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        222266669999رمق رمق رمق رمق حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة حمرض اجللسة 

  )م 2014 ليوزيو  15( هـ 1435 رمضان 17 ثال8ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .املس�شار السIيد عبد الرحامن ٔ�شن، اخلليفة اخلامس لرئ@س ا?لس: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
Rة الرابعة واTقLقة الثانية ساRة وثالثة عرش دقLقة، ابتداءا من السا :التوقLتالتوقLتالتوقLتالتوقLت

  .والثالثني بعد الزوال
  :النصوص ال�رشيعية التاليةاTراسة والتصويت Rىل  ::::Zدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعاملZدول اYٔعامل

 12بتارخي  011.71بتغيري وcمتمي القانون رمق  033.14مرشوع قانون رمق  -
احملدث مبوجmه نظام املعاشات ) 1971دjسمرب  30( 1391من ذي القعدة 

 املدنية؛
املتعلق  05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13مرشوع قانون رمق  -

uياIنة املرشد السv ظميwىل حما( ب�R ؛)لس من جملس النوابا?ل 
يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  80.12مرشوع قانون رمق  -

  ؛)لس من جملس النوابا?حمال Rىل (العلمي  التعلمي العايل والبحث
يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب  28.14مرشوع قانون رمق  -

 10( 1414من ربيع اYٔول  22، الصادر يف 1.93.228مبثابة قانون رمق 
لس ا?حمال Rىل (ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان ) 1993س�مترب 

 ؛)من جملس النواب
امل�ش�ٔة  12.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق  29.14مرشوع قانون رمق  -

لس من جملس ا?حمال Rىل (مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد 
 ؛)النواب

يوافق مبوجmه Rىل االتفاقLة �ش�ٔن نقل  62.13مرشوع قانون رمق  -
بني  2013ٔ��ريل  24اYٔش�اص احملكوم Rلهيم، املوقعة بنوا�شوط يف 

حمال Rىل (حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمLة املوريتانية 
 ؛)لس من جملس النوابا?
ر~ط يف يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~ل 75.13مرشوع قانون رمق  -

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال�ت املت�دة  2013فربا�ر  22
لس من ا?حمال Rىل (اYٔمر�كLة حول نظام املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب 

 ؛)جملس النواب
يوافق مبوجmه Rىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  116.13مرشوع قانون رمق  -

 حكومة اململكة املغربية بني 2013مارس  19اجلوية، املوقع ب�ٔبيدZان يف 
 ؛)لس من جملس النوابا?حمال Rىل (وحكومة مجهورية الكوت ديفوار 

يوافق مبوجmه Rىل اتفاق املقر املوقع ~لر~ط  119.13مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية ومwظمة وقاية النبا ت  2013ٔ�كتو�ر  2يف 

 ؛)لس من جملس النوابا?حمال Rىل () 1NAPPO(¢لرشق اYٔدىن 
يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط يف  129.13مرشوع قانون رمق  -

                                                 
1 Near East Plant Protection Organization 

بني حكومة اململكة املغربية وا?لس الفLدرايل السوjرسي  2013س�مترب  6
لس من ا?حمال Rىل (�ش�ٔن التعاون التقين واملايل واملساRدات إال�سانية 

 ؛)جملس النواب
يوافق مبوجmه Rىل الربوتو©ول إالضايف  132.13مرشوع قانون رمق  -

لالتفاقLة اYٔوروبية حول حامية اYٔش�اص ااتيني جتاه املعاجلة اYٓلية 
¢لمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق �سلطات املراقmة والتبادل اTويل 

لس من ا?حمال Rىل ( 2001نومفرب   8¢لمعطيات، املوقع �سرتاسIبورغ يف
 ؛)جملس النواب

يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان يف  01.14مرشوع قانون رمق  -
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت  2013مارس  19

حمال Rىل (ديفوار �ش�ٔن ¶شجيع وحامية ´س�³رات Rىل وZه التبادل 
  .)لس من جملس النوابا?

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

    ::::ن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةن ٔ�شن، رئ@س اجللسةاملس�شار السIيد عبد الرحاماملس�شار السIيد عبد الرحاماملس�شار السIيد عبد الرحاماملس�شار السIيد عبد الرحام
  . �سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل ٔ�رشف املرسلني

  السIيدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

النصوص خيصص ا?لس هذه اجللسة ¢«راسة والتصويت Rىل 
  :ال�رشيعية التالية

بتارخي  011.71بتغيري وcمتمي القانون رمق  033.14مرشوع قانون رمق  - 1
احملدث مبوجmه نظام ) 1971دjسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12

 املعاشات املدنية؛ 
املتعلق  05.12يقيض بتغيري القانون رمق  133.13مرشوع قانون رمق  - 2

ال Rىل جملس املس�شار�ن من جملس ب�wظمي vنة املرشد السIياu، احمل
 النواب؛

يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  80.12مرشوع قانون رمق  - 3
التعلمي العايل والبحث العلمي، احملال Rىل جملس املس�شار�ن من جملس 

  النواب؛
يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب  28.14مرشوع قانون رمق  - 4

 10( 1414من ربيع اYٔول  22، الصادر يف 1.93.228 مبثابة قانون رمق
ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان، احملال Rىل جملس ) 1993س�مترب 

 املس�شار�ن من جملس النواب؛
 12.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق  29.14مرشوع قانون رمق  - 5

امل�ش�ٔة مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد، احملال Rىل جملس 
 س�شار�ن من جملس النواب؛امل 
يوافق مبوجmه Rىل االتفاقLة �ش�ٔن نقل  62.13مرشوع قانون رمق  - 6

بني  2013ٔ��ريل  24اYٔش�اص احملكوم Rلهيم، املوقعة بنوا�شوط يف 
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حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمLة املوريتانية، احملال Rىل 
 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط يف  75.13قانون رمق مرشوع  - 7
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال�ت املت�دة  2013فربا�ر  22

اYٔمر�كLة حول نظام املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب، واحملال Rىل جملس 
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

التفاق �ش�ٔن اخلدمات يوافق مبوجmه Rىل ا 116.13مرشوع قانون رمق  - 8
بني حكومة اململكة املغربية  2013مارس  19اجلوية، املوقع ب�ٔبيدZان يف 

وحكومة مجهورية الكوت ديفوار، احملال Rىل جملس املس�شار�ن من جملس 
 النواب؛

يوافق مبوجmه Rىل اتفاق املقر املوقع  119.13مرشوع قانون رمق  - 9
ملكة املغربية ومwظمة وقاية بني حكومة امل 2013ٔ�كتو�ر  2~لر~ط يف 

 النبا ت ¢لرشق اYٔدىن، احملال Rىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط  129.13مرشوع قانون رمق  -10

بني حكومة اململكة املغربية وا?لس الفLدرايل  2013س�مترب  6يف 
املساRدات إال�سانية، احملال Rىل السوjرسي �ش�ٔن التعاون التقين واملايل و 

 جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوجmه Rىل الربوتو©ول إالضايف  132.13مرشوع قانون رمق  -11

لالتفاقLة اYٔوروبية حول حامية اYٔش�اص ااتيني جتاه املعاجلة اYٓلية 
¢لمعطيات ذات الطابع الشخيص، املتعلق �سلطات املراقmة والتبادل اTويل 

س ، احملال Rىل جمل2001نومفرب   8¢لمعطيات، املوقع �سرتاسIبورغ يف 
 املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان  01.14مرشوع قانون رمق  -12
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت  2013مارس  19يف 

ديفوار �ش�ٔن ¶شجيع وحامية ´س�³رات Rىل وZه التبادل، واحملال Rىل 
  .جملس املس�شار�ن من جملس النواب

سIهتل هذه املشاريع ~Tراسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق و� 
من ذي القعدة  12بتارخي  011.71بتغيري وcمتمي القانون رمق  033.14

ؤ�عطي . احملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنية) 1971دjسمرب  30( 1391
  . اللكمة ¢لحكومة لتقدمي هذا املرشوع

  .يدRةتفضل السIيد رئ@س الفريق، تفضل اليس دع 

        ::::املس�شار السIيد محمد دعيدRةاملس�شار السIيد محمد دعيدRةاملس�شار السIيد محمد دعيدRةاملس�شار السIيد محمد دعيدRة
  السIيد الرئ@س،

فÅ خيص هاذ املرشوع نتاع هاذ القانون، ~مس الفريق الفLدرايل ؤ�يضا 
RاZتوري، كنطلبو ٕ~رIسTهالفريق ´شرتايك و´حتاد ا  Èٕاىل ا¢لجنة، وذ

لتعميق النقاش وتقدمي بعض التعديالت، Yٔنه مل تتح الفرصة لظروف ال 
ها، Yٔنه ا¢لجنة ©يف اجمتعت والتارخي والوقت والعدد نتاع داعي ©ر 

  . احلارض�ن
ٕاال ٔ�نه الصيغة ~ش Zا املرشوع ما ٔ�يضا حنن مع مضمون املرشوع، 

Yٔن ٔ�سIباب  -ميك�ش نعاقmو مجيع املوظفني، هناك موظفون ا¢يل فعال 
يف الرتقLة، ©يد�ر  )le plafond(©يوصلوا  - الزنول كنعرفوها

)l’abondement de poste( د، و~لتايل هذاRىل التقاR و©يحصل ،
هاذ الفçة احwا ضدها وما ميك�ش �شجعوها، و~لتايل ٔ�يضا مايش åري .. هو

 هعندê ٕاما ��ل وال ابيض، ولكن ~يق املوظفني واèد ا¢يل قدم اسIتقالت
wالهتا مmه عندو العزم مع  ووقLين ما اكن فv ٔإالدارة ٔ�و لس�ب خط�

حóفاظ حبق املعاشات، اRالش غنعاقmو؟ و~لتايل جيب ٔ�ن �كون ´
التوضيح والتدقLق يف مقóضيات هذا القانون حىت ما نظلموش مجيع 

  . املوظفني
  .وÈ، نطالب ٕ~رZاRه ٕاىل ا¢لجنة

 .شكرا السIيد الرئ@س

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  السIيد رئ@س الفريق، 

التصويت Rىل هذا ~لفعل هذا يشء غريب يف احلقLقة، Yٔنه مت 
ٔ�عضاء ا¢لجنة .. املرشوع Rىل مسIتوى ا¢لجنة، وهذا ل@س مشلك د�ل

Rلهيم ٔ�ن يتحملوا مسؤولية احلضور يف ٔ�شغال ا¢لúان، حبضور جوج ومتت 
�رجمته Rىل مسIتوى املكóب د�ل ا?لس، امسح يل، ومتت الربجمة د�لو 

ة Rىل مسIتوى Rىل مسIتوى مكóب ا?لس، ومتت املصادقة Rىل هذه الربجم
اجþع ندوة الرؤساء، اليت متت ~Yٔمس، واكن ذÈ حبضور مجيع رؤساء 
الفرق ورؤساء ا¢لúان يف ندوة الرؤساء، وما تقدم حىت يش èد �يش 
اقرتاح د�ل Rدم الربجمة د�ل هاذ النص لهاذ اجللسة هذي، حفدث طارئ 

  . وحىت الطلب د�ل رؤساء الفرق ا¢يل قلتهيم - لست ٔ�درى  -
ê، يف نظري، ٕاىل اكن اYٔمر يتعلق هذا مرشوع قانون غتصادقوا �ٔ 

Rليه، وميكن الفرق اليت تعارض مwاقشIته اYٓن سIت�ٔيت بتعديالت فÅ بعد 
ٕاىل ما اك�ش رضوري cردو، ê�ٔ ما ك�شوفش املربر د�ل إالرZاع د�لو 

  .¢لجنة ويف الوقLتة ا¢يل متت الربجمة د�لو ~تفاق امجليع
óصادق þىل وانR وóصادق þة، يف ندوة الرؤساء، انRليه، اليس دعيدR و

هاذ الربجمة، اليس دعيدRة، وانت رئ@س فريق وعضو يف ندوة . هاذ الربجمة
  .. الرؤساء، انت كنت èارض فاش

 ê�ٔ نYٔ ،ع ~ش �ردو النصwقل �كون مقYٔىل اR ،ٕايوا خصنا مربر
þ يف اYٔشغال د�ل هل هذا مربر ٔ�نه ما حرضتوش ان !مسؤول Rىل اجللسة

  . ا¢لجنة؟ هذا åري مربر، مايش مربر، وامسح يل
Rىل لك èال إالرZاع د�لو ٔ�و Rدم إالرZاع د�لو ما åادي يرضين 

اجللسة، ابغيتو cردوه ردوه، ولكن ابغينا حىت يف يش èاZة، ©رئ@س د�ل 
Rىل فقط ٔ�نه هاذ السابقات ما �اصناش نبقاو �شIتغلو هبا، ٕاىل لكنا اتفقwا 
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الربجمة يف ندوة الرؤساء Rىل هاذ النصوص ~ش تدوز، راه اتفقwا Rلهيا، 
  . و~لتايل خصنا نصادقو Rلهيا

ٔ�شIنو؟ اك�ن رٔ�ي خمالف لهاذ املوضوع د�ل إالرZاع؟ السIيد رئ@س 
  .الفريق

        ::::املس�شار السIيد املعطي بنقدوراملس�شار السIيد املعطي بنقدوراملس�شار السIيد املعطي بنقدوراملس�شار السIيد املعطي بنقدور
فق احwا Rالش åادي �س�wاو نبداو ن�óقLو؟ داز يف ندوة الرؤساء ووا

ٔ�عتقد ٔ�ن هذه الثقافة ال ميكن ٔ�ن نوظفها وقþ ش�wا Yٔي مرشوع . امجليع
ٕاذا اقرتحمت اYٓن ٕارZاع هذا، . ٔ�ردê ٔ�ن نعرقل مسريته ونقرتح هذا ´قرتاح

  .ف�ٔرجعوا امجليع

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
ال، ال Rالقة لهذا ~مجليع، ما خصناش، السIيد الرئ@س، هذا نص، 

  . مسIتق� عن هذا النص، مايش ~لرضورةوالنصوص اYٔخرى طبعا 
  .لمك اللكمة السIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان، تفضلوا

        ::::السIيد احلب@ب شو~السIيد احلب@ب شو~السIيد احلب@ب شو~السIيد احلب@ب شو~ينينينين، الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املد، الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املد، الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املد، الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املدينينينين
  .شكرا السIيد الرئ@س

هو املالحظ، السIيد املس�شار احملرتم، ميكن يف اجلوهر ما �كو�ش 
ٔ�ن النص قد حيتاج ٕاىل املزيد من املناقشة والفحص، لكن هذا �الف 

يف هذا النص ٔ�حLل ابتداء Rىل جملس املس�شار�ن، واملسطرة ال�رشيعية 
إالطار تقóيض ٔ�ن حيال Rىل جملس النواب، مث بعد ٔ�ن يعدل ٔ�ن يعود ٕاليمك 
جمددا، و~لتايل يف ٕاطار مرونة العالقة بني املؤسسات، فرصة ا?لس ليك 

