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        222294949494رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014ٔ��ريل  30( هـ 1435 ا#ٓخرةجامدى من  30 أ#ربعاء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
املس�شار السHيد محمد فضييل، اخلليفة الثاين لرئ=س جملس : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  .املس�شار�ن
ثالث ساNات واثSTان وعرشون دقKقة، ابتداء من الساNة : التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

Xقة السادسة والعرش�ن زوKقZالوا]دة وا.  
  :اZراسة والتصويت Nىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل[دول أ#عامل

 مرشوع النظام اZاdيل cلس املس�شار�ن؛: ٔ�وال -

يتعلق oحملمكة اZسHتورية،  066.13مرشوع قانون تنظميي رمق : hنيا -
 واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

املتعلق  016.89ن رمق يتعلق oلقانو 65.12مرشوع قانون رمق : hلثا -
مبزاوw xنة الهندسة املعامرية وٕا]داث هيئة املهندسني املعامريني 

 الوطنية، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق مب|لس املنافسة، واحملال Nىل  20.13مرشوع قانون رمق : رابعا -
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة،  104.12مرشوع قانون رمق  :dامسا -
 واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات  42.12مرشوع قانون رمق : سادسا -
 املالية، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

وق املتعلق حبق 2.00ب�متمي القانون رمق  79.12مرشوع قانون رمق : سابعا -
 املؤلف واحلقوق اcاورة، واحملال Nىل اcلس من جملس النواب؛

يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx  115.13مرشوع قانون رمق : hم�ا -
الشامل واجلنوب وٕا]داث جلنة dاصة مؤقSة، واحملال Nىل جملس 

 املس�شار�ن من جملس النواب؛

من قانون رمق  12ملادة ب�متمي ا 109.13مرشوع قانون رمق : �سعا وd�ٔريا -
املتعلق oلتربع oٔ#عضاء وأ#�س|ة ال�رشية وd�ٔذها وزرعها،  16.98

  .وابواحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس الن

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

    ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةاملس�شار السHيد محمد فضييل، رئ=س املس�شار السHيد محمد فضييل، رئ=س املس�شار السHيد محمد فضييل، رئ=س املس�شار السHيد محمد فضييل، رئ=س 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .لسةN�ٔلن عن افSتاح اجل 
  حرضات السادة الوزراء احملرتمون،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خيصص اcلس هذه اجللسة ��راسة والتصويت Nىل النصوص 

  :ال�رشيعية التالية

 مرشوع النظام اZاdيل cلس املس�شار�ن؛: ٔ�وال -

يتعلق oحملمكة اZسHتورية،  066.13مرشوع قانون تنظميي رمق : hنيا -
 ال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛واحمل

املتعلق  016.89يتعلق oلقانون رمق  65.12مرشوع قانون رمق : hلثا -
مبزاوw xنة الهندسة املعامرية وٕا]داث هيئة املهندسني املعامريني 

 الوطنية، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

مب|لس املنافسة، واحملال Nىل يتعلق  20.13مرشوع قانون رمق : رابعا -
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة،  104.12مرشوع قانون رمق  :dامسا -
 واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات  42.12مرشوع قانون رمق : سادسا -
 �ن من جملس النواب؛املالية، واحملال Nىل جملس املس�شار 

املتعلق حبقوق  2.00ب�متمي القانون رمق  79.12مرشوع قانون رمق : سابعا -
 املؤلف واحلقوق اcاورة، واحملال Nىل اcلس من جملس النواب؛

يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx  115.13مرشوع قانون رمق : hم�ا -
ل Nىل جملس الشامل واجلنوب وٕا]داث جلنة dاصة مؤقSة، واحملا

 املس�شار�ن من جملس النواب؛

من قانون رمق  12ب�متمي املادة  109.13مرشوع قانون رمق : �سعا وd�ٔريا -
املتعلق oلتربع oٔ#عضاء وأ#�س|ة ال�رشية وd�ٔذها وزرعها،  16.98

  . واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب
يت Nىل مرشوع ٕاذن، نبدٔ�، �سHهتل هذه اجللسة Zoراسة والتصو 

  .النظام اZاdيل cلس املس�شار�ن
وق¤ل ٔ�ن نبدٔ� يف املرشوع أ#ول، ٔ�عطي اللكمة �لسHيد ٔ�مني اcلس 

  .لي¦رب¥ مبا [د من مراسالت وقرارات

        ::::املس�شار السHيد محيد ©وسكوس، �ٔمني اcلساملس�شار السHيد محيد ©وسكوس، �ٔمني اcلساملس�شار السHيد محيد ©وسكوس، �ٔمني اcلساملس�شار السHيد محيد ©وسكوس، �ٔمني اcلس
  .شكرا السHيد الرئ=س

يني [الx الصادر بعد تع  935.14بناء Nىل قرار اcلس اZسHتوري رمق 
امل°، نرصه هللا، السHيد Nيل سامل الشاكف، رئ=س جلنة اخلارجKة واحلدود 
واملناطق احملت� واZفاع الوطين سابقا Nامال Nىل عامx احملمدية ز¥تة، 
توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراس� من السHيد رئ=س الفريق 

لفقKه، رئ=سا Xشرتايك، يقرتح من dاللها تعويض السHيد عبد الوهاب ب 
  .�لجنة املذ©ورة، dلفا �لسHيد Nيل سامل الشاكف

  .شكرا السHيد الرئ=س
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        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لسHيد أ#مني

. اللكمة ا#ٓن ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان لتقدمي التقر�ر
  .تفضل السHيد الرئ=س. أ#سHتاذ حكمي بTشامش

        ::::السHيد املس�شار حكمي بTشامشالسHيد املس�شار حكمي بTشامشالسHيد املس�شار حكمي بTشامشالسHيد املس�شار حكمي بTشامش
  .السHيد الرئ=س احملرتمشكرا 

  السHيد الرئ=س،
oمس فرق املعارضة، مجيعها، ¹�ٔمتس من الرئاسة طبقا ملقSضيات النظام 
: اZاdيل �لم|لس حسب مرشوNني من �ر¥مج هذه اجللسة ال�رشيعية

أ#ول يتعلق مبرشوع النظام اZاdيل، والثاين يتعلق مبرشوع القانون املرتبط 
  .o160.12لهندسة، 

  الرئ=س،السHيد 
فÄ يتعلق oملرشوع أ#ول دÃل النظام اZاdيل، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد oمس 
فرق املعارضة ٔ�ن ٔ�ملنا اكن وما �زال هو ٔ�ن ÇهنÅي م�ذ زمن ٔ�ن نTهتÅي من 
مرشوع مالءمة النظام اZاdيل cلس املس�شار�ن مع مقSضيات اZسHتور 

العدل وال�رشيع  اجلديد، وËشهد ذا©رة اcلس واحملارض دÃل اجNÉات جلنة
املتعددة اليت خصصت ملناقشة ومراجعة جوانب خمتلفة من النظام اZاdيل 
القامئ ]اليا، ذا©رة اcلس Ëشهد بÏٔن فرق املعارضة وكذÎ ٕاخواننا يف فرق 
أ#Óلبية اشHتغلوا بÏٔقىص در[ات اجلدية من ٔ�[ل مراجعة النظام اZاdيل مبا 

كن اليوم هناك س�¤ان Nىل أ#قل يتالءم مع مقSضيات النظام اجلديد، ول
  : يدعواننا ٕاىل حسب هذا املرشوع من �ر¥مج [لسة اليوم

أ#ول ٔ�ن هناك مسHت|دات قانونية وردت يف مرشوع القانون التنظميي 
املتعلق oحملمكة اZسHتورية، مل يمت Xن�¤اه ٕا¹هيا يف ٔ�شغال مراجعة النظام 

وع نظام املراجعة، وخصوصا ما اZاdيل، ومل جير تضميهنا وتÏٔطريها يف مرش 
اجلانب  -وهذا مسHت|د [اء به اZسHتور اجلديد  -يتعلق oجلانب ا�يل ©هيم 

ا�يل ©هيم انت¦اب جملس املس�شار�ن وجملس النواب، ولكن اح�ا نتلكم عن 
ٓ جملس املس�شار�ن وثالثة ٔ�عضاء يف احملمكة اZسHتورية، Ãك  أ#سHتاذ  �

ين مل يمت تÏٔطريه يف املرشوع اÙي بني أ#نصاري، وهاذ املسHت|د القانو
ٔ�يد�مك املزمع عرضه �لمناقشة والتصويت، وهذا من oب جتويد النص، ومن 
oب تقدمي ٕاسهام مدروس ومعد بعناية، هذا يدفعنا ٕاىل طلب حسب هذا 

  .املرشوع من [لسة اليوم
هناك س�ب hين وهو ٔ�ن احلكومة احملرتمة، يف خشص رئ=سها ويف 

ز�ر االتصال، رفعوا دعوى ٔ�مام احملامك إالدارية اÝتصة خشص السHيد و 
�لنظر يف دعوى ٕالغاء قرار صدر عن الهيÏٔة العليا لالتصال السمعي 
البرصي، وهيم ٔ�]د اجلوانب املفصلية يف النظام اZاdيل، ومن oب ا]رتام 
املؤسسات Nلينا ٔ�ن نSTظر ماذا سHيكون Nليه رٔ�ي احملمكة إالدارية يف هذا 

وع، حىت Çمتكن مجيعا من d�ٔذه يف احلسHبان عند صياÓة املسودة املوض

  .ا¹هنائية ملرشوع النظام اZاdيل، هذا فÄ خيص املرشوع أ#ول
املرشوع الثاين كذÎ انطالقا من مقSضيات النظام أ#سايس، تنطلبو 
حىت هو ي�سحب من �ر¥مج [لسة اليوم، وهيم مرشوع القانون املتعلق 

الوhئق . ]دث وا]د اخللل يف �رجمة هذا املرشوعٔ�يضا  ،oلهندسة
احملارض، السHيد الرئ=س، ا�يل بني ٔ�يدينا Ëشري ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع اكن قد 
�رمج ملناقشHته والتصويت Nليه يف ا�لجنة اÝتصة يف �رخي معني، فٕاذا هبذا 
التارخي يغري يف غف� من Ó�ٔلبية ٔ�عضاء ا�لجنة اÝتصة، وهو ما äسHتوجب 

  .ا حسبه من �ر¥مج اليومٔ�يض
xيد الرئ=س، بدون ٕاطاHوشكرا، الس .  

            .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

ٕاذا ٔ�عطي اللكمة �لسHيد رئ=س جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان 
املتعلق oلهندسة املعامرية ٔ�و يف القانون  65.12 يف موضوع املرشوع
  اZاdيل ٔ�و هام معا؟

        ::::دخKلدخKلدخKلدخKلاملس�شار السHيد معر �ٔ املس�شار السHيد معر �ٔ املس�شار السHيد معر �ٔ املس�شار السHيد معر �ٔ 
  .فقط يف النظام اZاdيل

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
مبا ٔ�ن رئ=س ا�لجنة è أ#سHبقKة يف تناول اللكمة طبقا �لقانون اZاdيل، 

  .سTسHمتع مجيعا ٕاىل السHيد رئ=س جلنة العدل

        ::::املس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKل
  .شكرا السHيد الرئ=س

رتح ومن فقط يف موضوع مقرتح قانون النظام اZاdيل، �كون هذا املق
حنن يف ا�لجنة نتفهم ما [اء . مضنه املقرت]ات واملشاريع اليت ¥قشHهتا ا�لجنة

به السHيد رئ=س الفريق وإالخوة السادة رؤساء الفرق املعارضة بصفة dاصة 
لطلب تÏٔجKل هاذ املرشوع ٕاىل [لسة قادمة، ومن بني أ#سHباب، من 

مس موضوع احملمكة  طبيعة احلال، اليت ٔ�شاروا ٕا¹هيا هو Nدم تطرق ٔ�و Nدم
اZسHتورية حبلهتا اجلديدة يف النظام اZاdيل، بل oلعكس، oلTسHبة �لامدة 

- Nىل ما ٔ�ظن املدر[ة ]اليا يف النظام اZاdيل اجلديد واÙي موجود  270
تطرق ٕاىل هذا املوضوع، من طبيعة احلال، من بعد املناقشة  - التقر�ر ٔ�ماممك

�لجنة وان�íاق ا�لجينة اليت مت ËشكKلها ومن بعد كذÎ تدارس املوضوع يف ا
من مجيع الفرق ومن مجيع اcموNات املكونة �لم|لس، تطرق�ا ٕاىل هذا 
املوضوع ق¤ل أ#وان وبناء كذN Îىل املرشوع هاذ القانون التنظميي اÙي 

  .هيم احملمكة اZسHتورية
 ؤ�ملنا بطبيعة احلال يف اجللسات املق¤�، يمت املصادقة Nىل النظام

اZاdيل ونSTقل ٕاىل املر]� املق¤� ا�يل �كون هاذ النظام اZاdيل اجلديد 
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ا�يل، من طبيعة احلال، حنت من طرف امجليع، حيل مجيع إالشاكليات 
  .املطرو]ة ]اليا يف جملسHنا واليت نتخبط فهيا من ]ني #ٓخر

  .شكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا

 225و املوضوع املنصوص Nليه يف املادة ٕاذن سÏٔعرض النصني معا، وه
من القانون اZاdيل، ٕالر[اعهام ٕاىل ا�لجن اÝتصة من ٔ�[ل تعميق اZراسة 

  .وٕاNادة ٕار[اعهام ٕاىل اجللسة العامة

        ::::س�شار السHيد معر ٔ�دخKلس�شار السHيد معر ٔ�دخKلس�شار السHيد معر ٔ�دخKلس�شار السHيد معر ٔ�دخKلامل امل امل امل 
 òKٔجÏيل، طلب السادة رؤساء فرق املعارضة تdاZخيص النظام ا Äف

وع القانون اÙي هيم الهندسة املعامرية، فÄ خيص مرش . ٕاىل [لسة الحقة
  .طلبوا عودته ٕاىل ا�لجنة، هناك فرق

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
أ#سHتاذ أ#نصاري  ..ٕاذن اللكمة لٔ~سHتاذ بTشامش لتوضيح أ#مر

  .تفضل

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
 زمKاليت، 

  زماليئ أ#عزاء،
ضة، ©رؤساء لفرق املعارضة، دون ٔ�ن ٔ�طيل Nليمك، حنن يف فرق املعار 

وهذا قد ¥قشHناه يف ندوة الرؤساء ٔ�مس، حبضور حىت ممثيل فرق أ#Óلبية، 
وقد ٔ�وحضنا ٔ�مام امجليع أ#سHباب، وNللنا ملاذا نتقدم هباذ الطلب اليوم ٔ�مام 

 Îر[اع كذoٕ لس املوقر، والقايضcيد الرئ=س  -اHٕار[اع  - وامسح يل، الس
  :ىل ا�لجنة، ٔ#ن هناك مسHت|داتمرشوع النظام اZاdيل إ 

املسHت|د أ#ول وهو اÙي رش]ه زمKيل أ#سHتاذ بTشامش، وهناك 
مسHت|د �ٓخر وهو ا#ٓن سHنصوت بعد ذN Îىل القانون التنظميي املتعلق 

  . oحملمكة اZسHتورية
Óا لتنظمي انت¦اoت ثالث ٔ�عضاء من طرف اوقد الحظنا ٔ�ن هناك فر 

 HسZنا املوقر يف احملمكة اHٕاىل بعض جملس Îٕالضافة كذo ،تورية
  . XخSالالت اليت لوحظت يف �ٓخر حلظة

وليك �كون النظام اZاdيل مS|اوo مع طمو]اتنا كنظام داdيل حيل 
مجيع إالشاكليات، ارتÏٔينا ٔ�ن نتقدم هبذا الطلب، ؤ�عتقد ٔ�نه ل=س هناك ٔ�ي 

  .رئ=س فريق قد Nارض ذÎ يف ندوة الرؤساء
مرشوع النظام اZاdيل ومرشوع القانون ٕاذن اح�ا Çمتسك oٕر[اع 

  .كذÎ اÙي رشح حKثيات ذÎ الزمKل أ#سHتاذ بTشامش
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا السHيد الرئ=س

يمت فقط Nىل مسHتوى  هذا ما ٔ�ردت توضيþه، تÏٔجKل املناقشة
  . املكSب، ٔ�ما إالر[اع ٕاىل ا�لجنة يقSيض مصادقة اجللسة العامة

  . وNني معا من ٔ�[ل ٕار[اعهام ٕاىل اجللسة العامةٕاذن ٔ�عرض املرش 
  .اللكمة �ليس حكمي

        ::::املس�شار السHيد حكمي بTشامساملس�شار السHيد حكمي بTشامساملس�شار السHيد حكمي بTشامساملس�شار السHيد حكمي بTشامس
ر[اءا، السHيد الرئ=س، قرا Nلينا املقSضيات دÃل املادة اليت ٔ�رشت ٕا¹هيا 

  .ماذا تقول، ما فهياش التصويت هاذي

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
Sب، ٔ#ن املكSتوى املكHىل مسN ل يمت فقطKٔجÏي ينظم، التÙب هو ا

هو اÙي يربمج مشاريع ومقرت]ات القوانني اليت تدرس Nىل مسHتوى 
اجللسة، ٔ�ما ٕار[اNه ٕاىل ا�لجنة عندو مسطرة dاصة، البد من عرضه Nىل 

  . من النظام اZاdيل �لم|لس 225اجللسة العامة طبقا �لامدة 
 ٕاذا اكن طلب ٕار[اع نص مرشوع ٔ�و مقرتح قانون ٕاىل ا�لجنة مصادقا"

Nليه من Zن احلكومة ٔ�و اكن أ#مر يتعلق بنص ذي ٔ�سHبقKة مبقSىض الفصل 
من اZسHتور ٔ�و طلب اcلس أ#سHبقKة يف حقه،  )56(السادس وامخلسني 

ت��اوè ا�لجنة Zoرس حKنا Nىل ٔ�ن حيدد اcلس �رخي وساNة تقدمي التقر�ر 
و�لحكومة اجلديد من Zن ا�لجنة اليت ٔ�حKل Nلهيا النص قصد دراسHته، 

، "�ٓنذاك ٔ�ن تطلب XحSفاظ بذÎ النص oٔ#سHبقKة يف [دول أ#عامل
ٕار[اع ) املقصود رؤساء فرق املعارضة(ٕاذن هنا طلب رؤساء فرق أ#Óلبية 

  .النص ٕاىل ا�لجنة

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
مسحتوا يل، النص اÙي تيل Nلينا من طرف الرئاسة مشكورة إاذا 

ٔ�و مشاريع القوانني، هذا شÏٔن داdيل، هذا نظام داdيل  ويتعلق مبقرت]ات
  . هيمنا وال Nالقة �لحكومة به

وطبيعة احلال، اح�ا رؤساء الفرق، ب=�ا �لم|لس املوقر ٔ�ن الهدف 
دÃلنا سايم، ل=س ال م�اورة وال تعطيل، بل فKه كذÎ ٕاسهام امجليع يف 

تظار القرار حتسني النص وتدارك ت° XخSالالت والهفوات وكذÎ ان 
اÙي سHيصدر من طرف القضاء إالداري ٕالحقامه ولالسHت��اس oالجهتاد 

  .القضايئ
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا


لكم السHيد الرئ=س، تفضل. 
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        ::::املس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامش
يه ا�يل كتعين  224حنن Çرجو م�مك، السHيد الرئ=س، تالوة املادة 

  .224احلاx دÃلنا، 

        ::::رئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةرئ=س اجللسةلسHيد لسHيد لسHيد لسHيد ا
ال ميكن ٔ�ن تعرض ٔ�ية مسN xٔÏىل املناقشة والتصويت : "224املادة 

بعد اخSتام املناقشات العامة ٕاال ٕاذا رغب رئ=س فريق ٔ�و رئ=س جلنة ٔ�و 
  ".عرش ٔ�عضاء اcلس يف ٕار[اع مجموع النص ٕاىل ا�لجنة اÝتصة

ٔ�ن جتمتع ٕاذن اcلس حييل هاذ�ن النصني Nىل ا�لجنة اÝتصة يف انتظار 
  . وتقدم يف شÏٔهنا تقر�را [ديدا ليعرض Nىل املكSب لربجمته يف [لسة الحقة

  .منر ٕاىل النص املوايل
يتعلق  066.13ٕاذن نSTقل ٕاىل النص الثاين، مرشوع قانون تنظميي 

  .oحملمكة اZسHتورية، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب
  .اللكمة ملقرر ا�لجنة

 .مةاللكمة �لحكو 

        ::::حلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينحلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينحلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينحلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينااااالسHيد السHيد السHيد السHيد 
  . شكرا السHيد الرئ=س

يف انتظار التþاق السHيد وز�ر العدل، ¹�ٔمتس م�مك املرور ٕاىل النص 
  .املوايل مع اكمل التقد�ر

  .شكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .لق هبيئة املهندسني ٔ�رجع ٕاىل ا�لجنةاملتع ،3رمق النص املوايل املرشوع 

يتعلق مب|لس  20.13منر ٕاىل النص املوايل، مرشوع قانون رمق 
  . املنافسة، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن، اللكمة ملقرر ا�لجنة

  .اللكمة ملقرر ا�لجنة ؟تالوة التقر�ر ..ٕاذا اعترب¥ ٔ�ن النص قد وزع
  .ٕاذا مل �كن املقرر ]ارضا ف�ائبه

  .لٔ~سHتاذ بTشامش اللكمة

        ::::املس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامشاملس�شار السHيد حكمي بTشامش
Çمتسك بتالوة هذا التقر�ر ٔ�و موجز التقر�ر، ٔ#ن املناقشات املمثرة حنن 

والبناءة ا�يل اكنت مع السHيد الوز�ر احملرتم احلارض معنا، مشكورا، توج�اها 
oٕدdال بعض التعديالت املهمة Nىل مرشوع القانون التنظميي، كام ٔ�حKل 

س النواب، وقد تفاNل معها السHيد الوز�ر، مشكورا، �روح ©برية من جمل
من إالجيابية، ولكن اتفق�ا يف ا�لجنة Nىل ٔ�ساس اسHتخراج ٔ�ننا �سHتخرجو 
من احملرض دÃل املداوالت دÃل ا�لجنة Xلزتامات املتبادx بي�Tا وبني 

هنا احلكومة يف خشص السHيد الوز�ر احملرتم، وهاذ Xلزتامات ٔ�ساسHية، #ٔ 
سHهتم جملس النواب ملا سHيþال Nليه من [ديد هذا النص، ونلمتس ٔ�ن 
�رفق oلقانون احملرض املسHتخرج من ا�لجنة، حىت �كون عو¥ �لفرق 

  .الربملانية دÃلنا ٔ�ثناء ٕاNادة النظر الثانية يف القانون
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا �لسHيد املس�شار

  .املقرر ٔ�و ¥ئبه، تفضل السHيد املقرر ٕاذن ننادي مرة ٔ�خرى Nىل السHيد

        ::::املس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

äرشفين ٔ�ن ٔ�عرض Nىل ٔ�نظار جملسHنا املوقر نص التقر�ر اÙي 
ملالية والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية بعد دراسHهتا N�ٔدته جلنة ا

املتعلق مب|لس املنافسة، كام وافق Nليه  20.13ملرشوع قانون رمق 
  .جملس النواب

تدارست ا�لجنة هذا املرشوع قانون يف XجNÉات املنعقدة 
، �رئاسة السHيد محمد ©رميني 2014مارس  26و 18فربا�ر،  19بتوارخي 

نة، وحبضور السHيد محمد الوفا الوز�ر املنتدب Zى رئ=س رئ=س ا�لج 
امللكف oلشؤون العامة واحلاكمة، اÙي ٔ�لقى عرضا ٔ�كد فKه  ،احلكومة

من  171و 166ٔ�ن هذا املرشوع قانون يÏٔيت تزنيال ملقSضيات املادتني 
اZسHتور، وتنفKذا لاللزتامات الواردة يف الترصحي احلكويم، واملتعلقة 

Nرساء قواoٕ ة يف املعامالت الت|ارية وحماربة لكKد احلاكمة والشفاف
ٔ�شاكل اقSصاد الريع وXحSاكر املرضة oالقSصاد الوطين، وحتديث 

  .الرتسانة القانونية املتعلقة بقانون أ#عامل
ؤ�وحض ٔ�ن جملس املنافسة هيÏٔة مسHتق� حيظى oلشخصية املعنوية، 

ضامن الشفافKة وإالنصاف يف ملكفة ب��ظمي املنافسة احلرة واملرشوNة ل
العالقات XقSصادية، dاصة من dالل حتليل وضبط وضعية املنافسة 
يف أ#سواق ومراق¤ة املامرسات املنافKة لها واملامرسات الت|ارية Óري 

  .املرشوNة ومعليات الرتكزي XقSصادي وXحSاكر
 28ؤ�شار ٔ�ن هذا املرشوع قانون اÙي يتكون من ٔ�ربعة ٔ�بواب و

ادة، حيدد تÏٔليف وصالحKات وتنظمي وقواNد سري جملس املنافسة، م
  .وكذا ]االت التنايف

ؤ��رز ٔ�ن جملس املنافسة يضطلع oخSصاصات تقر�رية يف جمال 
املامرسات املنافKة لقواNد املنافسة، واملنافسة Óري املرشوNة، كام è دور 

ا ٔ�ن املرشوع اس�شاري هام يف مجيع القضاÃ املتعلقة oملنافسة، مضيف
قانون ٔ�قر حق النظر مببادرة من اcلس يف لك املامرسات اليت من 
 Ãق يف القضاKحباث والتحق#ٔo امKملنافسة احلرة، والقo ٔهنا املساسÏش
وٕاصدار العقوoت، كام ٔ�فاد ٔ�نه يتوفر Nىل مزيانية dاصة لتغطية 
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مبهامه  مصاريف ال�سHيري والتجهزي وموارد �رشية ومصاحل dاصة �لقKام
  .Nىل ٔ�حسن و[ه

شلكت م�اقشة هذا املرشوع قانون، فرصة مثن dاللها السادة 
املس�شارون املقSضيات الواردة فKه، واعتربوا هذه املبادرة دNامة قوية 
لرتسHيخ م¤ادئ الشفافKة واحلاكمة والتنافس الرشيف يف املعامالت 

امه يف XقSصادية والت|ارية �لهنوض oالقSصاد الوطين، حKث س=س
Xرتقاء مب|لس املنافسة من هيئة اس�شارية ٕاىل هيئة دسHتورية تقر�رية 
حتظى oالخSصاص العام وقضاÃ حاكمة السوق واملنافسة وحق 
إال]اطة اÙاتية والتحري واملرافعة، وسHيعمل Nىل تطبيق ٔ�فضل 
�لقانون وسHياسة املنافسة، وس=سهر Nىل dلق م�اخ تنافيس مالمئ 

  .ت واملسHهت° ��فع ب��افسHية الTسHيج XقSصاديلفائدة املقاوال
كام مت ال�ساؤل عن مدى دسHتورية املقSضيات الواردة يف هذا 

 166املرشوع قانون املتناقضة مع مواد اZسHتور وdاصة الفصلني 
  .171و

ويف هذا الصدد، طالب السادة املس�شارون بعقد لقاء تواصيل 
مSاكم� حول هذا اcلس  حبضور رئ=س جملس املنافسة ٕالعطاء صورة

òوحصي� مع èتغاHة اشKٕاضافة ٕاىل مسار إالصالح القانوين املزمع  ،و©يف
  .تطبيقه

يوما دراسHيا  2014مارس  17هذا، وقد عقدت ا�لجنة يوم االثنني 
تدبري حصي� ومعل جملس املنافسة يف ٔ�فق ٕاصالح املنظومة "حول 

رئ=س جملس املنافسة  حبضور السHيد عبد العايل بنعمور ،"القانونية
املتعلق مب|لس  20.13اÙي ٔ�لقى عرضا حول مرشوع قانون رمق 

املنافسة، ٔ�كد فKه ٔ�ن اقSصاد السوق املعومل ٔ�صبح هو القاNدة لضبط 
العالقات XقSصادية Nىل الصعيد�ن الوطين والعاملي ؤ�ن اقSصاد 

