مداوالت جملس النواب – دورة أبريل 9102
-

رمضان  0220هجري ،املوافق ل 03غشت - ،0202حىت
واحد فينا ما كان موجود يف  -0202مبثابة قانون اإللتزامات
والعقود ،الكلمة للسيد الوزير.

حمضر اجللسة الثامنة والسبعني بعد املائة

السيد مصطفى اخللفي ،الوزير املنتدب لدى رئيس

التاريخ :اجلمعة  32ذي القعدة 0441ه ( 32يوليوز

احلكومة املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

3102م).

نيابة عن السيد حممد أوجار وزير العدل:

الرائسة :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.

بسم هللا الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة

التوقيت :ستة وعشرون دقيقة ابتداء من الساعة اخلامسة زواال.

والسالم على سيد املرسلني.

جدول األعمال :الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية
التالية:

يشرفين نيابة عن السيد وزير العدل ،أن أتقدم بعرض
عناصر مشروع القانون  20.03القاضي بتغيري وتتميم الظهري

 مشروع قانون  20.03بتغيري وتتميم الظهري الشريف الصادريف 2رمضان  0220هجري 03 ،غشت  0202ميالدي مبثابة
قانون االلتزامات والعقود.
 -مشروع قانون تنظيمي رقم  32.02يتعلق بتحديد مراحل

الشريف الصادر يف  2من رمضان  0220هجرية املوافق ل03
غشت  0202مبثابة قانون اإللتزامات والعقود.
وأييت هاد املشروع يف إطار أجرأة التوصيات والقرارات
الصادرة عن اللجنة املكلفة بتتبع ظاهرة اإلستيالء على عقارات
الغري ،والذي كان عملها انطالقا من الرسالة امللكية السامية اليت

تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم
ويف جماالت احلياة العامة ذات األولوية (قراءة اثنية)؛
 مشروع يتعلق بقانون تنظيمي رقم  14.02خاص ابجمللسالوطين للغات والثقافة املغربية (قراءة اثنية).

وجهها جاللة امللك ،حممد السادس ،نصره هللا وأيده ،إىل وزير
العدل واحلرايت ،بشأن التصدي الفوري واحلازم ألفعال االستيالء
على عقارات الغري.

السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب ،رئيس اجللسة:

وقد شكلت هلذا الغرض جلنة ضمت يف عضويتها العديد
من القطاعات واهليئات ،وكان من نتائج ذلك العمل على سد
الثغرات القانونية اليت يستغلها مرتكبو أفعال اإلستيالء الرتكاب
أفعاهلم اإلجرامية.

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف

املرسلني.

السيدات والسادة النواب،

ويف هذا الصدد متت املبادرة إىل إعداد مشروع القانون
الذي هو موضوع بني أيديكم ،السيدات النائبات احملرتمات،
السادة النواب احملرتمني ،وذلك من أجل اعتماده ابلنظر إىل أنه
قد جاء ابلعديد من املستجدات ،وهذه مناسبة لنشكر جلنة العدل

السيد الوزير ،مرحبا بك.
منر اآلن إىل ابقي مشاريع القوانني اجلاهزة بدءا مبشروع قانون رقم
 20.03القاضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف الصادر يف 2
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السيد الرئيس:

والتشريع ابجمللس املوقر على تفاعلها وعملها على اعتماد هذا
النص اهلام:

شكرا السيد الوزير ،وشكرا كذلك ملقرر جلنة العدل والتشريع
وحقوق اإلنسان ،السيد النائب حممد بنجلون.

أوال-جاء هذا النص مبستجد التنصيص على وجوب تقييد عقود
الوكاالت املتعلقة بنقل ملكية عقار أو إنشاء احلقوق العينية
األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكاالت املتعلقة
ابحلقوق العينية من طرف حمرريها ،مع التنصيص على أن ميسك

منر اآلن إىل عملية التصويت من خالل:
املادة  0أعرضها برمتها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

هذا السجل على دعامة ورقية أو إلكرتونية من طرف كتابة الضبط
ابحملكمة التابع هلا مكان حترير العقد ،وخيضع لرقابة رئيس احملكمة
مع حتديد كيفية تنظيمه ومسكه مبقتضى نص تنظيمي؛

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد.