مبعىن، cمثينا ل�م . يعيد النظر يف النص ما زالت قامئة من الناحLة العملية
الرئ@س، مادام ٔ�ن مسطرة الربجمة مت اس�Lفاؤها اكم� من طرف النقاش يف 
ا¢لجنة وندوة الرؤساء، ٕاىل �ٓخره، و~لتايل ٔ�ن يعود النص بعد النواب ليك 

ملقصد د�ل �كون لمك فLه نظر Zديد، هذا مكفول ومضمون مبنطق ا
ال�رشيع، ا¢يل هو ٔ�ن �كون النص جLدا ؤ�ن ال خترج فLه ٔ�ي ٔ�مور قد متس 

  . بعض احلقوق وبعض اYٔشIياء اليت ال ميكن ٔ�ن نقmلها مجيعا
فلهذا، ê�ٔ ٔ�مثن رٔ�ي السIيد الرئ@س ٕاذا اكن ~ٕالماكن ٔ�ن ¶سIمتر املسطرة 

 .نوابؤ�ن يعود النص ٕاليمك، ٕان شاء هللا، بعد ٔ�ن يعرب كذÈ جملس ال 
  .شكرا السIيد الرئ@س

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
قmل ما نعطي اللكمة ¢لسIيد رئ@س الفريق، هدفwا مجيعا هو ن�óج نصا 
جLدا، واèد املسIتوى د�ل اجلودة ©بري، ولكن يف نفس الوقت خصنا 
�راعيو الضوابط د�ل ´شIتغال د�لنا حنرتموها، ~ش ما نبقاوش Rاو8ين 

جLد و�سلمو يف الضوابط اYٔخرى ا¢يل يه  بترب�ر ٔ�ننا نبحث عن نص
  . قانونية ومضبوطة

  .تفضل اليس اYٔنصاري

        ::::املس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصاري
  .شكرا السIيد الرئ@س

  السIيدة والسادة الوزراء،
  الزمالء اYٔعزاء،

ٔ�عتقد ٔ�ننا ال نتلكم من فراغ، وبدون شك ٔ�ن هناك نظام دا�يل قد 
حيمك مجيع الترصفات املتعلقة بتدبري  صادق Rليه ا?لس اTسIتوري، وهو

  .اجللسة العامة

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  ..ذ©رê ~ش

        ::::املس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصارياملس�شار السIيد محمد اYٔنصاري
ؤ�متىن، السIيد الرئ@س، ٔ�ن cكون �Tمك �س�ة مwه، والرجوع ٕاىل هذه 
إالشاكلية، وهل هناك فرصة ٔ�و ٕا èة لرئ@س فريق ٔ�و بعض رؤساء الفرق 

ٕاىل ا¢لجنة؟ ٕاذا اكن ذÈ مóاèا مبقóىض النظام  ¢لمطالبة ٕ~رZاع نص
ٕاذا مل �كن مóاح ذÈ، . اTا�يل، فلهم ذÈ دون اTخول يف هذه اجلزئيات

  . فلنتولك Rىل هللا وندوزو ¢لعمل
  ..ٕاذن، بال ما ند�لو يف هاذ اجلوانب وهاذ اليش د�ل

  .شكرا

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السIيد رئ@س الفريق

طبيعة احلال، åري تفاRلنا مع النظام اTا�يل اجلديد ذ©رت هذا من 
حىت حلد الساRة طبعا اكينة إالماكنية د�ل إالرZاع د�ل النص، كنا 

  . نعم؟ ٕايه، اكنت واèد الوقLتة يف النظام القدمي.. �شIتغل هبا دامئا
هذا النظام اجلديد ê�ٔ خشصيا åادي �êذ واèد الوقت د�ل البحث 

ط هاذ اليش هذا، و~لتايل قلنا ٕاذا مل �كن هناÈ عن املادة ا¢يل تضب
ٕاشاكل ~ش ندوزوه، تبارك هللا، ٕاىل ابغيتو �متسكو راه لكنا �شIتغلو هباذ 

  .القضية هذي د�ل إالرZاع
لجنة، ما ¢ ه، ٔ�رجعوه، حنيل هذا النص ٕاىل االّ اتفقóو ~ٕالرZاع؟ �

جLد،  åادjش نضغطو Rليمك ~ش تصوتوا Rليه ~لسIيف، ابغينا نتجو نص
ٕاذا كنمت cرتؤون ٔ�ن إالرZاع د�لو هو اي سIميكwنا من هذا إالنتاج اجليد 

  . فال ب�ٔس، Rىل ٔ�ساس ٔ�ننا åادي �رحبو يف هاذ الوقت
ون�óقل ٕاىل النص الثاين، اتفق امجليع Rىل ٔ�ننا åادي �رجعو هاذ النص، 

  .اYٔسIتاذ ٔ�معو، تفضل، ما شفóكش، اليس ٔ�معو.. ون�óقلو ¢لنص الثاين

        ::::املس�شار السIيد عبد ا¢لطيف ٔ�املس�شار السIيد عبد ا¢لطيف ٔ�املس�شار السIيد عبد ا¢لطيف ٔ�املس�شار السIيد عبد ا¢لطيف ٔ�معمعمعمعوووو
هللا خيليك، مايش قضية ٔ�نه واش اجلودة وال ما اجلودة، هذي مسائل 
مضبوطة يف القانون اTا�يل، ٕاىل ما عندمكش اطالع Rىل القانون 
اTا�يل، �ذوا الوقت د�لمك، واملس�ٔ| تيحمكها ضوابط، ما ميك�ش نبقاو 
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  . خصو يت�رتمهناك قانون دا�يل.. خنرجو هكذا يف ٕاطار

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  . شكرا اليس ٔ�معو

تفضل السIيد رئ@س جلنة العدل وال�رشيع، قد تفLدê يف هذا املوضوع 
  ..~ش حنسمو يف هذا

        ::::املس�شار السIيد املس�شار السIيد املس�شار السIيد املس�شار السIيد معمعمعمعر ٔ�دخLلر ٔ�دخLلر ٔ�دخLلر ٔ�دخLل
  . شكرا السIيد الرئ@س

، 174، شوف املادة 174فÅ خيص النظام اTا�يل، ٔ�ظن ب�ٔنه املادة 
c مورYٔكون واحضةاقراها ~ش ا.  

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
jشلك جملس املس�شار�ن مع الربملاêت الشقLقة "، ال، 174املادة 
  .ال.. مع املنظامت الربملانية اTولية واجلهوية شعبا.. والصديقة

        ::::املس�شار السIيد املس�شار السIيد املس�شار السIيد املس�شار السIيد معمعمعمعر ٔ�دخLلر ٔ�دخLلر ٔ�دخLلر ٔ�دخLل
194.  

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
قóىض الفصل ٕاذا تعلق إالرZاع ٕاىل ا¢لجنة بنص ب�ٔسIبقLة مب : "194املادة 

من اTسIتور، ت�wاو, ا¢لجنة ~Tرس حLنا، Rىل ٔ�ن حيدد ا?لس  رخي  82
وساRة تقدمي التقر�ر اجلديد ¢لجنة، و¢لحكومة �ٓنذاك ٔ�ن تطلب ´حóفاظ 

  . بذÈ النص ~YٔسIبقLة يف Zدول اYٔعامل
ويف èا| Rدم املصادقة Rىل الطلب املذ©ور يف الفقرة السابقة، يتعني 

  ".لس ٔ�ن jسIمتر يف دراسة بقLة فصول النصRىل ا?
  . فقهاؤê يف القانون يفLدوê يف هذا املوضوع هذا

اYٔسIتاذ اYٔنصاري، اYٔسIتاذ ٔ�معو، هل هذه املادة تعرب عن ا�شغالنا 
وعن اخóالفwا يف هذه اجللسة خبصوص هذا إالرZاع ٔ�و Rدم إالرZاع؟ 

رمبا هذي يه . ام اTا�يلوهو ما ٔ�رشمت ٕاليه ٔ�نه البد من الرجوع ٕاىل النظ
املادة ا¢يل عندها Rالقة ~ٕالرZاع ٔ�و Rدم إالرZاع، مع العمل ٔ�نه ٕاذا قلنا Rىل 

حىت هذا حنسمو فLه، مالنا ما حنسمو و .. ٔ�نه ما هيمنا يف لك هذا هو اجلودة
فLه؟ �رجئ هاذ النص ون�óقل ٕاىل النص املوايل ٔ�و ال ك�شوفوا حنسمو فLه 

  ٔ�حسن، حنيدوه؟
القانون اTا�يل نفهمه مجيعا، اليس ٔ�معو، اقرينا حىت النص ا¢يل عندو 
Rالقة، رمبا ٔ�قرب نص ا¢يل عندو Rالقة هباذ الناز| ا¢يل احwا فهيا هو هاذ 

  . 194نص املادة 
ٕاىل  -مبعىن ٕارZاع النص–ٕاذا تعلق إالرZاع "ê�ٔ خشصيا كتقول ~لضبط 

، ها هو النص .."اTسIتور من 82ا¢لجنة بنص ذي ٔ�سIبقLة مبقóىض الفصل 
يضع مكóب لك من : "من اTسIتور ©يقول 82من اTسIتور، والفصل  82

جمليس الربملان Zدول ٔ�عام,، ويتضمن هذا اجلدول مشاريع القوانني 

  . ومقرتèات القوانني ~YٔسIبقLة ووفق الرتت@ب اي حتدده احلكومة
لقوانني ومن خيصص يوم واèد Rىل اYٔقل يف الشهر Tراسة مقرتèات ا

  . هذا åري ~ل�سIبة ¢لربجمة، احwا �رجمنا.." ب@هنا
êدLإالخوان، . رئ@س جلنة العدل وال�رشيع نعطيو ليه اللكمة، قد يف ٓ �

 Åتغلو هبا فIل ٔ�ن حنتفظ هبا ~ش �شZ�ٔ ر�ن ا¢يل كند�روها منþهاذ ال
  .سIي�ٔيت من نوازل حبال هذي

        ::::يع وحقوق إال�سانيع وحقوق إال�سانيع وحقوق إال�سانيع وحقوق إال�سانالسIيد السIيد السIيد السIيد معمعمعمعر ٔ�دخLل، رئ@س جلنة العدل وال�رش ر ٔ�دخLل، رئ@س جلنة العدل وال�رش ر ٔ�دخLل، رئ@س جلنة العدل وال�رش ر ٔ�دخLل، رئ@س جلنة العدل وال�رش 
  .شكرا السIيد الرئ@س

بناء Rىل قرار ا?لس اTسIتوري، ا?لس اTسIتوري رفض قضية 
املوضوع إالرZاع، ٕاال يف ٕاطار النص ا¢يل غتكون عندو صبغة �اصة 

اليت ٔ�شار ٕا2هيا  194وصبغة اسIتعúالية، يه اYٔسIبقLة، و~لتايل املادة 
لس اTسIتوري، ا?لس اTسIتوري النظام اTا�يل، ٔ�ما فÅ خيص قرار ا?

  .رفض قضية إالرZاع كام Zاءت يف النص السابق
  .شكرا

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
ٕاذن، هذا رٔ�ي وتفسري رٔ�ي رئ@س جلنة العدل وال�رشيع يف هذا 
املوضوع، وê�ٔ ٔ�مLل ٕاليه، اRالش؟ Yٔنه كنقول، ©رئ@س د�ل اجللسة، 
وكنديل ~لرٔ�ي د�يل حىت ê�ٔ، كنقول Rىل ٔ�نه هذا املوضوع ٕاذا كنا افرتضنا 

لو ٔ�نه يف لك نص غتكون هاذ إالماكنية د�ل إالرZاع بعد ٕاهناء النقاش د�
Rىل مسIتوى ا¢لجنة، وبعد الربجمة د�لو Rىل مسIتوى املكóب، وبعد 
املصادقة Rىل الربجمة وحتديد الوقت ا4صص ¢لمناقشة د�لو Rىل مسIتوى 
اجللسة العامة يف ندوة الرؤساء من طبيعة احلال، ٕاذا اكنت هاذ إالماكنية 

ا إالرZاع، د�ل إالرZاع راه åادي �كونو لك مرة رمبا åادي �كونو ٔ�مام هذ
وال كذا اكينة حمطة،  هوال تنق�L مع العمل ٔ�ن تصحيح هاذ القانون وال تعدي5

احبال ا¢يل شار اYٔخ السIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان، اكينة 
  .التعديالتإالماكنية د�ل املرة اYٔخرى ا¢يل åادي �رجع فهيا، واكينة 

ا، السIيد رئ@س الفريق، ال È، إالخوان، اYٔسIتاذ دعيدRة jسمح لن
ما ميك�ش انت تصوت، انت صوت ~ٕالجامع، ما ميكن لكش تصوت 

 .ضدو
  .ٔ�عطي اللكمة ¢لسIيد الوز�ر لتقدمي هذا النص، تفضلوا السIيد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Tى رئ@س احلكومة، امللكف ~لوظيفة الوز�ر املنتدب Tى رئ@س احلكومة، امللكف ~لوظيفة الوز�ر املنتدب Tى رئ@س احلكومة، امللكف ~لوظيفة الوز�ر املنتدب Tى رئ@س احلكومة، امللكف ~لوظيفة السIيد محمد مmديع، السIيد محمد مmديع، السIيد محمد مmديع، السIيد محمد مmديع، 
        ::::العمومLة وحتديث إالدارةالعمومLة وحتديث إالدارةالعمومLة وحتديث إالدارةالعمومLة وحتديث إالدارة

  .الرحمي�سم هللا الرمحن 
  السIيد الرئ@س،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
jسعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر بعرض مقóضب حول مضمون 

يقيض بتغيري وcمتمي ٔ�حاكم القانون رمق  033.14مرشوع القانون رمق 
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احملدث ) 1971دجwرب  30( 1391من ربيع اYٔول  12املؤرخ يف  011.71
  .اشات املدنيةمبوجmه نظام املع

هيدف هذا املرشوع ٕاىل معاجلة ٕاشاكلية املوظفني واملسIت�دمني ا�ن 
يتعمدون cرك الوظيفة ٔ�و املعزولني من اYٔسالك YٔسIباب ت�ٔدي�Lة 

من عنارص �ٓخر  %2,5لالسIتفادة من معاش حي�سب Rىل ٔ�ساس �سIبة 
ٔ�جرة خضعت لالقóطاع، وذÈ �شلك فوري، اليشء اي ي�wاقض 

يت ٔ�قرها املرشع ¢لحصول Rىل معاش التقاRد قmل بلوغ èد السن والغاية ال
  .القانونية

من القانون رمق  12وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�نه معال مبقóضيات الفصل 
املذ©ور، خيضع املوظفون واملسIت�دمون ا�ن �رغبون يف  011.71