ٔ�ن  السوق يعين حرية أ#سعار الناجتة عن العرض والطلب، مشريا ٕاىل
ٔ�هداف جملس املنافسة 
متثل ٔ�ساسا يف حماربة املامرسة الالتنافسHية 
�لوصول ٕاىل ٔ�حسن �سHبة بني اجلودة وا¹مثن، دفاNا عن املسHهت° 
وضام¥ لرشوط تنافسHية اقSصادية وحماربة الريع، ؤ��رز ٔ�ن وسائل معل 
سلطات املنافسة يف ٕاطار املنافسة 
ر
كز Nىل وسائل التدdل 

زاء، وNىل رشوط التدdل من ب=هنا XسHتقاللية اكلتحس=س واجل
  .والسلطة التقر�رية وإال]اx اÙاتية وسلطة التحري وسلطة املرافعة
 06.99وخبصوص الوضعية احلالية cلس املنافسة يف ٕاطار القانون 

، ٔ�كد ٔ�ن دوره 2000ار واملنافسة الصادر يف سHنة املتعلق حبرية أ#سع
ي ال يتوفر Nىل ٔ�ية سلطة، وقد ]دد ينحرص يف ٕاطار دور اس�شار 

احلكومة، : اجلهات اليت تو[ه ٕا]االت ٔ�و طلبات cلس املنافسة ويه
  . ا�ل|ان الربملانية، القضاء، امجلعيات والغرف املهنية، النقاoت

وفÄ يتعلق حبصي� معل جملس املنافسة، ٔ��رز ٔ�هنا 
متحور يف 
Ãاملنافسة وحث املعنيني التقوية املؤسساتية �لم|لس والتحس=س بقضا 

oٔ#مر Nىل إال]االت وطلبات الرٔ�ي وٕاجناز دراسات تنافسHية �لعديد 
من القطاNات وتقوية وضعية اcلس Nىل املسHتوى اZويل والنضال من 

  .ٔ�[ل ٕاصالح القانون املتعلق coلس
 166ويف ٕاطار إالصالح املرتقب cلس املنافسة، ٔ�فاد ٔ�ن الفصل 

 قطيعة مع املايض، اعتبارا ٔ#نه يقر �شلك قطعي من اZسHتور äشلك
  . السوقم¤دٔ� حرية أ#سعار واملنافسة احلرة وينص Nىل ٕالزامKة نظام 

ؤ�كد ٔ�ن إالشاكالت املطرو]ة يف ٕاطار مرشوعي القانونني 
Nالقة اcلس oملق�نني القطاعيني، : املعروضني Nىل الربملان يه التالية

  . يقKة واملامرسة الت|ارية Óري املرشوNةXسHتقاللية، النصوص التطب 
ويف ٕاطار مواص� م�اقشة املرشوع قانون يف XجÉع املنعقد يوم 

، ٔ�شار السادة املس�شارون ٕاىل التداdل بني مرشوع 2014مارس  18
 104.12املتعلق مب|لس املنافسة مرشوع قانون رمق  20.13قانون رمق 

  . حKث إالجراءات ٔ�مام اcلساملتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة من 
كام ٔ�وحض ٔ�]د السادة املتدdلني ٔ�ن اcلس عرف مجودا اسHمتر 

مت بلورة ٕاسرتاتيجية معل تتÏٔسس Nىل  2009سHنة، ويف سHنة  13ل
التقوية املؤسساتية �لم|لس والتحس=س بقضاÃ املنافسة، وإال[ابة Nىل 

  .إال]اطات وطلبات الرٔ�ي
ة N�ٔدت مرشوع قانون بعد Nدة وقد مت التÏٔ©يد Nىل ٔ�ن احلكوم

لقاءات مع ٔ�عضاء جملس املنافسة ٕاعامال �لمقاربة ال�شار©ية، وقد ٔ�حKل 
Nىل أ#مانة العامة �لحكومة و�رش oلبوابة Xلكرتونية �لوزارة يف ٕاطار 
Xس�شارة العمومKة، ٕاال ٔ�ن احلكومة 
راجعت عن ذÎ، وارتÏٔت 

مب|لس املنافسة، والثاين  تقسHمي املرشوع ٕاىل مرشوNني يتعلق أ#ول
يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة وٕا]ا¹هتام Nىل الربملان �لمصادقة Nلهيام 
 Îري واردة يف املرشوع أ#ول، وذÓ بصيغة [ديدة تتضمن تو%ات
دومنا الرجوع ٔ�و اس�شارة جملس املنافسة، كام ينص Nىل ذÎ القانون 

  .املتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة 06.99
�رز السادة املس�شارون ٔ�ن إالشاكليات املطرو]ة يف ٕاطار و�ٔ 

مرشوع القانون املتعلق مب|لس املنافسة، 
متثل يف مسxٔÏ اسHتقاللية 
من اZسHتور اÙي  166اcلس، فرمغ ٔ�هنا مسطرة بوضوح يف الفصل 

جملس املنافسة هيئة مسHتق�، ملكفة يف ٕاطار تنظمي "نص Nىل ٔ�ن 
ن الشفافKة وإالنصاف يف العالقات م�افسة حرة ومرشوNة بضام

XقSصادية، dاصة من dالل حتليل وضبط وضعية املنافسة يف 
أ#سواق ومراق¤ة املامرسات املنافKة لها واملامرسات الت|ارية Óري 

ٕاال ٔ�ن املرشوع  ،"املرشوNة ومعليات الرتكزي XقSصادي وXحSاكر
سHنوات  5وم ملدة ٔ�قر ٔ�ن أ#عضاء يعينون مبرس 10قانون يف املادة 

قاب� �لت|ديد مرة وا]دة، oقرتاح من اcلس أ#Nىل �لسلطة القضائية 
والسلطة احلكومKة اÝتصة، oلTسHبة ٕاىل أ#عضاء ا#ٓخر�ن املنصوص 

Nىل متثيل احلكومة مبندوب يف  13، وتنص املادة N9لهيم يف املادة 
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ومة يف 
كو�ن جملس املنافسة ويعني مبرسوم، وهذا ما جيعل تدdل احلك
اcلس يرضب م¤دٔ� XسHتقاللية، ؤ�شاروا ٕاىل تداdل XخSصاص 

مب|لس . .8بني جملس املنافسة واملق�نني القطاعيني، كام [اء يف املادة 
املنافسة بدل تقدميها يف الباب الثاين يف مرشوع قانون حرية أ#سعار 

  .واملنافسة
=س �شلك واحض كام متت املطالبة oلتنصيص Nىل اخSصاصات الرئ 

من مرشوع القانون  21يف النظام اZاdيل اÙي سHيصدر طبقا �لامدة 
رؤساء املؤسسات  �لقطع مع بعض املامرسات السلطوية لبعض

  .العمومKة
ويف معرض جوابه، نوه السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة 
امللكف oلشؤون العامة واحلاكمة بتدdالت ومالحظات السادة 

ر�ن اZاN xىل مدى اهwÉم هبذه املؤسسة اZسHتورية امللكفة املس�شا
  .بضامن الشفافKة وإالنصاف يف العالقات XقSصادية ومراق¤ة السوق

ؤ�كد ٔ�ن هذا املرشوع قانون ي�سم oٕالجيابية فÄ يتعلق بÏٔحاكمه 
و�ٓليات ت�¤ع وحتر�ر أ#سواق، ؤ�ضاف ٔ�ن وضعية اcلس اكنت مجمدة 

، وملا Nني صاحب اجلالx امل° محمد 2008شت غ  20ٕاىل Óاية 
السادس الرئ=س اجلديد �لم|لس، واسHت�¤ع ذÎ ب��ص=ب أ#عضاء 

، ؤ�ثناء 2009ينا�ر  6اجلدد من طرف السHيد الوز�ر أ#ول بتارخي 
املتعلق  06.99املامرسة العملية طفت تناقضات شابت القانون رمق 

تعديل القانون، من ب=هنا  حبرية أ#سعار واملنافسة o�ٔنت عن رضورة
تداdل XخSصاص بني جملس املنافسة والواكx الوطنية لتق�ني 

، ونص رصا]ة Nىل 2011املواصالت، يف خضم ذÎ [اء دسHتور 
، وتطبيقا 166دسHتورية Nدة جمالس من ب=هنا جملس املنافسة يف املادة 

ومة وملبدٔ� ال�شار©ية ٔ�عطت احلك 2011ملقSضيات دسHتور فاحت يوليوز 
لهذه اcالس حق اقرتاح مشاريع قوانني م�ظم لعملها تÉىش وروح 
اZسHتور اجلديد، ٕاال ٔ�ن هذه املقاربة ٔ�دت ٕاىل تضارب بني املبادئ 
احملددة وXخSصاصات املركزية للك جملس يف اZسHتور، ؤ�ضاف ٔ�ن 
م¤دٔ� اسHتقاللية اcلس مسxٔÏ حمسومة دسHتورÃ يف ٕاطار اسHتقاللية 

قرار دون املساس oخSصاصات وسلط الهيئات واملؤسسات الرٔ�ي وال
 13اZسHتورية أ#خرى، وموحضا ٔ�ن املرشوع قانون ينص يف املادة 

Nىل متثيلية م�دوب احلكومة يف جملس املنافسة بصفة اس�شارية دون 
  . ٔ�ن �كون è صفة تقر�رية

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . السHيد املقرر، ٔ�رجومك
  .ر�رلمك التعليق Nىل التق

        ::::املس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السHيد الرئ=س،

اÝصص �لبت  2014مارس  26هذا، ويف XجÉع املنعقد بتارخي 
يف التعديالت، وافقت ا�لجنة Nىل ٕاضافة اZيبا[ة مع تعديل عبارة 

Nىل الشلك  2، وٕاضافة فقرة يف املادة "املغرب"اZوx املغربية ب "
، كام مت "�شÏٔن املناخ العام قطاعيا ووطنياوٕاصدار دراسات :"التايل

مكرر Nىل ٔ�ساس تضمني  9حسب التعديل الثالث اخلاص oملادة 
حمتواه اخلاص oخSصاصات الرئ=س يف النظام اZاdيل cلس املنافسة 

  .21اÙي سHيصدر طبقا �لامدة 
املتعلق مب|لس  20.13وعند عرض مواد املرشوع قانون رمق 

 xه �لتصويت، املنافسة، املعدSومرشوع القانون �رم ،xري املعدÓو
  .وافقت Nليه ا�لجنة معدال oٕالجامع

 .وشكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا السHيد املقرر

  . اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع
  .تفضلوا، السHيد الوز�ر

السHيد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون السHيد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون السHيد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون السHيد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون 
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  ن،�السHيدات والسادة املس�شار 
هاذ املوضوع موضوع wم ٔ#نه ©يدdل يف املقSضيات اجلديدة ا�يل 

، ومت املناقشة دÃل هاذ القانون 2011وردت يف اZسHتور دÃل يوليوز 
رف بÏٔنه وقع وا]د اÝاض وامجليع ©يع. وتعديلو Nىل مسHتوى جملس النواب

  .ونقاشات Nىل املسHتوى إالNاليم يف هاذ الباب هذا
ٔ�ود يف البداية ٔ�ن ٔ�شكر السادة ٔ�عضاء ا�لجنة مب|لس املس�شار�ن Nىل 

 Îم ا�يل كذÉهXعطاوه لهاذ النص القانوين، ا�يل غيصبح نص قانوين ا
واليوم  بعد اسHتكامل املسطرة الاكم�، وكذÎ املناقشات ا�يل متت،

  .اZرايس ا�يل نظمتو ا�لجنة
ال�شكرات دÃل  -و©يف قلت يف ا�لجنة  -هبذه املناسHبة كنبغي نÏٔكد 

احلكومة �لعمل ا�يل قامت به ا�لجنة، ولكن بغيت نبدي وا]د 
سHنة، اسHتغراب، السHيد الرئ=س،  X20سHتغراب، ؤ�¥ �رملاين قدمي مدة 

اZرايس ا�يل نظمتو ا�لجنة، ؛ ورد يف التقر�ر اليوم شخلطى ٕاذا ما مسع�
هذا ل=س من صلب العمل الربملاين، حىت �رد يف التقر�ر املتعلق oلقانون، 
وقع وا]د اليوم درايس و[ا رئ=س اcلس احلايل يعرب Nىل الرٔ�ي دÃلو، 
كنو[دوه يف التقر�ر، خلطى ٕاذا خطÏٔت، ولكن تبعت ٔ�ربع صفþات Nىل ما 

، ما فهم�ش يف املسطرة الربملانية يف العامل يقوè الرئ=س دÃل اcلس احلايل
بÏٔرسه، وذاك الساNة جنيبو املقاالت الصحفKة، تبارك هللا، عرفيت هذاك 
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  . وحشال من يوم درايس دار اcمتع املدين.. رئ=س اcلس حشال دار من
مسحوا امسحوا يل، ال ميكن لتقر�ر جلنة، هذا تقليص من معل الربملان، ا

ربملان واcلس، الرٔ�ي دÃل وا]د السHيد رجع ٔ�مه من الرٔ�ي يل ندافع Nىل ال
 Îري حرض¥، وذÓ لها هذا، اح�اÃصاص دSخX ل ا�لجنة ا�يل يهÃد

ٓ ا�يل مسعت، . مخسة الصفþات يف التقر�ر ا�يل مسعت السHيد املقرر،  �
وÎÙ اح�ا عند¥ حتفظ مطلق Nىل هاذ اجلانب يف احملرض، ونطلب من 

 Hىل مسNب يتدرس هاذ املوضوع هذا، وٕاذا اكن القانون الرئاسة وSتوى املك
 èا�لجنة يه اليت تقدم يف تقر�ر ا�لجنة ول=س ما مت تداو xواحض، مداو

  . [انب ا�لجنة
ÎÙ كنلمتسو، 0حكومة، من الرئاسة ومن مكSب اcلس ٔ�نه يمت 

ل ا�لجنة، هاذي عام�ٔ Ëشطيب من احملرض Nىل لك ما يتعلق مبواضيع dارج 
  . الحظة أ#وىلامل

املالحظة الثانية، ٔ�عتقد ٔ�ن احلكومة تعاملت معام� م�طقKة واهمتت 
oالقرتا]ات وoلتعديالت ا�يل قدموها الفرق الربملانية، وoخلصوص ٕاخواننا 
فرق املعارضة، و¥قشHنا Nىل مسHتوى أ#مانة العامة ومع السHيد الرئ=س، 

�لم|لس واسع النظر، ٔ#نه  ولكن dلينا.. وÇهبنا ٕاىل بعض التعديالت ٔ�هنا
كنهبو اcلس ٕاىل بعض  - Nىل لك ]ال  -هذا اخSصاص اcلس، واح�ا 

  . التعديالت
ا�يل wم عند¥ اليوم هو هاذ قانون اcلس دÃل املنافسة ميل 
مكل 

، ما 2011املسطرة خيرج �لوجود يف ]لته اجلديدة وفق مقSضيات دسHتور 
  .اكيTش مواقع الريع

كن Ëس�رش مع وا]د املؤسسة ا�يل اZسHتور واحض فÄ خيص ال مي ،hنيا
القانون مرشوع قانون ا�يل Óادي حترضو احلكومة، ميكن Ëس�رش، ولكن 

  .ميكن يل ما ¥dذش oلرٔ�ي دÃلو
ٔ�نمت بو]دمك ا�يل عندمك احلق تغريوا وتقويوا وتعدلوا القانون، وÎÙ ما 

فصل بني جملس  2011
راجعت احلكومة Nىل حىت ]ا[ة، اZسHتور دÃل 
ٕاىل �ٓخره فÄ يتعلق  161املنافسة طبق املقSضيات دÃل دسHتور من 

مب|الس احلاكمة، وÎÙ هيئة احلاكمة، وÎÙ وهبذه املناسHبة راه اح�ا 
قراب، ٕان شاء هللا، قريبا غنجيبوا لمك الهيئة دÃل الوقاية من الرشوة، 

متناها وÇزلنا اZسHتور، وÓادي Çكونو خمتنا هاذ الهيئات يف اZسHتور، خ 
غتبقى عند¥ حواجي ٔ�خرى، ها اح�ا كنعاجلوها Nىل مسHتوى دواليب 

xوZا.  
ÎÙه  ،وKىل حىت ]ا[ة، اكن عند¥ قانون املنافسة، فN راجعنا
ما 

قرر جملس يف  2011 دÃل oب مSعلق مب|لس املنافسة، حبمك ٔ�ن دسHتور
، ج¤نا قانون كنطبقو 161 ٕاطار احلاكمة يف ٕاطار الباب ابتداء من الفصل

اZسHتور اجلديد وهو القانون دÃل جملس املنافسة، هيئة، ودر¥ قانون 
ٕاذن . دÃل املنافسة وNدلناه، وها هو غنجيو نناقشوه يف املر]� الثانية

  .Óادي �كون عند¥، ما 
راجعنا Nىل حىت ]ا[ة، طبق�ا اZسHتور

وع وoلرٔ�ي دÃلمك hنيا، قلت ٔ�ننا تعاملنا جبدية مع هذا املوض
وoملالحظات دÃلمك، وتعاملنا معه جبدية مطلقة، وÎÙ ٕاىل امسحتوا يل، 
السHيد الرئ=س، oش ما نطولش، عند¥ مالحظات اح�ا غنعربوا Nلهيا ملا 
جتي املواد، ملا جتي املواد غنعربو Nىل ذيك املالحظات oش Ëس|ل، ٔ#نه 

طلب oش يلحق  - عه احلق وم -السHيد رئ=س فريق أ#صاx واملعارصة 
تقر�ر ا�لجنة مع القانون oش Óادي �رجع cلس النواب �لقراءة ا¹هنائية، البد 
cلس النواب وا�لجنة دÃل جملس النواب تعرف الرٔ�ي دÃل احلكومة يف 
التعديالت ا�يل تقدمت ؤ�شHنو يه أ#سHباب Nالش ق¤لهتا احلكومة ٔ�و 

  .لنظرNالش قالت cلس املس�شار�ن واسع ا
  .شكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

  . شكرا Nىل املالحظة
ٔ�¥ كنلمتس من السHيد املقرر ٔ�نه يصحح، السHيد الوز�ر Çهبنا، Óري 
امسح يل Çمكل، راه مازال ما مكل�ش، السHيد الوز�ر نبه Nىل خطÏٔ وقع يف 

ٕاذا اكن هناك خطÏٔ مادي  التقر�ر، كنلمتس من السHيد املقرر oش يصحح
  . ليكون التقر�ر تقرÃ مطابقا �لقانون اZاdيل �لم|لس وقيض أ#مر
ٓ . هاذ اليش ما Óادäش خنضعوه �لمناقشة، أ#مر �سHيط [دا إالخوان  �

أ#مر �سHيط [دا، حنن ح7K حنرر التقر�ر äرشف Nليه السHيد مقرر ا�لجنة 
دي Çرجو مراجعته ق¤ل مبساNدة إالدارة، نلمتس ٕاذا اكن هناك خطÏٔ ما

إال]اN xىل جملس النواب، نقول ٕاذا اكن هناك خطÏٔ مادي جيب مراجعته 
  .ليكون التقر�ر مطابقا �لقانون اZاdيل

ومنر ٕاىل فSح النقاش يف املوضوع، ٔ�عطي اللكمة ملمثل فرق أ#Óلبية، 
  .ٕاذا اكن هناك من تدdل

  .تفضل، السHيد الرئ=س، لمك اللكمة

        ::::ملعطي بنقدورملعطي بنقدورملعطي بنقدورملعطي بنقدوراملس�شار السHيد ااملس�شار السHيد ااملس�شار السHيد ااملس�شار السHيد ا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

  أ#خت، إالخوة املس�شارون احملرتمون،
  السHيد الرئ=س،

يتعلق مب|لس املنافسة ومرشوع  20.13ٔ�¥ عندي مرشوع قانون رمق 
Ïٔمضهنام معا oمس فرق يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة، س 104.12قانون 
  .أ#Óلبية

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضل
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        ::::املس�شار السHيد املعطي بنقدوراملس�شار السHيد املعطي بنقدوراملس�شار السHيد املعطي بنقدوراملس�شار السHيد املعطي بنقدور
äرشفين ٔ�ن ٔ�تدdل oمس فرق أ#Óلبية ملناقشة مرشوعي قانونني يتعلقان 
oملنافسة وحرية أ#سعار واملنافسة، مؤكد�ن ٔ�ن بالد¥، وم�ذ جفر 

Sىل وضع الراك9ز أ#وىل القN تقالل، دٔ�بتHسX صاد وطين قوي، �متتع
oلشفافKة واZميقراطية رمغ لك الصعوoت اليت وا%ها اقSصاد¥ الوطين 
dالل سHنوات ال:ن=�ات وبداية ال�سعينات، فٕان اخنراط مجيع مكو¥ت 
البالد يف بلورة منوذج اقSصادي واقعي تضامين جعلت املغرب خيطو خطوة 

Nدة يف م�Ïٔى عن التقلبات  ©برية يف هذا إالطار، وجعلت بالد¥ ولسHنوات
XقSصادية، خصوصا يف عهد [الx امل° محمد السادس، نرصه هللا، 

[ديد ٔ�رىس دNامئ دوx عرصية وعزز  دسHتورتوجت oلتصويت Nىل 
املاكسب اZميقراطية وسن سHياسة انفSاحKة Nىل مجيع املسHتوÃت، هيدف 

  .من dاللها ٕاىل 
كرäس دوx احلق واملؤسسات
نص Nىل ٔ�ن اZوx تضمن حرية  2011فٕان دسHتور  ،ٕالطارويف هذا ا

املبادرة واملقاوx والتنافس احلر من ٔ�[ل Ëشجيع املبادرة احلرة وضامن حقوق 
وحرÃت املس�مثر�ن من ٔ�[ل dلق الرثوة وضامن اسHمترارية وتنافسHية 

  .املقاوالت الوطنية يف ظل اقSصاد مسHتقر
Sضيات اZسHتور اجلديد، وال يÏٔيت هذان املرشوNان يف ٕاطار تزنيل مق 

املتعلق oلزتامات احلكومة الواردة يف ترصحيها املقرتح ٔ�مام  166سÄH الفصل 
الربملان املتعلق oٕرساء الشفافKة يف املعامالت الت|ارية وحماربة لك ٔ�شاكل 
اقSصاد الريع وXحSاكر املرضة oالقSصاد الوطين، يف ٕاطار حتديث الرتسانة 

املتعلق  06.99عد دخول قانون بعلقة بقانون أ#عامل، خصوصا القانونية املت
، مع أ#dذ بعني 2001حبرية أ#سعار واملنافسة ]زي التطبيق سHنة 

  . Xعتبار دسرتة جملس املنافسة واÙي اكن من اقرتا]ات هذا أ#dري
ٕاضافة ٕاىل ذÎ جند ٔ�ن هناك حتوالت شهدهتا املعامالت الت|ارية يف 

بعني Xعتبار التطورات اليت عرفهتا قوانني املنافسة Nىل بالد¥، أ#dذ 
الصعيد العاملي، تقKمي إالدارة cال تطبيق  قانون حرية أ#سعار واملنافسة، 

  .الزتامات بالد¥ مع املنظامت اZولية
مرشوع قانون : وميكن تلخيص هذه املقSضيات اليت تضمهنا املرشوNان

يتعلق  104.12 رمق وع قانونيتعلق مب|لس املنافسة ومرش  20.13
  : حبرية أ#سعار واملنافسة يف

اسHتقاللية جملس املنافسة وختويò سلطة تقر�رية وسلطة ٕاجراء  -
 أ#حباث؛

 ٕاNادة النظر يف 
ر©يبة اcلس، oعتباره %ازا شHبه قضايئ مسHتقل؛ -

 مالءمة صالحKات اcلس مع اخSصاصاته اZسHتورية؛ -

ر Nىل املصاحل XقSصادية وXجÉعية مراNاة دور احلكومة يف السه -
 �لبالد، والسÄH فÄ خيص الرتت=¤ات XقSصادية؛

توضيح ٔ�دق التعاريف من ٔ�[ل الوقوف Nىل لك املامرسات املنافKة  -

 �لمنافسة؛

ومتكKهنم من حقوق الطعن يف ضامن حقوق الفاNلني XقSصاديني  -
 قرارات جملس املنافسة؛ 

ن والتTسHيق بني جملس املنافسة وهيئات التنصيص Nىل م¤دٔ� التعاو  -
 .التق�يني القطاعيني

ومن oب املسؤولية، ونظرا �لþا[ة املاسة لبالد¥ لهذ�ن املرشوNني 
املرتبطني ٔ�ساسا بتزنيل اZسHتور، فٕاننا يف فرق أ#Óلبية ال äسعنا ٕاال ٔ�ن 

  .نصوت Nلهيام oٕالجياب
  .والسالم

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك

  . لفرق املعارضة اللكمة
  .أ#سHتاذ ٔ�محد التو�زي، تفضلوا

        ::::املس�شار السHيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السHيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السHيد ٔ�محد التو�زياملس�شار السHيد ٔ�محد التو�زي
  .شكرا السHيد الرئ=س

  السادة الوزراء،
  ٔ�خيت املس�شارة، 

  ٕاخواين املس�شارون،
 Äمس فرق املعارضة فo لdىل ٔ�ن سوف ٔ�تدN يف البداية ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قول

حKثيات القانون، ٔ#ن خيص هاذ املرشوع قانون، ولن ٔ�تدdل يف الواقع يف 
سHنني وال  10، ٔ#ن هاذي "وقÉ [ا اخلري ينفع: "هذا القانون ©يقولوا املغاربة

سHنني اكن تعديل هاذ القانون دÃل جملس املنافسة مطلب  10ٔ�كرث من 
  . سHنني 10دÃل الربملان جبميع فرقه ٔ�كرث من 

ٔ�¥ خشصيا درت فKه وا]د ثالثة أ#سHئ� فÄ خيص هاذ جملس 
نافسة، وكذÎ اكن مطلب دÃل تزنيل اZسHتور ٔ#ن رضورة [ا دسHتور امل 

، وoلتايل البد من مالمئة هاذ اcلس كام قال السHيد الوز�ر من ق¤ي� 2011
  . oش جييوا ٕاىل هذوك هيئات احلاكمة ا�يل هذا جزء من هيئات احلاكمة
اح�ا  املوضوع دÃل جملس املنافسة، املوضوع دÃل جملس املنافسة ا�يل

كربملانيني، ا�يل كنطلبو من احلكومة وكنطلبو هاذي سHنني هو ٔ�ن �كون 
هاذ جملس املنافسة عندو ٔ�وال مسxٔÏ ٔ�ساسHية 
كون عندو اسHتقاللية، ٔ�ن 
�كون مسHتقال، ٔ�ن 
كون مؤسسة دسHتورية مسHتق�، مسHتق� عن اجلهاز 

Kىل وا]د العدد من احلاجN تق�Hتق� عن الربملان، مسHدي، مسKات، التنف
 Äخيص ضبط هاذ إالشاكليات ا�يل اكينني ف Äش ميكن لها تقوم بعملها فo

ٕاذن . خيص XقSصاد، فÄ خيص أ#سعار، فÄ خيص هاذ حرية أ#سعار
  .dاص �كون عند¥ ٔ�وال �كون هاذ املشلك دÃل إالسHتقاللية

اك�ن كذÎ املشلك دÃل �كون عندو صوت تقر�ري، ٔ#ن اcالس 
دÃل هاذ اcلس يف وا]د العدد دÃل اZول ©يكون عندو سلطة املشاهبة 
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تقر�رية فÄ خيص وا]د العدد دÃل املسائل، dاص 
كون عندو سلطة 
مايش جنيبو مíال وا]د العدد . تقر�رية، هذا مطلب من املطالب أ#ساسHية

دÃل اcالس، وا]د العدد دÃل املؤسسات دسHتورية ا�يل شف�اها اح�ا يف 
ج وجنيبومه وحنطومه هنا، ولكن فارÓة من حKث احملتوى وفارÓة من اخلار 

حKث التÏٔثري، وا]د العدد من املؤسسات نقولو لمك وميكن Ëشوفومه كثار 
  .كنجيبومه كنحطومه صورة، راه زعام حىت اح�ا عند¥ هاذ املؤسسات

ٕاذن من امجليل ٔ�ن 
كون هاذ املؤسسات مؤسسة عندها سلطة ا�يل 
ية، dاص oش 
كون سلطة تقر�رية dاص 
كون عندها يه سلطة تقر�ر 

ا�يل dاص �كون عندو كذÎ سلطة التحري، سلطة التحري من بدا�هتا 
لراسها، ٔ�هنا 
كون عندها ٕاماكنيات ا�يل يه جتعل الناس دÃل هاذ السلطة 