اثنيا-التنصيص على إحداث السجل الوطين اإللكرتوين للوكاالت

املادة  3أعرضها للتصويت برمتها كما صادقت عليها اللجنة:

يعهد بتدبريه إىل اإلدارة وتتم من خالله عملية إشعار مجيع
الوكاالت املضمنة ابلسجالت الوكاالت املتعلقة ابحلقوق العينية؛

املوافقون :اإلمجاع

اثلثا -التنصيص على أنه إذا كان حمل الشركة املدنية عقارات أو

املعارضون :ال أحد

أموال ميكن رهنها رهنا رمسيا ،وجب أن حيرر العقد املتعلق هبا
كتابة ،أيضا هنالك التنصيص صراحة على اكتساب هذا النوع
من الشركات للشخصية اإلعتبارية ،حىت يكون من املمكن إلزامها

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع

ابلتسجيل بسجل الشركات املدنية العقارية ،مث هنالك مقتضيات
أخرى تضمنها هذا املشروع واليت من شأهنا سد العديد من
الثغرات القانونية يف هذا اجملال ،واليت نعتقد أهنا ستساهم يف تعزيز
احلماية القانونية اليت أقرها القانون  22.02القاضي بتتميم املادة

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد
أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة:

رابعا -من مدونة احلقوق العينية ،كما أن هذا التدخل التشريعي
سيمكن اجلهات املكلفة ابلتوثيق وأيضا احملافظات العقارية من
احلصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات
وصالحيات املمثل القانوين للشركات املدنية.

املوافقون اإلمجاع.
املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد.

تلكم هي الغاية من هذا املشروع ،والسالم عليكم ورمحة
هللا تعاىل وبركاته ،شكرا السيد الرئيس.
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صادق جملس النواب على مشروع قانون  81.13بتغيري

مبجلسكم املوقر ،وكذلك خالل فرتة الدراسة بلجنة التعليم
والشؤون الثقافية واالجتماعية مبجلس املستشارين.

 11غشت  1918ميالدي مبثابة قانون االلتزامات والعقود.

السيد الرئيس،

السيد الرئيس:

السيدات والسادة النواب،

منر إىل مناقشة القانونني التنظيميني يف قراءة اثنية هلما بدءا مبشروع
قانون تنظيمي رقم  32.02الذي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل
الطابع الرمسي لألمازيغية .الكلمة للسيد الوزير.

يهدف مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل
تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها يف جمال التعليم

وتتميم الظهري الشريف الصادر يف 9رمضان  1881هجري،

ويف جماالت احلياة العامة ،إىل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية يف
خمتلف اجملاالت العامة ذات األولوية .وإدماجها يف جمال التعليم،
ويف جمال التشريع ،والعمل الربملاين ،ويف جمال اإلعالم واالتصال

السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:
شكرا السيد الرئيس،

وكذا يف خمتلف جماالت اإلبداع الثقايف والفين ويف اإلدارات ويف
سائر املرافق العامة ،على أن يتم ذلك تدرجييا حسب طبيعة
اجملاالت وما تتطلبه من إعداد وهتييء على أساس قيام القطاعات
الوزارية واجلماعات الرتابية واملؤسسات العمومية واملنشآت

السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،
يسعدين احلضور أمام جملسكم املوقر يف إطار القراءة
الثانية اليوم ،ويف سياق استكمال إجراءات املصادقة على مشروع
القانون املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية،

العمومية واهليئات الدستورية ،بوضع خمطط عمل يتضمن كيفية
ومراحل إدماج اللغة األمازيغية تدرجيا يف جمموعة من امليادين.

وكيفية إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت احلياة العامة ويف
جماالت أخرى.