´سIتفادة من التقاRد املبكر، ٔ�ي قmل بلوغ èد السن، وحي�سب معاشهم 
من عنارص �ٓخر ٔ�جرة خضعت لالقóطاع، �اصة مهنم  %2اس Rىل ٔ�س

سIنة مبجموRة من الرشوط  30ا�ن قضوا يف اخلدمة الفعلية ٔ�قل من 
اYٓنف ا©ر، ومن هذه  011.71من القانون رمق  5احملددة يف الفصل 

  :الرشوط

  تقدمي طلب يف املوضوع؛ -

سIنة  15سIنة من اخلدمة الفعلية ~ل�سIبة ¢:©ور ٔ�و  21التوفر Rىل  -
 ~ل�سIبة لٕالêث؛

من  %15موافقة رئ@س إالدارة وRدم جتاوز املسIتفLد�ن من اYٔجراء  -
 .Rدد املناصب املقLدة يف املزيانية خبصوص الس; املعين

 السIيد الرئ@س،
  حرضات السادة والسIيدات املس�شار�ن احملرتمني،

الغموض اي �كóنف بعض مقóضيات نظام املعاشات املدنية احلايل قد 
دفع ببعض املوظفني واملسIت�دمني ZYٔل احلصول Rىل معاش حي�سب Rىل 

دفعهم ٕاىل تعمدمه cرك وظائفهم بدل تقدمي طلب يف  %2,5ٔ�ساس �سIبة 
املوضوع، و~لتايل اسIتغالل هذه الثغرة القانونية، اليشء اي ي�wاىف والغاية 

اش اليت ٔ�قرت من Z�ٔلها املقóضيات املتعلقة ~حلق يف احلصول Rىل مع
  .التقاRد قmل بلوغ èد السن القانونية

وقد ٔ�دت هذه الوضعية ٕاىل cزايد Rدد املوظفني ا�ن يتعمدون cرك 
الوظيفة، مما انعكس �شلك سليب Rىل السري العادي لبعض املرافق 
العمومLة، �اصة التعلميية مهنا والصحية، �س�ب cزايد اخلصاص يف Rدد 

  .املدرسني واYٔطباء واملمرضني
Lدد وتفR د ٔ�نRتقاة من الصندوق املغريب ¢لتقاIد إالحصائيات املس

احملذوفني من اYٔسالك ن�úLة العزل، قد انتقل من èالتني اثن�ني سIنة 
، ليصل ٕاىل è2011ا| سIنة  175ٕاىل  è2010االت سIنة  4ٕاىل  2008
، Rلام ٔ�ن هذا العدد يف cزايد vول، السÅI يف ٔ�فق è2013ا| سIنة  210

 ....تقب Yٔنظمة التقاRدإالصالح املر 

8نيا، الصندوق سIيدفع ~لصندوق املغريب ¢لتقاRد ٕاىل Rدم ختويل 
املعاش ¢لموظفني واملسIت�دمني احملذوفني من اYٔسالك ن�úLة ´سIتقا| 
املقmو| بصفة قانونية، وذv Èام اكنت مدة اخلدمات اليت يتوفرون Rلهيا، 

 1مLة يف هذا الش�ٔن بتارخي ~لرمغ من صدور م�شور لوزارة الوظيفة العمو 
  . حيدد موقفها يف املوضوع 1991فربا�ر 

وسعيا ٕاىل تصحيح هذا الوضع يف ٕاطار مwطقي ومعقول بغاية ختليق 
السالف ا©ر،  011.71احلياة العامة وحتقLق ´�سúام بني ٔ�حاكم القانون 

فقد R�ٔدت احلكومة مرشوع القانون املعروض Rىل ٔ�نظارمك، واي هيدف 
 متكني املوظفني واملسIت�دمني احملذوفني من اYٔسالك ن�úLة ´سIتقا| ٕاىل

املقmو| بصفة قانونية من ´سIتفادة من معاش يف èا| توفرمه Rىل مدة 
سIنة من اخلدمة الفعلية ~ل�سIبة ¢:©ور  21اخلدمات املطلوبة È، ويه 

لوغ السن سIنة ~ل�سIبة لٕالêث، مع ت�ٔجLل ´سIتفادة مwه ٕاىل åاية ب 15و
القانونية لٕالèا| Rىل التقاRد، وكذا ت�ٔجLل ´سIتفادة من معاش التقاRد 
~ل�سIبة ¢لموظفني واملسIت�دمني احملذوفني من اYٔسالك ن�úLة العزل، مع 

  .´حóفاظ ~حلق يف املعاش ٔ�و إالèا| Rىل التقاRد لعدم الكفاءة املهنية
املوظفني ؤ�عوان  ويف ٕاطار cكرjس امحلاية ´جþعية وي حقوق

إالدارات العمومLة وامجلاRات الرتابية، ينص مرشوع القانون املعروض Rىل 
ٔ�نظارمك Rىل اسIتفادة اYٔرم� واYٔيتام من معاش ذوي احلقوق �شلك فوري، 
ٔ�ي من  رخي الوفاة، يف èا| وفاة صاحب احلق اYٔصيل قmل بلوغ èد 

  .السن القانونية لٕالèا| Rىل التقاRد
واجلد�ر ~©ر ٔ�ن املوظفني احملذوفني من اYٔسالك �س�ب الوفاة هذا، 

ٔ�و إالصابة بعجز êجت عن مرض ٔ�و èادثة جيعلهم åري قادر�ن بصفة قانونية 
ٔ�و هنائية ومطلقة Rىل مزاو| ٔ�ي معل س@سIمتر ا�èساب معاشهم Rىل 

  .من �ٓخر ٔ�جرة خضعت لالقóطاع من Z�ٔل املعاش %2,5ٔ�ساس �سIبة 
ومضمون مرشوع هذا القانون اي ٔ�ضعه ٔ�و ٔ�قدمه  هذا هو موضوع

  .Rىل ٔ�نظارمك
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  .شكرا لمك، السIيد الوز�ر، Rىل هذا التقدمي

فقط ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�ذ©ر السادة املس�شار�ن والسادة الوزراء ب�ٔن املادة اليت 
يه املادة اليت تعاجل هذه الناز|، واYٓن åادي ل@ست  194ٔ�رشê ٕا2هيا قmاي� 

نقرا Rليمك املادة اليت كتعاجل هاذ الناز| هذي ~ش نعمتدوها، Yٔنه احبال ا¢يل 
د�ل قلنا ٔ�ن الهدف د�لنا هو جتويد هاذ النص و´حóفاظ ~لضوابط 

  نعم؟ .. امسيتو
من  193ادة قلت املادة اليت تعاجل هذه الناز| اليت حنن بصددها يه امل

ال ميكن ٔ�ن تتوقف املناقشة : "، وتقول ~حلرف194النظام اTا�يل ول@س 
ٔ�و معلية التصويت Rىل نص ¶رشيعي ~جللسة العامة ٕاال ٕاذا طلب رئ@س 
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فريق ٔ�و رئ@س ا¢لجنة اليت درست النص ٔ�و عرش ٔ�عضاء ا?لس Rىل 
احلكومة حىت  ٔ�و.. �لينا �مكلو، اليس دعيدRة، Rاد قل ا¢يل ابغييت.. اYٔقل

يه ميكن لها تطلب ٕارZاع مجموع النص ٕاىل ا¢لجنة ا4تصة، يعرض الطلب 
ويتعني املوافقة Rليه من Rىل التصويت يف هاذ اجللسة، ) طلب الت�ٔجLل(

، ما )اåYٔلبية د�ل هاذ العدد احلارض هنا(å�ٔلبية ٔ�عضاء ا?لس احلارض�ن 
لجنة ا4تصة ~ٕالجامع، Rدا ٕاذا تعلق اYٔمر بنص سIبق ٔ�ن وافقت Rليه ا¢ 

ٕاذا اكن هاذ النص وافقت Rليه ا¢لجنة املتخصصة ~ٕالجامع، يف هذه احلا| 
ٕاذا .. �لينا åري �مكلو الفقرة، هللا خيليك، اليس دعيدRة.. فLجب املوافقة

تعلق اYٔمر بنص سIبق ٔ�ن وافقت Rليه ا¢لجنة ا4تصة ~ٕالجامع، فóجب يف 
ب اي قدم Rىل مسIتوى اجللسة بثليث هاته احلا| املوافقة Rىل الطل

ٔ�عضاء ا?لس احلارض�ن، ما ابقاش ~åYٔلبية فقط، ابقى ~لثلثني، ٕاذن هاذ 
النص ا¢يل احwا ٔ�مامو اYٓن سIبق تناقش Rىل مسIتوى ا¢لجنة وتصادق 

ٔ�ن : Rليه ~ٕالجامع، ٕاذا تقدم è�ٔدê ~لطلب ٕالرZاRه خفصنا نطبقو ما ييل
ه اYٔخ دعيدRة ~مسه و~مس فريقني �ٓخر�ن، نتقدم ~لطلب، وقد تقدم ب

وجيب ٔ�ن يعرض هذا الطلب Rىل التصويت، وخص يصادقوا Rليه اåYٔلبية 
د�ل هاذ Rدد احلارض�ن ا¢يل هنا ٔ�مامwا، ولكن مبا ٔ�ن هذا النص صودق 

  .Rليه ~ٕالجامع خص الثلثني، ما خصش اåYٔلبية
وما خنلقوش  ٕاذن، اYٓن ~ش نصححو هاذ املساطر و�كونو مwطقLني

سوابق يف هاذ امسيتو، ٕاذا اكن طلب اYٓن اYٔخ دعيدRة ©يحتفظ مازال 
~لطلب د�لو ٕالرZاع النص ٕاىل ا¢لجنة، فغادي نعرضو هاذ الطلب Rىل 

  . اجللسة العامة ~ش تقرر فLه واش �رجعوه وال ما �رجعوهش
وÈ س�ٔعرض هذا الطلب، وا�ا jسمح لنا السIيد الوز�ر ا¢يل اكن 

دار العرض د�لو Rىل هاذ امسيتو، كنعرضو هاذ الطلب ا¢يل تقدم  ,سIبق 
به السIيد رئ@س الفريق ¢لتصويت Rليه واش åادي �رجع وال ما �رجعش، 

من مع ٕارZاع النص ٕاىل ا¢لجنة؟ السIيد اYٔمني تفضل، . فهو معروض
  :احسب
.. مع إالرZاع، زيد احسب من ضد Rدم ٕارZاع النص ٕاىل ا¢لجنة 13

  . يناش الثلثني، ما اكيناش حىت اåYٔلبية مايش åري الثلثنيما اك. 15
، و~لتايل ما �رجعوش، ما غند�روش ذاك اليش ا¢يل 13ضد  15ٕاذن 

  .ابغى اليس دعيدRة، صايف Rىل لك èال، ~ش نفهمو مز�ن
ٕاذن، بعدما اسIمتعنا رفض طلب ٕارZاع النص ٕاىل ا¢لجنة، واYٓن 

ت Rليه بعدما اسIمتعنا لعرض السIيد نواصل نقاشIنا فLه ~Tراسة والتصوي
الوز�ر خبصوص هذا النص، ن�óقل ٕاىل مwاقشة هذا النص، ومبا ٔ�نه سIبق 

مسIتوى اجþع ندوة الرؤساء وقع االتفاق Rىل ٔ�ن املدا�الت Rىل 
خبصوص مwاقشة هذه املشاريع لكها سIتقدم كتابة ¢لرئاسة، ا¢يل عندو 

وقع Rليه االتفاق يف ندوة الرؤساء، مدا�� جييهبا لنا كتابة، هاذ اليش ا¢يل 
ا¢يل عندو مدا�� مكóوبة جييهبا من فرق املعارضة ومن فرق اåYٔلبية ومن 
الفريق الفLدرايل، جLبوا لنا املدا�الت ٕاىل اكنت، ونطرح النص بعد هذا 

 :¢لتصويت Rليه
  ؛15: املوافقون

        ؛13: املعارضون
  .ال è�ٔد: املمتنعون

�رمóه، هذي مادة فريدة، ٔ�عرض ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون 
  :مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت

  ؛15:املوافقون
  ؛13:املعارضون
  .ال è�ٔد:املمتنعون

بتغيري  033.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
دjسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71وcمتمي القانون رمق 

  .عاشات املدنية ~لن�úLة السابقةاحملدث مبوجmه نظام امل) 1971
يقيض  133.13ن�óقل ¢«راسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق 

واللكمة . املتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياu 05.12بتغيري القانون رمق 
¢لحكومة لتقدمي املرشوع، احشال ما اكنت لكمة د�ل احلكومة مركزة، 

  . املشاريع ا¢يل كت�óظرê مراRاة لهذا الزمن وهاذ العدد الضخم من
  . تفضل السIيد وز�ر السIياèة

        ::::السIيد حلسن èداد، وز�ر السIياèةالسIيد حلسن èداد، وز�ر السIياèةالسIيد حلسن èداد، وز�ر السIياèةالسIيد حلسن èداد، وز�ر السIياèة
  السIيد الرئ@س احملرتم،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
jرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ٔ�مام جملسمك املوقر، وذÈ لتقدمي اخلطوط 

املتعلق  05.12رمق يقيض بتغيري القانون  133.13العريضة ملرشوع قانون 
ب�wظمي vنة املرشد السIياu، كام وافق Rليه جملس النواب، وصادقت Rليه 

  .جلنة الفالèة والقطاRات إالنتاجLة
ٔ�غتمن هذه الفرصة Yٔتقدم ٕاليمك، السIيد الرئ@س احملرتم، ومن �اللمك ٕاىل 
ٔ�عضاء ا¢لجنة املوقرة ب�شكرايت احلارة Rىل مدى التعاون وRىل ´هþم 

ي ما فóئوا يولونه لقطاع السIياèة، ~عتباره يلعب دورا ر�د� يف ا
  .~ل�سIبة لالقóصاد الوطين

ؤ�ود الت�ٔ©يد ٔ�ن هذا املرشوع يندرج يف ٕاطار التوجهيات امللكLة 
السامLة لصاحب اجلال| امل; محمد السادس، نرصه هللا، والهادفة ٕاىل 

غرب يف اخلريطة السIياحLة العاملية احملافظة Rىل املاكنة الهامة ا¢يل تيحتلها امل
©يندرج كذÈ يف . و´سIتúابة ¢لمعايري اTولية جلودة اخلدمات املقدمة

ٕاطار الربêمج احلكويم ا¢يل ٔ�كد Rىل رضورة تزنيل وتنفLذ الرؤية د�ل 
، وا¢يل جعلت من تعز�ز الرتسانة القانونية è�ٔد احملاور د�لها 2020

  . الرئ@سIية
جعلت وزارة السIياèة هيلكة ال�سIيج املهين وٕاضفاء يف هاذ إالطار، 

طابع املهنية Rليه ورشا من اYٔوراش ا¢يل كتعمل Rلهيا وا¢يل كتحظى 
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وإالرشاد . ~Yٔولوية ا¢يل ت�سIتوجب تضافر د�ل Pود مجيع الفاRلني
من ٔ�مه مكوêت املنتوج السIياu الوطين Yٔن املرشد السIياu هو 

 cمثني الرتاث الثقايف والطبيعي الوطين، السIياu يلعب دورا vام يف
  .وكذå Èالبا ما يؤRر Rىل الصورة اليت �كوهنا الساحئ Rىل الب« املضيف

  السIيد الرئ@س،
  السادة، السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

التعديالت ا¢يل Zا هبا هاذ املرشوع ال متس يف جوهر النص اYٔصيل، 
  : قها Rىل ٔ�رض الواقع، ويه ثالث تعديالتبقدر ما متكن من ¶سهيل تطبي 

اYٔوىل متس التنصيص Rىل رضورة ٕاماكنية مزاو| vنة إالرشاد 
السIياR uىل صعيد الرتاب الوطين، لك حسب اخóصاصه، وذÈ مضن 

 -ما اكن�ش هاذ املس�ٔ| يف النص السابق  - احلدود املقررة بنص تنظميي 
نطاق املزاو| املذ©ور، كام ٔ�ن بغية توضيح اYٔحاكم والرشوط املتعلقة ب 

التعديل jسIتجيب ¢لمطلب الرئ@يس ¢لمرشد�ن حلل املشالك امليدانية 
uياIاملتعلقة مبزاو| املهنة د�ل إالرشاد الس.  