يف وا]د العدد دÃل  يهاذ جملس املنافسة ٔ�ن �كونوا قادر�ن Nىل التحر 
ٕاذن . مطرو]ة ٔ�مام هاذ اcلس، oش يفصل فهيا إالشاكليات ا�يل يه

  .dاصها تعطى لها هاذ سلطة التحرى
اك�ن كذd Îاص �كون عندها oش ميكن حتارب هاذ املفهوم دÃل 
XحSاكر هاذ حماربة XحSاكر واملامرسات ا�يل يه م�افKة �لقانون، راه 

Ã اه يف التلفزة اله شف ٕاشاكلية راه شف�ا ذاك الرئ=س البارح وال والبارح�
ميكن وا]د يومني وال ثالثة Ã�ٔم هاذي ا�يل هو اك�ن فوق هاذ املؤسسة 
وا]د العدد دÃل السHنني وهو فهيا، وتصن��ا ليه يف التلفزيون وتصن��ا ليه 
يف ذاك اليوم اZرايس ا�يل غنجيو ليه من بعد، Nىل ٔ�ساس ٔ�ن هناك 

ما داdليTش يف هاذيك ٕاشاكليات ا�يل ©ي�شىك مهنم، ٔ#ن هو جمرب، اح�ا 
احلر�رة ا�يل داdل، ولكن هو مكسؤول ©رئ=س دÃل املؤسسة 
لكم Nىل 
وا]د العدد دÃل املسائل اليت البد �لربملان، ال احلكومة oش ٕاما توضع قامئة 

  .ٔ�وال احلكومة جتيب هاذ القوانني ا�يل ميكن تصلح هبم هاذ اcلس... ب
o ل تصن��ا ٕالشاكلية ا�يل كنطلبو م�وÃشوف هذاك املشلك دË ش

احلليب، اك�ن وا]د ثالثة Ã�ٔم وال ٔ�ربعة Ã�ٔم هاذي يف التلفزيون، راه داز 
وقال وا]د العدد دÃل املسائل ا�يل جعلتو Nىل ٔ�ن جملس هاهو اك�ن 
ولكن ل=ست è القدرة ول=ست è إالماكنيات oش ميكن يوصل ٕاىل ٔ�ن 

  .تقر�ر يش يقول قرار يقول يش ]ا[ة، يد�ر
، دا�ر "ال هو من النفري وال هو البعري"قال Î من ميل صدر تقر�ر 

اخلاطر للك يش، ميل قالوا ليه Nالش دريت اخلاطر للكيش قال ٔ�ودي ٔ�¥ 
ما عندäش وا]د السلطة تقر�ر دÃل التحري oش ميكن خنرج وندdل 

  .��اdل نعرف �ٓش Óادي �كون، هاذ ٕاشاكل
 تال السHيد الوز�ر احملرتم تتعرف ٔ�نفÄ خيص إالشاكل دÃل ٔ�ن ا�يل ق

مرا0يش حبايل Îo ٔ�©ن X Î]رتام الك¤ري، ولكن ما ميكTشاي �لحكومة 
تدdل م¤ارشة يف هذه الطريقة فÄ خيص ٔ�شغال الربملان، هذه ٔ�شغال 

  . الربملان، شغل الربملان، هذا مشلك �رملاين، مايش ندdل فKه م¤ارشة
ٔ�ن مايش يف حملها، ٔ#ن اليوم  ال، دريت مالحظة، نقول Î بصدق

اZرايس ونقول N Îالش، اليوم اZرايس تدار يف جملس النواب، نفس 

اليوم اZرايس تدار يف جملس النواب ونفس املسxٔÏ تدارت يف التقر�ر يف 
جملس النواب وÇرجعو ليه داo فKه نفس املسxٔÏ دÃل ٔ�نه Nالش ٔ�شHنو هو 

م اZرايس هو نوع من أ#عامل التحضريية املوضوع دÃل اليوم اZرايس؟ اليو 
لوا]د العدد دÃل املسائل ومن أ#عامل التحضريية لبلورة فكرة معينة Zى 
الربملاين Zى ا�لجنة oش ميكن ËسHتقي وا]د العد دÃل إالماكنيات oش 

 ذميكن مث اكن هذاك االتفاق، مث هاميكن لها تتدdل، هذا معل حتضريي 
هو املوضوع دÃلو؟ اتفاق مجيع املكو¥ت دÃل ا�لجنة اليوم اZرايس ٔ�شHنو 

 10ٕاذن هو اك�ن  Yوال   Xيتصنتوا لهاذ الرئ=س، اح�ا ال هيمنا �كون
سHنني وال ما عرف�ش حشال من فوقها هو أ#فاكر دÃلو واللكامت دÃلو 
ميكن لنا �سHتعناو هبا ميكن ن��ورو هبا oش ميكن لنا ن��اقشو مع السHيد 

اقشو مع احلكومة يف هذا القانون ا�يل [ابت، هذا هو الوز�ر، ون��
املوضوع، وoلتايل مايش يش ]ا[ة dارقة �لعادة Nىل ٔ�نه ٔ�ن �سHتدل بÃٔÏم 
دراسHية وتدارت وا]د العدد دÃل أ#Ãم اZراسHية فÄ خيص وا]د العدد 

د�ر الربملان يوم درايس oش ميكن ي©بري [دا من املواضيع ا�يل يه شا9كة، © 
ملانيني �كونوا Nىل ب=�ة من ٔ�مرمه ٕاذا ٔ�رادوا ٔ�ن يناقشوا قانون من �لرب 

  .القوانني اليت تÏٔيت هبا احلكومة
هو ٔ�ن ها القانون [ا، هذا كام قلت  هٕاذن ا�يل كنمتناو يف هاذ اليش لك

، Çمتناو Nىل ٔ�نه املراسHمي التطبيقKة ا�يل "وقت ما [ا اخلري ينفع"يف البداية 
ال مراسHمي تطبيقKة بال ٔ�[ل ا�يل Óادي جييوا فKه يه ٔ�ساسHية، القانون ب

هاذ املراسHمي التطبيقKة ت�¤قى املسxٔÏ شوية فهيا شوية دÃل الغموض، Çمتناو 
من احلكومة ا#ٓن Nىل ٔ�نه Óري فÄ خيص املراسHمي التطبيقKة جتي oلزربة، 
هذا هو املطلوب، مايش ند�رو القانون حنطوه Óري يتجمد، ونعطيمك وا]د 

د دÃل القوانني اليت مجدت، ها يه صوت Nلهيا الربملان، ولكن مت العد
جتميدها Nالش؟ ٔ#ن احلكومة مايش Óري هاذ احلكومة، ما dاصمكش 

كون عندمك عقدة، راه مجيع احلكومات ا�يل فاتوا ©يقولوا هباذ اليش، مايش 

ني Óري هاذ احلكومة وال ا�يل فاتت، مجيع احلكومات وا]د العدد دÃل القوان
مجدت، ملاذا؟ ٔ#هنا مرتبطة oٕصدار قوانني تنظميية وهاذ القوانني التنظميية 
مل تصدر، Çمتناو من هاذ احلكومة Nىل ٔ�هنا تقوم oٕصدار هاذ القوانني 
التنظميية اخلاصة هبذا اcلس �رسNة حىت �كون هذا اcلس قادرا، ٔ�ما 

ا[ة، املهم تزنيل القوانني Óدا ميكن تتقدم تعديالت، القانون مايش يش ]
è تور راه وصلناHسZهذا ا c’est un point positif،نÃولكن  ، مز

 Îاصنا ن�¤عوه هباذ إالجراء أ#سايس ا�يل هو القوانني التنظميية، وكذd
Çمتناو Nىل ٔ�ن السادة الوزراء 
كون عندمه يش شوية قلهبم رحب شوية، ما 

  . �كو�شاي دغيا يزتمSوا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . كرا �لسHيد املس�شارش

�لفريق ا#ٓن الفريق الفKدرايل، ٔ�س�سمح، اللكمة .. البد هنا ق¤ل ٔ�ن منر
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 .الفKدرايل �لو]دة واZميقراطية

        ::::املس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNة
شغيل هذاك، حKث نبغي Çكون يف املعارضة Óادي Çكون فهيا، ما 

  بغي�ش Çكون ما غنكو�ش، Nالش ٔ�شHنو تيرضمك انتوما داo؟

        ::::لسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةاااا
  .نفضلوا السHيد املس�شار، تفضل هللا خيليك

        ::::املس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNة
  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
äرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس الفريق الفKدرايل �لو]دة واZميقراطية 

سة ؤ�يضا يف يتعلق مب|لس املناف  13.20مبناسHبة م�اقشة مرشوع قانون رمق 
يتعلق حبرية السعار  104.12نفس ا#ٓن، نظرا �لتداdل، مرشوع قانون رمق 

هاذان املرشوNان ا�Rان يدdالن يف ٕاطار حتسني احلاكمة . واملنافسة
وحماربة املضاربة وXحSاكر والريع، مما سHيكون حلسن تطبيقهام أ#Sر يف 

ت هذ�ن املرشوNني حتسني م�اخ أ#عامل ودمع Xس�:ر، ٕاذ ٔ�ن مقSضيا
املتاكملني يف مضموهنام، من شÏٔهنا التصدي لبعض املامرسات اليت حتد من 
املنافسة، سواء بني املهنيني واملسHهتلكني ٔ�و بني املهنيني ٔ�نفسهم، وهذا من 

  .ٔ�[ل 
كرäس م¤دٔ� الشفافKة واملساواة يف احلياة XقSصادية وXجÉعية
|لس املس�شار�ن يف ٔ�كرث من م�اسHبة لقد طلبنا يف الفريق الفKدرايل مب

جبعل جملس املنافسة مؤسسة حتظى oالخSصاص العام يف قضاÃ حاكمة 
السوق واملنافسة، 
متتع oالسHتقاللية والسلطة التقر�رية وحق إال]اx اÙاتية 
والتحري واملرافعة، شÏٔهنا شÏٔن oيق هيئات احلاكمة اجليدة والتق�ني اكلهيئة 

، الهيئة )من اZسHتور 165الفصل (لسمعي البرصي العليا لالتصال ا
، dاصة ٔ�ن هذه الهيئات )165الفصل (الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة 

  .قد اس��فدت ٕاماكنيات XسHمترار بنفس الطريقة السابقة
العمل بقواNد املنافسة مكر
كز �لحاكمة  2011لقد ©رس دسHتور 

ة تنظمي م�افسة حرة ومرشوNة XقSصادية، ؤ�¥ط مب|لس املنافسة wم
لضامن الشفافKة وإالنصاف يف العالقات XقSصادية، dاصة من dالل 
حتليل وضبط وضعية املنافسة يف أ#سواق، ومراق¤ة املامرسات املنافKة لها 

  .واملامرسات الت|ارية Óري املرشوNة ومعلية الرتكزي XقSصادي وXحSاكر
الفKدرايل من ©ون تطو�ر احلاكمة  ويف هذا إالطار ننطلق يف الفريق

وحتسني م�اخ أ#عامل لن يمت ٕاال Nرب حماربة املضاربة وXحSاكر والريع 
والتصدي للك ٔ�شاكل الفساد، Ùا فرمغ ٔ�مهية هذ�ن القانونني فٕاهنام 
سHيظالن جمرد ]رب Nىل ورق ٕاذا مل تتوفر إالرادة السHياسHية احلقKقKة 

ظالن دون [دوى تذ©ر دون ٕاغناء الرتسانة لتطبيقهام تطبيقا سلÄ، كام سHي
القانونية املغربية بقوانني ٔ�خرى دامعة، ومن ب=هنا إالرساع oٕخراج مرشوع 

 "الهيئة الوطنية �لزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا"باملتعلق القانون 
، وذÎ لسد وجتاوز الثغرات والنواقص )من اZسHتور 36الفصل (

ون XسHت|ابة ملتطلبات الوقاية من الرشوة وماكحفة املرصودة واليت حتول د
  .الفساد

ويف أ#dري فٕاننا يف الفريق الفKدرايل سSTعاطى oٕجيابية مع هاذ�ن 
  .القانونني

  .شكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا لمك

  .ٕاذن نSTقل �لتصويت Nىل مواد املرشوع
  .املادة أ#وىل

    :املوافقون
  .ا[ة هنا، ما عندäش اZيبا[ة، عندي الفصل أ#ولما عندäش اZيب

  التقر�ر؟ ..املادة أ#وىل، ٔ�رجو من
القانون مافهيش . ، جملس املنافسةةمرشوع القانون كام ٔ�حKل Nىل ا�لجن

يتعلق مب|لس  20.13السHيد الوز�ر، عندي مرشوع قانون رمق �ٓ اZيبا[ة، 
  . املنافسة، مافهيش اZيبا[ة يف املرشوع

  . ندäش ٔ�¥ يف التقر�ر، ماعندäشال، ماع 
التقر�ر املقدم من طرف ا�لجنة فKه مرشوع، مرشوع، �س¦ة مطابقة 
ٔ#صل النص كام وافق Nليه جملس النواب، التوقKع، ©رمي Óالب، مرشوع 

  .، ما فهيش اZيبا[ة20.13قانون رمق 
  . ٕاذن، تفضلوا، السHيد الوز�ر

  .تفضلوا

كومة، امللكف oلشؤون العامة كومة، امللكف oلشؤون العامة كومة، امللكف oلشؤون العامة كومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احل
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

كنتلكمو Nىل التقر�ر دÃل ا�لجنة والنص احملال Nىل اجللسة العامة، 
  ..هذا التقر�ر، فKه.. مايش ©يف حتال Nىل

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  ؟ٔ�مشن تقر�ر Nالش كهترض؟ ٔ�مشن تقر�ر، السHيد الوز�ر

oلشؤون العامة oلشؤون العامة oلشؤون العامة oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .التقر�ر دÃل ا�لجنة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
عندي جلنة املالية . هاهو عندي، هاهو عندي، مافهيش اZيبا[ة

يتعلق  20.13مرشوع قانون رمق . والتجهزيات والتخطيط والتمنية اجلهوية
ىل الوالية ال�رشيعية إ . قسم ا�ل|ان. أ#مانة العامة.. مب|لس املنافسة رمق
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  .ما عندäش اZيبا[ة. ما فهيش. �ٓخره

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

اح�ا احلكومة، ما عند¥ش مشلك، ٕاذا حطيتوا القانون ا�يل غتحيلوه 
Nىل جملس النواب ما فهيش اZيبا[ة، اح�ا ما بقى عند¥ اNرتاض Nىل حىت 

  .]ا[ة

        ::::لسةلسةلسةلسةالسHيد رئ=س اجل السHيد رئ=س اجل السHيد رئ=س اجل السHيد رئ=س اجل 
Nىل لك ]ال، التقر�ر ا�يل قدماتو ا�لجنة �ل|لسة العامة مافهيش 

  .اZيبا[ة
ن �لتقر�ر، نناقشه ٔ�و ميكن تعديò مَضمo ZلTسHبة ��يبا[ة، ٕاذا اكن ُ 

  .ولكن، ٕان مل �كن يف التقر�ر، فهذا يصعب Nلينا. ونصادق Nليه
شو ٕاذن، ما عندäش ٔ�¥ هنا يف التقر�ر، Óادي يصعب Nيل oش نناق 

وا]د احلا[ة ا�يل ما مضمهناش التقر�ر، Óادي نقدرو نعطيو، �لتوضيح 
  . ٔ�كرث، نقدرو نعطيوا اللكمة �لسHيد مقرر ا�لجنة ٔ�و رئ=س ا�لجنة

  .تفضلوا أ#سHتاذ ٔ�شن

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحام
  السHيد الرئ=س،

رمبا، واقعني ا#ٓن يف dالف بني التقر�ر ا�يل عند©وم دÃل ا�لجنة 
م�ني [اب الTس¦ة دÃل السHيد الوز�ر . التقر�ر ا�يل عند السHيد الوز�رو 

ا�يل فهيا اZيبا[ة، ا�يل ما هياش عندمك؟ راه dاصنا �شوفو م�ني [ات 
  .. هاذ

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . ٔ�رجو من السHيد املسؤول Nىل ال�رشيع ٔ�ن يتفضل

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحام
  .وا]د فKه، ووا]د ما فهيش. تقار�رخمتلفني راه ما ميكTش �كونوا جوج

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
 خيليك ٔ�\، ٔ�\ وحض لنا هاذ أ#مر oش خنرجو من هللأ#نه البد، 
  .طةيٕاشاكلية �سH  ،هاذ إالشاكلية

        ::::ن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شنن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحاماملس�شار السHيد عبد الرحام
ٔ#ن النص، السHيد الرئ=س، ٕاذا مسحيت، ٔ#ن النص رمبا ا�يل حتال Nلينا 

النواب cلس املس�شار�ن ما ©يتضمTش اZيبا[ة، وهذا يعين  من جملس
در¥ ديبا[ة [ديدة، وoلتايل Óادي  ،ٔ�ننا اح�ا زد¥ ليه يش ]ا[ة [ديدة

وoلتايل، غيتþال ا#ٓن . متيش من بني التعديالت ا�يل دdلناها Nىل النص
 Nىل جملس النواب بديبا[ة، مبعىن ٔ�ننا دdلنا تعديل Óادي خيضعوه �لنقاش

يف جملس النواب، وهاذ اليش �سخ جوج، وا]دة خمتلفة Nىل أ#خرى، راه 
ما dاصهاش 
كون ٔ#ن النص ا�يل غنحيلوه Nىل جملس النواب dاص 


كون فKه اZيبا[ة.  

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . ٕاذا مسحتوا، دقKقة

دعوت املرشف Nىل قسم ال�رشيع ليوحض لنا أ#مر، وبذÎ سHنقرر يف 
  . أ#مر، ٕان شاء هللا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضلوا، ٔ�سHيدي معر، تفضلوا

        ::::املس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKل
  ..ٕاذا اكن التقر�ر اÙي صادقت Nليه ا�لجنة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . ٕاذن التقر�ر اÙي توصلت به فKه اZيبا[ة

  .ٔ�عرض اZيبا[ة Nىل التصويت
  :املوافقون

  .تفضلوا، السHيد الوز�ر، تفضلوا

�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون العامة �ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون العامة �ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون العامة �ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة امللكف oلشؤون العامة السHيد الوزالسHيد الوزالسHيد الوزالسHيد الوز
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  السHيد الرئ=س،
عند¥ مالحظة، بغينا Óري oش Ëس|ل يف حمرض اجللسة، عند¥ 
اZيبا[ة ا�يل دdلت ا�لجنة دÃل جملس املس�شار�ن كنعتربو ٔ�هنا كتكرر 

 من اZسHتور ؤ�ن هاذ اZيبا[ة ما [اب�ش يش ]ا[ة 36و 35فقط الفصل 
  .�لقانون

hنيا، عند¥ وا]د القرار دÃل اcلس اZسHتوري ا�يل ©يقول لنا بÏٔن 
اZيبا[ة ل=ست من القانون، ÎÙ كنهبو اcلس، بغا حيتفظ اcلس oلرٔ�ي 
دÃلو، م¤ارك مسعود، بغا حييد اZيبا[ة، è واسع النظر، ولكن اح�ا 

وين، هاذ اZيبا[ة ما لهاذ املوضوع، اح�ا بصدد نص قان هاحلكومة البد Çهب
  .من اZسHتور يف ٔ�جزاهئام الكربى 36و 35فهيا ٕاال 
كرار الفصل 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضلوا، اليس معر

        ::::املس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKلاملس�شار السHيد معر ٔ�دخKل
  .شكرا السHيد الرئ=س

  .ٔ�وال فÄ خيص اZيبا[ة اليت [اءت ل=ست من فقرة من فقرات القانون
 توزيعه Nىل مجيع السادة املس�شار�ن hنيا، التقر�ر اÙي ٔ�مام�ا، ومت

وNىل Óريمه، ال äشمل اZيبا[ة، وoلتايل اZيبا[ة، وكذÎ حىت oلTسHبة 
�لتقر�ر اÙي مت التوقKع Nليه من طرف السHيد مقرر ا�لجنة مل äشمل ٕاشارة 

  .ٕاىل ©ون هذا التقر�ر äشمل اZيبا[ة
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  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا

املقرر، تفضلوا، السHيد املقرر، وحضوا �لم|لس  نعطيو اللكمة �لسHيد
هل ت�ش�íون هبذه اZيبا[ة لنصادق Nلهيا ٔ�م ال؟ التقر�ر ا�يل ما فهيش 

  ..اZيبا[ة هو التقر�ر ا#ٓيت من جملس النواب، والتقر�ر

        ::::املس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNة

 xٔÏيبا[ة، واكنت تناقشت مسZا xٔÏيف ا�لجنة اكنت طرحت مس
وoلتايل اكينة اZيبا[ة، ٔ#نه اكن هذا نقاش داdل ا�لجنة، اZيبا[ة، 

  .وoلتايل التقر�ر اليوم ا�يل dاصوا يتوزع Nلينا جيب ٔ�ن يتضمن اZيبا[ة
ت املسxٔÏ ا#ٓن املالحظة ا�يل دار اليس الوز�رٔ#نه فعال اZيبا[ة ابق

يه فهيا 
كرار �لفصلني مSاع اZسHتور، واش Óادي تضيف قمية نصادقو 
  ؟ .. ا ٔ�وال س��قص من قميةNلهي

oلTسHبة لنا التقد�ر ا�يل اكن داdل ا�لجنة ٔ�نه Óادي تضيف قمية 
  .، oعتبار ٔ�نه هذا قانون تنظميي يطبق املقSضيات مSاع اZسHتور�لقانون

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
 .اتفضلو  أ#سHتاذ أ#نصاري،

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
هذه إالشاكلية ٔ�عتقد ٔ�نه اكن يT¤غي ٔ�ال تقع هذه  هللا خيليك، ا#ٓن ٔ�مام

إالشاكلية ٔ�صال، ٔ#نه عندما نÏٔيت ٕاىل هنا نÏٔيت [اهز�ن �لتصويت Nىل ٔ�مور 
  . واحضة، ولكن ا#ٓن املعاجلة البد ٔ�ن Çرجع ٕاىل النظام اZاdيل

ميكن ٔ�ن حيصل ذÎ ٔ�ن تقون قد قدمت من و ٕاذا اكنت اZيبا[ة 
�لجنة كتعديل، وoلتايل اكن �لحكومة طرف فرق ٔ�و عضو من ٔ�عضاء ا

  . رضت Nىل التصويت ٕاما oلق¤ول ٔ�و oلرفضوعرٔ�ي فهيا 
ٕاذا اكنت قد ق¤لت من طرف احلكومة واعتربت اZيبا[ة من ممكالت 

ٔ�ما ٕاذا اكنت رفضت  ،ذÎ القانون، فÏٔعتقد ٔ�هنا سHتعرض Nلينا �لتصويت
رض �لتصويت، يف ا�لجنة فا#ٓن صاحب التعديل يT¤غي ٔ�ن يقدمه ويع

وÇكونو واحضني ما نبقاوش عيط لهذا وهذا يعيط لهذا وdليتو¥ هنا، راه 
اجلوع وهاذ اليش مايش معقول، dليو¥ Çزيدو �لقدام، هللا خيليمك، هاذ 
اليش dاصو �كون يضبط ق¤ل إال]اx، هاذ اليش مسؤولية املكSب Nىل 

هنا Nاد  ٔ�ن تضبط أ#مور ق¤ل ٕا]ا¹هتا Nىل اجللسة oش ما نبقاوش
، ها السHيد املقرر dاصو äس�رش لرئ=سكن��اقشو عيط لفالن سري عيط �

مع الرئ=س دÃلو، السHيد الوز�ر عندو رٔ�ي، التقر�ر ما فهيش، هاذ اليش 
 ! مايش معقول

  

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
املكSب ال يناقش ما ورد عن . هذه مسؤولية ا�لجنة، السHيد الرئ=س

  تقرتحون؟ السHيد املقرر، ماذا. ا�لجنة
  . ٕاذن احلكومة تق¤ل اZيبا[ة

  .ٔ�عرض اZيبا[ة Nىل التصويت
 .إالجامع: املوافقون

  .املادة أ#وىل
  .إالجامع: املوافقون
  .املادة الثانية

  .إالجامع: املوافقون
  املادة الثانية، عندمك مالحظة، السHيد الوز�ر؟

عامة عامة عامة عامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن الالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن الالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن الالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن ال
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  السHيد الرئ=س، 
، 2مسحيت، وقع التعديل من طرف ا�لجنة دÃل اcلس يف املادة إاذا 

، ويف "�متتع اcلس �سلطة تقر�رية Nامة وشام�"، "Nام"دdلت تعبري 
وٕاصدار دراسات �شÏٔن املناخ "دdلت تعديل  2الفقرة الثانية من املادة 

  ".العام �لمنافسة قطاعيا ووطنيا
كومة ٕاىل اcلس بعدما هاذ الرشو]ات ا�يل قدم�ا، è واسع النظر، احل

  .ولكن كنعتربو بÏٔن هاذ املادة مادة جوهرية

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  السHيد الوز�ر، 

اح�ا ملا تنكونو ٔ�مام تقر�ر ا�لجنة، كنعتربو . امسح يل راه ما فهمت والو
cلس، والفرق ٕاذا املرشوع هنايئ، ٕاذا عندمك تعديل [ديد قدموه ٔ�مام ا

  .هنا مايش حمل دÃل رشح التعديالت. عندمه تعديل [ديد يقدموه

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشوؤن العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .ال مايش رشح هذا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
اح�ا ٔ�مام تقر�ر هنايئ دÃل ا�لجنة، ندرس املواد مادة مادة، ال جمال 

  .اح�ا دdلنا يف التصويت. و �لرشح�لتعديل �ٔ 

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .ال ٔ�سHيدي، مايش رشح

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
 واش عندمك تعديل؟



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

13 

 )م 2014 ٔ��ريل 30( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 30

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .�يل [ا من ا�لجنةعند¥ مالحظة Nىل التعديل ا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
 .ال مايش هنا، السHيد الوز�ر، امسح يل

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .ٔ�و موقف Nىل ما [اء من ا�لجنة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .ال مايش هنا، امسح يل

لكف oلشؤون العامة لكف oلشؤون العامة لكف oلشؤون العامة لكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، املالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، املالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، املالسHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امل
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٕايوا فKنا بالصة غند�رو ٕاىل ما در¥هش يف اجللسة العامة دÃل 
  املصادقة؟

  :السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .املالحظة اكن Nليمك ٔ�ن تدلوا هبا ٔ�مام ا�لجنة

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .در¥ها ٔ�مام ا�لجنة

        ::::سHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةال ال ال ال 
  ..اÇهتÅى أ#مر، هذا تقر�ر هنايئ، هنا مايش حمل

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

اجللسة العامة كتؤكد Nىل ٔ�نه d�ٔد بعني Xعتبار oملالحظات ا�يل 
  .ٔ�دلت هبا احلكومة يف ا�لجنة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .Nىل املوقفبغيتوا تؤكدوا 

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

اح�ا موافقKنن حبمك ٔ�نه Ëس|ل يف اجللسة العامة بÏٔن اcلس d�ٔذ 
بعني Xعتبار oملالحظات اليت ٔ�دلت هبا احلكومة ٔ�مام ا�لجنة ق¤ل 

  .املصادقة Nىل الفصول، اح�ا ما عند¥ مانع، �سكSو

        ::::سHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةسHيد رئ=س اجللسةال ال ال ال 
  .السHيد الوز�ر ، شكراشكرا

  .ٕاذن املادة الثانية
  .إالجامع: املوافقون
  .املادة الثالثة

  .إالجامع: املوافقون
  .الرابعةاملادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .اخلامسةاملادة 

  .إالجامع: املوافقون
  .السادسةاملادة 

  .إالجامع: املوافقون
ارشة، احلادية عرشة، الثانية عرشة، الثالثة السابعة، الثام�ة، التاسعة، الع

عرشة، الرابعة عرشة، اخلامسة عرشة، السادسة عرشة، السابعة عرشة، 
الثام�ة عرشة، التاسعة عرشة، العرشون، الوا]دة والعرشون، الثانية 
والعرشون والثالثة والعرشون، واخلامسة والعرشون والسادسة والعرشون، 

  .ة والعرشونالسابعة والعرشون والثام�
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه Nىل التصويت

  .إالجامع: املوافقون
يتعلق  20.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .مب|لس املنافسة بديباجSه
يتعلق  104.12ونSTقل ��راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 