السيد الرئيس،
السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ويندرج هذا املشروع ،كما هو معلوم ،يف إطار تنزيل
مقتضيات دستور اململكة ،خصوصا الفصل اخلامس من
الدستور .حيث يشكل تعبريا عن التحوالت اليت عرفتها بالدان يف

يسعدين إذن أن أستحضر بكل اعتزاز وتقدير األجواء
اإلجيابية والغنية اليت طبعت خمتلف مراحل النقاش بلجنة التعليم
والثقافة واإلتصال مبجلس النواب ،ويشرفين هبذه املناسبة أن أقدم
خالص عبارات الشكر للسيد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الذي

السنوات األخرية ،يف جمال إعادة صياغة حمددات اهلوية الوطنية
املتنوعة واملوحدة خبلفية التنمية .كما يراعي املشروع االلتزامات
الدولية لبالدان يف جمال االعرتاف ابلتنوع اللغوي والثقايف وسن
سياسات ثقافية رشيدة ،لضمان احلقوق الثقافية.

أغنوا النقاش وسامهوا يف جتويد هذا النص بفضل تعديالهتم
ونقاشاهتم اجلادة واهلادفة .وشكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

والبد من التذكري ،أبن املشروع أحيط بكثري من األمهية

السيد الوزير ،إذا مسحتم تقدمي املشروعني اإلثنني معا.

املرتكزة على التشاور الواسع والدراسة املستفيضة ،خالل مرحلة
املناقشة العامة واملناقشة التفصيلية داخل جلنة التعليم والثقافة
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السيد حممد األعرج ،وزير الثقافة واالتصال:

منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع قانون

التنظيمي رقم  ،61.10وأخرب السيدات والسادة النواب من

نعم السيد الرئيس،

خالل إعطاء الكلمة للسيد املقرر أبنه مت إغفال إدخال بعض
التعديالت كما صادقت عليها اجللسة العامة ،لذلك التصويب

السيدات والسادة النواب،
يشكل مشروع القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس الوطين
للغات والثقافة املغربية إطارا مرجعيا وقوة اقرتاحية يف جمال اللغات
والثقافات ،هبدف تطوير سياسة لغوية منسجمة ابلنسبة للغتني

ضروري ،خاصة أن جملس املستشارين سيستمر يف دورته احلالية
إىل األسبوع القادم حبيث سنكون قد احرتمنا ما جيب احرتامه،
وكذلك آخذين بعني اإلعتبار التمديد اإلكراهي الذي يعرفه جملس
املستشارين.

الرمسيتني واللغات األخرى وتعزيز اهلوية املغربية ابحلفاظ على تنوع
مكوانهتا وحتقيق انصهارها ،من خالل الولوج إىل احلقوق الثقافية
وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان اإلنسجام بني املتدخلني يف اجملال
الثقايف والفين ،يضم هذا املشروع  10مادة مبوبة يف  01حماور.

أعرض املادة  2للتصويت ،وقبل ذلك أعطي الكلمة للسيد مقرر
اللجنة ،لسي موفيدي ،تفضل السيد املقرر.
النائب السيد حمسن موفيدي مقرر جلنة التعليم والتقافة

السيد الرئيس،

واالتصال:

السيدات والسادة النواب احملرتمون،

شكرا السيد الرئيس،

إن تصويتكم على هذين املشروعني سيكون بعد
استكمال ابقي مراحل املصادقة مبثابة إعالن عن دخول اململكة

كما تفضلتم ،السيد الرئيس ،أبنه فهاد املادة هادي مت ،ألنه يف
اإلتفاق يف التعديالت مت أنه السحب دايل ،يعين اإللغاء دايل
واحد الكلمة ،و"يف املغرب" ،اللغات األجنبية األكثر تداوال "يف
العامل " ومت اإلتفاق على سحب "ويف املغرب" لذلك أييت هاد
التعديل إنسجام مع مت اإلتفاق عليه يف القراءة األوىل دايل
القانون.

يف مرحلة التفعيل امليداين للتوافق الوطين حول تدبري التنوع اللغوي
والثقايف لوطننا العزيز بشكل راق ،من خالل تكرمي وصيانة خمتلف
مكوانت اهلوية الوطنية املتعددة واملتالمحة واإلنفتاح على عامل العلم
واملعرفة يف إطار املشروع احلداثي والتنموي الذي يقوده صاحب
اجلاللة ،امللك حممد السادس ،نصره هللا ،حبكمة وتبصر ،وفقنا
هللا مجيعا ملا فيه خري البالد والعباد ،والسالم عليكم ورمحة هللا
تعاىل وبركاته.