املس�ٔ| الثانية يه èذف رضورة التوفر Rىل كفاءات vنية، ~عتبار ٔ�ن 
ل ¢لمرشد�ن التداريب امليدانية �الل فرتة التكو�ن اYٔويل اخلاص سIتخو 

املتكونني اك�ساب �ربات وكفاءات مLدانية، Yٔن قلنا ب�ٔنه åادي �كون 
cكو�ن ملدة سIن�ني، ا ما تنطلبوش مهنم اYٓن الكفاءات املهنية، فقط 
التكو�ن هو اي خيول، وبعد املامرسة ميكن هلم ٔ�ن cكون عندمه هاذ 

  .التجربة يف امليدان
ن مدة سIن�ني مكر�è انتقالية واملس�ٔ| الثالثة èدد مرشوع القانو

ل�سوية وضعية اYٔش�اص املزاولني وا�ن يتوفرون Rىل كفاءات مLدانية، 
، قلنا )les faux guides(ولكن ما عندمهش cرخLصات، ا¢يل ك�سميومه 

ب�ٔنه بعد سIن�ني بعد �رش القانون، ولكن ا¢يل ابغينا نغريو هنا، وا¢يل متت 
املوقرة، ب�ٔنه سIن�ني بعد �رش النص التنظميي املوافقة Rليه من طرف ا¢لجنة 

 les faux(~ش نعطيو لنفسIنا واèد الوقت ~ش ميكن لنا هاذوك 
guides( ،ري املرخص هلم ~ش ميكن هلم ٔ�هنم ندجمومهå يعين املرشد�ن ،

  .ا¢يل عندمه كفاءات يف هاذ إالطار هذا
 اخلطوط ٕاذن تلمك، السIيد الرئ@س والسادة املس�شارون احملرتمون، ٔ�مه

املتعلق ب�wظمي  12.05ا¢يل تيغري القانون  133.13العريضة ملرشوع القانون 
vنة إالرشاد السIياu املعروضة Rىل ٔ�نظارمك، �ٓمال ٔ�ن حيظى مبوافقة 

  . جملسمك املوقر
وفقwا هللا مجيعا ملا فLه �ري الوطن واملواطنني، حتت القLادة الرشIيدة 

  .لصاحب اجلال|، نرصه هللا
 .الم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالس

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك، السIيد الوز�ر

مقرر ا¢لجنة ٔ�عتقد ٔ�نه التقار�ر سIتكون قد وزعت قmل، و~لتايل ن�óقل 
مmارشة ٕاىل املناقشة، ومبا ٔ�ننا اعتربê ٔ�ن املدا�الت سIتقدم مكóوبة ٕاىل 

والفLدرالية جييبوها ¢لرئاسة الرئاسة، مفدا�� املعارضة ومدا�� اåYٔلبية 
  .ل�سúل وتدون

  :ون�óقل مmارشة ¢لتصويت Rىل املادتني ا¢لتني cكوêن النص
  :املادة اYٔوىلاملادة اYٔوىلاملادة اYٔوىلاملادة اYٔوىل
  إالجامع؛: املوافقون

  ال è�ٔد؛: املعارضون
  .ال è�ٔد: املمتنعون
  :املادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانيةاملادة الثانية
  إالجامع؛: املوافقون

  .ال è�ٔد يعارض النص وال è�ٔد ميتنع
  :�رمóه ¢لتصويت ٔ�عرض مرشوع القانون

  .إالجامع: املوافقون
يقيض  133.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 

  . ب�wظمي vنة املرشد السIياu 05.12بتغيري القانون رمق 
يتعلق  80.12ون�óقل ¢«راسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق 

لبحث العلمي، واللكمة ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل وا
¢لحكومة لتقدمي املرشوع، تفضيل، السIيدة الوز�رة، ٕالعطاء اخلطوط 

  . العريضة ¢لمرشوع

السIيدة مسالسIيدة مسالسIيدة مسالسIيدة مسىيىيىيىي بن�«ون، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن�«ون، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن�«ون، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث  بن�«ون، الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث 
        ::::العلمي وcكو�ن اYٔطرالعلمي وcكو�ن اYٔطرالعلمي وcكو�ن اYٔطرالعلمي وcكو�ن اYٔطر

�سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد ] رب العاملني والصالة والسالم Rىل 
  .ٔ�رشف املرسلني
  السIيد الرئ@س،
  السIيد الوز�ر،

  السادة الوزراء، 
  السادة املس�شارون،

، j80.12رشفين ٔ�ن ٔ�عرض Rىل ٔ�نظار جملسمك املوقر مرشوع قانون 
واي يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث 

وهذا املرشوع قانون ي�ٔيت يف ٕاطار مجموRة من املنطلقات ومن Z�ٔل . العلمي
  : حتقLق مجموRة من اYٔهداف، مفن بني املنطلقات

م اTسIتور، واليت تقيض �ربط املسؤولية تفعيل وتطبيق ٔ�حاك -
 ~حملاسIبة؛

 79اي نص يف مادته   01.00من مضن املنطلقات كذÈ القانون  -
Rىل ٕاèداث هيئات لها قدر اكيف من حرية الترصف و´سIتقالل اايت، 

 واليت يولك لها ٕاجناز معلية التدقLق والتقLمي؛
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يم واملتعلق ٕ~èداث من املنطلقات كذÈ ما Zاء يف الربêمج احلكو -
P�ٔزة ¢لتقLمي، وهو ما cرمجه كذÈ ا4طط ال�رشيعي فÅ يتعلق ~4طط 

 ال�رشيعي القطاعي لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي والتكو�ن اYٔطر؛

ومن املنطلقات كذÈ التوZه العاملي اي �ريم ٕاىل حتقLق ٔ�و ٕاىل  -
 .قLق ضامن جودة التعلمي العايلهيئات وP�ٔزة لضامن اجلودة بغية حت  ٕاèداث

لهذه املنطلقات جممتعة، ولهذه اYٔغراض اكم�، مت ٕاRداد مرشوع قانون 
 11اي متت املصادقة Rليه مبúلس احلكومة املنعقد بتارخي  80.12رمق 

هاذ املرشوع اي اكن يف البداية �ريم ٕاىل ٕاèداث الواك| . 2013يوليوز 
 والبحث العلمي، إالمس طبعا سوف يمت تغيريه الوطنية لتقLمي التعلمي العايل

الواك| "يف جملس النواب، لكن ما صودق Rليه يف جملس احلكومة هو 
  ".الوطنية لتقLمي التعلمي العايل والبحث العلمي

  :وطبعا Zاء هذا املرشوع لتحقLق مجموRة من اYٔهداف، مهنا

cكرjس مmدٔ� خضوع نظام التعلمي العايل يف مجم5 والبحث العلمي   -
كذÈ لتقLمي مwتظم، ينصب Rىل مردوديته اTا�لية واخلارجLة، وjشمل 

  مجيع اجلوانب البيداغوجLة وإالدارية واملالية وكذÈ البحث؛

وكذÈ من اYٔهداف ا¢يل كهتدف لها هاذ الواك| هو �لق ب@çة  -
تعلمي Rايل، يتصف ~جلودة، و�رcكز Rىل التنافسIية  مالمئة هبدف وضع نظام

والتنوع والضبط، واليت تعترب �ٓليات فعا| ¶سامه يف حتسني اجلودة والرفع 
 .من ٔ�مهية التعلمي العايل

هذا املرشوع بعد ٔ�ن عرضنا مwطلقاته ؤ�هدافه، فهو يتضمن مجموRة من 
  :دفٔ�بواب، ¶سIهت 4مادة يف  15اYٔبواب ومجموRة من املواد، 

 حتديد ال�سمية والغرض واملهام اليت تضطلع هبا الواك|؛ -

 حتديث صالحLات جملس إالدارة و©يفLة ت�ٔليفه وسريه؛ -

 حتديد وضعية مد�ر الواك| وت�Lان طرق تعي@wه؛ -

التنصيص Rىل التنظمي املايل ¢لواك| ومزيان@هتا وت�Lان ما يد�ل يف  -
لتنصيص Rىل النظام ~ب املوارد وما يد�ل يف ~ب النفقات، وكذا ا

 .اYٔسايس ¢لمسIت�دمني
وطبعا هاذ مرشوع القانون بعد ٔ�ن متت ٕاèالته Rىل جملس النواب 

يونيو  18، وصودق Rليه ~جللسة العامة بتارخي 2013شIت�رب  23بتارخي 
، د�لت Rليه مجموRة من التعديالت املهمة، حLث تفاRلت احلكومة 2014

ب، ومن بني هذه التعديالت ٔ�نه مت ٕاجيا~ مع مجمل تعديالت جملس النوا
الواك| الوطنية لتقLمي وضامن "تغيري امس هاذ الواك| اليت ٔ�صبحت حتمل ٕامس 

، وذÈ موا©بة ¢لتوZه العاملي الرايم ٕاىل "جودة التعلمي العايل والبحث العلمي
ٕاèداث P�ٔزة لضامن اجلودة وكذÈ من Z�ٔل ت�Lان الغرض من ٕاèداث 

  .ن جودة التعلمي العايلهذه الواك| وهو ضام
وبعد املصادقة طبعا يف جملس النواب، عرض Rىل جملسمك املوقر ٔ�و 

 R9ىل جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة و´جþعية مبúلسمك املوقر يف Zلسة 
  . ، حLث صودق Rليه ~ٕالجامع2014يوليوز 

Lة وطبعا جتدر إالشارة ٕاىل املناقشة دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
و´جþعية مبúلس املس�شار�ن، ا¶سمت بقدر ©بري من اجلدية ومن 
املالحظات املهمة ¢لسادة املس�شار�ن ومن النقط املهمة اليت طرحوها، 
واليت الشك سوف ن�ٔ�ذها بعني ´عتبار ٔ�ثناء ٕاخراج النصوص التطبيقLة 

  .والتنظميية لهذه الواك|
كر السIيد رئ@س جلنة التعلمي وال تفوتين الفرصة، هبذه املناسIبة، ٔ�ن ٔ�ش

والشؤون الثقافLة و´جþعية ومجيع ٔ�عضاء هذه ا¢لجنة ا�ن حرضوا 
وا�ن سامهوا بفعالية وZدية ومسؤولية، ؤ�~نوا عن هذه الفعالية وعن معق 
يف النقاش ٔ�ثناء مwاقشة هذا النص ال�رشيعي، واي الشك سIيكون , 

ê وRىل واقع البحث العلمي، ويضمن، ٕان R�ٔر Rىل واقع التعلمي العايل ببالد
  .شاء هللا، جودة هذا التعلمي

  .وشكرا لمك، والسالم Rليمك

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة 
  .شكرا ¢لسIيدة الوز�رة

ونعترب ٔ�ن تقر�ر ا¢لجنة قد وزع Rىل السادة املس�شار�ن، وبذÈ نفóح 
ٔ�ن يتقدم ~ب املناقشة، وملن , مدا�� من معارضة وå�ٔلبية ومن فLدرالية 

  .ل�سلميها ¢لرئاسة
  :مادة 15ون�óقل ¢لتصويت Rىل مواد املرشوع، ويه 

مادة مادة، ٔ�عتقد ٔ�ن  15ٕاىل املادة  1ٔ�عرض هذه املواد من رمق 
  .التصويت Rلهيا ~ٕالجامع

طبعا : املوافقونومmارشة ٔ�عرض مرشوع القانون �رمóه اYٓن ¢لتصويت؛ 
 .إالجامع

د وافق Rىل مرشوع قانون رمق وبذÈ �كون جملس املس�شار�ن ق
يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث  80.12
  .العلمي

يقيض بتغيري  28.14ون�óقل ¢«راسة التصويت Rىل مرشوع قانون رمق 
 22، الصادر يف 1.93.228وcمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن ) 1993س�مترب  10( 1414من ربيع اYٔوىل 
  . سلطان

اللكمة ¢لحكومة لتقدمي النصني معا، ٔ�عتقد هاذ نص املرشوع واملرشوع 
امل�ش�ٔة مبوجmه  12.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق  29.14الثاين رمق 

مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد، واللكمة ¢لحكومة لتقدمي املرشوRني دفعة 
  .واèدة
  .لكمة لمك السIيد الوز�ر، تفضلواال
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نيابة عن السIيد نيابة عن السIيد نيابة عن السIيد نيابة عن السIيد ((((السIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املدالسIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املدالسIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املدالسIيد الوز�ر امللكف ~لعالقات مع الربملان وا?متع املدينينينين    
        ::::))))وز�ر الص�ةوز�ر الص�ةوز�ر الص�ةوز�ر الص�ة

  .شكرا السIيد الرئ@س
  .~مس هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Rىل سIيد املرسلني

  . نيابة عن زمLيل، السIيد وز�ر الص�ة، يطيب يل ٔ�ن ٔ�مق لمك املرشوRني
  السIيد الرئ@س احملرتم،

  السIيدات املس�شارات احملرتمات،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

jرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة مبúلسمك املوقر لتقدمي اخلطوط العريضة 
امل�ش�ٔة  12.07مق بتغيري وcمتمي القانون ر 29.14ملرشوعي القانون رمق 

بتغيري وcمتمي  28.14مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد، والقانون رمق 
ربيع  22، الصادر يف 1.93.228الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان ) 1993شIت�رب  10( 1414اYٔول 
سامهة يف تطو�ر التعلمي ا¢:ان هيدفان ٕاىل متكني هاتني املؤسسIتني من امل 