  .حبرية السعار واملنافسة
  ..ملرشوع، حرية أ#سعار واملنافسةاللكمة �لحكومة لتقدمي ا

  .تفضلوا، السHيد الوز�ر 

السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة السHيد الوز�ر املنتدب Zى رئ=س احلكومة، امللكف oلشؤون العامة 
        ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س،

  السHيدات والسادة املس�شارون،
لكن يف احلقKقة مايش بغينا نبقاو، قابطني اللكمة و¥dدو ليمك الوقت، و 

  .راه اح�ا بصدد قوانني wمة
املتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة، كذÎ ٔ�ؤكد  104.12القانون دÃل 

املس�شار�ن اشHتغلوا جبدية يف هاذ والسHيدات اشHتغلت ا�لجنة والسادة 
القانون، وهذا القانون ©يؤسس �لمعامالت الت|ارية يف املغرب والصناعية 

سHنني من  10د الرتامك داo هاذي واخلدماتية لسHنوات، ٔ#ن عند¥ وا]
القانون القدمي، وoلتايل هاذ القانون هذا دdلت Nليه احلكومة وا]د 

  .التعديالت oش dذات بعني Xعتبار الرتاكامت، هذا وا]د
Óادي تويل أ#مور واحضة بني املتعاملني XقSصاديني، وهذا  ،hنيا
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ٔ#نه مع السف الشديد املسHهتلكني،  اتÓادي äشجع كذÎ ٕاىل تنظمي مجعي
عند¥ مجعيات املسHهتلكني حىت كزتاد فيش ]ا[ة Nاد ©يقول ليك 
زاد، 
ولكن ©يقول 
زاد يف أ#مثان وبال ما مييش ©يف هو يف اZول املتقدمة يد�ر 
دراسة ومييش يقدwا cلس املنافسة oش �كون عندها وا]د أ#Sر، هاذ 

  .دين يف مجعيات حامية املسHهتلكنيالقانون هذا Óادي äسهل تنظمي اcمتع امل
عند¥ مالحظة، ٕاىل مسحتوا، وا�يل يه مرتبطة هباذيك املالحظة ا�يل 
 Äيد الرئ=س، وا�يل وافقيت لينا وقليت ٔ�هنا مدر[ة فHدر¥ يف القانون، الس
ٔ�دلينا به ٔ�مام ا�لجنة، ها هو مس|ل ٔ�مام اcلس، واك�ن وا]د النقاش يف 

، مSعلق oٔ#%زة دÃل مايش رشكة "ت املغرباتصاال"املغرب، مSعلق ب
تصاالت املغرب، وهو فني اك�ن هاذ إ تصاالت املغرب، أ#%زة دÃل إ 

الرصاع لكو ا�يل oن، واش هاذ القطاع غنعطيوه �رمSه cلس املنافسة وال 
  ال؟

احلكومة اخSارت يف قانون املنافسة، هذا Nالش املتضمن cلس 
حلل وسط، ٔ�شHنو هو هاذ احلل الوسط؟ هو املنافسة اخSارت وا]د ا

ا�يل ملا  111و 109غيصدر قانون تنظميي، ٔ�ي مرسوم، من dالل املادة 
يتقدم cلس املنافسة من حKث الوسائل التق�ية دÃلو وأ#طر ©ميكن لقطاع 

مييش cلس املنافسة، حKث ٔ�ن املغرب عندو قطاع  "تصاالت املغربإ "
بعد اخلوصصة دÃل �ريد املغرب ٕاىل اتصاالت تÏٔسس ليه قانون من 

املوضوع هذا مايش �سهوx هاك Óادي جنيو  ، هاذ1PTTدÃل كتذ©روا، 
وحنطوه يف جملس املنافسة، ÎÙ قلت لمك ٔ�ن احلكومة دارت تدبري 
 ٔÏيw لسcليه وا]د احلل وسط، هنار �كون اN واSليمك ووافقN اقرتحت

ه بنص تنظميي، ولكن هذا ما ملنافسة راه هاذ اليش Óادي يتþال Nليدا
©مينعش، هذا Nاود احلكومة [ات لنصف الطريق، وقالت هذا ممكنعش 

فÄ يتعلق oٔ#سعار يتþال Nىل جملس املنافسة ٕالبداء الرٔ�ي oش �رجع 
  .�لواكx الوطنية لتق�ني املواصالت

امسحو يل، راه مميكTش وا]د القطاع مSعلق oٔ#من دÃل البالد، 
ٔ�مور تق�ية دÃل املراق¤ة مضبوطة، جنيو وحنلوه هاك، هاذي oجل=ش، فKه 

اخSيارات، احلكومة عرضت Nليمك وا]د XخSيار ا�يل هو ]ل وسط، 
ولكن هاذ القطاع دÃل املواصالت غيبقى oلواكx، من حKث التق�ية دÃلو، 

نعش مي من حKث أ#سعار الواكx راه كتعطي الرٔ�ي دÃلها يف أ#سعار، ما © 
من ٔ�نه  111ون دÃل جملس املنافسة وال هاذ القانون يف املادة دÃلو القان

يعرض Nىل جملس املنافسة فÄ يتعلق oٔ#سعار، راه هذا هو اخلالف ا�يل 
اك�ن يف هذاك الفكرة دÃل ٕاعطاء اcلس اخSصاص شامل، راه واdا 
يتعطى اخSصاص شامل oلتعديل ا�يل تدار، ا�يل ©يتحمك كذÎ هو 

ن، ٔ#ن اح�ا ٔ�مام جوج القوانني Nادية، ا�يل ©يحمك هو قانون الواكx، القانو
وقانون الواكx احملدث �لواكx وا�يل دا�ر XخSصاص دÃلها يه ا�يل خمتصة 

                                                 
1 Postes, Télégraphes et Téléphones  

فقط يف أ#مور املتعلقة oٔ#مور أ#م�ية دÃل بالد¥ وأ#مور أ#م�ية دÃل 
  .املواطنني

  .وشكرا السHيد الرئ=س

        ::::ةةةةالسHيد رئ=س اجللسالسHيد رئ=س اجللسالسHيد رئ=س اجللسالسHيد رئ=س اجللس
  . شكرا لمك، السHيد الوز�ر، Nىل هذه التوضيþات

  . اللكمة �لسHيد املقرر ٕاذا اكن �رغب يف  التعليق Nىل التقر�ر
ٕاذن قد التقر�ر قد وزع، ؤ�عتقد ٔ�نه ممثل فرق أ#Óلبية قد تدdل 

  . مبناسHبة دراسة القانون اÙي صادق�ا Nليه
بقKت  ،القانونٔ�يضا الفرق، الفريق الفKدرايل ٔ�يضا قد تدdل يف نفس 

      .فرق املعارضة، اللكمة لفرق املعارضة

        ::::املس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عاملس�شار السHيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ=س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
  سHيدي الرئ=س، 

äرشفين ٔ�ن ٔ�تدdل oمس فرق املعارضة ٔ#عرب عن موقف فريق�ا 
يتعلق حبرية أ#سعار واملنافسة، كام  104.12صوص مرشوع قانون رمق خب

  .متت ٕا]الته والتصويت Nليه من جملس النواب
  سHيدي الرئ=س،

ال شك ٔ�ن ا¹هنج التنافيس وXنفSاح اÙي اخSاره املغرب لنفسه 
وسطره �شلك واحض و[يل يف صلب الوثيقة اZسHتورية يف العديد من 

Éتدعي حHسä تطو�ر وتطويع الرتسانة القانونية ا�يل تقادمت  املواد اكن
واNرتهتا فراÓات وبياضات يف العديد من املقSضيات، مما جعلها Óري قادرة 

  . oملرة Nىل مسا�رة املسHت|دات امل�سارNة واملضطردة
اكن البد من التفكري يف ٕاطار قانوين قادر Nىل تطو�ر ا#ٓلية  ،وNليه

XقSصاديني، مبا يف ذÎ املؤسسات التنافسHية بني خمتلف الفاNلني 
العمومKة، ٕاطار قانوين ميكن �شلك واحض من تدقKق املفاهمي املرتبطة 
oلتنافسHية وكذا ضبط املامرسات املنافKة لقواNد التنافسHية، وهو أ#مر 
اÙي وفره النص اÙي حنن بصدد دراسHته اليوم بعد ٔ�ن مت تعديل بعض 

ٔ�حKل Nلينا من جملس النواب، وoلرمغ مقSضياته، ذÎ ٔ�ن املرشوع اÙي 
من ٔ�مهيته اكن Óارقا يف العمومKات وإال]االت Nىل النصوص التنظميية، 
دون حتديد مضبوط ا#ٓ[ال، وهو أ#مر اÙي اعترب¥ه يف فرق املعارضة 
مبثابة حتنيط لهيئات اZسHتورية والتفاف مضين Nىل اZسHتور، �راد م�ه 

دسHتورية هامة، ولكن يه يف واقع احلال  ٕاعطاء Xنطباع بتزنيل مؤسسة
مؤسسة جوفاء من حKث الصالحKات وXخSصاصات ٔ�و س�¤قى معلقة 
ٕاىل ]ني صدور مراسHمي تطبيقKة قد ال تصدر مادام املرشوع يف صيغته 
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  . أ#وىل اكن ال يقKد ٕاصدارها �سقف زمين معني
املنتدب  ويف هذا إالطار، فٕاننا �شHيد oلتعامل إالجيايب �لسHيد الوز�ر

امللكف oلشؤون العامة واحلاكمة مع مجمل تعديالت فرق املعارضة، واليت 
سامهت بدورها يف جتويد النص وجعò مSناسقا مع روح ومضمون الوثيقة 

  .اZسHتورية
  سHيدي الرئ=س،

ٕاننا يف فرق املعارضة بقدر ما نؤمن وندافع Nىل رضورة فSح أ#سواق 
ر ما نلح Nىل رضورة XهÉم وXلتفاف وحتر�ر الطاقات واملبادرات، بقد

ٕاىل الطبقات الهشة واحملرومة واليت جيب مؤازرهتا وموا©بهتا وNدم 
ر0ها 
وoلتايل فٕان . وحKدة يف موا%ة السوق وا�لوبيات املتحمكة يف XقSصاد

احلكومة مدعوة رصا]ة لالهÉم هبذه الفdات وحماربة الفساد وإالفساد وبؤر 
  .اء Óري املرشوعالريع وXغتن

هل مغرب اليوم قادر Nىل رفع حتدي  :وبنفس املناسHبة، فٕاننا ن�ساءل
حتر�ر أ#سعار بصفة هنائية وجعل التنافسHية مكþدد حموري لتþديد أ#سعار 

  احلقKقKة لاكفة املواد، مبا يف ذÎ املواد أ#ولية؟ 
واد امللþة؟ وما هو م�ظور ٔ�و مقاربة احلكومة ملفهوم املواد أ#ولية ٔ�و امل

  اZمع واملقاصة؟ املشموx بنظاموهل يه oلرضورة املواد 
حقKقKا �لوضعية XحSاكرية اليت 
متتع Çريد كذÎ من احلكومة Ëشخيصا 

هبا مجموNة من املؤسسات العمومKة واخلاصة وتÏٔثري كذN Îىل التنافسHية 
  .وحتسني اخلدمات وتطو�ر مداخKل اخلزينة العامة

مي Ëشخيص حقKقي لوضعية السوق االتصال وجحم Çريد ٔ�يضا، تقد
التنافسHية يف هذا القطاع، وملاذا ما زالت أ#مثان Ëس|ل Nىل N�ٔىل الTسب 
oلرمغ من ارتفاع Nدد املنخرطني، نفس أ#مر oلTسHبة لٔ~بناك ورشاكت 

  التÏٔمني؟
ٕان أ#جوبة الواحضة والرصحية Nىل هذه ال�ساؤالت يه الكف�K لو]دها 

هذا إالطار اÙي . ثقة والقول حبقKقة وواقعية إالطار التنافيسبتدعمي ال 
يعرتف فقط مبا هو ملموس ومع=ش وال يعرتف oلنواÃ والشعارات ٔ#هنا ال 
جتد 
رمجة لها يف هاذ القاموس النفعي وإالجرايئ اcرد اÙي يؤمن فقط 

  .مبنطق الرحب واخلسارة دون ٔ�ي م�طق �ٓخر
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .شكرا لمك السHيد املس�شار

  .ٕاذن منرو ٕاىل معلية التصويت
  .111من املادة أ#وىل ٕاىل املادة  104.12ٔ�عرض مرشوع القانون رمق 

  .إالجامع: املوافقون
يتعلق حبرية  104.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع رمق 

  .أ#سعار واملنافسة oٕالجامع

 066.13رشوع قانون تنظميي رمق ونSTقل ٕاىل اZراسة والتصويت Nىل م 
يتعلق oحملمكة اZسHتورية، اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل 

  .السHيد وز�ر العدل مشكورا

  :صطفصطفصطفصطفىىىى الرمKد، وز�ر العدل واحلرÃت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÃت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÃت الرمKد، وز�ر العدل واحلرÃتاملاملاملاملالسHيد السHيد السHيد السHيد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ=س احملرتم،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�قدم ٔ�ماممك مرشوع القانون التنظميي املتعلق oحملمكة äرشفين ٔ�ن 
اZسHتورية، كام وافق Nليه جملس النواب واÙي هيدف oٔ#ساس ٕاىل 

من ٔ�حاكم اZسHتور اجلديد  27.93مطابقة هذا القانون التنظميي احلايل رمق 
اÙي ٔ�وجب ٕاNادة صياÓة القانون التنظميي oلنظر ٕاىل التغيريات اليت 

Sلت اكخdتورية، واليت ٔ�دHسZصاصات احملمكة اSىل اخN صاصات [ديدة
  :ميكن ٕاجاملها فÄ ييل

Xرتقاء coلس اZسHتوري ٕاىل حممكة ذات اخSصاصات  - 1
وصالحKات واسعة، جتسد املاكنة املمتزية �لقضاء اZسHتوري يف املنظومة 

�سHتور اZميقراطية احلديثة، Ëشمل Nالوة Nىل القرارات املتعلقة oملطابقة �
والقرارات املتعلقة بصþة انت¦اب ٔ�عضاء الربملان ومعلية XسHتفSاء، قرارات 
ٔ�خرى ت�ت مبقSضاها احملمكة اZسHتورية فÄ ٕاذا اكنت النصوص املعروضة 
Nلهيا لها صبغة Ëرشيعية ٔ�و تنظميية، كام ت�ت يف لك dالف يتعلق بدفع 

  dل يف جمال القانون؛احلكومة بعدم ق¤ول اقرتاح ٔ�و تعديل 
رى ٔ�نه ال يد
ٕاسHناد اZسHتور �لمحمكة اZسHتورية wمة مراق¤ة دسHتورية  - 2

  االتفاقKات اZولية وNدم املصادقة Nىل ٔ�ي الزتام دويل خمالف ��سHتور؛
ضامن حامية اكفة احلقوق واحلرÃت أ#ساسHية كام ©رسها اZسHتور  - 3

ىل احملمكة وممارسHهتا الفعلية، من dالل ختويل املواطن حق ا�لجوء إ 
اZسHتورية ٕالhرة Nدم دسHتورية ٔ�ي قانون من شÏٔنه تطبيقه Nىل Çزاع معول 
Nىل القضاء ٔ�ن ميس حبقوقه وحرÃته اZسHتورية، وذN Îرب �ٓلية اZفع بعدم 
اZسHتورية اليت تطرح Nدد من ال�ساؤالت، سواء من حKث الرشوط 

اءات املسطرية لتقدميه الالزمة لتقدمي هذا اZفع ٔ�مام احملامك ٔ�و طبيعة إالجر 
وكذا �hٓره، سواء Nىل مسHتوى النص القانوين املطروح �شÏٔنه ٔ�و Nىل 

  .الوضعية القانونية ٔ#طراف اZعوة
وكذا وoلنظر ٕاىل ٔ�مهية هذه ال�ساؤالت ذات الطبيعة املسطرية 

من اZسHتور اÙي ال يوجب ٔ�ن äشمل هذا  �133س�ب م�طوق الفصل 
Zفع بعدم اZسHتورية، فقد ارتÏٔت احلكومة يف القانون التنظميي موضوع ا

  ؛خمططها ال�رشيعي ٔ�ن تنظم هذه ا#ٓلية يف ٕاطار قانون تنظميي مسHتقل
قرارات احملمكة اZسHتورية ال تق¤ل ٔ�ي طريقة من طرق الطعن،  - 4

وتلزم لك السلطات العامة ومجيع اجلهات إالدارية والقضائية، ويبقى احلق 
لب من احملمكة اZسHتورية تصويب خطÏٔ مادي hبتا للك طرف معين ٔ�ن يط
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  .شاب قرارا من قراراهتا ما مل تقم احملمكة بتصويبه تلقائيا
  السHيد الرئ=س،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
Ïٔن احلكومة تفاNلت ٕاجيابيا مع مجموNة من باخSصارا �لقول، ٔ�قول 

لنص، قرتحت مب|لس النواب، واليت ٔ�دت ٕاىل حتسني ا�ٔ التعديالت اليت 
واكن ذÎ من ق¤ل أ#Óلبية واملعارضة، وهو اليشء اÙي فعلته مع اcلس 
املوقر يف ٕاطار ٔ�شغال جلنة العدل وال�رشيع، حKث ق¤لنا �لك ٔ�رحيية يف 
ٕاطار القKام oلواجب والتفاNل إالجيايب مع جملس املس�شار�ن، ق¤لنا مجموNة 

موNة من cنا املسؤولية، من التعديالت، ٕاال ٔ�ننا رفضنا ٔ�يضا، يف ٕاطار حتمل 
التعديالت املقرت]ة، ٕاال ٔ�ن ا�لجنة ارتÏٔت التصويت Nلهيا، واليوم سSTقدم 
مبجموNة من التعديالت اليت نقرتgا Nىل النص املصادق Nليه يف ا�لجنة 
اÝتصة، وÇرجو ٔ�ن يتفهم السادة املس�شارون ٔ�ننا معلنا ما يف وسعنا لق¤ول 

 عام ال Çراه مالمئا لهذا النص ال�رشيعي، اÙي ما يT¤غي ٔ�ن يق¤ل، واعتذر¥
هو نص تنظميي ممكل ��سHتور، وهو ما يT¤غي ٔ�ن äسHتحرضه السادة 

  .املس�شارون
  .وشكرا لمك

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

  ..تفضلوا السHيد مقرر ا�لجنة
 ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ؤ�عطي اللكمة عن فرق أ#Óلبية،

  .اللكمة لفرق أ#Óلبية

        ::::ابابابابددددNNNN    املس�شار السHيد محمداملس�شار السHيد محمداملس�شار السHيد محمداملس�شار السHيد محمد
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

 066.13مدا�d فرق أ#Óلبية يف م�اقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .يتعلق oحملمكة اZسHتورية

ة ملناقشة مرشوع القانون äرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة oمس فرق أ#Óلبي
، يتعلق oحملمكة اZسHتورية اليت تعترب من ا#ٓليات 066.13التنظميي رمق 

اجلوهرية وٕا]دى الروافع الضام�ة لتزنيل اZسHتور وحسن تÏٔويò، رشيطة 
ٔ�ن �كون تÏٔليفها مSواز¥ ويف مسHتوى Nال من التق�ية واملعرفة oلقوانني 

لقمي واملبادئ ٕالقامة حمك القانون وNداx اZسHتورية اليت Ëسعى ٕاىل ٕاشعاع ا
  .م�صفة وتقريب اcمتع ٕاىل هيالك اZوx اليت Ëسريه

ÎÙ،  تور اجلديد يف الباب الثامن منHسZالل اd دد املرشوع من[
م�ه إالطار التنظميي والهيلكي وتوسHيع  134ٕاىل املادة  129املادة 

ر واحلرص Nىل التفعيل XخSصاصات �لمحمكة اZسHتورية، ؤ�ولك لها السه
اجلاد ٔ#حاكم اZسHتور، مفتع ٔ�عضاء احملمكة اZسHتورية بنظام dاص ين�íق 

من القانون التنظميي املنظم لها جبانب مجموNة من الضام¥ت �لحفاظ Nىل 
اسHتقاللية القضاء والقضاة وحKادمه وجتردمه، كام نص القانون التنظميي 

Nاتق قضاة احملمكة اZسHتورية، من  احلايل Nىل Nدة الزتامات، ووضعها Nىل
ق¤يل XمSناع عن لك ما من شÏٔنه ٔ�ن ميس oسHتقالهلم وXبتعاد عن لك 
ما من شÏٔنه ال�شكKك يف وظيفهتم الن��K، ٕاكNالن املواقف وإالدالء o#ٓراء 
اليت سHبق �لمحمكة اZسHتورية اليت قضت فهيا، ؤ�ن �كونوا بعيد�ن عن لك 

فام اكن شلكها وطبيعهتا، فÏٔعطى مرشوع القانون حزب سHيايس ٔ�و نقابة ©ي
التنظميي طابعا dاصا لرئ=س املؤسسة لضامن قKادهتا والسهر Nىل اسHمترار 
حضورها وبقاهئا جبانب املؤسسة ال�رشيعية، فÏٔضفى عن احملمكة اZسHتورية 
طابع الشفافKة بتþديد النصاب القانوين لتداولها و©يفKة اختاذ قراراهتا 

 Ó�ٔ شرتاطo لبية املطلقة ٕاال ٕاذا تعذر توفرÓ#ٕٔاىل ا ٔÏ|لبية الثلثني، وال يل
النصاب املذ©ور يف دورتني سابقSني، معززا قواNد الشفافKة والسلواكت 
oاللزتام بترصحيات ٔ�عضاء احملمكة Nىل غرار oيق املوظفني السامني واحلرص 

  .Nىل متتعهيم مبا حيمي اسHتقالهلم وحصاÇهتم
  السHيد الرئ=س،

اكن اcلس اZسHتوري بصيغته السابقة يبدو �لجميع ٔ�نه حيتاج ٕاىل  ٕاذا
ٕاNادة الهيلكة والتطو�ر ليت|اوب مع املسHت|دات احلياة السHياسHية، 
خصوصا بعد التجربة الطوي� �لمغرب يف جمال Xنت¦اoت، فٕان حتويل هذه 
املؤسسة ٕاىل حممكة دسHتورية ال ينحرص يف ٕاNادة الهيلكة شj ومضمو¥، 
بل ٔ�ضاف ٕاىل صالحKهتا �شلك يت|اوب مع ٔ�هداف وروح اZسHتور 

  .اجلديد
ضامن و وخبصوص ما يتعلق oملراق¤ة اZسHتورية لالتفاقKات اZولية 

حامية اكفة احلقوق واحلرÃت من dالل ختويل املواطنني ا�لجوء ٕاىل احملمكة 
اZسHتورية وËرسيع مطلب اZفع بدسHتورية القوانني اÙي اكن مطلب 

غاربة م�ذ بداية التجربة اZسHتورية املغربية kٓلية قانونية �لمتسك oلقانون، امل
واليت تطرح Nددا من ال�ساؤالت، سواء من حKث الرشوط الالزمة لتقدمي 
هذا اZفع ٔ�مام احملامك العادية وكذhٓ� Îره Nىل مسHتوى النص القانوين 

  .املعين
عد ينحرص دورها يف وهكذا ميكن القول ٔ�ن احملمكة اZسHتورية مل ي

املراق¤ة العادية املتعلقة مبطابقة اZسHتور والقرارات املتعلقة بصþة انت¦اب 
ٔ�عضاء الربملان ومعلية XسHتفSاء، بل تعدى ذÎ لتصبح حممكة Nليا 

 عدمب"دسHتورية مفSو]ة حىت ٔ�مام املواطن العادي عن طريق اZفع 
ZتوريةاHس".  

وى ملناقشة هذا القانون حKث ٕان جملس املس�شار�ن ٔ�عطى امهية قص
لته الغرفة أ#وىل ذفرق ٕالغنائه جبانب اcهود اÙي بالل جمهودا Nرب لك ذب

 30اليت تقدمت يه أ#خرى بعدد من التعديالت، تتعلق حبذف املادة 
وا¹متيزي بني ٔ�عضاء احملمكة املنتخبني واملعينني وتوسHيع اخSصاص احملمكة 

ظمة اZاdلية �لم|الس أ#خرى، ٕاضافة ٕاىل ¹ميتد ٕاىل مراق¤ة صالحKة أ#ن
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ٔ�حقKة احملمكة يف وضع نظاwا اZاdيل لزييد هذا املرشوع ٔ�مهية بفضل 
 13و 10التعديالت اليت ٔ�ىت هبا جملس املس�شار�ن من dالل تقوية املواد 

احملمكة يف املشهد اZسHتوري  ماكنةيف اجتاه 
رسHيخ  42و 36و 24و
، ل=س فقط �لعمل الربملاين، ولكن ٔ�يضا �لتفاNل املغريب مكحمكة Nليا ضام�ة

  .يف اcمتع يف ٕاطار القانون
ولقد مكن ٔ�سلوب احلوار والتداول يف مسHتوى Nايل من ٕادراك ٔ�مهية 
احملمكة اZسHتورية، مما جعل التوافق يلعب دورا ٔ�ساسHيا يف ق¤ول 

تعديالت مع احلكومة وoيق الفرقاء، و¥ل املرشوع تصويت ا�لجنة ال 
o لبية، �ٓملنيÓ#ٔي �سعى ٕاليه وحنن نقدم رٔ�ي اÙجتاه اX ٕالجامع وهو نفس

  .ٔ�ن حيىض oٕجامع لك املس�شار�ن
  .وشكرا، السHيد الرئ=س، السادة الوزراء، السادة املس�شارون

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك، أ#سHتاذ Nذاب الزÓاري، عن فرق أ#Óلبية

  .اذ أ#نصارين لفرق املعارضة، أ#سHتاللكمة ا#ٓ 

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ=س،
  السادة الوزراء،
  زماليئ أ#عزاء،

 ٔ�ن ٕاذن حتت إال©راه الزمين، سÏٔ]اول ٔ�ن ٔ�©ون و[زيا [دا، oعتبار
القانون التنظميي اÙي حنن بصدد م�اقشHته ال خيتلف اثنان حول ٔ�مهيته، 
وقد [اء يف ٕاطار التزنيل �لمقSضيات اZسHتورية، وكنا نود يف فرق 
املعارضة ٔ�ن تÏٔيت احلكومة ق¤ل هذا الوقت هبذا القانون التنظميي املهم اÙي 

ن هذا التdٔÏري نعتربه من الراك9ز أ#ساسHية للك ٕاصالح يف بالد¥، ٕاذ Çرى �ٔ 
  . اكن è انعاكس حول ال�رسيع بوترية إالصال]ات يف بالد¥

وكذÎ كنا نود ٔ�ن تÏٔيت احلكومة هبذا القانون التنظميي املهم شامال ٔ�و 
من اZسHتور املتعلق  133مرادفا �لقانون التنظميي املشار ٕاليه يف الفصل 

ٔ�ن احلكومة سHتÏٔيت  Zoفع بعدم دسHتورية القوانني، وقد وNد¥ السHيد الوز�ر
يف الربملان يف ٔ�قرب وقت  ببه قريبا، Çمتىن ٔ�ال يتÏٔخر ٔ�كرث ؤ�ن حيط الر]ا

ممكن، نظرا ٔ#مهيته، مع اختاذ مجيع إالجراءات املوا©بة والالزمة لتطبيقه 
  . تطبيقا سلÄ، نظرا ملا ÎÙ من تÏٔثري ©بري Nىل املنظومة القضائية يف بالد¥

لتنظميي اÙي حنن بصدده، نعتقد يف فرق ٕاذن فÄ خيص القانون ا

املعارضة كذÎ ٔ�ن احلكومة مل جتهتد كثريا، oعتبار ٔ�نه �س¦ة تقريبا طبق 
أ#صل �لقانون املنظم �لم|لس اZسHتوري، ولو [اء اZسHتور oٕصال]ات 
وoخSصاصات واسعة لهذه احملمكة اZسHتورية، وقد اجهتد¥ يف فرق 

SخX ا املعارضة من ٔ�[ل تداركKراه ٕالزامÇ ما كنا Îٔ�ن الالت وتدارك كذ
يف هذا القانون ليك ال نقع يف احملظور ويف الفراغ القانوين عند طرح �كون 

