالاملتعلق مباكحفة غسل أ#موال    43.0543.0543.0543.05والقانون رمق والقانون رمق والقانون رمق والقانون رمق     اجلنايئاجلنايئاجلنايئاجلنايئ

  الس;يد الرئDس احملرتم،
  الس;يد الوز�ر احملرتم،

  الس;يدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
فين �مس أ#»لبية، مµاقشة موضوع �لغ أ#مهية، هيدف ٕاىل ٕاغناء °رش 

الرتسانة القانونية ببالدt واس;تåابة لتطلعات املرØQ، يف ٕاطار مرشوع 
 43.05يقيض بتغيري وkمتمي القانون اجلنايئ والقانون رمق  145.12القانون رمق 

  .املتعلق مباكحفة غسل أ#موال
  الس;يد الرئDس احملرتم،

 ميكن ال اليت اPولية القضا¼ من أ#موال غسل شك ٔ�ن قضيةال 
 يف املالية واجلرامئ أ#موال غسل ظاهرة تنامت فقد حمدد، ب| يف حرصها

 التطور ٔ�دى كذ  .اPويل املال ٔ�سواق وتطور ومنو العوملة ظل
والعائدات  أ#موال نقل ùسهيل ٕاىل واملرصفHة املالية ^لعمليات ¾لكرتوين

tجتة عن  ؤ�هنا أ#موال هذه وجعل املنظمة، اجلرمية معليات عن ةالناجت
الوطنية  املوارد يف تؤ�ر أ#موال هذه حركة ؤ�صبحت مرشوOة، مصادر
 يف و�اصة والس;يايس و¾جßعي ¾ق¡صادي ¾س;تقرار وهتدد واPولية
 جمال يف احملدودة وإالماكtت الناش;ئة، ¾ق¡صاد¼ت النامHة ذات الب|ان
  .الظاهرة هذه ماكحفة

 الس;يد الرئDس احملرتم،
 خطرية هبا من تداعيات �رتبط وما إالرهاب متويل ظاهرة ان�شار ٕان
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 ظهور ٕاىل ٔ�دى العام، أ#من وهتديد ا#ٓمµني الساكن kرويع kمتثل ٔ�ساسا يف
 الظاهرتني هاتني ملاكحفة اPولية واملعايري املبادئ وتÜين ٕالرساء احلاUة

 بل عبور، مµاطق العامل من معنية مµاطق بل ،ب|اt حضتو�ٔ  .اخلطريتني
 الصفقات من العديد Ûمتر�ر طريقا ومصارفها املالية مؤسساهتا واس;تغلت
 مµاس;بة ؤ�دوات �ربات وجود Oدم xسÜب ذ  ،القذرة وأ#موال املش;بوهة
 اليت واملبتكرة احلديثة أ#ساليب ٕاىل ٕاضافة ،العمليات تÑ مêل لكشف

 من Oليه القضاء ميكن خطًرا ùشلك اليت إالرهابية املنظامت Ñت ùس;ت�د�ا
 تنظîت ٕاقامة فكرة طرح عهنا، مما اÛمتويل طرق قطعمع  مالحق¡ه �الل
 واQدا °سعى kك¡ال مبجموعها ùشلك اليت اPول من مجموOة ùشمل دولية

 Êوس;يØ اPول تÑ يف املتبعة وإالجراءات الس;ياس;يات توحHد �الل من
 القذرة أ#موال هذه دخول عن الناجتة ¾خ¡الالت من اق¡صاداهتا محلاية

 ^لقضاء Oاملًيا الظاهرة هذه ماكحفة بÆٔمهية ٕامياهنا ٕاىل ٕاضافة خروÏا، ورسOة
 من الكêري Ûمنو مµاس;بة بؤرة من متثÝ وما واPولية إالقلميية نتاجئها Oىل

سارت يف هذا املنحى إالرهابية، واكن ب|t املغرب من اPول اليت  املنظامت
 Øولية ذات الصPات اHة من االتفاقOىل مجموO جتىل ذ  يف املصادقة

وقانون  43.05قانون رمق (وكذ  تÜين قوانني تتعلق مباكحفة غسل أ#موال 
13.10 .(  

  الس;يد الرئDس احملرتم،
ولتÊٔÆيد هذا املنحى والوفاء �اللزتامات اPولية ومواÊبة اجلهود الرامHة 

بقة املنظومة الوطنية يف ٕاطار ماكحفة غسل أ#موال ومتويل إالرهاب ملطا
  عن طريق اعßد التعديالت ال�رشيعية والتنظميية املالمئة مع أ#�ذ بعني 

¾عتبار حقوق وحر¼ت أ#فراد وامجلاOات املنصوص Oلهيا دس;تور¼، Uاء 
ايئ والقانون رمق املغري واملمتم EموOة القانون اجلن 145.12مرشوع قانون رمق 

املتعلق مباكحفة غسل أ#موال، وهو مرشوع قانون �روم معاجلة  43.05
تتåىل ٔ�ساسا يف  ،ٔ�وUه القصور اليت تعرتي املنظومة القانونية يف هذا اEال

جتعل جرمية متويل  ،من مجموOة القانون اجلنايئ 218- 4ٕاOادة صيا»ة الفصل 
املغرب، وسواء وقع الفعل إالرهايب  إالرهاب فعال ٕارهابيا ولو ارkك¶ت �ارج

ٔ�و مل يقع، وبغض النظر عن ما ٕاذا اكنت أ#موال قد اس;تعملت فعال 
  .الرkاكب هذه أ#فعال ٔ�و مل ùس;تعمل

  الس;يد الرئDس احملرتم،
ٕان هذا املرشوع قانون لبنة ٕاضافHة يف بناء نظام مايل حمصن وم¡ني يف 

درة من Pن احلكومة ùس;تحق �دمة التمنية ¾ق¡صادية و¾جßعية وم¶ا
التمثني والتنويه ملا ت�سم به من اجلدية واجلرٔ�ة يف حماربة الفساد وùسوية مجيع 

 Oىل ظامللفات اخلطرية العالقة مبåال غسل أ#موال وإالرهاب ^لحفا
  . وما يرتتب عهنا من تداعيات خطرية ¾ق¡صادي و¾جßعي ¾س;تقرار

شÆٔنه سد الثغرات القانونية اليت صنفت كام ٔ�ن هذا املرشوع قانون من 
املغرب مضن الالحئة الرمادية، و�لتايل س;يرتتب عنه احلفاظ Oىل الثقة 
وٕارساء نظام مايل مس;تقر وم¡نايم أ#مر ا�ي يؤ�ر ٕ�جيابية Oىل مس;توى 

  .¾س�<ر أ#جµيب �ملغرب

ب واعتبارا للك هذه املعطيات، فٕاننا يف فرق أ#»لبية نصوت �ٕالجيا
 .Oىل هذا املرشوع قانون