العايل والبحث العلمي يف جمال Rلوم الص�ة، وتوسIيع اخóصاصاهتام يف هذا 
  :ا?ال من �الل

ٔ�وال، ٕا�شاء مؤسسات ¢لتعلمي العايل والبحث العلمي يف ا?ال الطيب  -
وشIبه الطيب، طبقا ¢لمعايري ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ~ململكة 

 املغربية؛

 نيا، ٕا�شاء مراكز ¢لتكو�ن ٔ�و ¢لبحث ٔ�و هام معا يف جمال الص�ة؛8 -

8لثا، ٕاجناز ٔ�عامل البحث يف ا?ال الطيب والطب إالحLايئ ٔ�و  -
  .ال�شجيع Rىل القLام هبا ٔ�و املشاركة فهيا

و~ٕالضافة ٕاىل ذÈ، ومن Z�ٔل متكني املؤسسIتني من القLام ~Tور 
ص املرشوRان Rىل ت�ٔهيلهام ´جþعي اي ٔ��ش�ٔ  من 5Z�ٔ، فقد ن

¢لمسامهة يف حتمل مصاريف Rالج اYٔش�اص احلاملني لبطاقة نظام 
املساRدة الطبية وفقا ¢لكLفLات اليت سوف حتدد بنص تنظميي، والقLام ب�ٔي 
معل �ك�يس صبغة اجþعية ٔ�و ٕا�سانية لفائدة اYٔش�اص املعوز�ن، 

  .¶سعى ٕاىل حتقLقها ا�سúاما مع اYٔهداف إال�سانية و´جþعية اليت
اجلد�ر ~ٕالشارة ٔ�ن هذ�ن املرشوRني متت دراسIهتام من طرف جلنة 
القطاRات ´جþعية مبúلس النواب اليت صادقت Rلهيام ~åYٔلبية بتارخي 

، وصوت Rىل املرشوRني ~ٕالجامع �الل اجللسة العامة 2014يونيو  30
متت دراسة هذ�ن  ، كام2014يوليوز  9اليت عقدت مبúلس النواب بتارخي 

املرشوRني من طرف جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة و´جþعية مبúلس 
  .2014يوليوز  14املس�شار�ن، وصادقت Rلهيام ~ٕالجامع بتارخي 

ويف اخلتام، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�غتمن هذه املناسIبة Yٔتقدم ب�ٔ�لص ال�شكرات 
جلنة  ¢لسIيدات املس�شارات احملرتمات واملس�شار�ن احملرتمني، ٔ�عضاء

التعلمي والشؤون الثقافLة و´جþعية، Rىل جتاوهبم مع ٔ�هداف ومرايم 

هذ�ن املرشوRني وRىل مدى التعاون اي ٔ�~نوا عنه ٔ�ثناء مwاقشة هذ�ن 
  .املرشوRني، راجLا ٔ�ن ينال كذÈ موافقóمك يف هذه اجللسة املوقرة

  .والسالم Rليمك

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  . شكر ¢لسIيد الوز�ر

تبارا لكون تقر�ر ا¢لجنة قد وزع Rىل السادة املس�شار�ن، واع 
 Èوبة ¢لرئاسة، وبذóتقدم مكIس Èىل ذR بق االتفاقIنتقل واملناقشة كام س

اي يقيض بتغيري  28.14¢لتصويت Rىل املادة الفريدة ¢لمرشوع اYٔول رمق 
 من 22الصادر يف  1.93.228وcمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون 

ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن ) 1993س�مترب  10( 1414ربيع اYٔول 
  :سلطان، وهذه مادة فريدة

  .طبعا إالجامع: املوافقون
  .إالجامع :ؤ�عرض مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت

يقيض  28.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
الصادر يف  1.93.228قانون رمق بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة 

ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد ) 1993س�مترب  10( 1414من ربيع اYٔول  22
 29.14ا�ن سلطان، كام وافق ~ٕالجامع كذR Èىل مرشوع قانون رمق 

امل�ش�ٔة مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة  12.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق 
  .ا�ن زايد

  .طبعا إالجامع: ريدةاملوافقون Rىل املادة الف
  .إالجامع: ؤ�عرض املرشوع �رمóه ¢لتصويت

يقيض  29.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
امل�ش�ٔة مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة ا�ن  12.07بتغيري وcمتمي القانون رمق 

  .زايد
ون�óقل ٕاىل اTراسة والتصويت Rىل Rدد من مشاريع القوانني املوافق 

ٔ�عطي اللكمة ¢لحكومة لتقدميها . 7مبوجهبا Rىل االتفاقLات اTولية، وRددها 
  . دفعة واèدة، Rىل ٔ�ن cكون املناقشة كذÈ خبصوصها دفعة واèدة

  .اللكمة لمك، السIيد الوز�ر، لتقدمي مجموع هذه مشاريع االتفاقLات

لسIيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناRة والتúارة و´س�³ر لسIيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناRة والتúارة و´س�³ر لسIيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناRة والتúارة و´س�³ر لسIيد محمد عبو، الوز�ر املنتدب Tى وز�ر الصناRة والتúارة و´س�³ر اااا
نيابة عن السIيد وز�ر نيابة عن السIيد وز�ر نيابة عن السIيد وز�ر نيابة عن السIيد وز�ر ((((و´قóصاد الرو´قóصاد الرو´قóصاد الرو´قóصاد الرمقمقمقمقي، امللكف ~لتúارة اخلارجLة ي، امللكف ~لتúارة اخلارجLة ي، امللكف ~لتúارة اخلارجLة ي، امللكف ~لتúارة اخلارجLة 

        ::::))))الشؤون اخلارجLة والتعاونالشؤون اخلارجLة والتعاونالشؤون اخلارجLة والتعاونالشؤون اخلارجLة والتعاون
  .امحلد ] والصالة والسالم Rىل رسول هللا وRىل �ٓ, ومن و´ه

  السIيد الرئ@س احملرتم،
  ن احملرتمون،السادة املس�شارو

  السIيدة والسIيد الوز�ر احملرتمان،
نيابة عن السIيد وز�ر الشؤون اخلارجLة والتعاون، jرشفين، السادة 

اتفاقLات دولية تعزتم  7املس�شارون احملرتمون، ٔ�ن ٔ�عرض ٔ�ماممك اليوم 
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بالدê املصادقة Rلهيا ٔ�و ´نضامم ٕا2هيا، مخسة مهنا ثنائية واث�óان مóعددة 
È انطالقا من مmادئ احلرص Rىل تعز�ز إالطار القانوين اYٔطراف، وذ

اي حيمك Rالقات اململكة املغربية مع مجموRة من اTول الصديقة والرش�كة، 
وكذا توسIيع قاRدة الرشاكء Rىل املسIتو�ت السIياسIية و´قóصادية 
والقانونية وåريها، والعمل Rىل تقوية وضامن تواZد فعال Rىل مسIتوى 

وس�ٔعرض هذه االتفاقLات حسب . املنظامت اجلهوية واTوليةالتكóالت و 
  :الرتت@ب التايل

اتفاقLات ثنائية، ويه هتم جماالت التعاون اجلنايئ والثقايف  - 1
  و´قóصادي والتúاري والتقين؛

اتفاقLات مóعددة اYٔطراف، واليت تتعلق ~لتبادل اTويل  - 2
 .¢لمعطيات وحامية الب@çة

قLة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة يه اتفا االتفاقLة اYٔوىلاالتفاقLة اYٔوىلاالتفاقLة اYٔوىلاالتفاقLة اYٔوىل
  . امجلهورية إالسالمLة املوريتانية �ش�ٔن نقل اYٔش�اص احملكوم Rلهيم

ٕاىل  2013ٔ��ريل  24هتدف هذه االتفاقLة املوقعة يف نوا�شوط بتارخي 
متكني احملكوم Rلهيم من قضاء ما تبقى من العقو~ت السالبة ¢لحرية دا�ل 

ة ٕادماPم ´جþعي، حLث ميكن للك خشص وطهنم، وذÈ ل�سهيل معلي
حمكوم Rليه فوق cراب ٕاèدى اTولتني ٔ�ن ينقل ٕاىل اTو| اYٔخرى لتنفLذ 

  . إالدانة احملكوم هبا Rليه
وقد èددت هذه االتفاقLة ٔ�سIباب رفض اTو| املطلوب Tهيا نقل 
الشخص احملكوم Rليه دا�لها، كام èددت رشوط cرحLل احملكوم Rلهيم ٕاذا 

  . مت قmول طلبات النقل اليت cكون معززة بعدد من الو8ئق ما
كام تتضمن هذه االتفاقLة بنودا تتعلق ب�8ٓر نقل اYٔش�اص احملكوم 
Rلهيم، 8ٓbر هذا النقل بدو| إالدانة، مث �8ٓره بدو| التنفLذ وا8ٓYر العامة 
املرتتبة عن هذا النقل، وحيق للك من الطرفني، حسب االتفاقLة، مwح 
العفو ٔ�و العفو الشامل ٔ�و حتويل العقوبة، تطبيقا ملقóضيات دسIتورهام 

  وYٔنظمهتام القانونية؛
يه اتفاقLة �ش�ٔن ¶شجيع وحامية ´س�³رات Rىل وZه  االتفاقLة الثانيةاالتفاقLة الثانيةاالتفاقLة الثانيةاالتفاقLة الثانية

 .التبادل بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار
ٕاىل ¶شجيع  2013مارس  19بتارخي يصبو هذا االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان 

وحامية ´س�³رات املتباد| وهتييء الظروف املناسIبة لها، مبا jسهم يف 
وتدعمي الثقة يف جمال ´س�³رات و¶شجيعها  ني لقاءات اYٔعاملسحت 

  .وحام�هتا وٕانعاش الر�اء ´قóصادي ل� الب«�ن
�ن فوق cرابه ووفقا لهذا االتفاق، jشجع لك من الطرفني املتعاقد

ٔ��شطة مس�مثري الطرف اYٓخر، ويقmل هذه ´س�³رات طبقا لقوان@wه 
ؤ�نظمته، كام مينحها معام� ال تقل ٔ�فضلية، يف ظروف م�شاهبة، عن ت; 

  .املمنوèة الس�³رات اTو| اYٔكرث رRاية، ويؤ�ذ ~ملعام� اYٔكرث ٔ�فضلية
ٕاجراء �ٓخر , نفس اRYٔر كام ٔ�ن ٕاجراءات الت�ٔمني و�زع امللكLة ٔ�و ٔ�ي 

  جيب ٔ�ن ال cكون متزيية ٔ�و مربرة ب�ٔسIباب ٔ�خرى åري املنفعة العامة؛

اتفاقLة �ش�ٔن اخلدمات اجلوية بني حكومة اململكة املغربية ، ، ، ، 8لثا8لثا8لثا8لثا
 .وحكومة مجهورية الكوت ديفوار

يف ٕاطار  2013مارس  19يندرج هذا االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان بتارخي 
كني مؤسساهتام ¢لنقل اجلوي من تقدمي �دماهتام لعموم رغبة الب«�ن يف مت

املسافر�ن والشاحwني ب�ٔسعار و�دمات تنافسIية يف ٕاطار ٔ�سواق مفóوèة، 
  .و¶شجيع تطور النقل اجلوي، مع ضامن R�ٔىل درZات السالمة

ومبوجب هذا االتفاق، حيق للك طرف مóعاقد ٔ�ن يعني كتابة مؤسسة 
ته ل�شغيل اخلطوط اجلوية اTولية نقل جوي واèدة ٔ�و ٔ�كرث حسب رغب 

طبقا لهذا االتفاق، وحتدد املؤسسات املعنية حبرية تعريفاهتا Rىل ٔ�ن تعمل 
Rىل تطبيق تعريفات معقو|، ت�ٔ�ذ بعني ´عتبار لك عنارص التقLمي، 
�اصة مصاحل املسIتعملني وcاكليف ال�شغيل وخصائص اخلدمة و�سب 

  .ارات التúارية يف السوقالعمو| والرحب املعقول ولك ´عتب
وخيول هذا االتفاق ¢لطرفني ٕاماكنية ٕاجراء مشاورات يف ٔ�ي وقت 
�ش�ٔن القواRد القLاسIية اخلاصة ~لسالمة Tى الطرف املتعاقد اYٓخر يف 
ا?االت املتعلقة ~لتجهزيات و�دمات الطريان ؤ�طقم القLادة والطاgرات 

  .و¶شغيل الطاgرات
و, èزي التنفLذ، حمل االتفاق املتعلق ~لنقل حيل هذا االتفاق، عند دخ

 31اجلوي بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الكوت ديفوار املوقع بتارخي 
  ؛1979غشت 
اتفاق بني اململكة املغربية وا?لس الفLدرايل السوjرسي �ش�ٔن  ،،،،رابعارابعارابعارابعا

 .التعاون التقين واملايل واملساRدة إال�سانية
هذا االتفاق تنفLذ مشاريع التعاون التقين واملايل jشجع الطرفان مبقóىض 

~ملغرب اليت ¶سامه يف إالصالèات السIياسIية و´قóصادية و´جþعية 
~ململكة ويف ختفLض اللكفة ´قóصادية و´جþعية ¢لتغيريات ويف 
التخفLف من èدة الفقر اي تواPه فçات ا?متع اYٔكرث هشاشة، وcريس 

قóصادية، كام jسهل هذا االتفاق املساRدات إال�سانية اليت ٔ�سس التمنية ´
متنحها سوjرسا ¢لمغرب بناء Rىل طلبه، ويتقامس الطرفان ´�شغاالت 

وحتول دون  ،املشرتكة املتعلقة مب�اربة الفساد اليت متس ~حلاكمة اجليدة
فافLة ´سIتغالل املفLد ¢لموارد ا4صصة ¢لتمنية، وتؤRر سلبا Rىل احلياد والش

يف مwافسة مmنية Rىل ٔ�ساس اYٔمثنة واجلودة، وjشلك لك معل من هذا 
  .القmيل س�mا اكفLا لترب�ر ٕابطال هذا االتفاق

اتفاق بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال�ت املت�دة ، �امسا�امسا�امسا�امسا
 .اYٔمر�كLة حول نظام املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب

لثقافLة والرتبوية وتعز�ز إالشعاع يف ٕاطار سعهيا ٕاىل cمنية العالقات ا
الثقايف وتطو�ر التعارف املتبادل، معلت اململكة املغربية والوال�ت املت�دة 
اYٔمر�كLة Rىل ٕا�رام اتفاق حول نظام املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب، بغية 
متكني مواطين الب«�ن من اك�ساب vارات يف ا¢لغتني العربية وإالجنلزيية، 