  .Nدد ©بري من إالشاكليات اليت نتوقع ٔ�ن حتصل مسHتق¤ال
تعامل ٕاجيابيا مع فرق  -وهذا البد ٔ�ن ننقوè  -وقد تعامل السHيد الوز�ر 

ان به من التعديالت وق¤لها، نظرا لكون املعارضة خبصوص Nدد ال äسHهت
Çرى  ذÎ  احلكومة، من %هتا، اNرتفت بÏٔمهية ت° التعديالت، ولكن رمغ

ٔ�نه مازالت هناك تعديالت ٔ�خرى اليت سHتعرض Nلينا ]اليا واليت يه من 
أ#مهية مباكن اليت يT¤غي كذÎ ٔ�ن تدرج، وقد عرضت يف ا�لجنة وصوتنا 

النص ل=ست فKه سHياسة  هذا ة، ٕاميا¥ م�ا بÏٔنNلهيا، رمغ معارضة احلكوم
  .بقدر ما هو فKه املصلþة العليا �لبالد

ومن بني التعديالت املهمة اليت طرح�اها، ٔ�وال، متثيلية الTساء مíال، مث 
ٔ�عضاء من طرف جملس  )3(ثالثة  كذÎ ما ميكن ٔ�ن حيصل عند انت¦اب

Zاحملمكة ا �KشكË تورية وتوقع ٔ�ن تقع النواب ٔ�و جملس املس�شار�ن يفHس
 ،dالفات بني الفرقاء السHياسHيني وما يه اجلهة املو©ول لها احلسم فهيا

والسHيد الو�زر تعامل ٕاجيابيا مع هذا املقSىض، مث كذÎ من بني املسائل 
أ#ساسHية اليت Çرى ٔ�ن يT¤غي ٔ�ن حتصل يف املغرب اجلديد وهو العلنية، 

ومث كذÎ البد ٔ�ن نغيب  oعتبار هذه حممكة ومل تبق جملس دسHتوري،
مقSضيات قانون املسطرة املدنية يف تعاملها مع مقSضيات wمة يف هذا 
القانون، مث كذÎ ]اولنا ٔ�ن ن�Sكر بعض إالجراءات وبعض املساطر 
إالضافKة لتحسني النص وجلعò قابال �لتعامل بغض عن كنا يف املعارضة ٔ�و 

  . ون س=¤قى وسHيطبق Nىل امجليعيف أ#Óلبية ٔ#ن أ#حوال ت�¤دل، ولكن القان
ٕاذن Çمتىن ٔ�ن تتفهم احلكومة ذÎ فÄ تبقى من مسار هذا املرشوع 
القانون التنظميي، ٔ�ي بعد عرضه اليوم يف جملسHنا املوقر، ؤ�ن حيط الر]ال 
من [ديد من جملس النواب ومعه ت° املالحظات اليت ]اولنا ٔ�ن �سهر 

Kاية مفÓ ىل تضميهنا يف التقر�ر للكN ،يد الوز�رHدة، وبدون شك ٔ�ن الس
©ر[ل قانون، كفاNل سHيايس، مكرشف كذN Îىل قطاع العدل، ٔ�ن يتفهم 
كذÎ هذه Xقرتا]ات وهذه التعديالت اليت Çمتىن ٔ�ن متر �سالم يف 
جملس النواب اÙي è وضع مSقدم، ولكن حنن قد مقنا بواج¤نا، وما Nىل 

þدمة ملصلd ة هذا الوطناحلكومة ٕاال ٔ�ن تقوم بواجهبا .  
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .اللكمة ا#ٓن �لفريق الفKدرايل. شكرا، أ#سHتاذ أ#نصاري

منر ٕاىل التصويت Nىل املواد، ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�حKط اcلس املوقر Nلام ٔ�نين 
  .توصلت بتعديالت من احلكومة، وNددها، ٔ�عتقد، Nددها سHبع تعديالت

  .، تقدمت فهيا احلكومة بتعديل ٔ�ولالتعديل أ#ول، منر ٕاىل املادة أ#وىل
ٕاذا بغيتوا نعطيو �لحكومة Ëرشح لنا هاذ التعديل، Nاد ندوزو 

لمك اللكمة، السHيد . �لتصويت Nليه،Nاد منروا �لتصويت Nىل املادة أ#صلية
 .الوز�ر، لرشح التعديل أ#ول
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        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
  .شكرا السHيد الرئ=س
  السادة املس�شار�ن،

o ة منNلت ٕاجيابيا مع مجموNبق ٔ�ن ٔ�رشت، تفاHلفعل، احلكومة، كام س
تعديالت أ#Óلبية واملعارضة، ٕاال ٔ�ن بعض التعديالت صادقت Nلهيا جلنة 
العدل وال�رشيع، واحلكومة ال توافق Nلهيا، وoلتايل فٕاهنا تتقدم بتعديالت 

¤ل الرجوع Nلهيا، راجKة ٔ�ن äسHتدرك ما يT¤غي اسHتدراكه يف اجللسة العامة ق 
ؤ�ال حنتاج ٕاىل الرجوع ٕاىل جملس النواب، وٕاذا ما رجعنا، Çرجع .. ٕاىل

  .بتعديالت قلي�
Nىل لك ]ال، oلTسHبة �لامدة أ#وىل، فٕان احلكومة تقرتح ]ذف عبارة 

؟ ٔ#ن أ#عضاء ا�Ùن "وNىل القدرة البدنية"، ملاذا "وNىل القدرة البدنية"
�Ùامل° وأ#عضاء ا xخهبم جملس النواب وأ#عضاء يعيهنم [الSTيHن س

ا�Ùن سHتSTخبوهنم، سHتSTخبوهنم بناء Nىل معرفSمك �كفاءاهتم وٕاماك¥هتم 
وال يتصور، حرضات السادة احملرتمني، حرضة السHيدة احملرتمة، . ؤ�هليهتم

فرضها تٔ�ن تSTخبوا ٕا�سا¥ ل=ست è القدرة البدنية Nىل حتمل املهام اليت 
  .ZسHتوريةانÉؤه ٕاىل احملمكة ا

وoلطبع، فٕانه ح7K يتعلق أ#مر oملامرسة، قد حيصل لهذا العضو بعض 
، وقالت بÏٔن من مسقطات 11إالشاكالت الصحية، هنا [اءت املادة 

  .العضوية Nدم القدرة البدنية
ٕاذن، حنن ال نفهم اشرتاط القدرة البدنية، dاصة ؤ�نه oلTسHبة ملا 

ا سHتSTخبوه، ٔ�نمت جملس املس�شار�ن، سHيقرره [الx امل° من تعيني ٔ�و مل
ل=س حقا من حقوق املواطن، ٔ�ي ٔ�ن املواطن ل=س من حقه مكواطن ٔ�ن 
�كون عضوا، وٕامنا هو حق [الx امل° بÏٔن يعني ما �راه، حقمك ٔ�نمت 
وجملس النواب يف ٔ�ن تSTخبوا من 
روهنم، وال ميكن ٔ�ن تSTخبوا وال ٔ�ن 

اكفة املؤهالت العلمية والبدنية  يعني [الx امل° ٕاال من �كون Zيه
ٕامنا املشلك ميكن ٔ�ن يقع بعد ذÎÙ ،Î نلمتس ]ذف ما ٔ�شري . والنفسHية

  .ٕاليه
ٔ�يضا، نلمتس ]ذف ما مت ٕاضافSه يف جلنة العدل وال�رشيع من عبارة 

، ٔ�ي ٔ�ننا ال "مSواص� ق¤ل التعيني"سHنة، عبارة  15ا�يل يه ٔ�ضيفت ٕاىل 
ٔ�ن هذه التجربة والكفاءة القضائية والفقهية  جيوز، ل=س رضورÃ ٔ�ن �شرتط
  . سHنة مSواص� ق¤ل التعيني 15وإالدارية يT¤غي ٔ�ن متارس dالل 

احلكومة ال 
رى ÎÙ موج¤ا، ملاذا؟ ٔ#ن املهم هو ٔ�ن 
كون هناك 
، وال )سHنة 15املقصود ( يوما 15كفاءة قضائية ٔ�و فقهية ٔ�و ٕادارية ملدة 

  . ة]ا[ة �لتنصيص Nىل XسHمتراري
واملهم ٔ�يضا هو ٔ�ن يمت ]ذف Xنت¦اب من بني أ#عضاء، سواء 

  .oلTسHبة cلس النواب ٔ�و جملس املس�شار�ن
  حرضات السادة احملرتمني، 

ٕاÇمك ح7K سHتSTخبون ثالثة ٔ�عضاء، ال جيوز ٔ�ن Ëشرتطوا ٔ�ن 
كون 

عضو�هتم hبتة يف جملس املس�شار�ن، ٔ#ن هذا سوف �كون حتجمي لهذه 
عضوا، سHتSTخبون ثالثة، وسHيSTخب  12ملاذا؟ ٔ#ننا Çريد  املؤسسة،

جملس النواب ثالثة، وقد تتوفر من الكفاءات داdل جملس النواب وجملس 
 Îمس�شار�ن من ختتاروهنم من بني ٔ�عضا9مك، هنا وهناك، ول=س يف ذ
ٕاشاكل، وقد جتدون الوا]د واالثنني، قد حتتاجون ٕا¹هيام من dارج 

�مك Óري مغلوx، ؤ�نمت توا%ون بعض احلاالت اليت اcلسني، فSكون ٔ�يد
سHتوا%وهنا، وقد تذهبون ٔ�نمت ويÏٔيت Óريمك، وال تدرون وال ندري حنن معمك 
مدى ٕاماكنية توفر o اcلسني Nىل الكفاءات اليت تعترب كفاءات مؤه� 

  .ليك حتظى �رشف XنÉء ٕاىل احملمكة اZسHتورية
يف التعديل، [اءت يف املادة أ#وىل،  وهذه يه املقرت]ات اليت [اءت

نلمتس، إالخوان وأ#خت، من أ#Óلبية واملعارضة، يوافقوا احلكومة Nىل 

  .ذÎ، وٕاال فÏٔنمت، حرضات السHيدات والسادة، لمك واسع النظر

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  ...ٕاذن، لمك اللكمة السHيد

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
حنن ٔ�حصاب التعديل، Nاد تTسمعو رٔ�ي  هذا طبقا �لنظام اZاdيل،

احلكومة، ولكن ا#ٓن ما فهيا oس، داo سهلت املÏٔمورية Nلينا، السHيد 
  .الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
داo راه ما عند¥ش تعديل، عند¥ Óري دÃل احلكومة، ما عند¥ش 

  .تعديل �ٓخر من Óري دÃل احلكومة

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
  .�ا تعديلاح�ا قدم 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  ، ما عندäشال

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
  .اك�ن التعديل، السHيد الرئ=س، ها هو، اقرا التقر�ر، السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
هللا خيليمك، ما كناقشوش هنا التعديالت دÃل ا�لجنة، راه هذا تعديل 

Nليه ال نعيد م�اقشHته يف اجللسة [ديد، التعديل ا�يل تقدم �ل|ان وتصادق 
  .العامة

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
  .هذا صادقت Nليه ا�لجنة، صايف. متاما، هذا هو

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .هذا يعترب م° �لم|لس
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        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
ما عطاتنا حىت تعديل، داo رفضاتو وصايف، ٕاىل اعطا¥ يش اقرتاح 

  و معه oٕجيابية، عند¥ يش ]ا[ة؟ميكن نتعامل

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
Óادي نعرض التعديل . Nىل لك ]ال، داo التقر�ر ٔ�صبح م° �لم|لس

  .أ#سHتاذ بTشامش.. أ#ول ا�يل سHبق �لسHيد الو�زر رشحو

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامش
ٔ�ن  ابغينا نعرفو التعديالت ا�يل تقدم هبا السHيد الوز�ر هل من شÏٔهنا

تعدل؟ التعديالت، يعين ٕاىل اكنت عندها Nالقة oلتعديالت ا�يل تقدمت 
هبا فرق املعارضة، ودازت يف ا�لجنة، äسHتوجب التذكري هبا، مبضموهنا، 

  .oش نعرفو واش عندها Nالقة oلتعديالت ا�يل قدم�ا اح�ا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
Nىل ٔ�نه ما السHيد الوز�ر، ت=شري . أ#سHتاذ أ#نصاري، تفضل تفضل

  ...عندها Nالقة oلتعديالت دÃل

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
ال، السHيد الرئ=س، Çكونو واحضني، ٔ#ن اح�ا داo يف املدdل دÃل 
القانون، عند¥ وا]د العدد دÃل التعديالت مل تق¤لها احلكومة، وصوتنا 

ولكن . ال تعرضNلهيا، وoلتايل طبقا �لنظام اZاdيل ما ابقى فهيا ٕاشاكل، 
ارتÏٔيمت، والسHيد الوز�ر مشكورا، ٔ�عطى ٕايضا]ات ٔ#سHباب الرفض يف 
ا�لجنة، وهذا حقKقة dارج اشوية Nىل النظام اZاdيل، ولكن ال بÏٔس، 

  . تعمÄ �لفائدة
ولكن كنت ٔ�متىن من بني الثالث نقط اليت ٔ�شار ٕا¹هيا السHيد الوز�ر يف 

dلبية داÓ#ٔo ليهN ي صوتناÙغي ٔ�ن ال التعديل ا¤Tي اكن يÙل ا�لجنة، وا
 Îىل ذN ٔيت جبديد، بتعديلÏيعرض ا#ٓن ٕاال يف ٕاطار التصويت ٔ�ن ي
التعديل مíال، وميكن ٔ�ن Çراجع مواقف�ا، ٔ�ما ا#ٓن حنن Çمتسك oلتصويت 
اÙي اكن يف ا�لجنة ٔ#ن مل يÏٔت جبديد، واح�ا ما ابغيناش نعاودو Çزيدو 

  .ك�ا هبذا التعديلنثقلو Nليمك oش �رشحو ملاذا متس 
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل أ#ول اÙي تقدمت به احلكومة �لتصويت

  .إالجامع: املوافقون
ٔ�دعو ٔ�مني اجللسة لاللتþاق مبنصبه ٔ�و مبقعده حىت Çمتكن من ٕاحصاء 

  .أ#صوات
  .11= املوافقون

  .13= املعارضون 
  ...تفضل اليس

        ::::مي بTشامشمي بTشامشمي بTشامشمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكاملس�شار السHيد عبد احلكاملس�شار السHيد عبد احلكاملس�شار السHيد عبد احلك
مبا Ç�ٔمك تعرضون التعديالت ا�يل قدwا السHيد الوز�ر دفعة وا]دة، راه 

Óري dليين Çمكل، ٔ�رجوك، السHيد الرئ=س، .. تصعبون Nلينا املÏٔمورية، مíال
ال ٔ�رى " القدرة البدنية"مíال يف التعديل أ#ول . ٕاىل امسحت يل طبعا

Ç�ٔمك عرضتوها دفعة  مشلك، هذا ما اك�ن مشلك، نقدرو نق¤لوه، ولكن مبا
  .وا]دة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .ما عرضهتاش دفعة وا]دة، هللا خيليك، عرضت التعديل رمق وا]د

ٕاذن، نعيد عرض ... ٕاذن، ٔ�عرض التعديل أ#ول يف املادة أ#وىل
  : املسN xٔÏىل التصويت، التعديل أ#ول

  املوافقون؟ إالجامع؟ واش إالجامع؟ 

        ::::صاريصاريصاريصارياملس�شار السHيد محمد أ#ناملس�شار السHيد محمد أ#ناملس�شار السHيد محمد أ#ناملس�شار السHيد محمد أ#ن
هللا خيليمك، Çكونو واحضني، هذا [ا النص أ#صيل دÃل املرشوع، 
تناقش داdل ا�لجنة، وÇرجعو �لنظام اZاdيل، السHيد الوز�ر عرض و%ة 

و%ة النظر دÃلو، عرضناه قال نظر احلكومة، اح�ا ج¤نا التعديل، تناقش 
  . �لتصويت، صوت وق¤ل التعديل دÃل املعارضة Ó#ٔoلبية املطلقة

ا#ٓن، ٕاىل اكن السHيد الوز�ر عندو تعديل Nىل املادة، وال تعديل Nىل 
تعديل ¥قشوه ونصوتو Nليه، ما اك�ش، هذا من حتصيل احلاصل، تعرض 
Nلينا املادة كام صادقت Nلهيا ا�لجنة، وتندوزو يف ]النا، وهذا هو، ٔ�شHنو 

  ...هاذ

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
Î ري نوحضÓ يد الرئ=س، ابغيتHىل . ال، السN ٕاذا اكن التعديل يصوت

الفرع ق¤ل ٔ�ن منر ٕاىل املادة اليت وردت Nلينا من ا�لجنة، ولهذا عرضت 
  . التعديل

  .، تفضلٔ�شن اليس عبد الرحامن

        ::::املس�شار السHيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحامن ٔ�شناملس�شار السHيد عبد الرحامن ٔ�شن
  السHيد الرئ=س، 

حسب الفهم دÃلنا، السHيد الرئ=س، ٔ�ن التعديالت ا�يل عرضها السHيد 
وا�يل كتكون من ثالثة دÃل النقط يه تعديالت  وز�ر العدل ا#ٓن،

[ديدة، مل äسHبق لها ٔ�ن طرحت Nىل مسHتوى ا�لجنة، وذاك اليش ا�يل 
ابغينا نفهمو، ٕاىل تطرحت كنا يف غىن ٔ�ن Ëرشح من [ديد، نطرgا 

فهيا جزء، السHيد الرئ=س، ميكن لنا طبعا نصادقو  ٔ#ن..المسيتو والسالم
ٔ�¥ خشصيا، ورمبا .. oلTسHبة �لقضية دÃلNليه مكعارضة، ولكن كنÏٔيدوه 

عندمه ق�اNة عند إالخوان، ما يتعلق oلوضع الصحي دÃل أ#عضاء دÃل 
احملمكة اZسHتورية، ٔ�¥ يف نظري Óادي �كون فKه ٕاجامع، ولكن ما 

  . جنمعوهش مع يش احواجي �ٓخر�ن ا�يل رمبا خنتلفو فهيا معه
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 التعديالت ا�يل [ا هبا، وÎÙ، جيب الفصل يف ما بني ثالثة دÃل
  .السHيد الوز�ر

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
يه تعديالت [ديدة، وÓادي Ëسمحوا يل نعاود نعطي اللكمة �لسHيد 

 .الوز�ر �لمزيد من الرشح يف املوضوع

        ::::السHيد احلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينالسHيد احلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينالسHيد احلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدينالسHيد احلب=ب شوoين، الوز�ر امللكف oلعالقات مع الربملان واcمتع املدين
  .شكرا السHيد الرئ=س

  ،نين احملرتم�ة املس�شار السHيدة والساد
من النظام  237هو التعديل دÃل احلكومة [اء يف ٕاطار تفعيل املادة 

اZاdيل، هو تعديل [اء �ل|لسة العامة من طرف احلكومة، جيب ٕاعامل 
دÃل املؤيد واملعارض طبقا ملا جيري Nىل مجيع  241القاNدة دÃل 

Éد النص كام [اء يف التعديالت، وبعدها اعمتد ال يعمتد، منر ٕاىل اع
  .املرشوع، هذا هو ا#ٓلية ا�يل اكينة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
 .ٕاذن، اللكمة �لسHيد الوز�ر

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
  .شكرا السHيد الرئ=س
  السHيدة املس�شارة، 

  حرضات السادة املس�شار�ن،
ٕاذن ج¤نا النص ٔ�مام ا�لجنة اÝتصة، تفضلت فرق أ#Óلبية وفرق 

فقدمت تعديالهتا، هنا ق¤لنا مجموNة من التعديالت، وهذيك  املعارضة
التعديالت ا�يل ق¤لناها ما غنطرحوهاش �لنقاش، ٔ#هنا ٔ�صبحت جزءا من 
النص، لكن هناك تعديالت طرحهتا املعارضة، وكنا معارضني لها حنن 

  . بدور¥
اليوم، وقد ٔ�صبحت يف النص املعروض Nليمك، حنن اليوم نقرتح تعديال 

وما  235، 234ا يف اجللسة العامة يف ٕاطار مقSضيات املادة oلضبط Nلهي
  .يلهيا

ٕاذن، يف املادة أ#وىل اكينة ثالثة تعديالت، نطالب فهيا oحلذف، 
وoلطبع راه اح�ا در¥ ملمتس كتايب، راه اح�ا در¥ مراس� كتابية، وراه 

Ïٔن موجودة ما عرف�ش واش تفرقت Nليمك التعديالت وال ال؟ هذاك ش
  . داdيل دÃل اcلس، ٔ�¥ ٔ�ج�يب عنه

ماذا حصل؟ ٔ�ننا اك�ن عند¥ ثالثة دÃل التعديالت، ٔ�¥ قدمهتا لكها، 
لكن السHيد الرئ=س عرض Nليمك أ#وىل، ؤ�¥ مسعتو رصح Nىل ٔ�ن أ#مر 

  .يتعلق oلتعديل أ#ول املرتبط oلقدرة البدنية

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  :ول Nىل املادة أ#وىلٕاذن نعرض مجيعا التعديل ا#ٔ 

 .إالجامع: املوافقون
يصوت ... ٕاذن، صادق اcلس oٕالجامع Nىل التعديل أ#ول املتعلق

  .Nىل التعديل ٔ�وال، مث يصوت Nىل املادة oلتعديل، يضاف ٕا¹هيا التعديل
  املوافقون؟ : ٕاذن نعرض التعديل Nىل التصويت

ٕاذا صوتنا Nىل  نصوت Nىل التعديل ٔ�وال، نقدم الفرع Nىل أ#صل،
املادة أ#وىل Óادي �كون التعديل Óري ذي موضوع، هللا خيليمك املسطرة 
دÃل التعديالت راها م�صوص Nلهيا يف القانون، يقدم الفرع Nىل أ#صل، 
. وٕاال ٕاذا صوتنا Nىل املادة أ#وىل Óادي �كون التعديل Óري ذي موضوع

N تاذHاري، تفضلدأ#سÓاب الز.  

        ::::ابابابابددددد Nد Nد Nد Nاملس�شار السHيد محماملس�شار السHيد محماملس�شار السHيد محماملس�شار السHيد محم
  .شكرا السHيد الرئ=س

0عضو ا�لجنة ومSتبع لهذا املرشوع، هناك تعديالت [اءت عن طريق 
املعارضة، وكام قال السHيد الوز�ر سHن�ت يف هذه التعديالت، اح�ا ا#ٓن يف 
ٕاطار التعديالت ا�يل [ات هبا احلكومة Nىل ٔ�ساس هاذيك التعديالت 

امع، ٔ#نه يف البند أ#ول املتعلق ا�يل [ات هبا املعارضة وتصوت Nلهيا oٕالج
إالخوان قابلني Nىل ٔ�نه حتيد، هذا هو  oلصþة البدنية، ٔ�¥ كTشوف بعض

إالشاكل، ٔ#نه اجللسة سHيدة ٔ�مرها، اcلس سHيد ٔ�مره، جيب ٔ�ن ي�ت يف 
التعديالت اليت تقدwا احلكومة، صوتنا يف ا�لجنة هذاك شلك، ا#ٓن 

ا احلكومة، Óري oش Çكونو مسHت|د وهو التعديالت اليت [اءت هب
  .واحضني، واش قابلني وال ما قابليTش؟ صايف هاذ اليش ا�يل اك�ن

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضل السHيد الرئ=س، تفضل أ#سHتاذ أ#نصاري

  :املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
هللا خيليمك، داo اح�ا نتفامهو مزÃن، . هللا جيازيك خبري، السHيد الرئ=س

. الت صوتنا يف ا�لجنة، وهاذ اليش مSفقني اح�ا واحلكومةاكنت تعدي
oمس احلكومة ٔ�ن يتقدم  -وهذا من حقه  -السHيد الوز�ر ا#ٓن ارتÏٔى 

  .بتعديالت ا#ٓن يف اجللسة العامة
ٔ�وال، هل تقدم بت° التعديالت مكSوبة ومد هبا الرئاسة توزعها Nلينا؟ 

oناش، ما عند¥ش، ماعرف�اش داHيد اح�ا ما يف راسHميل وقف الس ¥�ٔ ،
الوز�ر، ما عرف�ش واش ابغا äرشح، ما يف oل=ش تعديالت Nىل التعديل، 

  ...ٔ#ن هذا عندو مسطرة، خصو يتطبع ويتوزع يف القاNة

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .صيفطها، �ٓ السHيد الرئ=س

        ::::املس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصارياملس�شار السHيد محمد أ#نصاري
�ا ا#ٓن، السHيد ٕايه، مايش Nليك انت، تنقولوها Nلينا اح�ا، ٕاذن اح 

الرئ=س، Çمتسك ٔ�وال بتوزيع التعديالت اليت قدمت من طرف احلكومة 
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 Îىل التعديالت اليت ٔ�قرر¥ها يف ا�لجنة، وتوزع كذN ا#ٓن يف اجللسة
Nىل اكفة أ#عضاء ليكونوا Nىل Nمل هبا، ونت¦ذ ما ميكن ٔ�ن نت¦ذه ٕاما ٔ�ن 

سHيد الوز�ر تناول اللكمة، نبدل رٔ�ينا ٔ�و نعدل ٔ�و نتوافق مع احلكومة، ٔ�ما ال 
ٔ�¥ قلت �ٓش هاذ اليش، ما فهمت والو، Nاد بقت تتضح أ#مور، هللا 

  !هيد�مك

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  السHيد الرئ=س،

اكنوا عندي ثالث �سخ، صيفطت و]دة لٔ~Óلبية، وو]دة �لمعارضة 
  . وو]دة �لفKدرالية، ولكن ا#ٓن ها انÉ توصلتو

  .أ#سHتاذ بTشامش، تفضلوا

  :س�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشامل امل امل امل 
، "ٔ�عامل العقالء راه تزنه عن العبث"كذÎ، السHيد الرئ=س احملرتم، 

هاذ الوثيقة ا�يل كتتوزع Nلينا ا#ٓن، وا�يل فهيا إال]اx دÃل التعديالت اليت 
Ã يد الوز�ر ق¤ل قليل، هذه الوثيقةHه كتوصلنا ا#ٓن، وحىت الّ تالها الس

  ...التارخي

        ::::السHيد عبد احلكمي بTشامشالسHيد عبد احلكمي بTشامشالسHيد عبد احلكمي بTشامشالسHيد عبد احلكمي بTشامش    املس�شاراملس�شاراملس�شاراملس�شار
ما ميكTش، . ، يعين اليوم، وصلت اليوم)le 30/04/2014(ال، فهيا 

السHيد الرئ=س، ال�رشيع يف شÏٔن مؤسسة دسHتورية Nىل در[ة ©برية من 
وهذا  -ٕاىل اكنت عند احلكومة تعديالت  !أ#مهية نتعاملو معها هباذ املنطق

توصل �هنار، بيومني ق¤ل  ولكن Nىل أ#قل -من حقها ٔ�ن تقدم تعديالت
oش تتوزع Nىل السادة املس�شار�ن، تتوزع Nىل ٔ�عضاء ا�لجنة، ها يه 
 ،xٔÏادي نت|اوزو هاذ املسÓ يد الرئ=س، اح�اHالتارخي، وزايدون، الس

  .ش توصلناوقSاوÇمكل، السHيد الوز�ر، ٔ�¥ كنقرا Nليك التارخي 
اZاdيل، عند¥ مسطرة، السHيد الرئ=س، مسطرة تيÏٔطرها النظام 

مسطرة تضمن �لحكومة ٔ�ن تقدم تعديالت يف اجللسة، وهذا حق مطلق 
  . لها حىت وا]د ما ميكن ينازعها

السHيد الوز�ر قدم تعديل يف ثالثة عنارص، خضعتوها �لتصويت دفعة 
وا]دة، صوت من صوت ضد وصوت من صوت نعم، دز¥ هاذ املر]�، 

  .الخر، هللا جيازيك خبري داo هاذ املر]� دز¥ها، داo دوز �لتعديل

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضل السHيد الوز�ر. �سHمتعو �لسHيد الوز�ر

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت    
  السHيد الرئ=س،

قلت ٔ�عامل  ؟طيب، �شوفو ٔ��ن �مكن العبث. حتدثمت بلغة العبث
ال، قلهتا، يعين ٔ�ن ٔ�عامل العقالء مزنهة عن . العقالء مزنهة عن العبث

ذن حتدثت بلغة العبث، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�عرف ٔ��ن يقع العبث؟ هذا هو العبث، إ 