ة وثقافة j الب«�ن، وذR Èرب تواZد املدارس اYٔمر�كLة ودمع تعلمي لغ
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  .~ملغرب واملدارس املغربية ~لوال�ت املت�دة اYٔمر�كLة
ويعطي االتفاق ¢لمملكة املغربية، ٕاذا رغبت يف ذÈ، ٕاماكنية فóح 
مؤسسة ¢لتعلمي املدريس ´بتدايئ والثانوي ~لوال�ت املت�دة اYٔمر�كLة، 

اء احملاد8ت مع السلطات احلكومLة ا4تصة ¢لحصول Rىل وذÈ لت@سري ٕاجر 
  . امóيازات مماث� لت; املمنوèة ¢لمدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب

وحيدد االتفاق الرشوط اليت تؤطر ٕا�شاء املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب 
وفóحها و¶سIيريها، كام ينص Rىل التعاون بني جمالس إالدارة وٕادارة املدارس 

Pة والسلطات التعلميية املغربية ا4تصة من Pة ٔ�خرى، اYٔمر�كLة من 
�اصة فÅ يتعلق بتعلمي ا¢لغة والثقافة املغربية و رخي وجغرافLة املغرب 

  .~ل�سIبة ¢لتالمLذ املغاربة
و~عتبار ٔ�ن هذه املدارس ذات ٔ�هداف  åري رحبية، فٕان االتفاق حيدد 

لية ¢لسلطات املغربية ا4تصة ٕالزامLة تقدمي هذه املدارس لتقار�ر ٔ�دبية وما
عن ٔ��شطهتا، و¶سIتفLد يف مقابل ذÈ من مجموع من ´مóيازات الرضي�Lة 
وامجلر©ية، وذè~ Èرتام  م لاللزتامات اTولية ¢لمملكة املغربية املنصوص 
Rلهيا يف االتفاقLات اTولية، سواء الثنائية ٔ�و مóعددة اYٔطراف، وكذا 

  .به العملال�رشيع الرضييب اجلاري 
اتفاق املقر بني حكومة اململكة املغربية ومwظمة وقاية النبا ت ، سادساسادساسادساسادسا

 ....)NAPPO(يف الرشق اYٔدىن 
وقعت حكومة اململكة املغربية ومwظمة وقاية النبا ت يف الرشق اYٔدىن 

)NAPPO ( ىل 2013ٔ�كتو�ر  2اتفاقا ¢لمقر ~لر~ط يفR بناء Èوذ ،
ة النبا ت يف الرشق اYٔدىن املعمتدة ~لر~ط يوم اتفاقLة ٕا�شاء مwظمة وقاي

يوZد ~لر~ط ) NAPPO(، واليت تنص Rىل ٔ�ن مقر 1993فربا�ر  18
  .يف املغرب

وحيدد االتفاق من �الل بنوده ٔ�هداف االتفاق، �اصة الزتامات 
، مبا يف ذÈ الصفة وحقوق لك طرف و´مóيازات ا4و| ¢لمنظمة

نظمة وما يرتتب عهنا، مع حتديد الزتامات احلكومة الشخصية والقانونية ¢لم 
املغربية، كام ٔ�ن مقر املنظمة ال ت�هتك حرمóه، وال ميكن ¢لسلطات ا4تصة 
اTخول ملبا�هيا ٕاال مبوافقة املد�ر التنفLذي ٔ�و يف èال وجود هتديد حقLقي 

كام ٔ�ن Rىل هذه املنظمة ٔ�ن ¶سIتغل مmا�هيا . لسالمة املمتلاكت واYٔش�اص
 ٔY|لفار�ن من العدا¢ ٔ�úكون ملc غراض رمسية، ؤ�ن ال.  

وممتلاكهتا ومmا�هيا ~حلصانة من ) c)NAPPOمتتع ووفقا لهذا االتفاق، 
اRTاوى املدنية، ~سIتwkاء èاالت حمددة من قmيل تنازل املد�ر التنفLذي 
رصاèة ٔ�و لعالقهتا حبوادث السري ٔ�و خمالفات قواRد السري وåريها، فٕان 

ة اخلامسة تضيف مس�ٔ| Rدم خضوع املباين واملمتلاكت واملوجودات املاد
لالس�Lالء ٔ�و املصادرة ٔ�و �زع امللكLة ٔ�و احلجز ~سIتwkاء احلا| املتعلقة 

  .حبوادث السري
¢لمنظامت كام ¶سIتفLد املنظمة من ´مóيازات واحلصاêت ا4و| 

  .احلكومLة اTولية املتواZدة ~ملغرب وفق نفس الرشوط

ٔ�ما فÅ خيص ٔ��شطة املنظمة، واليت ال jشملها هذا االتفاق، فٕاهنا تظل 
  .�اضعة ¢ل�رشيع املغريب

، الربوتو©ول إالضايف لالتفاقLة اYٔوربية حول حامية اYٔش�اص ٔ��ريأ��ريأ��ريأ��ريا
ااتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص املتعلق �سلطات 

 .املراقmة والتبادل اTويل ¢لمعطيات
ار الوضع املتقدم اي حتظى به اململكة املغربية يف Rالقهتا مع يف ٕاط

ٔ�ور~، اقرتح جملس ٔ�ور~ انضامم اململكة املغربية �شلك تدرجيي لالتفاقLة 
حول حامية اYٔش�اص ااتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع  108رمق 

مwذ  الشخيص، وقد ~رشت بالدê مسطرة ´نضامم ٕاىل هذه االتفاقLات
  . 2013فربا�ر 

واجلد�ر ~©ر ٔ�ن دعوة جملس ٔ�ور~ ¶شمل مضنيا دعوة مماث� لالنضامم 
إالضايف لالتفاقLة املذ©ورة املتعلقة �سلطات املراقmة  181ٕاىل الربوتو©ول رمق 

والتبادل اTويل ¢لمعطيات، واي وافقت Rليه جلنة وزراء جملس ٔ�ور~ يف 
  .2001نومفرب  8رتاسIبورغ يف ، وفóح ¢لتوقLع �س2001مايو  23

وهيدف هذا الربوتو©ول املمكل لالتفاقLة ٕاىل تعز�ز تطبيق مmادئ 
مóضمنة يف االتفاقLة املذ©ورة والهادفة ٕاىل حامية املعطيات الشخصية واحلياة 

  :اخلاصة لlٔفراد، وذÈ ٕ~ضافة مقóضيني ٔ�ساسIيني

سلطات اYٔول يتعلق بقLام لك طرف يف االتفاقLة بوضع سلطة ٔ�و  -
¢لمراقmة تتوىل اèرتام القوانني واYٔنظمة اليت ¶سIهنا اTول تنفLذا لالتفاقLة 

 املذ©ورة؛

8نيا، ي�wاول املقóىض الثاين مس�ٔ| ´نتقال اTويل ¢لمعطيات ذات  -
الطابع الشخيص حنو Pات ٔ�خرى ل@ست ٔ�طرافا يف االتفاقLة السالفة ا©ر، 

 ٕاذا مت التحقق من توفر اTو| ٔ�و حبيث ال ميكن ٕاجراء هذا ´نتقال ٕاال
 . املنظمة اTولية املسIتقR �mىل مسIتوى حامية مwاسIبة لهذه املعطيات

هذا هو مضمون االتفاقLات اTولية السIبع املعروضة Rىل ٔ�نظارمك يف 
  .هذه اجللسة

  .وشكرا لمك السIيد الرئ@س

        ::::السIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسةالسIيد رئ@س اجللسة
  . شكرا لمك، السIيد الوز�ر

قار�ر هذه املشاريع قد وزعت، ومدا�الت رؤساء واعتبارا لكون ت
الفرق، كام مت االتفاق، ٔ�هنا س�سمل كتابة ٕاىل الرئاسة، فٕاننا ن�óقل مmارشة ٕاىل 
التصويت Rىل هذه املشاريع، ونبدٔ� ~لتصويت Rىل املادة الفريدة اليت 

اي يوافق مبوجmه Rىل االتفاقLة  62.13يتكون مهنا املرشوع قانون رمق 
 2013ٔ��ريل  24نقل اYٔش�اص احملكوم Rلهيم واملوقعة بنوا�شوط يف �ش�ٔن 

  :بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إالسالمLة املوريتانية
  .إالجامع: التصويت Rىل املادة الفريدة

  .إالجامع: التصويت طبعا Rىل مرشوع القانون �رمóه
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يوافق  62.13 ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق
مبوجmه Rىل االتفاقLة �ش�ٔن نقل اYٔش�اص احملكوم Rلهيم، املوقعة بنوا�شوط 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية  2013ٔ��ريل  24يف 
  . إالسالمLة املوريتانية

ون�óقل بنفس الطريقة ¢لتصويت Rىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا 
اي يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط  75.13مرشوع القانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة الوال�ت املت�دة  2013فربا�ر  22يف 
  :اYٔمر�كLة حول نظام املدارس اYٔمر�كLة ~ملغرب

  .إالجامع: التصويت Rىل املادة الفريدة
  .إالجامع: ؤ�عرض مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت

يوافق  75.13املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس 
بني حكومة اململكة  2013فربا�ر  22مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط يف 

الوال�ت املت�دة اYٔمر�كLة حول نظام املدارس اYٔمر�كLة املغربية وحكومة 
 .~ملغرب

ون�óقل ¢لتصويت Rىل املرشوع الثالث مبادته الفريدة، وهو مرشوع 
اي يوافق مبوجmه Rىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلوية  116.13قانون رمق 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2013مارس  19املوقع ب�ٔبيدZان يف 
  :مجهورية الكوت ديفوار

  .إالجامع: التصويت Rىل املادة الفريدة
  .إالجامع: ٔ�عرض املرشوع �رمóه ¢لتصويت
R يوافق  116.13ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن

مارس  19مبوجmه Rىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلوية املوقع ب�ٔبيدZان يف 
  .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار 2013

 119.13 ن�óقل ¢لتصويت Rىل املرشوع الرابع، وهو مرشوع قانون رمق
بني  2013ٔ�كتو�ر  2وقع ~لر~ط يف اتفاق املقر املاي يوافق مبوجmه Rىل 

حكومة اململكة املغربية ومwظمة وقاية النبا ت ¢لرشق اYٔدىن 
)NAPPO:(  

  .إالجامع: التصويت Rىل املادة الفريدة
  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت

يوافق  119.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة  2013ٔ�كتو�ر  2اتفاق املقر املوقع ~لر~ط يف مبوجmه Rىل 

  ).NAPPO(اململكة املغربية ومwظمة وقاية النبا ت ¢لرشق اYٔدىن 
ن�óقل ¢لتصويت Rىل املرشوع اخلامس، وهو مرشوع قانون رمق 

بني  2013س�مترب  6يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط يف  129.13
ربية وا?لس الفLدرايل السوjرسي �ش�ٔن التعاون التقين حكومة اململكة املغ

  :واملايل واملساRدات إال�سانية
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة ¢لتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت

يوافق  129.13ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 
بني حكومة اململكة  2013س�مترب  6يف مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ~لر~ط 

املغربية وا?لس الفLدرايل السوjرسي �ش�ٔن التعاون التقين واملايل 
  .واملساRدات إال�سانية

ون�óقل ¢لتصويت Rىل املرشوع السادس، وهو مرشوع قانون رمق 
اي يوافق مبوجmه Rىل الربوتو©ول إالضايف لالتفاقLة اYٔوربية  132.13

 ٔYٓلية ¢لمعطيات ذات الطابع حول حامية اYش�اص ااتيني جتاه املعاجلة ا
الشخيص، املتعلق �سلطات املراقmة والتبادل اTويل ¢لمعطيات املوقع 

  .2001نومفرب  �8سرتاسIبورغ يف 
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة ¢لتصويت

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمóه ¢لتصويت
R اي  132.13ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن

يوافق مبوجmه Rىل الربوتو©ول إالضايف لالتفاقLة اYٔوربية حول حامية 
اYٔش�اص ااتيني جتاه املعاجلة اYٓلية ¢لمعطيات ذات الطابع الشخيص، 
املتعلق �سلطات املراقmة والتبادل اTويل ¢لمعطيات، املوقع �سرتاسIبورغ 

  .2001نونرب  8يف 
 01.14صويت Rىل �ٓخر مرشوع، وهو مرشوع قانون رمق ن�óقل ¢لت

بني حكومة  2013مارس  19يوافق مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان يف 
اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار �ش�ٔن ¶شجيع وحامية 

  .´س�³رات Rىل وZه التبادل
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة ¢لتصويت

  .إالجامع: قانون �رمóه ¢لتصويتٔ�عرض مرشوع ال
يوافق  01.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Rىل مرشوع قانون رمق 

بني حكومة  2013مارس  19مبوجmه Rىل االتفاق املوقع ب�ٔبيدZان يف 
اململكة املغربية وحكومة مجهورية الكوت ديفوار �ش�ٔن ¶شجيع وحامية 

  .´س�³رات Rىل وZه التبادل
ينا Zلس�wا ال�رشيعية، و�شكر مجيع من سامه يف هكذا �كون قد ٔ�هن 

  .الصمود واملرابطة معنا يف هذه اجللسة ٕاىل هذه ا¢لحظة
  .شكرا ¢لجميع، السادة اYٔعضاء املس�شارون والسادة الوزراء

  .ورفعت اجللسة

=================  

        ))))مدا�الت مسلمة لرئاسة اجللسةمدا�الت مسلمة لرئاسة اجللسةمدا�الت مسلمة لرئاسة اجللسةمدا�الت مسلمة لرئاسة اجللسة((((مالحق مالحق مالحق مالحق 

مرشوع قانون مرشوع قانون مرشوع قانون مرشوع قانون     واملعاواملعاواملعاواملعارصرصرصرصة يف مwاقشةة يف مwاقشةة يف مwاقشةة يف مwاقشةمدا�مدا�مدا�مدا����� فريق اYٔصا|  فريق اYٔصا|  فريق اYٔصا|  فريق اYٔصا| : : : : امللحق اYٔولامللحق اYٔولامللحق اYٔولامللحق اYٔول
من ذي القعدة من ذي القعدة من ذي القعدة من ذي القعدة     12121212بتارخي بتارخي بتارخي بتارخي     011.71011.71011.71011.71بتغيري وcمتمي القانون رمق بتغيري وcمتمي القانون رمق بتغيري وcمتمي القانون رمق بتغيري وcمتمي القانون رمق     033.14033.14033.14033.14رمق رمق رمق رمق 

        احملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنيةاحملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنيةاحملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنيةاحملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنية) ) ) ) 1971197119711971دjسمرب دjسمرب دjسمرب دjسمرب     30303030((((    1391139113911391
  السIيد الرئ@س احملرتم،
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  السIيد الوز�ر احملرتم،
  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

~مس فريق اYٔصا| واملعارصة Yٔعرب عن موقف jرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل 
بتغيري  033.14فريقwا خبصوص اTراسة والتصويت Rىل مرشوع قانون رمق 

دjسمرب  30( 1391من ذي القعدة  12بتارخي  011.71وcمتمي القانون رمق 
  .احملدث مبوجmه نظام املعاشات املدنية) 1971

  سIيدي الرئ@س،
ظمة التقاRد Rدا ورشا مل�ا ومؤرقا ال خيفى Rليمك ٔ�ن ورش ٕاصالح ٔ�ن

يف لك ٔ�بعاده وجتلياته، كام ٔ�ن ٔ�ي ت�ٔ�ري يف اخلوض فLه ٔ�و التلكؤ يف ٕاجياد 
èلول واقعية من ش�ٔهنا ٔ�ن تضاعف من جحم اYٔزمات والكوارث اليت قد 

  .ترتتب عن هذا الت�ٔ�ري
لكن هذا الورش كذÈ بقدر ما يتطلب ´سIتعúال يف ٕاجياد احللول 

تطلب ´نفóاح Rىل لك الفاRلني والرشاكء ´قóصاديني بقدر ما ي 
و´جþعيني، وذÈ نظرا لطبيعة اخليارات اليت س@مت اختاذها واليت 
سIتكون يف بدا�هتا بدون شك موجعة، وتتطلب حتضريا بيداغوجLا وجتاو~ 
اجþعيا، ولو Rىل اYٔقل يف èدوده اTنيا، وهو اYٔمر اي نالحظ ٔ�ن 

  .عريه حلد اYٓن ٔ�ية ٔ�مهيةاحلكومة ال ت
بل ٕان ختوفwا �زداد من ٔ�مoال هذه املبادرات ال�رشيعية اليت من ش�ٔهنا 

عن طريقه من �الل ت�ين èلول هتريب ورش إالصالèات وٕازاحóه 
  .cرقLعية جتزي�Lة، من ش�ٔهنا ٕافراغ هذا الورش من حمتوى ٔ�هدافه احلقLقLة

 واملعارصة،  وكام Rربê وخóاما، سIيدي الرئ@س، فٕاننا يف فريق اYٔصا|
عن ذÈ يف لك املناسIبات، فٕاننا نؤكد Rىل رضورة مقاربة هذا الورش يف 
مشوليته ويف ٕاطار ارتباطاته ~لقطاRات اYٔخرى اليت يتقاطع معها، و�اصة 
ورش ٕاصالح مwظومة الرضائب وورش ٕاصالح مwظومة املقاصة وورش 

  .العمومLة ٕاصالح مwظومة اYٔجور وكذا ورش ٕاصالح الوظيفة

مدا�مدا�مدا�مدا����� فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعارصرصرصرصة يف مwاقشة مرشوع قانون ة يف مwاقشة مرشوع قانون ة يف مwاقشة مرشوع قانون ة يف مwاقشة مرشوع قانون : امللحق الثاامللحق الثاامللحق الثاامللحق الثاينينينين
املتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  التعلمي العايل املتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  التعلمي العايل املتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  التعلمي العايل املتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة  التعلمي العايل     80.1280.1280.1280.12رمق رمق رمق رمق 

        والبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلميوالبحث العلمي
 j80.12رشفين ٔ�ن تد�ل ¢لمسامهة يف مwاقشة مرشوع قانون رمق 

 .جودة  التعلمي العايل والبحث العلمياملتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن 
هيدف هذا املرشوع قانون ٕاىل ٕاèداث واك| وطنية لتقLمي وضامن جودة 
التعلمي العايل والبحث العلمي ٕالخضاع التعلمي العايل لتقLمي مwتظم ملردوديته 
اTا�لية واخلارجLة، وjشمل مجيع اجلوانب البيداغوجLة واملالية وإالدارية 

، ~ٕالضافة ٕاىل التقLمي اايت للك مؤسسة ¢لرتبية والتكو�ن والبحث العلمي
وRىل ´سIتطالع اTوري Yٓراء الفاRلني الرتبويني ورشاكهئم يف ٔ�وساط 

  .الشغل والعلوم والثقافة والفwون
ٕان جناح ٔ�ي ٕاصالح ¢لتعلمي العايل يبقى رهني مبدى تنامغه مع املرشوع 

ه مجيعا، ومبدى قدرته Rىل  التúاوب ا?متعي اTميقراطي احلدايث اي ن�شد
والتفاRل مع التحوالت الكربى وامل�سارRة اليت jشهدها العامل، وما تفرزه 
هذه الظرفLة العاملية من حتد�ت ورهاêت ´خنراط يف جممتع العمل واملعرفة، 

 .ومن هنا يظهر جحم الت�دي املطروح Rىل Rاتق Zامعتنا
ؤرشات السلبية والتقار�ر الوطنية لكن مع اYٔسف هناك مجموRة من امل

والعاملية اليت ٔ�صبحت تصنف اجلامعة املغربية يف مراكز م�óٔخرة، فóقر�ر 
التمنية ال�رشية لربêمج اYٔمم املت�دة مازال يت�دث عن الوضع املت�لف 
¢لúامعة املغربية، وي�ٔيت املغرب يف الرتبة ما قmل ا�Yٔرية Rىل املسIتوى 

كو حول العلوم كذÈ سار يف نفس ´جتاه، ومعوما تقر�ر اليون@س. العريب
ٔ�مرا åري مقmول، والبد Rامليا  1200يبقى تصنيف اجلامعة املغربية يف املرتبة 

  .من تدارك هذا اYٔمر
اYٔزمة ٔ�زمة حاكمة ~TرZة اYٔوىل، البد من مراجعة الرتسانة القانونية 

افLة والتدبري املعقلن مجليع املنظمة لقطاع التعلمي العايل �كLفLة متكن من الشف
مكوêت مwظومة التعلمي العايل، و~لتايل ٕاRادة الثقة يف اجلامعة املغربية 

  .وٕاRادة ٕاشعاعها Rىل الصعيد العاملي
ٔ�ما فÅ خيص البحث العلمي، فٕاننا نطالب احلكومة ~لوفاء ~لزتاماهتا 

 جعل البحث اليت قطعهتا Rىل نفسها يف الربêمح احلكويم واليت هتدف ٕاىل
العلمي رافعة ¢لتمنية، وتوفري الرشوط الالزمة جلودته و¶شجيع التكو�ن يف 

  .ا?االت املنف�óة Rىل سوق الشغل
وRىل اعتبار هذا املرشوع قانون خطوة يف س�Lل حتسني وضامن جودة 
التعلمي العايل والبحث العلمي، فٕاننا يف فريق اYٔصا| واملعارصة نصوت 

  .~ٕالجياب

        ::::مدا�مدا�مدا�مدا����� فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعا فريق اYٔصا| واملعارصرصرصرصة يف مwاقشةة يف مwاقشةة يف مwاقشةة يف مwاقشة: ق الثالثق الثالثق الثالثق الثالثامللحامللحامللحامللح

يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب     28.1428.1428.1428.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 
        ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان؛ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان؛ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان؛ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان؛    1.93.2281.93.2281.93.2281.93.228مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق 

امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة     12.0712.0712.0712.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق     29.1429.1429.1429.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  -
  ....الشIيخ �ليفة �ن زايدالشIيخ �ليفة �ن زايدالشIيخ �ليفة �ن زايدالشIيخ �ليفة �ن زايدمبوجmه مؤسسة مبوجmه مؤسسة مبوجmه مؤسسة مبوجmه مؤسسة 
  السIيد الرئ@س،

 j14.28رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ¢لمسامهة يف مwاقشة مرشوعي قانون رمق 
 1.93.228يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق 

 29.14مرشوع قانون رمق : ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ زايد �ن سلطان، و8نيا
امل�ش�ٔة مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة  12.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق 

�ن زايد، ا¢:�ن هيدفان ٕاىل إالسهام يف تطو�ر وتعز�ز مؤسسات التعلمي 
 Èصاصاهتا، وذóيع اخIلوم الص�ة وتوسR العايل والبحث العلمي يف جمال

  :من �الل
ـ ٕا�شاء مؤسسات ¢لتعلمي العايل والبحث العلمي يف ا?ال الطيب وشIبه 

¢لمعايري ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ~ململكة الطيب، طبقا 
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  املغربية؛
  ـ ٕا�شاء مراكز ¢لتكو�ن ٔ�و البحث ٔ�و هام معا يف جمال الص�ة؛

ـ ٕاجناز ٔ�عامل البحث يف ا?ال الطيب والطب إالحLايئ ٔ�و ال�شجيع Rىل 
  القLام هبا ٔ�و املشاركة فهيا؛

لقLام بدور اجþعي Rرب ـ متكني مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد من ا
  .مسامههتا يف حتمل مصاريف Rالج اYٔش�اص يف وضعية صعبة

تعترب هذه املبادرة خطوة vمة تفóح �ٓفاقا ٔ�خرى يف املنظومة الصحية 
الوطنية اليت يف احلقLقة تعرف ٔ�زمة حقLقLة ال ميكن ٕا�اكرها، يف الوقت 

ل�رشية، مما يتطلب اي حتظى فLه الص�ة ~Yٔولوية يف مؤرشات التمنية ا
بذل املزيد من اجلهود ¢لوقاية من اYٔمراض والرRاية الصحية ¢لجميع يف ٕاطار 
من املساواة وضامن الولوج العادل ¢ل�دمات الصحية اYٔساسIية لاكفة 

  .املواطنني
ٕان واقع املس�شفLات العمومLة يعرف مجموRة من إال©راهات واملشالك، 

ات الطبية وتقادم بعض البنا�ت مهنا سوء ´سIتقmال وضعف التجهزي 
وضعف الطاقة ´س�Lعابية ¢لعديد مهنا، اYٔمر اي حيول دون ٔ�داء ت; 

من املزيانية  %70املس�شفLات ملهاvا، فاملس�شفLات ¶سIهت; ٔ�زيد من 
املرصودة ¢لقطاع، ٕاال ٔ�ن هذا ال ينعكس Rىل جودة اخلدمات الصحية 

  .املقدمة لفائدة املواطنني
صاص èاد يف املوارد ال�رشية العام� بقطاع الص�ة، وهناك كام ٔ�ن اخل

Rىل Pات اململكة، ا جيب وضع èد  سوء توزيع لهذه املوارد ال�رشية
العادل ¢لعرض الصحي والعمل Rىل وضع اكفة اYٓليات الرضورية  ¢لتوزيع åري

الن�شار Rادل ومwصف Rىل اكفة Pات ؤ�قالمي اململكة، مع توفري اكفة 
  .زات ورشوط ´سIتقرار لlٔطباء واملمرضني العاملني ~لعامل القروياحملف

ٕاننا، يف فريق اYٔصا| واملعارصة، وcمثينا مwا لهذه املبادرة، فٕاننا نصوت 
  .~ٕالجياب

مدا�مدا�مدا�مدا����� الفريق احلريك ~مس فرق اåYٔلبية يف مwاقشة مرشوع  الفريق احلريك ~مس فرق اåYٔلبية يف مwاقشة مرشوع  الفريق احلريك ~مس فرق اåYٔلبية يف مwاقشة مرشوع  الفريق احلريك ~مس فرق اåYٔلبية يف مwاقشة مرشوع : امللحق الرابعامللحق الرابعامللحق الرابعامللحق الرابع
        رشد السIياuرشد السIياuرشد السIياuرشد السIياuاملتعلق ب�wظمي vنة املاملتعلق ب�wظمي vنة املاملتعلق ب�wظمي vنة املاملتعلق ب�wظمي vنة امل        12.0512.0512.0512.05القانون رمق القانون رمق القانون رمق القانون رمق 

  السIيد الرئ@س احملرتم،
  السIيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السIيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
jرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ~مس فرق اåYٔلبية مبúلسIنا املوقر Yٔعرض 

املتعلق ب�wظمي vنة املرشد  12.05 وPة نظرê حول مرشوع القانون رمق
uياIالس.  

البداية، التنويه بعمل جلنة الفالèة والشؤون ´قóصادية، ونود، يف 
رئ@سا ؤ�عضاء، كام ننوه ~لتفاRل إالجيايب ¢لحكومة يف خشص السIيد وز�ر 

  .السIياèة و�اكفة اYٔطر املرافقة ,
  السIيد الرئ@س احملرتم،

يعترب مرشوع القانون هذا ٕاطارا تنظمييا سIميكن من حتسني جودة 
، كام 2020ت�ٔهيل املهين يف ا�سúام  م مع رؤية اخلدمات السIياحLة وال 

سIميكن من هيلكة ال�سIيج املهين وجع5 ٔ�كرث حرفLة وvنية واèرتافLة، Rىل 

ٔ�ساس ٔ�ن إالرشاد السIياu يعترب è�ٔد ٔ�مه العوامل اYٔساسIية ¢لهنوض 
~لقطاع السIياu، �اصة ؤ�ن �لق رشاكت املرشد�ن السIياحLني من ش�ٔنه 

  .إالرشاد السIياu كام سIيعطي قمية مضافة ¢لقطاعحتديث مزاو| �شاط 
ونؤكد ~ملناسIبة ب�ٔن هذه املهنة ¶شلك èلقة وصل بني الساحئ واملنتوج، 
كام تلعب دورا هاما يف cمثني الرتاث الطبيعي والثقايف الوطين دون ٕاغفال 
ٔ�ن جودة املنتوج رهينة جبودة �دمات املرشد السIياu اي يعترب سفريا 

  .احLا ¢لبالد وما حييط هبذه املهمة من مسؤولية ومروءة وٕاشعاعثقافLا وسIي
  السIيد الرئ@س،

ٕان من ٔ�سIباب �زول مرشوع قانون تنظمي vنة املرشد السIياu هو 
وضع تصور Zديد لهذه املهنة Rرب cمثيهنا ورفع رهان اجلودة هبا وحتسني 

قLق Rدة ويتطلع هذا املرشوع كذÈ ٕاىل حت . متوقعها يف املنظومة السIياحLة
  :ٔ�هداف وRدة åا�ت، من ٔ�مهها

ت�ٔهيل املهنة عن طريق حتسني رشوط الولوج ٕا2هيا ووضع �ٓليات  -
 ¢لتكو�ن والتكو�ن املسIمتر وفق معايري دولية ¢لجودة؛

حتديث مزاو| هذه املهنة من �الل �لق رشاكت ¢لمرشد�ن  -
  .وت�سIيط مزاو2هتا يف ٕاطار تقسIمي Zديد لالخóصاصات

مقóضيات هذا املرشوع اي يتضمن Rدة ممزيات مقارنة  ٕاننا �مثن Rاليا
~لقانون املطبق èاليا من قmيل ¶سلمي الرخصة Rىل ٔ�ساس التكو�ن اYٔويل 
¢«بلوم احملصل Rليه والتكو�ن ¢لحصول Rىل شهادة �اصة ~ملهنة وا2متيزي 
بني املرشد�ن ~حلوارض واملدن واملدارات السIياحLة ومرشدي الفضاءات 