  .التوضيح ا�يل غنقدم، غنقدم التوضيþات اليت سHتوحض ٔ��ن يو[د العبث
، الرجوع ٕاىل املادة نيالرئ=س، حرضات السادة احملرتمٔ�رجو، السHيد 

، حKث مسعت ٔ�ن السHيد الرئ=س يقول بÏٔن التعديل يT¤غي ٔ�ن يقدم 235
: ، يف الفقرة الثانية، تقول235ٔ�قول، ٔ�قول، ٔ�قول بÏٔن املادة . بيوم ٔ�و ٔ�كرث

ب Nىل نص يو[د حتت اZرس ٔ�و ال تق¤ل التعديالت ٕاال ٕاذا اكنت تنص"
ٕاذا اكنت قدمت يف شÏٔنه تعديل مرشوع ٔ�و مقرتح ما، وذÎ فÄ يعود ٕاىل 

ويف Óري هذه احلاx فٕان ق¤ول التعديالت يعرض Nىل نظر . املواد إالضافKة
cتاح املناقشةاSتاح املناقشة اكنت "لس ق¤ل افSؤ�¥ ٔ�ؤكد لمك ٔ�نه ق¤ل اف ،

  . لك التعديالت Zى السHيد الرئ=س، وZينا طبعا ما يفKد وضعها
حصيح اليوم بدون ساNة، ولكن ٔ�ؤكد لمك بÏٔنين مل ٔ�توصل بÏٔي وثيقة 

Óري اÙي بني يدي م�ذ ٔ�ن [لست هنا، وoلتايل ٔ�نه ق¤ل ٔ�ن تبدؤوا يعين 
يف املناقشة اكنت هاذ الوثيقة ا�يل يه دÃل التعديل عند الرئاسة، وال 
دdل لنا حنن يف احلكومة ٕاذا اكن هناك ٔ�ي اخSالل ٔ�و dلل يف ٔ�داء إالدارة 

  .اليت ٔ�نمت Nىل لك ]ال معنيون هبا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك، السHيد الوز�ر
  .أ#سHتاذ التو�زي، تفضل

        ::::التو�زيالتو�زيالتو�زيالتو�زياملس�شار السHيد ٔ�محد املس�شار السHيد ٔ�محد املس�شار السHيد ٔ�محد املس�شار السHيد ٔ�محد 
  . شكرا، السHيد الرئ=س

يف الواقع، السHيد الوز�ر، ا�يل 
لكمنا Nىل العبث، ل=س فÄ خيص 
وضعمك هاذ التعديالت ا�يل يه مطابقة �لنظام اZاdيل دÃلنا، اح�ا العبث 
نقوè عندما طرحت املادة Nىل التصويت، ومت التصويت Nلهيا مث الرجوع 

ادة Nىل التصويت، هذا هو العبث اNالش مرة hنية ٕاىل ٕاNادة طرح نفس امل
تSTلكمو، ما كنتلكموشاي Nىل Ç�ٔمك انÉ انضبطتو �لنظام اZاdيل، وج¤توه 
يف ا#ٓ[ال، ٔ�¥ ما كنتذا©ر Nىل هاذ اليش، وج¤تو املسائل طبقا �لقانون، 
ولكن اح�ا حر�رتنا ب=�اتنا يه هذي، ما ميكTش لنا نصوتو ونعاودو Çرجعو 

  .تو، ٕاىل Nاود صوتنا ©ي�سمى العبثونعاود نقولو نصو 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
هللا خيليك، �ٓ اليس، راه ما رجعناش يف التصويت، ولكن انÉ تدdلتو 
ٔ�ثناء التصويت، ولهذا Óادي حنسم من هنا لفوق ما نبقاش نعطي اللكمة 
ليش وا]د ٔ�ثناء التصويت، ملا كندdلو يف معلية التصويت اÇهتÅى النقاش، 

بغينا ند�رو شوية دÃل املرونة، ولكن Nليمك ٔ�ن تنضبطوا ونطبق اح�ا كنا ا
  . القانون حبذافريه

اح�ا كنا يف ٕاطار املرونة، ابغينا نبحثو Nىل اÝارج، أ#مور املتوافق 
  . Nلهيا، ولكن Nىل لك ]ال

  :ٔ�عرض املادة أ#وىل كام وردت من ا�لجنة
  .املوافقون؟ كام وردت من ا�لجنة
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 خيليك، شوف، ما توري يل ما ند�ر، هللا خيليك، ما هللا خيليك، هللا
امسع التوضيþات، صوتنا Nىل املادة أ#وىل ورفضت، . عند0ش احلق

منر ٕاىل املادة أ#وىل كام وردت من ا�لجنة، ما . التعديل أ#ول رفض
  .كنتظرش م�ك oش تعطيين ما ند�ر

  :املوافقون Nىل املادة أ#وىل كام وردت عن ا�لجنة
  ؛13: فقوناملوا

  .10: املعارضون
  .ٕاذن، صادق اcلس Nىل املادة أ#وىل كام وردت عن ا�لجنة

نSTقل ٕاىل املادة الثانية، املادة الثانية ما فهياش تعديل، ٔ�عرض املادة الثانية 
  .كام وردت عن ا�لجنة

  .إالجامع: املادة أ#وىل مكررة كام وردت عن ا�لجنة
  .إالجامع: املادة الثانية

  .إالجامع: ثةالثال 
  .إالجامع: الرابعة

  .إالجامع: اخلامسة
  .إالجامع: السادسة
  .إالجامع: السابعة

  .إالجامع: املادة الثام�ة
  .إالجامع: التاسعة املادة

  .إالجامع: املادة العارشة
لمك . املادة احلادية عرش، فهيا تعديل ورد من احلكومة، التعديل الثاين

  .ا التعديلاللكمة، السHيد الوز�ر، لرشح هذ

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
  .شكرا السHيد الرئ=س

تتþدث عن اÇهتاء العضوية  11، املادة 11أ#مر يتعلق هنا oملادة 
oحملمكة اZسHتورية، وoلطبع يمت يف هذه احلاالت اليت تTهتÅي فهيا العضوية، 
احلكومة يف النص أ#صيل اكنت قد اقرتحت ]دوث جعز بدين مسHتدمي 

صورة هنائية عضوا من ٔ�عضاء احملمكة اZسHتورية من مزاوw xامه، مينع ب
، يعين "ٔ�و عقيل"السادة املس�شارون احملرتمون يف املعارضة اقرتحوا ٕاضافة 

  ".dربة طبية"جعز عقيل ٕاضافة ٕاىل العجز البدين، ؤ�يضا رشط 
oلTسHبة �لحكومة يف تعديلها اÙي حنن بصدد تفسريه، نقرتح ]ذف 

ات، ملاذا؟ ٔ#نه ٕاذا قلنا جعز بدين، فالعجز البدين è داللته هذه إالضاف
الشام� ودون اZخول يف التفاصيل، ٔ#نه ٕاذا ٔ�رد¥ ٔ�ن نقول oلتفاصيل جعز 
البدين ٔ�و عقيل خصنا Çزيدو ند�رو نفيس، والصياÓة القانونية ال ت�سع 

مراض، لها مدلولها وS�ٔرها oلTسHبة لاكفة ا#ٔ " البدين"ÎÙ، بل ٕان عبارة 
مينع بصورة هنائية "dاصة ٔ�ننا قKد¥ ذÎ، بل وحضناه وفصلناه وب=�اه بعبارة 
، فلو قKل فقط "عضوا من ٔ�عضاء احملمكة اZسHتورية من مزاوw xامه

]دوث جعز مينع بصورة هنائية عضوا من ٔ�عضاء احملمكة اZسHتورية من 
رة هنائية عضوا من مزاوw xامه لاكن ذÎ اكفKا، اح�ا زد¥ بدين ومينع بصو 

ٔ�ن نتþدث عن العجز العقيل  ،ٔ�عضاء احملمكة اZسHتورية من مزاوw xامه
رصا]ة، ٔ�ن نتþدث عن العجز العقيل يف هذا السHياق ٔ�¥ ٔ�عتقد بÏٔنه ل=س 
مبالمئ، وهذه ٔ�شHياء Ëشم وال تدرك، حرضات السادة احملرتمني، ٕاذا اكن لمك 

  .رٔ�ي مíل رٔ�ينا فشكرا
اخلربة الطبية، راه . ربة الطبية، ما ان�هب�ش وجناوبعفوا، oلTسHبة �ل¦

الطبية خصمك تد�روا مسطرة اصعيب تد�روا dربة طبية، ٔ#ن اخلربة 
  ٕايوا درتو اخلربة الطبية، اشكون ا�يل Óادي يÏٔمر هبا؟. هتإاجراء

طيب، وٕاىل تدارت اخلربة الطبية، واش عند احلق املعين oٔ#مر يطلب 
ا؟ واش عندو ٔ�جرة؟ مك هذه أ#جرة؟ غندdلو dربة مضادة، من سHيقوم هب

اح�ا ٔ�شHنو؟ كنعاينو بÏٔن هاذ احملمكة اZسHتورية ا�يل فهيا Óري ... يف وا]د
 6ٔ�عضاء يعيهنم [الx امل°،  6عضو، وا�يل Nىل لك ]ال اك�ن  12

تتقامسوهنم، ما ندdلوش يف بعض أ#مور ٔ�نه dربة طبية، وعندها مسطرة 
ى من املالمئ، حرضات املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�ر  ماوعندها ٕاشاكالت، 

  .اZخول يف هاذ التفاصيل
ونقول لمك، لو افرتضنا Óادي مييش هاذ اليش هكذا، اخلربة الطبية، 
معليا Óادي توقع مشالك، هل يه اخلربة الطبية أ#وىل؟ واش من 
ختصص؟ واش اخلربة الطبية املضادة 
كون وال ما 
كو�ش؟ ٔ�¥ ٔ�رجو Ç�ٔمك 

ٔ�نفسمك من هاذ اليش مادام عند¥ ٔ�نه Nاجز جعز هنايئ عن مزاوx  تعفKو
  .رصا]ة، هذا راه اكيف. wامه

ابغيتو 
كون التوضيح ابغيتو 
كون طبعا ٔ�¥ ٔ�تفهم، ابغيتو التوضيح، 
  .ولكن التدقKق سوف �كون مرهقا، سHيكون مرهقاالتدقKق، 

  .شكراو 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  ض �لتعديل؟ ٕاذن، هل هناك من مSدdل معار 

  . ما اك�ن ٔ�]د
  التصويت ؟

ٕاذن، منر �لتصويت Nىل التعديل اÙي قدمSه احلكومة، وهو التعديل 
  :11الثاين مرتبط oملادة 

  .نفس العدد: املوافقون Nىل هذا التعديل
  .ٕاذن، رفض التعديل

  :ومنر ٕاىل املادة كام وردت عن ا�لجنة
  . نفس العدد: املوافقون

  . النص كام ورد عن ا�لجنةٕاذن، صادق اcلس Nىل
  .16، 15، 14، 13، مل �رد �شÏٔهنا تعديل، 12منر ٕاىل املادة 

  . ، ورد �شÏٔهنا تعديل، التعديل الثالث17املادة 
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  .اللكمة �لسHيد الوز�ر لرشح هذا التعديل الثالث

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
  السHيد الرئ=س احملرتم،

يف فقرهتا أ#وىل، حKث  17ة ا�لجنة ٔ�ضافت ٔ�و Óريت مقSضيات املاد
ٕان هذه الفقرة اكنت تنص Nىل ٔ�ن [لسات احملمكة اZسHتورية Óري Nلنية ما 
مل ينص قانون تنظميي Nىل dالف ذÎ، والقانون التنظميي املقصود هنا هو 

  . �شÏٔن اZفع بعدم دسHتورية القوانني 133اÙي س=�ظم املادة 
ة [لساهتا يف لك أ#حوال ا#ٓن، Çريد ٔ�ن حندث حممكة دسHتورية، Nلني

  .ويف لك املواضيع
oلTسHبة �لحكومة، تقرتح بÏٔن لك ما يتعلق هبذه املادة اليت ينظمها هذا 
املرشوع، فٕان اجNÉات و[لسات احملمكة اZسHتورية يT¤غي ٔ�ن تبقى �شÏٔهنا 
Óري Nلنية، لكن ح7K س=Sعلق أ#مر Zoفع بعدم اZسHتورية، وهو اليشء 

اءم فKه احملمكة اZسHتورية مع معل احملامك، سHتكون [لساهتا اÙي يعين تتو 
  .Nلنية

ٕاذن، نقرتح ٔ�ن 
كون Zهيا صيغتان من الصيغ املعمتدة، Óري Nلنية يف 
  .133هذه املواد اليت حنن بصددها، Nلنية يف املادة 

  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لسHيد الوز�ر

  التعديل؟ هل هناك من معارض لهذا... ٕاذن، ٔ�عرض
، 17، وهو هيم املادة 3ٕاذن منر ٕاىل معلية التصويت Nىل التعديل رمق 

  :ٔ�عرض هذا التعديل �لتصويت
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  .ٕاذن، رفض التعديل

  .كام وردت Nىل ا�لجنة 17منر ٕاىل املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  .نفس العدد: املعارضون
  .كام وردت Nىل اcلس من ا�لجنة c17لس Nىل املادة ٕاذن، صادق ا

، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19.. ، مل �رد �شÏٔهنا تعديل18املادة 
26 ،27 ،28 ،29 ،30.  

ورد �شÏٔهنا تعديل، تعديل رابع، تقدمت به احلكومة، وهيم  31املادة 
  . 31املادة 

  .اللكمة �لسHيد الوز�ر لرشح هذا التعديل

        ::::العدل واحلرÃتالعدل واحلرÃتالعدل واحلرÃتالعدل واحلرÃتالسHيد وز�ر السHيد وز�ر السHيد وز�ر السHيد وز�ر 
، ومت اقرتاح تنظميه من ق¤ل فرق 31املوضوع اÙي ورد oملادة 

املعارضة احملرتمة، �رنو ٕاىل ٔ�ن يمت وضع مقSضيات ختول احملمكة اZسHتورية 
  . البت يف الطعون املتعلقة oلرتشHيþات

 xدا املرايم ا�يل يه معقوKمس احلكومة، ٔ�ننا نتفهم جo ،ؤ�ؤكد هنا
 توdاها هذا النص، ٕاال ٔ�ننا Çرى ٔ�ن اcال ل=س يف هذا ومق¤وx اليت

السHياق، وٕامنا هاذ املوضوع هو يTمتي ٕاىل مواضيع املادة Xنت¦ابية، نعتقد 
بÏٔنه ميكن م�اقشHته ح7K تعرض القوانني Xنت¦ابية يف حKنه، ويمت البحث 
مع أ#حزاب السHياسHية حول الصيغة املالمئة لتفادي املشلك املطروح 

  .ليوما
هو ٔ�نه قد ت�ت احملمكة يف  -كام هو معروف-واملشلك املطروح اليوم 


كون انت¦اoت، وتÏٔيت احملمكة اZسHتورية  Îٔ�هلية ٔ�]د املرحشني، مث بعد ذ
Óدا وتلغي انت¦اoت �رمهتا لكون ٔ�]د املرحشني اكن è احلق يف ٔ�ن �كون 

  . وعمضن الحئة املرحشني، ٕاال ٔ�نه مت اس�¤عاده لس�ب Óري مرش 
ٔ�¥ ٔ�تفهم بÏٔن املوضوع oلفعل يT¤غي ٔ�ن �راجع قانونيا ويضبط، ٔ�¥ معمك 

، ÎÙ 31، لكن ال نعتقد بÏٔن اcال هو ٕاضافة هاذ الفقرة �لامدة %100
فٕاننا نقرتح ]ذفها، Nىل ٔ�ن موضوعها يT¤غي ٔ�ن �كون حمل نقاش من ٔ�[ل 

  .بلورة تعديل يف املادة Xنت¦ابية
  .وشكرا

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالسHيد رئ=س السHيد رئ=س السHيد رئ=س السHيد رئ=س 
  . هل هناك من مSدdل معارض �لتعديل؟ ال ٔ�]د. شكرا �لسHيد الوز�ر

  :من قانون احملمكة اZسHتورية 31ٔ�عرض التعديل الرابع، وهيم املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون Nىل هذا التعديل

  .نفس العدد: املعارضون
  . ٕاذن، رفض التعديل

: كام وردت عن ا�لجنة 31ٕاىل املادة كام وردت عن ا�لجنة، املادة ومنر 
  .نفس العدد

  .كام وردت Nىل اcلس من ا�لجنة 31ٕاذن، صادق اcلس Nىل املادة 
مل �رد �شÏٔهنا  33املادة . إالجامع: 33مل �رد �شÏٔهنا تعديل،  32املادة 

  .تعديل
  . ورد �شÏٔهنا تعديل، التعديل اخلامس 34املادة 

  .ل، تفضلوااللكمة لمك، السHيد الوز�ر، لرشح هاذ التعدي

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
، ٔ�ي ٕان العرائض تقدم من "مق¤ول Zى حممكة النقض"ٔ�ضيفت عبارة 

احلكومة ال 
رى موج¤ا ÎÙ، وتقرتح . طرف حمام مق¤ول Zى حممكة النقض
]ذف صفة املق¤ولية Zى حممكة النقض، مع إالبقاء oلطبع Nىل احملايم مكقدم 

  . صاحب احلق �لعرائض نيابة عن الطرف
 .وشكرا
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        ::::لسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةلسHيد رئ=س اجللسةا
  هل هناك من معارض لهذا Xقرتاح؟ . شكرا

  . ٕاذن، منر ٕاىل معلية التصويت
  :Nىل التصويت 34ٔ�عرض التعديل اخلامس، واÙي هيم املادة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  .نفس العدد: املعارضون

  . ٕاذن، رفض التعديل

  :ردت عن ا�لجنةكام و  34ومنر �لتصويت Nىل املادة 
  .نفس العدد: املوافقون

  .ٕاذن، صادق اcلس Nىل املادة كام وردت عن ا�لجنة

  .مل �رد �شÏٔهنا ٔ�ي تعديل 35املادة 
  .36املادة 
  . فهيا تعديل، التعديل السادس 37املادة 

  ...اللكمة �لسHيد الوز�ر من ٔ�[ل
مع مراNاة "فKه التعديل السادس  37. مكرر جبوج 37و 37اك�ن 

يف "وفKه " من هاذ القانون التنظميي من �رخي صدروها 32حاكم املادة �ٔ 
]اN xدم توفر احملمكة Nىل عنوان أ#طراف ٔ�و حمل اÝا�رة، يعترب مقر 

  .37، هذا "العامx اليت تو[د هبا اZا9رة Xنت¦ابية املوطن القانوين

        ::::السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
  السHيد الرئ=س، 

يف ]اN xدم توفر احملمكة Nىل عنوان "تنص  فقط مت ]ذف فقرة
أ#طراف ٔ�و حمل اÝا�رة، يعترب مقر العامx اليت تو[د هبا اZا9رة Xنت¦ابية 

، احلكومة 
متسك هبذه الفقرة اليت اكنت موجودة مضن "املوطن القانوين
النص أ#صيل احملال Nىل جلنة العدل وال�رشيع مب|لس املس�شار�ن، ٕاال ٔ�ن 

  .Ó#ٔoلبية ٔ�سقطهتا ا�لجنة
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  ؟ٕاذن، هل هناك من مSدdل معارض لهذا Xقرتاح

  :منر ٕاىل التصويت
  نفس العدد؟ : املوافقون Nىل التعديل

 واش نفس العدد ٔ�و تغري العدد؟ 
 .سHنعيد احلساب

        ::::املس�شار السHيد ٕادرäس الرايضاملس�شار السHيد ٕادرäس الرايضاملس�شار السHيد ٕادرäس الرايضاملس�شار السHيد ٕادرäس الرايض
  السHيد الرئ=س،

ويش [اي، وانت ]ادر راسك، ٕاىل امسحت، من ق¤اي� يش Óادي 
  ونفس العدد، اNالش داÓ oادي تبدل الطريقة ا�يل كنت Óادي فهيا؟ 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .ٕاذن، هناك طلب ٕالNادة احلساب، هذا حق

  ؛9: 37ٕاذن، املوافقون Nىل التعديل يف املادة 
  املعارضون؟
  .10: املعارضون

 . رفض التعديل
  : cلس من ا�لجنةكام وردت Nىل ا 37ٔ�عرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون
مكررة، ٔ�عطي اللكمة �لسHيد الوز�ر لرشح التعديل املقدم  37املادة 

  .يف شÏٔهنا

  :السHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃتالسHيد وز�ر العدل واحلرÃت
مكرر، حقKقة ٔ�هنا ٔ�ضيف يف ا�لجنة، مع ٔ�نه اكنت هناك  37املادة 

لس مقSضيات، Nىل لك ]ال ش�هية وٕان مل 
كن مماث� يف أ#صل، وجم
النواب، بعد نقاش مسHتفKض، اÇهتÅى ٕاىل ٔ�نه ل=س من املالمئ ٕاقرار ت° 

  . املادة ٔ�و ت° املقSضيات
ت�ت "جdنا ٔ�مام ا�لجنة، فاقرتحت ا�لجنة Nىل ٔ�ن يمت النص Nىل  ٔ�نه 

احملمكة اZسHتورية يف لك قضية dالفKة تتعلق ب��فKذ وتفسري مقSضيات 
ملان يف لك قضية حتمتل تفسريات اZسHتور، وتقدم املشورة �لحكومة والرب 

، Nىل لك ]ال احلكومة 
رفض هذه إالضافة، وتطلب ]ذف هاذ "خمتلفة
  .مكرر 37املادة 
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  هل هناك من معارض لهذا التعديل؟ . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

  :منر ٕاىل التصويت Nىل التعديل اÙي �ريم ٕاىل ]ذف هذه املادة
  Nىل التعديل؟ املوافقون 

 .نفس العدد؟ ال؟ نعاودو حنسHبو، مايش مشلك
  ؛9= املوافقون

  .11= املعارضون
  . 9مقابل  11ٕاذن، رفض التعديل بــ 

  :مكررة 37منر ٕاىل التصويت Nىل املادة 
  .نفس العدد: املوافقون

، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39بدون تعديل،  38املادة 
47 ،48.  

 :التنظميي �رمSه كام ورد عن ا�لجنة �لتصويت ٔ�عرض مرشوع القانون
  . ٕاذن صودق Nليه oٕالجامع

 .مرشوع القانون التنظميي �رمSه ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل
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مرشوع القانون التنظميي رمق  ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل
  .يتعلق oحملمكة اZسHتورية 066.13

يتعلق  42.12ع قانون رمق مث نSTقل ٕاىل اZراسة والتصويت Nىل مرشو
  . oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات املالية

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

السHيد ٕادرäس أ#زالسHيد ٕادرäس أ#زالسHيد ٕادرäس أ#زالسHيد ٕادرäس أ#زيميميميم إالدرä إالدرä إالدرä إالدرäيسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Zى وز�ر XقSصاد ، الوز�ر املنتدب Zى وز�ر XقSصاد ، الوز�ر املنتدب Zى وز�ر XقSصاد ، الوز�ر املنتدب Zى وز�ر XقSصاد 
  ::::واملالية، امللكف oملواملالية، امللكف oملواملالية، امللكف oملواملالية، امللكف oملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية

 èٓ� ىلNىل الرسول أ#مني وN سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم�
  .وحصبه ٔ�مجعني

  السHيد الرئ=س احملرتم،
  ،نين احملرتم�السادة املس�شار 

يف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم oلشكر �لم|لس املوقر ؤ#عضاء جلنة املالية 
والتجهزيات والتخطيط والتمنية Nىل تفاNلهم إالجيايب مع مرشوع القانون 

  .املتعلق oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات املالية
طار مجموNة من مشاريع القوانني ا�يل بع|اx، هاذ املرشوع يÏٔيت يف إ 

الهدف دÃلها وهو التقوية دÃل السوق املايل املغريب، وتÏٔث=ث هذا السوق 
oٔ#دوات املالية الالزمة، من ٔ�[ل توفري هذه أ#دوات �لفاNلني 
 ÄHدمع ٕاشعاع القطاع املايل املغريب، وال س Îصاديني، ومن ٔ�[ل كذSقX

  . اءالقطب املايل ��ار البيض
وoلتايل، الهدف من هاذ املرشوع القانون هو ٕا]داث سوق مالية 

هاذ أ#دوات  - كام تعلمون  -لٔ~دوات ا#ٓ[�، سوق مالية م�ظمة، ٔ#نه 
اليوم . ا#ٓ[� اليوم يتداولها املتعاملون، ولكن يتداولوهنا يف ٕاطار تعاقدي

سوق مالية املرشوع دÃل القانون وهو توفري سوق مالية م�ظمة، ما معىن 
  م�ظمة؟

ٔ�وال، 
رسHيخ هاذ أ#دوات املالية اليت تتداول داdل هذه السوق يف  -
  ٕاطار القانون، وتعريفها؛

hنيا، توفري مؤسسات السوق، املؤسسات اليت سHتكون يه املؤطرة  -
  �لسوق؛

  hلثا، من مه املتعاملون يف هذه السوق؟ -
م�ظمة، البد ٔ�ن  رابعا، ما يه سلطات السوق؟ ٔ#ن مبا ٔ�هنا سوق -

  تتوفر Nىل سلطات؛
  .وd�ٔريا، قواNد سري هاذ السوق ا#ٓ[� -

فÄ يتعلق oٔ#دوات املالية ا#ٓ[�، كام هو معروف ومSداول، اك�ن 
العقود املسHتق¤لية، العقود XخSيارية ٔ�و اخليارات، : ثالثة دÃل أ#نواع، يه

  ).les swap(وعقود املقايضة 
وهو توفري وا]د اcموNة من ا#ٓليات ËساNد الهدف من هاذ أ#دوات 

املتعاملني يف السوق املايل Nىل تدارك بعض اÝاطر، خماطر دÃل التغري 

دÃل ٔ�سعار الفائدة، خماطر دÃل تغري ٔ�سعار الرصف واÝاطر دÃل التغري 
  . دÃل أ#سعار دÃل بعض املواد

  . متعاملنيهاذ العقود من شÏٔهنا ٔ�ن توفر هاذ ا#ٓليات �ل  ،ٕاذن
املؤسسات . يف الشق الثاين دÃل القانون، املؤسسات دÃل السوق

  : دÃل السوق اكينني جوج

اك�ن الرشكة املسرية �لسوق ا#ٓ[�، هاذ الرشكة سHيفوض لها  -
ËسHيري هذه املصلþة العامة، ٔ#ن ال�سHيري دÃل هاذ السوق هو مصلþة 

كة املسرية وهو توفري Nامة مبقSىض دفرت حتمالت، والهدف دÃل هاذ الرش 
ٕاذن، هذي الرشكة . القواNد املتعلقة oلتداوالت وب�سجيل املعامالت

 املسرية؛

الفاNل أ#سايس يف املؤسسات دÃل السوق يه غرفة املقاصة،  -
وهذه الغرفة يه نفس اليشء، يه رشكة مسامهة سHيفوض لها توفري هذه 

يس دÃل غرفة املقاصة املصلþة العامة مبقSىض دفرت حتمالت، والهدف أ#سا
وهو ٔ�ن العمليات اليت تمت بني املتداولني يف السوق، ٔ�وال، تضمن التغطية 

تضمن  -وهذا هو ا�يل wم  - دÃل الوضعيات دÃهلم يف السوق، وhنيا 
حسن مÏٓل هذه العمليات، ٔ#ن اك�ن ا�يل ت=رشي واك�ن ا�يل تي�Kع، اك�ن 

ة دÃل التغطية، ولكن يف ا¹هناية ا�يل تيغطي واك�ن ا�يل تيوفر هذه ا#ٓلي
 .البد من غرفة توفر حسن مÏٓل هذه العمليات
  .ٕاذن، هذه يه املؤسسات دÃل السوق

هاذ املتعاملون اكينني ثالثة دÃل . hلثا، املتعاملون يف السوق
أ#صناف، اك�ن املؤسسات ا�يل تتداول، ملكفة oلتداول دÃل هاذ 

oلTشاط دÃل املقاصة، واك�ن من جيمع  أ#دوات، اك�ن املؤسسات امللكفة
وبطبيعة احلال أ#ساس . ب=هنام، من يقوم يف نفس الوقت oلتداول وoملقاصة