ة وكذÈ تفعيل دور املندوبية السIياحLة، bٔول èلقة يف العالقة بني الطبيعي
  .إالدارة واملرشد

  السIيد الرئ@س،
~مس الفريق احلريك �مثن النقاش املسؤول واملمثر اي عرفóه ا¢لجنة 

  .واي توج ~لتصويت Rىل هذا املرشوع ~ٕالجياب
  .امللك ما سIبق، نؤكد تفاRلنا إالجيايب مع هذا املرشوع اله

  .والسالم Rليمك ورمحة هللا و�راكته

مدا�مدا�مدا�مدا����� الفريق احلريك يف مwاقشة مرشوع قانون رمق  الفريق احلريك يف مwاقشة مرشوع قانون رمق  الفريق احلريك يف مwاقشة مرشوع قانون رمق  الفريق احلريك يف مwاقشة مرشوع قانون رمق : امللحق اخلامسامللحق اخلامسامللحق اخلامسامللحق اخلامس
يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث     80.1280.1280.1280.12
        العلميالعلميالعلميالعلمي

  السIيد الرئ@س،
  السIيدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
اللكمة، ~مس الفريق احلريك مبúلسIنا املوقر، Yٔعرض jرشفين ٔ�ن ٔ�تناول 
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يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي  80.12وPة نظرê يف مرشوع قانون رمق 
  .وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي

يف البداية نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة 
واجلدي اي عرفه اجþع و´جþعية، و�مثن النقاش الهادئ واملسؤول 

ا¢لجنة مبناسIبة دراسة هذا املرشوع، كام �شIيد ~لتفاRل إالجيايب ¢لحكومة 
يف خشص السIيدة الوز�رة املنتدبة Tى وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي 
وcكو�ن اYٔطر، مع اكفة مالحظات واسIتفسارات السادة املس�شار�ن، 

ع ٔ�عضاء ا¢لجنة احلارض�ن Rىل وهو ما نلمسه من �الل التصويت ٕ~جام
  .هذا املرشوع

  السIيد الرئ@س،
ٕان هذا املرشوع قانون اي حنن بصدد دراسIته Zاء جتسIيدا Yٔحاكم 
اTسIتور الرامLة ٕاىل cرسIيخ مmادئ احلاكمة اجليدة وربط املسؤولية 

  . ~حملاسIبة
املتعلق ب�wظمي  01.00من القانون رمق  79وتفعيال ملقóضيات املادة 

التعلمي العايل اليت تقيض ٕ~èداث P�ٔزة مراقmة ¢لتقLمي وضامن اجلودة هتم 
مجيع اجلوانب البيداغوجLة وإالدارية والبحث، وكذا التقLمي اايت للك 
مؤسسة ¢لتعلمي العايل العام واخلاص من Z�ٔل ضامن اجلودة ~ٕالضافة ٕاىل 

والبحث العلمي تقLمي �رامج ومشاريع التعاون اجلامعي يف مLدان التكو�ن 
وتقLمي ٔ��شطة مراكز اTراسات يف اTكتوراه، ٕاذ تعد الواك| تقر�را سIنو� 
يتضمن ٔ��شطة السIنة والتوصيات املتعلقة بتحسني اجلودة ¢لمؤسسات 

  . موضوع التقLمي ويعرض Rىل الوزارة الوصية و�رفع ٕاىل رئ@س احلكومة
  السIيد الرئ@س،

  .Rىل هذا املرشوع قانونللك هذه ´عتبارات سIنصوت ~ٕالجياب 
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        : : : : مدا�مدا�مدا�مدا����� الفريق احلريك يف مwاقشة الفريق احلريك يف مwاقشة الفريق احلريك يف مwاقشة الفريق احلريك يف مwاقشة    :امللحق السادسامللحق السادسامللحق السادسامللحق السادس

يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب يقيض بتغيري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب     28.1428.1428.1428.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 
ٕ~�شاء ٕ~�شاء ٕ~�شاء ٕ~�شاء     1414141414141414من ربيع اYٔول من ربيع اYٔول من ربيع اYٔول من ربيع اYٔول     22222222الصادر يف الصادر يف الصادر يف الصادر يف     1.93.2281.93.2281.93.2281.93.228مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق مبثابة قانون رمق 

    �ن سلطان؛�ن سلطان؛�ن سلطان؛�ن سلطان؛مؤسسة الشIيخ زايد مؤسسة الشIيخ زايد مؤسسة الشIيخ زايد مؤسسة الشIيخ زايد 

امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة امل�ش�ٔة     12.0712.0712.0712.07يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق     29.1429.1429.1429.14مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق  - - - - 
        ....مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايدمبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايدمبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايدمبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد

  السIيد الرئ@س،
  السIيدات والسادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
jرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ~مس الفريق احلريك ملناقشة مرشوعي قانون، اYٔول 

ري وcمتمي الظهري الرشيف املعترب مبثابة قانون رمق يقيض بتغي 28.14حيمل رمق 
ٕ~�شاء مؤسسة الشIيخ  1414من ربيع اYٔول  22الصادر يف  1.93.228

يقيض بتغيري وcمتمي القانون رمق  29.14زايد �ن سلطان، والثاين حيمل رمق 

  .امل�ش�ٔة مبوجmه مؤسسة الشIيخ �ليفة �ن زايد 12.07
  السIيد الرئ@س،
من التنويه وإالشادة ~لنقاش اجلدي واملسؤول اي  يف البداية، البد

عرفه اجþع جلنة التعلمي والشؤون الثقافLة و´جþعية مبناسIبة دراسة 
هذ�ن املرشوRني، ٕاذ طرح السادة املس�شارون مجموRة من املالحظات 
و´سIتفسارات، مهت نقط وجوانب Rدة Z�ٔاب عهنا السIيد الوز�ر �شلك 

  .دقLق ومسIتفLض
 Iيد الرئ@س، الس  

ٕان ٔ�مهية هذ�ن املرشوRني معا cمكن يف ©وهنام هيدفان ٕاىل إالسهام يف 
تطو�ر وتعز�ز مؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي يف جمال Rلوم الص�ة 
وتوسIيع اخóصاصاهتا يف هذا ا?ال، وذÈ من �الل ٕا�شاء مؤسسات 

طيب طبقا ¢لمعايري ¢لتعلمي العايل والبحث العلمي يف ا?ال الطيب وشIبه ال
ال�رشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل ~ململكة، وٕا�شاء مراكز ¢لتكو�ن ٔ�و 
البحث ٔ�و هام معا يف جمال الص�ة، وكذÈ ٕاجناز ٔ�عامل البحث يف ا?ال 
الطيب والطب إالحLايئ ٔ�و ال�شجيع Rىل القLام هبا ٔ�و املشاركة فهيا، ويبقى 

ملؤسسIتني هو املسامهة والتكفل ~ملرىض ٔ�مه دور ميكن ٔ�ن تلعبه هاتني ا
املعوز�ن وحتمل مصاريف Rالج اYٔش�اص احلاملني لبطاقة نظام املساRدة 

والقLام ب�ٔي معل �ك�يس صبغة اجþعية ٔ�و ٕا�سانية  ،)2RAMED(الطبية 
  . لفائدة اYٔش�اص املعوز�ن

  السIيد الرئ@س،
ذ�ن املرشوعي للك هذه ´عتبارات الن��L، فٕاننا نصوت ٕاجيا~ Rىل ه

  .قانونني
  .والسالم Rليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�مدا�مدا�مدا����� الفريق الفدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة  الفريق الفدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة  الفريق الفدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة  الفريق الفدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة : امللحق السابعامللحق السابعامللحق السابعامللحق السابع
        املتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياuاملتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياuاملتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياuاملتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياu    12.0512.0512.0512.05مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق مرشوع القانون رمق 

  السIيد الرئ@س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون،
ٔ�تد�ل ~مس الفريق الفLدرايل يف مرشوع القانون رمق jرشفين ٔ�ن 

املتعلق ب�wظمي vنة املرشد السIياu، واي �روم حتسني جودة  12.05
  .اخلدمات السIياحLة والت�ٔهيل املهين

  السIيد الرئ@س،
الشك ٔ�ن إالرشاد السIياu ميثل è�ٔد العوامل اYٔساس ¢لهنوض 

 ،uياIٕاذ ٔ�ن إالرشاد الس ،uياIد ٔ�مه ~لقطاع السè�ٔ دوليا، ٔ�حضى
مكوêت املنتوج السIياu، كام ٔ�صبح املرشد السIياu ببالدê يلعب دورا 
ٔ�ساسIيا يف cمثني الرتاث الطبيعي والثقايف الوطين، وهو åالبا ما يؤRر Rىل 

                                                 
2 Régime d'Assistance Médicale 



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

16 

 )م 2014 يوليوز 15( ه 1435 رمضان 17

  .الصورة اليت �كوهنا الساحئ اYٔجwيب عن الب« اي �زوره، سلبا ٔ�و ٕاجيا~
u رهينة جبودة �دمات املرشد È، تبقى جودة املنتوج السIيا

السIياu واTور الهام اي يلعبه يف هذا ا?ال، و~لتايل ٔ�صبحت الرضورة 
تقóيض هيلكة ال�سIيج املهين وجع5 ٔ�كرث vنية و´هþم ~جلودة ول@س المك 

  . فقط
ومن Z�ٔل هيلكة vنة إالرشاد السIياu، من املفرتض ٔ�ن متر Rرب 

، ال jشلك الشق القانوين سوى جزء صغري فقط، تفعيل مجموRة من احملاور
يف èني يبقى Rىل احلكومة مسؤولية دمع وموا©بة املرشد�ن السIياحLني من 
Z�ٔل توسIيع حقل مزاو| املرشد�ن ~ملغرب، وٕاتقان معرفهتم ¢لرتاث الطبيعي 
والثقايف الوطين، وت�ٔهيل vنة إالرشاد عن طريق حتسني رشوط الولوج، 

و�ن وفق املعايري اTولية ¢لجودة، وحتديث مزاو| vنة ووضع �ٓليات ¢لتك
uياIإالرشاد الس.  

كام Rىل املرشد�ن ٔ�نفسهم السهر Rىل وضع تصور Zديد ¢لمهنة من 
Z�ٔل cمثيهنا ورفع رهان اجلودة وهيلكة ال�سIيج املهين وحتسني متوقع vنة 

  .إالرشاد دا�ل املنظومة السIياحLة

الفLدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة الفLدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة الفLدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة الفLدرايل ¢لوèدة واTميقراطية يف مwاقشة مدا�مدا�مدا�مدا����� الفريق  الفريق  الفريق  الفريق : امللحق الثامنامللحق الثامنامللحق الثامنامللحق الثامن
يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي يتعلق ~لواك| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي     80.1280.1280.1280.12مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق مرشوع قانون رمق 

          ....العايل والبحث العلميالعايل والبحث العلميالعايل والبحث العلميالعايل والبحث العلمي
  السIيد الرئ@س،
  السIيد الوز�ر،

  السIيدات والسادة املس�شارون،
يتعلق  j80.12رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة ملناقشة مرشوع قانون رمق 

| الوطنية لتقLمي وضامن جودة التعلمي العايل والبحث العلمي اليت ~لواك
سIتضطلع بعدة vام، مهنا تقLمي ٔ��شطة مؤسسات التعلمي العايل ٔ�و اخلاص 
ومؤسسات البحث العلمي، السÅI مشاريعها البيداغوجLة والعملية، وتقLمي 

Lد ٔ�و جتديده، فضال عن تقþىل ´عR التكو�ن قصد احلصول Èمي مسا
البحث العلمي وفعالية ب�Lاته و�رامج وخمططات التعاون اجلامعي يف مLدان 
التكو�ن والبحث العلمي، Rالوة Rىل تقLمي ٔ��شطة مراكز اTراسات يف 

  .اTكتوراه وٕاRداد حصي� ٔ�عامل البحث املنجزة

ٕاننا ننطلق من ©ون تقLمي اYٔداء هو الطريقة اYٔجنع ¢لتعرف Rىل مدى 
ق النتاجئ احملققة مع التصورات واملسارات إالسرتاتيجية مالءمة ٔ�و تناس

اYٔولية املسIهتدفة، ٕاذ مازلنا حىت اYٓن نعمل بال تقLمي اYٔداء وبدون قLاس 
لRlٔر يف العديد من جماالت الفعل، وهذا ينعكس سلبا Rىل حتقLق 

  . اYٔهداف املوضوRة وا4ططة
معايري ملعرفة وحىت ننجح يف حتقLق ما نصبو ٕاليه، البد من وضع 

جوانب القوة والضعف يف املامرسة، والعمل Rىل تعز�ز اYٔوىل ومواPة 
  .الثانية، وذÈ لتحقLق فاRلية وجناRة ٔ�كرث

ا، حنن مع ٕاèداث هذه الواك| اليت اختذت شلك مؤسسة معومLة 
cمتتع ~لشخصية املعنوية و´سIتقالل املايل، bٓلية ٔ�ساسIية حلاكمة مwظومة 

لعايل، وذÈ يف انتظار مراجعة اكم� وشام� ملقóضيات القانون التعلمي ا
01.00  Åة ٔ�كرث لهذه املنظومة وتنظRاملنظم ¢لتعلمي العايل يف اجتاه جنا

  .وت�ٔطريا واحضا ¢لبحث العلمي
  السIيد الرئ@س،

ٕان املؤسسة اجلامعية مدعوة اليوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض ٕاىل cمنية 
ية اTا�لية واخلارجLة والرفع من جودة التكوينات ٔ�داهئا Rرب حتسني املردود

وحتسني �رامج البحث العلمي والعمل Rىل ت�ٔهيل وتقوية الب�Lات التحتية 
والقدرة ´س�Lعابية وحتسني احلاكمة و´نفóاح Rىل حميطها اخلار| 
´قóصادي و´جþعي وcرسIيخ دور اجلامعة كفاRل ٔ�سايس يف التمنية 

  . لبحث العلمياجلهوية وتطو�ر ا
و�متىن ٔ�ن تضطلع هذه الواك| �لك املهام اليت ê�ٔطها هبا هذا القانون، 
وسIتكون ¢لربملان فرصة ت�mع مسارها ومwاقشة حصيلهتا من �الل التقر�ر 
السIنوي اي تصدره، واي يتضمن ٔ��شطة السIنة والتوصيات املتعلقة 

�ر اي سIيقدمه بتحسني اجلودة ¢لمؤسسات موضوع التقLمي، وهو التقر 
  .رئ@س احلكومة ٔ�مام جمليس الربملان

  السIيد الرئ@س،
البد يف اخلتام من ٔ�ن نؤكد Rىل رضورة تعاون اكفة مكوêت املؤسسة 
اجلامعية، من ٔ�ساتذة وموظفني ؤ�طر تقwية وطلبة، لضامن جناح هذه 

 .التجربة اجلديدة