دÃل هاذو ا�يل تيقوموا هباذ العمليات مه Ã ٕاما أ#بناك وٕاما ٔ�ش¦اص 
  .معنويني ا�يل تيكون ت=شHتغلوا يف السوق املالية
يه السلطات دÃل مراق¤ة املسxٔÏ الرابعة، وا�يل يه كذw Îمة، 

السوق ا#ٓ[�، Nىل شالكة السوق دÃل أ#بناك، وال دÃل السوق املايل 
دÃل اZار البيضاء، اك�ن مؤسسات دÃل السوق ا#ٓ[�، وهاذ املؤسسات 
يه Ã ٕاما بنك املغرب oلTسHبة لٔ~بناك، وٕاما الهيئة املغربية ملراق¤ة سوق 

، وٕاما هام معا، ٔ#ن التداول Óادي الرسامKل oلTسHبة لرشاكت البورصة
تتلكف به الهيئة املغربية، يه ا�يل Óادي 
راقب املتعاملني يف �شاط 

حسن املÏٓل، بنك دÃل املقاصة حبمك ٔ�ن العمليات دÃل توفري . التداول
املغرب هو ا�يل Óادي يقوم هباذ العمل، وoلTسHبة �لرشاكت اليت تقوم يف 

ة، اÙي سHيقوم oملراق¤ة، يف نفس الوقت يف نفس الوقت oلتداول وoملقاص
  .ٕاطار التعاون، بنك املغرب والهيئة املغربية لسوق الرسامKل

ٕاذن، خبالصة هذه يه ما يتضمنه هاذ مرشوع القانون، ٕاذن تعريف 
�لسوق املالية لٔ~دوات ا#ٓ[�، تعريف املؤسسات دÃل السوق، تعريف 
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ضامن السHيوx دÃل هاذ  املتداولني وتوفري مؤسسات السوق من ٔ�[ل
  . السوق والقKام oلواجب فÄ يتعلق oلتداول داdل السوق ا#ٓ[�

بطبيعة احلال، يف أ#dري ينص مرشوع القانون Nىل مجموNة من 
العقوoت، Ã ٕاما إالدارية وٕاما الزجرية، يف ]اN xدم ا]رتام املتعاملني يف 

  . لسوق ا#ٓ[�السوق ا#ٓ[� �لمقSضيات القانونية املنظمة � 
تلمك، السHيد الرئ=س، السادة املس�شار�ن احملرتمني، اخلطوط العريضة 

  .املتعلق oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات املالية 42.12ملرشوع القانون رمق 
  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

هل اللكمة �لسHيد مقرر جلنة املالية، ٕاذن Óري موجود يف القاNة، ¥ئبه 
  .هو موجود؟ Óري موجود، نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع

Nىل لك ]ال نفSحو oب النقاش، اللكمة ٔ#]د السادة املس�شار�ن عن 
  ..فرق أ#Óلبية، ٕاىل ما اك�ن مSدdل منر لفرق املعارضة، تفضلوا اليس

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامش
  ...بال ما جنيٕاىل مسحت، ابغيت ند�ر اللكمة من هنا، ٕاىل مسحت، 

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .تفضلوا

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامش
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  .مرح¤ا

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامش
  . طيب، يف لكمة مقSضبة [دا

  السHيد الرئ=س، 
oمس إالخوان يف فرق املعارضة، مبا يف ذÎ معارضة أ#خ دعيدNة، 

سHيد الوز�ر احملرتم،  و�شكروه Nىل التقدمي ا�يل قدم، ولكن ابغيت نذ©ر ال 
ابغيت نذ©ر ٔ�نه يف سHياق م�اقشة مرشوع القانون املايل �رمس سHنة 

، وق¤ò يف سHياق م�اقشة مشاريع قوانني املالية ا�يل [ات هبا 2014
احلكومة، لطاملا در¥، حنن فرق املعارضة وكذÎ إالخوان يف أ#Óلبية، 

د¥ من ٔ�[ل التن�Kه ٕاىل خطورة أ#عطاب وXخSالالت مرافعات واجهت
  .اليت Ëشكو مهنا السوق املالية

وتتذ©رون، السHيد الوز�ر احملرتم، ٔ�نه وا]دة من احملاور أ#ساسHية اليت 
ٔ�كد¥ Nلهيا بقوة يف املناقشة Nىل مسHتوى ا�لجنة وكذN Îىل مسHتوى 

  . توقف�ا عند هاذ املوضوع Ùoات اجللسة،
 ،ÎÙلو دمع القطب وÃٔنه الهدف دÏٔن هاذ مرشوع القانون بÏكنعتربو ب

املايل ��ار البيضاء وٕا]داث سوق مالية م�ظمة oملواصفات والضوابط ا�يل 
رشحSوها يف التقدمي دÃلمك، هاذ املرشوع ميثل ٔ�]د أ#جوبة املهمة ا�يل يه 

ح خطوة �شHيد هبا وÇمثهنا، وقد اكن من الرضوري ٔ�ن ننخرط فهيا �رو
  .ٕاجيابية، وصوتنا Nلهيا oٕالجياب

وهذه م�اسHبة oش نؤكدو مرة ٔ�خرى، ملن ما �زال حيتاج ٕاىل تÏٔ©يد، بÏٔن 
 ،Îىل ذN ليلZة، اKاكنيكKىل طول اخلط معارضة مN املعارضة ال متارس
وميكن لمك ٔ�ن Ëشهدوا بذÎ، حرضات السادة الوزراء، ٕاىل مقنا بعملية 

املالية ا�يل [ات هبا احلكومة، و©يف ٔ�ننا ٕاحصاء مجموع مشاريع القوانني 
صوتنا Nىل معظمها، هذا Óادي يÏٔكد بÏٔننا ال منارس معارضة مKاكنيكKة 

  .مشوشة
ؤ�ريد ٔ�ن Ç�ٔهتز هذه الفرصة ٔ#طلب من السHيد الوز�ر احملرتم ومن 
زمKليه السHيد�ن الوز�ر�ن احملرتمني ا�يل ]ارض�ن معنا، يبلغوا بÏٔمانة �لسHيد 

ٔ�سف�ا، ٔ#ننا مسعنا يف [لسة اليوم oما ما اكن جيب ٔ�ن رئ=س احلكومة 
يقال، ]ني راح، وهو يتþدث عن املعارضة بصيغة امجلع، قال ٔ�نه äسمع 

، ما ابغاش يرتمجها، مايش ما )o)dégoûtantما، وقالها oلفر�سHية، قال 
Nارفش، ما ابغاش، ٔ#ن ٕاىل 
رمجتهيا، معناه مقزز، معناه oم م�فر، معناه 

o نتقادات وقوةX ام اكنت قوةw ،ار[ة ©يعيف، وهذا ال جيوزZo م
  .املالحظات

وال ٔ�عتقد ٔ�ن ٔ�]دا فKنا، يف فرق املعارضة، جتاوز ]دود ا�لياقة و]دود 
حق�ا وواج¤نا اZسHتوري هو ٔ�ن نT¤ه احلكومة ٕاىل ما . X]رتام املتبادل

ذا الjم ا�يل كتقولو نعتقد حنن ٔ�نه [د�ر oلتن�Kه ٕاليه، ولكن ٔ�ن يقابل ه
  . ، هذا ال جيوز)dégoûtant(املعارضة مبثل هذا التوصيف، oم 

ؤ�رجو ٔ�ن تبلغوا هذه الرساx ٔ#نه حقKقة كنمتناو، وال شك ٔ�ن ٔ�عزاء¥ 
يف فرق أ#Óلبية غيتفقوا معنا، كنمتناو نبKTو العالقة دÃلنا كربملان، مبختلف 

ام املتبادل، لك وا]د يقوم Zoور مكو¥ته، مع احلكومة Nىل ٔ�ساس X]رت 
دÃلو ا�يل املنصوص Nليه يف اZسHتور، ٕامىت ابغيتو ند�رو هاذ املعارضة 

  ا�يل غتعجب رئ=س احلكومة؟
  .ٔ�خمت مداdليت هبذا السؤال

  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لسHيد الرئ=س

 1ٕاذن، سHمنر ا#ٓن ٕاىل التصويت Nىل مواد املرشوع، ويه من املادة 
، لك هذه املواد مل �رد �شÏٔهنا ٔ�ي تعديل، سHنعرضها كام وردت 109ٕاىل 

  :فصال، فصال ،109ٕاىل  1عن ا�لجنة، من املادة 
  .إالجامع: املوافقون

يتعلق  42.12ٕاذن، صادق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
  .oلسوق ا#ٓ[� لٔ~دوات املالية oٕالجامع
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علق Zoراسة والتصويت Nىل مرشوع ومنر ٕاىل املرشوع املوايل، يت
املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق  2.00ب�متمي القانون رمق  79.12قانون رمق 

  . اcاورة
  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

        ::::السHيد مصطفالسHيد مصطفالسHيد مصطفالسHيد مصطفىىىى اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة اخللفي، وز�ر االتصال، الناطق الرمسي oمس احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني

لبداية، N�ٔرب عن سعاديت ورسوري بتقدمي هاذ املرشوع املتعلق يف ا
رمغ ٔ�ن هذا املوضوع قد �كون ذا . بقضية من القضاÃ أ#ساسHية يف ب�¥

طبيعة رمزية، ولكن من حKث أ#Sر ومن حKث اZالx موضوع [د wم، 
ويتعلق جبرب رضر الف�انني والف�ا¥ت املغربيات املتعرضني �لقرصنة، وا�Ùن 

ؤدون ا¹مثن �شلك يويم، يؤدون مثن معلهم من ٔ�[ل ا¹هنوض oلثقافة ي
املغربية والفن املغريب واملوسHيقى املغربية وإالبداع املغريب، رمغ تعرضهم 

  . �شلك يويم ل~hٓر السلبية �لقرصنة
  ...مرشوع القانون اÙي نعرضه اليوم، واÙي حظي بــ

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
   .ٔ�س�سمح، السHيد الوز�ر

.. املرجو من السادة املساNد�ن ٔ�ن يقفلوا oب اجللسة، هللا خيليمك
  .املرجو ٕاÓالق oب اجللسة حىت ال äشوش Nىل هذه اجللسة

  .شكرا

        ::::السHيد وز�ر االتصالالسHيد وز�ر االتصالالسHيد وز�ر االتصالالسHيد وز�ر االتصال
ن �قلت، السHيد الرئ=س، السادة رؤساء فرق أ#Óلبية واملعارضة احلارض 

 Hىل مسN ٕالجامعo ي حظيÙتوى ا�لجنة، معنا، مرشوع قانون اليوم وا
وهذا يؤكد ٔ�ن هذه القضية يه قضية املغاربة مجيعا، جنمتع Nلهيا Ó�ٔلبية 
ومعارضة، جنري نقاشا اليوم حبضور ث� من الف�انني ا�Ùن ميثلون النقاoت 

اليس الغاوي، اليس ال�شري عبدو، اليس العريب : أ#ساسHية، ومه معنا
د إالدرäيس، اليس ٔ�محد الكو©يب، اليس عبد الوا]د التطواين، اليس محمو 

العلوي، اليس ن�Kل اجلاي، اليس فؤاد الوايف، اليس عبد القادر وهيب، 
  . اليس محمد الصهنا\

Çمتىن ما Çكو�ش نقصت يش امسية من الف�انني ا�يل ]ارض�ن معنا، 

 - حقKقة  -oٕالضافة لٔ~خت الف�انة وإالخوان وا�يل حضورمه هو نتاج 
  . سHنوات 8التعديل م�ذ تقريبا هذي وا]د اسÉHتة من ٔ�[ل اعÉد هاذ 

ا�يل ©يدdلوا  )les DVD(و )les CD(ما يه القضية؟ ٔ�ن هذوك 
�لمغرب ٔ�و ©يتصنعوا حمليا و©ي�سHتغلوا يف القرصنة Óادي ند�رو وا]د الرمس 

وهذاك الرمس Óادي يتو[ه �لمكSب املغريب ، )DVD(و) N)CDىل لك 
واملبدNني عن ذÎ الرضر، و�سHبة  حلقوق املؤلفني من ٔ�[ل تعويض املؤلفني

من مداخKل ذÎ الرمس سHتخصص Zمع معل املكSب املغريب حلقوق 
مضاعفة %ود حماربة القرصنة و%ود الرNاية XجÉعية  املؤلفني من ٔ�[ل

  .�لف�انني وتقوية معل املكSب وحفظ الرتاث الوطين
 م¤دع مس|ل يف ٕاطار 1800املغرب ]اليا عند¥ تقريبا حوايل 
، هذا رصيد ال äسHهتان 30.000املكSب، Nدد إالبداNات املس|� حوايل 

به، لكن احلكومة عندما حتملت املسؤولية و[دت ٔ�نه البد من ٕاقرار هذا 
وال ) CD(، ٔ#ن إال�سان فاش ك=شرتي ليه النظام، نظام الTس¦ة اخلاصة

)DVD ( ىل ذاكN اح�ا ،è اصةd س¦ةTيد�ر وا]د ال©)CD ( كند�رو
الرمس، هاذ أ#مر معمول به يف لك دول العامل املتقدمة تقريبا، كنلقاوه وا]د 

يف فر�سا، كنلقاوه يف اZول أ#وربية املتقدمة، ؤ�صبح معمول به، ؤ�صال 
مث  2000يف القانون أ#صيل دÃل حقوق املؤلف، سواء يف الTس¦ة أ#وىل 

يص Nىل املبدٔ� موجود، ولكن لٔ~سف مل يقع التنص  2006الTس¦ة دÃل 
  . ذÎ �ٓنذاك

احلكومة ا#ٓن، ومن بعد نقاش مطول مع خمتلف املتدdلني، جرى 
االتفاق Nىل اعÉد هاذ التعديل Nرب ٕاضافة مجموNة من املواد �لقانون احلايل 

  .ا�يل هو قانون حقوق املؤلف واحلقوق اcاورة
  :مكو¥ت هذا التعديل �شلك ٔ�سايس

ث رمس Nىل الTس¦ة ٔ�وال، تنص Nىل املبدٔ� ا�يل هو ٕا]دا -
 ، ماكفÏٔة الTس¦ة اخلاصة؛"ماكفÏٔة"اخلاصة، وذÎ الرمس äسمى 

hنيا، وهذا يشء ا�يل هو oلTسHبة ٕالينا حمدد، مت حتديد املقصود  -
ولهذا، ]ددت . oجلهات اليت ËسHتفKد، من س=سHتفKد من هذا الرمس

ملنتجي الفونوغرامات  %10ف�اين أ#داء،  %�35لمؤلفني،  o35%ٔ#ساس 
Zمع نفقات ËسHيري املكSب املغريب حلقوق  %20والفKديوغرامات، و

املؤلف، مث ٔ�يضا مت حتديد اجلهات اليت ËسHتفKد من إالعفاء من هذا الرمس 
 ا�يل يه %ات معومKة تقوم خبدمات معومKة �شلك ٔ�سايس؛

hلثا، املسطرة اليت س=مت العمل هبا من ٔ�[ل اسHت¦الص هذا  -
¦الص، ومتكني ٔ�عوان املكSب املغريب حلقوق الرمس، وت�¤ع معلية XسHت

املؤلفني من إالماك¥ت الالزمة حىت يقوموا بعمليات XسHت¦الص من 
 طرف امللزمني؛

مث هناÎ مقSضيات عقابية، يه نفسها املعمول هبا Nىل مسHتوى  -
قانون حقوق املؤلف واحلقوق اcاورة، مت اقرتاح ٔ�ن Ëشمل ٔ�يضا هاذ 

 .املعطى
قانون، واÙي هو خطوة ٔ�وىل يف معلية ا¹هنوض حبقوق ٕاذن، مرشوع ال
  .املؤلف، خطوة ٔ�وىل

اخلطوة الثانية، واليت حتققت يف شهر ٔ��ريل، ومهت وضع أ#سعار 
قرار يف اجلريدة  20املرتبطة بتحصيل احلقوق، وصدرت تقريبا حوايل 

Îالرمسية بذ.  
ية معل wمة، ويه تقو  -يف اعتقاد¥  -اخلطوة الثالثة، ويه ايضا 
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املكSب املغريب حلقوق املؤلف، املكSب املغريب حلقوق املؤلف ]اليا هو 
، لكن 1965مؤسسة حمدثة م�ذ املر]� XسHتعامرية، لكن متت املغربة يف 

ا#ٓن مرشوع احلكومة هو املغربة الشام�، الاكم�، مع . مل 
كن مغربة شام�
، ومبا يTسجم مع حتديث وسائل XشHتغال مبا يTسجم مع العرص الرمقي

وهنا ٔ��رشمك بÏٔن هذا أ#سHبوع سHيعرف موافقة . Xلزتامات اZولية �لمغرب
جملس احلكومة ٕان شاء هللا Nىل معاهدة مرا0ش اخلاصة oمللكKة الفكرية، 
واليت مت التوقKع Nلهيا بعد جناح املفاوضات حولها يف مرا0ش يف يونيو 

  .املايض
]اليا، املرشوع س=شلك رساx ٕاذن، يه سلس� خطوات �شHتغل فهيا 

تو[ه، رساx عرفان وشكر، ورساx تقد�ر �لف�انني والف�ا¥ت يف بالد¥ 
ا�Ùن يناضلون من ٔ�[ل اZفاع عن الهوية املغربية، عن الثقافة املغربية، عن 
الفن املغريب، وال ميكن ٔ�ن نرت0هم لو]دمه يف هذا اcال، بل البد من ٔ�ن 

  . نتحمل مسؤولي��ا
ا، ٔ�[دد الشكر ٕاليمك يف اcلس وٕاىل ا�لجنة، Ó�ٔلبية ومعارضة، ولهذ

  .Nىل اcهود اÙي بذل من ٔ�[ل ٔ�ن يمت اعÉد هذا املرشوع oٕالجامع
 .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
السHيد املقرر Óري موجود، نفSح oب . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

 .د اcيدممثل لٔ~Óلبية، تفضل اليس عب.. املناقشة، هل هناك من

        ::::املس�شار السHيد عبد اcيد احلناكرياملس�شار السHيد عبد اcيد احلناكرياملس�شار السHيد عبد اcيد احلناكرياملس�شار السHيد عبد اcيد احلناكري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمني،
  زماليئ املس�شار�ن احملرتمني،

  السHيد الرئ=س، 
äرشفين ٔ�ن ٔ�تدdل، oمس فرق أ#Óلبية، ملناقشة مرشوع قانون رمق 

  .علق حبقوق املؤلف واحلقوق اcاورةاملت 2.00ب�متمي القانون رمق  79.12
  السHيد الرئ=س،

يف البداية، البد من التنويه oلعرض التفصييل اÙي ٔ�لقاه السHيد وز�ر 
االتصال ٔ�مام جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة وXجÉعية، واÙي ٔ��رز فKه 
©ون هذا املرشوع قانون هو جزء من خطة مSاكم� لتÏٔهيل املكSب املغريب 

ق املؤلف واحلقوق اcاورة، وهو مرشوع مل يعرف ٔ�ي تغري يذ©ر يف حلقو 
، ويضمن حتقKق هدفني اسرتاتيجيني، هام حتويل هذا 2006مضامKنه م�ذ 

املكSب ٕاىل مؤسسة معومKة 
متتع oلشخصية املعنوية وXسHتقالل املايل، 
وما يرتتب عن ذÎ من �hٓر قانونية ومادية ملموسة، ومتكني املبدNني 

الف�انني جبميع ٔ�صنافهم إالبداعية من املشاركة الفعاx يف التدبري Nرب متثيلهم و 
بصفة قانونية يف جملس إالدارة، ٔ�ما الهدف الثاين فهو توفري ا#ٓليات إالدارية 

والتق�ية وموا©بة ال�رشيعات احلديثة من ٔ�[ل تعز�ز فرص Xس�:ر يف 
Nة، مبا حيقق طمو]ات املبدKات الثقافNة الصناKني، و�رخس ثقافة امللك

الفكرية ببالد¥، ٕاضافة ٕاىل حتسني العالقات بني املكSب والهيئات أ#ج�بية 
�لرفع من قمية التبادل الثقايف وحماربة القرصنة وXسHتغالل املضطرد 
لٕالبداNات الف�ية Nرب ٕا]داث رسوم dاصة Nىل ٔ�دوات التخز�ن املتعلقة 

و ٕانتا%ا، وتوجKه هذه املداخKل لفائدة oٔ#قراص املدجمة Nرب اسHتريادها �ٔ 
  .املبدNني جلرب الرضر، كام هو معمول به يف العديد من اZول املتقدمة

  السHيد الرئ=س احملرتم،
oمس فرق أ#Óلبية، Çمثن النقاش الهادئ واملسؤول اÙي عرفه اجÉع 

جامع جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة وXجÉعية، واÙي توج oلتصويت oالٕ 
  .Nىل هذا املرشوع كام ٔ�حKل من جملس النواب

للك هذه Xعتبارات، سHنصوت كفرق Ó�ٔلبية ٕاجياN oىل هذا 
  .املرشوع

  .والسالم Nليمك، وشكرا السHيد الرئ=س احملرتم

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا �لمس�شار احملرتم

مثل اللكمة مل ... ٕاذن ما اك�ن ...اللكمة ملمثل املعارضة، تفضلوا ٔ�سHتاذ
فرق املعارضة، ٔ�¥ عندي الحئة هنا دÃل املس|لني oلرتت=ب، ومن بعد 

  .Óادي نعطي اللكمة لٔ~سHتاذ

        ::::املس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNة
  .شكرا السHيد الرئ=س

oمس إالخوان انتاع فرق املعارضة، يف احلقKقة غند�ر لكمة �سHيطة، 
والف�انة، ؤ�ال  ولكن يه غتكون معيقة، وحبضور إالخوان دÃلنا املؤلفني

تقSرص املسN xٔÏىل هاذ الرمس فقط لالعتناء بÏٔوضاعهم XجÉعية، 
لالعتناء هبم ٔ#ن فعال يقومون مبهام جسHمية وخبدمة ثقافKة ©برية، لٔ~سف 

  . اcمتع ¥سHهيم، واحلكومة ¥سHيامه
اcمتع ¥سHهيم واحلكومة ¥سHيامه، واحشال من وا]د، احشال من ف�ان 

لقاش ©يف يتداوى، مات ما اكيTش ا�يل اعتىن به، وهذي  اكن مريض وما
  ... حقائق وعشHناها، حىت ]د ما يقول لنا

وختصيص جزء م�و ال جيب Xكتفاء هبذا الرمس، : وÎÙ، ٔ�قول
Nىل احلكومة ٔ�يضا ٔ�ن Ëسامه يف ا¹هنوض oٔ#وضاع  ،�ل|انب XجÉعي

�انة، oٕالضافة ٕاىل امحلاية XجÉعية وXقSصادية انتاع املؤلفني وانتاع الف 
  .القانونية �لمؤلفات دÃهلم

وÎÙ، هاذ الفdات اليوم جيب ٕادما%ا يف لك هاذ املسلسل، ويف لك 
أ#عامل ا�يل تتقوم هبا احلكومة، dاصة اجلانب XجÉعي، وXعتناء هبم، 
وهاذ اليش تنقولوه مايش Óري حبضورمه، ٔ#ن كنا دامئا تنقولوه داdل ا�ل|ان 

  . اÝتصة



 2014 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

29 

 )م 2014 ٔ��ريل 30( ه 1435 جامدى ا#ٓخرة 30

ولهذا، ٔ�متىن ٔ�ن �كون هذا القانون هو بداية لالعتناء ورد Xعتبار هلم 
  .وللك الف�انني

  .شكرا السHيد الرئ=س

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك

  .أ#سHتاذ dريي، تفضلوا

        ::::املس�شار السHيد dريي بل¦رياملس�شار السHيد dريي بل¦رياملس�شار السHيد dريي بل¦رياملس�شار السHيد dريي بل¦ري
  .شكرا السHيد الرئ=س

مادام ٔ�ننا كذÎ  حنن، يف أ#Óلبية، هناك ٕاضافة ا�يل ابغيت نو%ها
، ا�يل خطري واdا هاذ "ا¹هتريب املع=يش"وز�ر املالية، هو ما äسمى بـ 

)les CD ( لÃجييبومه، ٔ�ن وا]د العدد د)les CD   ( لوا بــdا�يل ©يد
)la contrebande( ادي يد�روا حيصيومه؟Ó يفاش© ،  

كن اح�ا ا�يل كنو%و ا#ٓن احلكومة هو احملاربة دÃل ا¹هتريب، oش مي
ا�يل Óادي جييو، احشال Óادي ) les déclarations(هاذ الناس، راه 

لكهم  )les CD(، وكنعرفو )les CD(يد�روا، ٔ#ن لكيش Óادي جييب 
wربني، مك املبلغ املايل oش ما نضحكوش Nىل هاذ الفdة ٔ�ن نقولو بÏٔن 

ٔ�¥ ابغيت ٔ�ننا خص احلكومة تقوم oلواجب ). les CD(غنعطيومه يف 
  .من الناحKة دÃل ا¹هتريب دÃلها

  .وشكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لٔ~سHتاذ dريي

  :نSTقل �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع
  .إالجامع: املوافقون

  :ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه �لتصويت
  .إالجامع: املوافقون

ب�متمي القانون  79.12وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق اcاورة 2.00رمق 
بدوري الرئاسة هتنهئم، وÇمتىن هلم اكمل التوفKق والن|اح، ومزيدا من 

  .التÏٔلق ٕان شاء هللا

يقيض حبل  115.13ونSTقل ��راسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
. جلنة dاصة مؤقSة اcلسني اجلهويني �لصيادx �لشامل واجلنوب وٕا]داث

العمومKة اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل السHيد وز�ر الصþة 
  .مشكورا

        ::::السHيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسHيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسHيد احلسني الوردي، وز�ر الصþةالسHيد احلسني الوردي، وز�ر الصþة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  السHيد الرئ=س احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
فالهيئة الوطنية دÃل الصيادx يف . ع بع|اÓxادي حناول نقدم املرشو

 xلس الوطين لصيادcاملغرب، الهيئة الوطنية فهيا ٔ�ربعة جمالس، فهيا ٔ�وال ا
 xلس الوطين �لصيادcاجلنوب، ا xلس الوطين لصيادcالشامل، ا

، وعند¥ اcلس اجلهوي )les pharmaciens biologistes(إالحKائيني 
 les industriels et les grossistes( واملوزNني �لصيادx املصنعني
répartiteurs .(  

هاذ ربعة دÃل اcالس يت¦ذ مهنم الرئ=س، ¥ئب الرئ=س، والاكتب 
العام، هام ا�يل تيكونوا الهيئة الوطنية �لصيادx، هذي يه الهيئة الوطنية 

  . �لصيادx، لك جملس تيعطي رئ=س، ¥ئب الرئ=س واكتب Nام
هيئة الوطنية �لصيادx عندمه دور wم [دا، ٔ#ن عندها wام وهاذ ال 

ٔ�ذ©ر من ب=هنا مíال . مرفق العام، فهÅي wام Nلمية، wام ٕادارية وwام تÏٔدي�Kة
هاذ الهيئة الوطنية، يه ا�يل ت�¤دي الرٔ�ي يف مزاوx املهنة، يه ا�يل تتقول 

تتعطي  لنا اشكون ا�يل Óادي خيدم وال ما تي¦دمش 0صيديل، يه ا�يل
إالذن oملزاوx، يه ا�يل تتاdذ إالجراءات التÏٔدي�Kة، يه ا�يل تتقوم مبراق¤ة 
حمل الصيدلية �لمعايري التق�ية، 
متيش �لصيدلية وËشوف واش عندها 
املعايري، واش اZوا يف الثال[ة واش ما فهياش، ويه ا�يل تتعطي ٕابداء 

مجيع القوانني املرتبطة الرٔ�ي، تتعطي الرٔ�ي دÃلها يف السHياسة اZوائية و 
  . oلصيدx، عندها وا]د اZور wم [دا

ولكن لٔ~سف هاذ الهيئة تتعرف ا#ٓن شلال �ما، وال ËشHتغل م�ذ 
، الصيادx، الهيئة الوطنية �لصيادx، ما ËشHتغلش م�ذ حوايل 2005سHنة 
[ل الوزراء ا�يل سHبقوين ، )intérimaire(، اكن وا]د الهيئة 2005

اNالش؟ ٔ#ن ٕاذا ما اك�ش هناك مشلك فÄ خيص ... ها، ما]اولوا يعاجلو 
الصيادx إالحKائيني، ما اكيTش مشلك فÄ خيص الصيادx الصناع 
واملوزNني، اك�ن مشلك يف جوج اcالس، اcلس دÃل صيادx اجلنوب 
وجملس صيادx الشامل، هام ا�يل تن��اقشو Nلهيم، اNالش؟ ٔ#ن هاذو ابقاو 

ا�يل وصلت �لطعن ب=�اهتم يف Xنت¦اoت،  2005م�ذ  رصاNات داdلية
ا�يل امشات بعض السلواكت خم�، ٔ�دت ٕاىل فوىض، ٕاىل خروقات، ٕاىل 

هاذ اليش [اي خصوصا من التصويت ا�يل يف القانون احلايل، . مشالك
، )vote par correspondance(ا�يل 
ميكن من التصويت oملراس� 

وهذا ¥ض ب=�اهتم  ،)Vote par procuration(والتصويت oلتفويض 
الصداع ا�يل فوقاش ما ]اولوا يد�روا Xنت¦اoت ت=¤داو الطعن، الزتو�ر، 

  ... ت=¤قى
القضية ما ]�ساËش هنا، مجيع الوزراء ]اولوا يعاجلوا هاذ اليش، ولكن 
لٔ~سف حىت وا]د ما اسHتطع حيل هاذ املشلك، جعل القضاء، ال احملامك 

وا]د  ،تدdلت يف القضية ب=�اهتم) X)les cours d’appelبتدائية وال 
  . ت=شيك بالخر، ٔ�نه يدdلوا Nىل اخلط، القضاء دdل Nىل اخلط

ٔ�¥ نذ©ر Óري جوج دÃل التوارخي، ٔ�وال القضاء جبوج دÃل احملامك دÃلو 
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 xلس اجلهوي لصيادco ت املتعلقةoنت¦اX ىل بطالنN الíلن مN�ٔ
X اجلنوب بتارخي اجلنوب، اكنوا داروا xلس اجلهوي لصيادcت اo23نت¦ا 

N�ٔلن ، داروا Xنت¦اoت، وب=�اهتم وقع الطعن، [ا القضاء 2005دäسمرب 
  . ببطالن Xنت¦اoت

مث فÄ خيص الشامل، Óادي نعطي مíال القضاء ٔ�عطى ٔ�وامر قضائية 
وي لصيادx اسHتع|الية ٕاليقاف انعقاد امجلع العام النت¦اب ٔ�عضاء اcلس اجله

، 2013الشامل، حىت هام اكنوا دا�ر�ن oش يد�روا Xنت¦اoت يف ماي 
  . ولهذا Nاود hين ب=�اهتم القضاء تدdل

ولهذا، بعد أ#dذ والرد واملشالك ا�يل تتفامق، واح�ا 0حكومة بصدد 
سن سHياسة دوائية وطنية معهم، ا�يل حمتاجKهنم يف دور املرفق العام ا�يل 

  .نا يف هاذ أ#زمة، يف هاذ املشلكتيد�روه، وقع 
ٔ�مام هذه املشالك، ؤ�مام هذا الشلل، ٔ�¥ خشصيا ©وز�ر ]اولت Nدة 
حماوالت oالجÉع معهم، ]اولت ٔ�نه نTسق، حناولو نقادو ما نقادو، مع 

  . أ#سف فشلت كام فشل ا�يل اكنوا ق¤ل مين ومل ٔ�جنح
، ولكن لٔ~سف، فÏٔمام هذه املشالك ]اولنا نقاربو بني و%ات النظر

فاdذينا قرار مشرتك بعد d�ٔذ ورد ونقاش طويل وطويل [دا، ا�يل اdذا 
م�ا يش Nام مع أ#مانة العامة �لحكومة، وكنا تنعلمومه Nىل هاذ اليش ا�يل 
تنو[دو، ٔ�نه اdذينا قرار مشرتك بني وزارة الصþة وأ#مانة العامة �لحكومة 

وب، وقرر¥ ٔ�ن نdٔÏذ �زمام حلل هذ�ن اcلسني اجلهويني �لشامل واجلن
أ#مور ٔ#ن اح�اÃ تند�رو وا]د السHياسة معهم، واليين ما تنلقاوش ب=�اهتم 
ٔ�هنم ما لقKناش ممثلني، ولهذا غنþلومه، Óادي 
كون وا]د ا�لجنة مؤقSة، 
غتكون جلنة dاصة مؤقSة ا�يل غتو[د النت¦اoت Çزهية oش يطلع وا]د 

هاذ اcلس اZميقراطي ا�يل غنþاولو مع اcلس دميقراطي، ٕان شاء هللا، و 
من خندمو oش نو[دو النصوص القانونية معهم وٕاعطاء الرٔ�ي دÃهلم يف 

  ...هاذ
�لتذكري فقط ٔ�نه هاذ النص صوت Nليه oٕالجامع يف ا�لجنة مشكورة، 
يف ا�لجنة يف جملس املس�شار�ن، ٔ�متىن ٔ�ن ينال املوافقة حىت من طرف 

  .نااملس�شار�ن احلارض�ن مع 
  .وشكرا لمك

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
نفSح oب النقاش، ٕاذا اكن هناك تدdالت . شكرا لمك، السHيد الوز�ر

  .ممثل أ#Óلبية، اللكمة لفرق أ#Óلبية، تفضلوا
  . شكرا

  . ٕاذن، تدdل أ#Óلبية سHيدون يف التقر�ر
 هل هناك تدdل �لمعارضة؟  ؟املعارضة

  .لفKدرايلمل �كن هناك تدdل سHمنر ٕاىل الفريق ا نٕاذ
  

        ::::املس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNةاملس�شار السHيد محمد دعيدNة
اح�ا لكنا مع الوسائل . التدdل انتاعنا يف فرق املعارضة �سHيط

اZميقراطية، مع اcالس اليت جيب ٔ�ن 
كون م�تخبة �شلك Çزيه، ÎÙ كنا 
يف ا�لجنة صوتنا oٕالجامع، ٔ#نه اح�ا اليوم من ٔ�[ل ٕارساء مؤسسات، ٔ�ن 


كون هذه املؤسسات م�بثقة ع ÎÙ لتايلoزهية وشفافة، وÇ تoن انت¦ا
  . كنا ٔ�يد¥ املقرتح ا�يل [ابت احلكومة

ٔ�يضا ما تفوتناش هاذ املناسHبة، املامرسات ا�يل اكنت متارست، وا¹هتديد 
ا�يل اكن تعرض ليه السHيد الوز�ر يف ر]اب الربملان، وكنا ٔ�د¥ ذÎ يف 

انتاع لك من ) message(انتاع إالجامع، هو )  message(حKنه، وهذا 
حياول ٔ�ن يعرقل املسار اZميقراطي املبين Nىل الوضوح، Nىل الشفافKة، Nىل 

  .الزناهة، لن �كون è ماكن
  .شكرا

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك

  .وهذا التدdل ٔ�ظن ٔ�نه يعرب عن و%ة نظر الربملان
  :ٕاذن، منر ٕاىل التصويت
  .إالجامع: املادة أ#وىل؛ املوافقون

  .إالجامع: 11ٕاىل املادة  1ادة من امل
يقيض حبل  115.13صادق اcلس oٕالجامع Nىل مرشوع قانون رمق 

اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث جلنة dاصة مؤقSة، 
  .صادق Nليه oٕالجامع

 �11متمي املادة  109.13ومنر ٕاىل املرشوع املوايل، مرشوع قانون رمق 
املتعلق oلتربع oٔ#عضاء وأ#�س|ة ال�رشية وd�ٔذها  16.98من القانون رمق 

  . وزرعها

  .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع، فليتفضل السHيد الوز�ر مشكورا

        ::::السHيد وز�ر الصþةالسHيد وز�ر الصþةالسHيد وز�ر الصþةالسHيد وز�ر الصþة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س احملرتم، 

  السادة املس�شارون احملرتمون،
xادي نقدمو بع|اÓ وامسحوا يل ما فٕاىل امسحتو حىت هاذ اليش ،

نقراش هاذ الورقة ا�يل تو[دت يل، Óادي حناول �رشح ٔ#ن هذي مسائل 
  .تق�ية حمضة oش Ëسا�روا معي املوضوع

فÏٔوال إال�سان ام�ني تيزتاد، إال�سان لكنا 
زادينا عند الوالدة oش 
تيكونوا عند¥ يف اجلسم دÃلنا، داdل اخلالÃ اجلدعية املكونة ��م دÃل لك 

فKنا ام�ني تيزتاد، اكنوا تيكونوا عندو ا�يل تTسميوه مضادات  خشص
مضادات أ#جسام كنزتادو هبم، تي�سامو  ، هاذ)les anticorps(أ#جسام 
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)les lymphocytes T( يصلحوا ، الش ت)les lymphocytes T(  ؟
هاذ ). les anticorps(ٔ�شHنو هام هاذ مضادات أ#جسام؟ ٔ�شHنو هام هاذ 

هام ا�يل تيعطيو¥ املناNة، تيعطيو لٕال�سان املناNة، يعين  مضادات أ#جسام
ٕاىل �ٓخره، أ#مور ... ٕاىل [ا يش مKكروب يدdل تيþاولوا يتضاربوا معه

تتدوز يف ٔ�مان هللا، ٕاال لٔ~سف ٔ�نه بعض أ#ش¦اص تيزتادوا بال هاذ 
، تيزتادوا هبم، )les anticorps(مضادات أ#جسام، ما عندمهش هاذ 

، تيد�ر )les anticorps(دÃهلم ميل تيزتاد إال�سان بال هاذ  وهذا املشلك
، )les anticorps(تعف�ات مور تعف�ات، ٔ#نه ما عندوش املضادات، هاذ 

ٔ�ي مKكروب صغري ت=¤قى يف املشالك، وهاذو من . هاذ مضادات أ#جسام
الناحKة العلمية والطبية 
ميوتوا معوما ميل ©يوصلوا السHنة جوج، ميل 

Nاملني 
ميوتوا، ٔ#ن العايل ما ©يخرجوش من الس�Kطار، Óري  تيوصلوا
املضادات احليوية تنعطيومه هاذ اليش، وتTساNدومه هباذ مضادات 

  .)fabriqués( مصنوNني )les anticorps(   أ#جسام املصنعة، يعين
ٕاىل تتعرفوا نعطيمك Óري oش نوضعمك يف الصورة، هاذو ا�يل تي�¤اعوا 

 1150تي�¤اع حوايل ... دäش نقول السمية oش ما ند�رشيف املغرب، ما Óا
، وهاذ النوع دÃل )le flacon(درمه لــ  1150درمه، مايش حوايل تيد�ر 

. Ã�ٔم Ã�ٔ10م وال لك  5لك ) un flacon(املرىض ق¤ل Nامني ت=سHتعمل 
، يه )flaconsم�س (Ã�ٔم، يعين ثالثة دÃل  10مش=�ا Óري اح�ا إاىل 

لشهر، زائد املضادات احليوية الغالية، تتقام معوما، oش درمه يف ا 3450
درمه، واليين هذا  6000نعطيمك وا]د النظرة، لك شهر �لعائ� حوايل 

  . مايش ]ل، Óري تنجرجرو وتزنيدو
هو زرع الن¦اع، يعين  هاحلل الوحKد من الناحKة العلمية يف العامل لك

اخSو وال من عند oه  تند�رو ليه زرع الن¦اع من عند خوه وال من عند
وال من عند مو، oش Çرجعو ليه ذاك املضادات أ#جسام، oش نعطيوه 

)les anticorps( ش تعطيه ذاكo ،)l’immunité( ش تعطيه ذاكo ،
  .املناNة oش يبقى

ولكن املشلك ا�يل اك�ن، اNالش ٔ�¥ جKت ٔ�ماممك اليوم، ٔ#ن القانون 
ا�يل اك�ن عند¥ يف املغرب يه القانون  دÃل هاذ التربع oٔ#�س|ة وأ#عضاء


مينع الطفل القارص oش يعطي ٔ�ي عضو وال ٔ�ي �سHيج من  16.98

اح�ا من الب�ان . أ#�س|ة خلوه وال خلتو، 
مينعو، هاذ القانون ا�يل عند¥
الوحKدة ا�يل دا�ر�ن هاذ املنع اللكي �لطفل القارص، اZول أ#خرى فكرت، 

يين تتقول ٕاىل ما اكيTش يش ]ل Óري احلل دÃل دارت 
متنع حىت يه، وال
تت¦ليه ) les conditions(خوه الصغري يعطي خلوه، Nىل حساب بعض 

يعطيه، اح�ا م�عنا، يف ذاك الوقت اNالش متنع؟ ؤ�¥ مSفق مع املرشع يف 
ذاك الوقت، ٔ�وال ٔ#ن هاذ املرض ما اك�ش عند¥ مشخص يف املغرب، ما 

ولهذا، املرشع يف ذاك الوقت dاف ٔ�نه . لكف بهاك�ش عند¥ مصاحل ا�يل تت
يوقع Xجتار يف أ#�س|ة، dاف ٔ�نه يوقع Xجتار يف أ#عضاء، ٔ�ن خوه 

ٕاىل �ٓخره، جفا القانون 
مينع هاذ ... الصغري ما تيعرف oه هيز ليه اللكوة

  . اليش
ولكن داo يف املغرب، أ#مور تطورت، عند¥ مصاحل ا�يل ملكفة هباذ 

 الك¤رية اكع اكينة يف اZار البيضاء، اكينة يف مرا0ش، وابدات اليش مíال
  . داo يف الرoط، وابدينا تند�رو هاذ زرع الن¦اع

وخصمك تعرفوا من الناحKة الطبية العلمية زرع الن¦اع، مايش ا�يل ابغا 
 le(يعطي لوZو وال اخSو، خص �كون مطابق مه، يعين اك�ن وا]د 

système( سميوه اح�اTك ،)le système HLA(،  ذdخص ميل تتا
هذاك الن¦اع من أ#ب وال من أ#خت وال يش ]ا[ة، خص ينطبق مع 

  .وZو
ولهذا، ميل تTشوفو أ#ب واش يعطي لوZو �كون عندو هاذ املرض، 
وال مو، وال اخSو الك¤رية، ٕاىل ما اكن�ش مطابق، خصنا هباذ القانون ا�يل 

... يعطي خلوه، ميكن يعطي خلتو oش ج¤نا ٔ�ماممك ٔ�نه اZري الصغري ميكن
ٔ#ن قلت لمك هو احلل الوحKد، هو العالج الوحKد ٕاىل يوم�ا هذا، وليين  

  . ز�ر¥، مايش Óري دري صغري و¥dذو ليه ما ابغينا
ٔ�وال Óري oش نقول لمك ٔ�شHنو، يه العملية �سHيطة [دا، تناdذو هاذ 

ٔ�و  2 صغري، )  le morceau(العظم ا�يل عند¥ هنا، تناdذو م�و وا]د 
 le centre de(مKلميرتات دÃل العظم، وكنصيفطوه لــ  3

transfusion( ، تيكربومه تيكربومه تيكربومه، ميل تيكربوا Ãهذاك اخلال
وتنحق�وه Ùاك اZري، وهو ترتجع عندو ) la seringue(تيداروا يف وا]د 

 oة تدرجييا من داNت، ولكن القانو 4ٔ�و  3املنا¥ÄHلٔ~سف  -ن الس Ãو- 

مينع هاذ اليش.  

اح�ا هباذ القانون ا�يل ج¤نا ٔ�ماممك ٔ�نه ٕاىل ما اك�ش يش وا]د، ٕاىل ما 
اك�ش أ#ب ما ميكTش يعطيه، أ#م ما ميكTش تعطيه، أ#خ وال يش وا]د 
ما ميكTش يعطيه، 
منيش لٔ~خ وال أ#خت الصغرية ميكن تعطي خلوها 

  .و oش ما يبقاش، 
كون لكها موجودةبÏٔربعة رشوط ا�يل در¥مه oش Çز�ر 

ٔ�وال، الرشط أ#ول ٔ�ن يوافق الواZان معا، ويف ]اx غياهبام ٔ�ن  -
ٕاخل، oٕالضافة ٕاىل ٔ�]د الوا�Zن، ٕان و[د، Nىل ... يوافق القايض ٔ�و الويص

من هذا القانون اليت تنص  10و 8معلية أ#dذ مع مراNاة ٔ�حاكم املادتني 
ا �لحصول Nىل املوافقة، يعين منشHيو �لقايض، Nىل املسطرة الواجب اتباعه

 ٕاخل، هذا الرشط أ#ول؛)...la légalisation(تيد�روا 

الرشط الثاين، ٔ�ن ال Ëشلك معلية أ#dذ ٔ�ي خطر ]ال ٔ�و  -
حممتل Nىل منو القارص oلنظر ٕاىل سHنه، وقلت لمك هذا ما اكيTشاي، ٔ#نه 

 لك؛ممل دÃل العظم، ما اك�ن حىت يش مش 2تناdذو ليه 

النقطة الثالثة، ٔ�ال يو[د مضن العائ� مSربع راشد، ٕاىل اكن يش  -
وا]د راشد ما ميكTش ¥dذو ليش وا]د صغري، راشد مSوافق مبا فKه 

 الكفاية مع املتربع؛
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وd�ٔريا ٔ�ن يمت ٕاخ¤ار املتربع القارص، ٔ#ن اك�ن قارص راه ميكن  -
ملية أ#dذ Nام، ٕاىل اdرب¥ه بع  12حىت لعرش سHنني، �كون Nارف، وحىت 

ٔ�و  10قصد التعبري عن ٕارادته، وٕاذ يعترب رفضه مانعا لها، واdا صغري عندو 
  .Nام ٕاىل قال لنا ما �dذوش يل عندو احلق 12

هذا هو القانون بع|اx، وهاذ اليش [اري به، مايش ٔ�ول جتربة يف 
املغرب، مجيع دول العامل هذا هو القانون، ا�يل تTسHتدر©و ذاك اليش ا�يل 

  .16.98يف القانون داز 
شكرا ٕاىل وافقSو، هذا القانون ووفق Nليه oٕالجامع كذÎ يف ا�لجنة 

  .مشكورة
        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة

  .شكرا لمك السHيد الوز�ر
ٔ�فSح oب املناقشة، اللكمة لٔ~Óلبية، ٕاذا مل �كن هناك نقاش منر ٕاىل 

  . قراطيةاملعارضة، ٕاذا مل �كن هناك مSدdل، إالخوان يف الفKدرالية اZمي
  .أ#سHتاذ بTشامش، تفضل

        ::::املس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامشاملس�شار السHيد عبد احلكمي بTشامش
Óري يف لكمة مقSضبة [دا، السHيد الرئ=س، ما حمتاجTKش اح�ا يف فرق 
املعارضة نعاودو من [ديد �رشحو ٔ�شHنو يه اZوافع ا�يل كت¦لينا نصوتو 

نا ÎÙ، من هذا املنطلق صوت . oٕالجياب لكام تعلق أ#مر مبرشوع ٕاجيايب
  .Nىل هاذ مرشوع قانون

 3450درمه يعين  1150لكن أ#رقام ا�يل ذ©ر، السHيد الوز�ر احملرتم، 
درمه يف الشهر، هذا  6000درمه يف الشهر، واملضادات احليوية كتلكف 

لوبيات دÃل ذ©رين مبعركة اكن قد فSحها السHيد الوز�ر، كتعلق بÏٔخطبوط 
Nذروين Nىل  - امSصاص أ#دوية اليت ختصصت Nىل مدى سHنني طوي� يف

Nىل مص دماء املغاربة، التقار�ر موجودة، وقد سHبق �لسHيد  -هاذ الjم 
الوز�ر ٔ�ن 0شف عهنا، ٔ�نه اكينة رشاكت دÃل أ#دوية كت�Kع اZواء �مثن 

مرة Nىل مثهنا احلقKقي، وهذا يشء خطري  5000ٕاىل  4000مضاعف يف 
  .[دا

معركتك الرشيفة، وٕان شاء ٔ�¥ ابغيت نقول �لسHيد الوز�ر اميض يف 
هللا Óادي تدdل �لتارخي مب|اهبتك لهذا أ#خطبوط اجلهمني، واح�ا ما ميكن 
 è قة هذا يشء يندىKكونو معك يف هاذ املعركة، ٔ#نه فعال حقÇ ريÓ لنا
اجلبني �كون يف وسط اcمتع رشاكت عندها لك هذا اجلشع ٕاىل در[ة ٔ�هنا 

  . اليةËسHتغل الضعفاء هباذ أ#مثنة اخلي
وÇ ،ÎÙرجو ٔ�ال 
رفعوا راية Xس�سالم، اح�ا Nارفني بÏٔنه لوبيات 
حصيþة ومSنفذة ومSغلغ�، ولكن oٕراد
مك وبصمودمك وoلتعاون دÃل 
إالرادات اخلريية ا�يل اكينة يف اcمتع، اكينة يف أ#Óلبية كام اكينة يف 

ا حنرزو شوط يف املعارضة، Óادي Çمتك�و، ٕان شاء هللا، oٕذن هللا، من ٔ�نن
  .التغلب Nىل هاذ أ#خطبوب

  .شكرا السHيد الوز�ر

        ::::السHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسةالسHيد رئ=س اجللسة
  . شكرا لمك

d�ٔربمك ٔ�ين توصلت بتدdل فريق Xحتاد اZسHتوري oمس املعارضة، 
ٓ اليس الرايض، مازال ما مكل�ش امجل� ؤ�نت ك�سHبق،  dلينا Óري Çمكلو �

ضة، ؤ�رجو من إالدارة ٔ�ن oمس املعار .. Óري اصرب شوية، ما 
زر�ش �زاف
  .Ëس|ò يف حمرض هذه اجللسة Nىل غرار التدdالت اليت سلمت �لرئاسة

  :ٕاذن، منر ٕاىل معلية التصويت
  .إالجامع: املادة أ#وىل؛ املوافقون

  .إالجامع: الثانية
  .إالجامع: ٔ�عرض املرشوع �رمSه

�متمي  109.13ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع القانون رمق 

املتعلق oلتربع oٔ#عضاء وأ#�س|ة ال�رشية  16.98من القانون رمق  11املادة 
  .وd�ٔذها وزرعها

هبذا املرشوع Çكون قد ٔ�هنينا �ر¥مج اليوم، ؤ�شكر مجيع املس�شار�ن 
  . واحلكومة ا�Ùن صربوا وتولكوا Nىل رهبم

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة

**********************************  

        ))))مسلمة لرئاسة اجللسةمسلمة لرئاسة اجللسةمسلمة لرئاسة اجللسةمسلمة لرئاسة اجللسةمداdالت مداdالت مداdالت مداdالت ((((مالحق مالحق مالحق مالحق 
مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق     ملناقشةملناقشةملناقشةملناقشةمداo ،�dمس فرق أ#Óلبية، مداo ،�dمس فرق أ#Óلبية، مداo ،�dمس فرق أ#Óلبية، مداo ،�dمس فرق أ#Óلبية، : : : : IIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث     115.13115.13115.13115.13

        جلنة dاصةجلنة dاصةجلنة dاصةجلنة dاصة
  السHيد الرئ=س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،
فرق أ#Óلبية، ملناقشة مرشوع القانون رمق  äرشفين ٔ�ن ٔ�تدdل، oمس

يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل واجلنوب وٕا]داث  115.13
  .جلنة dاصة

  السHيد الرئ=س،
يف البداية، البد من التنويه oلعرض املوجز اÙي قدمه السHيد وز�ر 

ز من الصþة ٔ�مام جلنة التعلمي والشؤون الثقافKة وXجÉعية، واÙي ٔ��ر 
dالè ٔ�سHباب Çزول هذا النص، اليت خلصها يف ©ون اcلس اجلهوي 
لصيادx الشامل واcلس اجلهوي لصيادx اجلنوب يعرفان ]اx شاذة، مسهتا 
الفوىض وXرجتال يف التدبري والتطاح�ات الشخصية ويو[دان يف وضعية 

الوطين لهيئة oلنظر لغياب متثيليهتام يف اcلس  Ó2005ري قانونية م�ذ سHنة 
الصيادx، رمغ جمهودات وتدdالت السادة الوزراء املتعاق¤ني Nىل تدبري 
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قطاع الصþة ٕالر[اع أ#مور ٕاىل نصاهبا، لكن دون [دوى، مما ]ذا 
oحلكومة احلالية ٕاىل ٕاصدار مرشوع قانون حلل اcلسني وٕا]داث جلنة 

اoت شفافة مؤقSة dاصة، يعهد لها توفري الظروف املالمئة ٕالجراء انت¦
  .شهرا 12وÇزهية يف مدة ٔ�قصاها 

  السHيد الرئ=س،
ال تفوتنا الفرصة ٔ�يضا دون 
مثني واسHتحسان النقاش املسؤول واجلدي 
اÙي عرفه اجÉع ا�لجنة، واÙي توج oلتصويت oٕالجامع Nىل هذا 

  . املرشوع 
للك هذه Xعتبارات، فٕاننا، كفرق Ó�ٔلبية، نصوت ٕاجياN oىل مرشوع 

اÙي يقيض حبل اcلسني اجلهويني لصيادx الشامل  115.13نون رمق القا
  .واجلنوب وٕا]داث جلنة dاصة

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق     ملناقشةملناقشةملناقشةملناقشةمداo ،�dمس فرق املعارضة، مداo ،�dمس فرق املعارضة، مداo ،�dمس فرق املعارضة، مداo ،�dمس فرق املعارضة، : : : : IIIIIIIIامللحق امللحق امللحق امللحق 
�س|ة �س|ة �س|ة �س|ة املتعلق oٔ#عضاء وا#ٔ املتعلق oٔ#عضاء وا#ٔ املتعلق oٔ#عضاء وا#ٔ املتعلق oٔ#عضاء وا#ٔ     16.9816.9816.9816.98من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق     11111111ب�متمي املادة ب�متمي املادة ب�متمي املادة ب�متمي املادة     109.13109.13109.13109.13
        ال�رشيةال�رشيةال�رشيةال�رشية

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ=س،
  السHيد الوز�ر،

  السادة املس�شار�ن،
 109.13ٔ�تدdل، oمس فرق املعارضة، يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  . املتعلق oٔ#عضاء وأ#�س|ة ال�رشية 16.98من القانون رمق  11ب�متمي املادة 

لها هذا املرشوع، ٔ#نه جيزي ونظرا لٔ~مهية إال�سانية والصحية اليت حيم 
بني أ#حKاء بعضو �رشي قصد العالج رشيطة وجود Nالقة قرابة بني التربع 
من القانون تضع قKودا قانونية دون متيزي  11واملتربع è، ٕاال ٔ�ن املادة املتربع 

أ#عضاء وأ#�س|ة، وقد تفهمنا، حنن يف املعارضة، الكíري من احلاالت بني 
ا�لجنة مع السHيد الوز�ر، واليت تضمنت ٔ�مN �íىل  اليت نوقشت داdل

الصعوoت اليت وا%ت Nالج ٔ�طفال مصابني بÏٔمراض تتطلب العالج 
  . oٔ#�س|ة مíل رسطان اZم، ومل تتوفر العائالت Nىل مSربع راشد

ونظرا لهذه أ#مهية احليوية لهذا املرشوع، تعاملنا معه يف املعارضة 
  :التالية oٕجيابية مع Ëسجيل املطالب

ٔ�وال، التÏٔ©يد Nىل مصاح¤ة الطفل املتربع واملتربع لفائدته ملراق¤ة  -
  ؛مضاعفات مSوقعة حصيا Nىل منو مساره الصحي

hنيا، جيب ٔ�ن توا©ب احلكومة هذا إالصالح القانوين وال�رشيعي بتكو�ن  -
أ#طر ال�رشية وتوفري التجهزيات الطبية وتعممهيا Nىل املس�شفKات 

  العمومKة؛

ثا، كام ٔ�مجعت ا�لجنة Nىل مراNاة التوزيع اجلغرايف العادل واملتوازن hل  -
بتقريب املراكز واملؤسسات الصحية اليت تعىن هبذه أ#مراض Nىل 

  .الصعيد الوطين

وٕاننا، ٕاذ Çراهن Nىل اسHت|ابة السHيد وز�ر الصþة مع مقرت]ات 
حىت  ومطالب ٔ�عضاء ا�لجنة، فٕاننا نطالب احلكومة بتعز�ز نظام�ا الصحي

  .نضمن الصþة �لجميع