السيد الرئيس:
السيد الوزير ليس هناك مانع؟ تفضل السيد الوزير ،ليس هناك،
شكرا على تعاونكم السيد الوزير.

السيد الرئيس:

أعرض املادة  2للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

شكرا للسيد الوزير ،شكرا للسيد مقرر جلنة التعليم والثقافة
واإلتصال ،السيد النائب حمسن موفيدي.

املوافقون181 :
املعارضون :ال أحد
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املمتنعون88 :

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  1للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  9للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  0اليت تطرح نفس اإلشكال الذي ذكران به يف
البداية ،الكلمة للسيد املقرر.

املعارضون :ال أحد
املمتنعون :ال أحد

النائب السيد حمسن مفيدي مقرر جلنة التعليم والتقافة

املادة  16نفس اإلشكال ،أعطي الكلمة للسيد املقرر.

واالتصال:

النائب السيد حمسن مفيدي مقرر جلنة التعليم والتقافة

فيما خيص املادة  0كاين هناك واحد املالءمة مع التعديل

واالتصال:

اللي عرفوا اإلسم دايل اهليئة دايل تنمية إستعمال اللغات األجنبية

نفس ما خيص املادة  0يعين مالءمة إسم اهليئة ،اهليئة اخلاصة

طرأ عليها تعديل أصبحت إمسها اهليئة اخلاصة بتنمية إستعمال
اللغات األجنبية والرتمجة ،هذا هو التعديل الذي مت اإلتفاق عليه
فاملطلوب هو املالءمة مع هاد اإلسم اجلديد هلاد اهليئة ،اهليئة
اخلاصة بتنمية إستعمال اللغات األجنبية والرتمجة ،شكرا.

السيد الرئيس:

السيد الرئيس:

السيد الوزير ،ليس هناك اعرتاض ،شكرا.

السيد الوزير ليس هناك ،شكرا السيد الوزير.

أعرض املادة  16للتصويت كما صادقت عليها اللجنة وعدهلا

أعرض هذه املادة للتصويت كما صادقت عليها اللجنة وعدهلا
اجمللس يف إطار املالءمة.

اجمللس يف إطار املالءمة.
املوافقون :اإلمجاع

املوافقون181 :

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون88 :

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

أعرض املادة  7للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

بتنمية إستعمال اللغات األجنبية والرتمجة هذا هو اإلسم الذي
أصبحت يعين كتحملوا هاد اهليئة ،نفس األمر.
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املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  07للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املادة  ، 32السيد املقرر نفس اإلشكال ،املادة .32

املمتنعون :ال أحد

النائب السيد حمسن مفيدي مقرر جلنة التعليم والتقافة
واالتصال:

املادة  11نفس اإلشكال ،الكلمة للسيد املقرر.

املادة  32املالءمة إلسم اهليئة ،اهليئة اخلاصة بتنمية إستعمال

النائب السيد حمسن مفيدي مقرر جلنة التعليم والتقافة

اللغات األجنبية والرتمجة ،شكرا السيد الرئيس.

واالتصال:

السيد الرئيس:

نفس األمر اللي تعلق ابملادة  2ألنه مت املصادقة عليها يف القراءة
األوىل ومت يعين اإلغفال أو اإلسقاط دايهلا ،ويتعلق األمر ابإلضافة
دايل التعديل األول ،إعداد الدراسات واألحباث ومشاريع اآلراء
الكفيلة بتطوير الرتمجة بني اللغتني الرمسيتني واللغات األجنبية
األكثر تداوال يف العامل؛

السيد الوزير ،شكرا.
أعرض املادة  10للتصويت كما صادقت عليها اللجنة وعدهلا
اجمللس:

املوافقون :اإلمجاع

األمر الثاين هو اقرتاح التدابري اليت من شأهنا تعزيز حركة الرتمجة،

املعارضون :ال أحد

مث التدقيق يعين يف الفقرة األخرية من هاد املادة ،العمل على إبرام
اتفاقيات للشراكة والتعاون مع اهليئات العامة واخلاصة على
الصعيدين الوطين والدويل من أجل تنمية إستعمال اللغات

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  81للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

األجنبية األكثر تداوال يف العامل والنهوض ابلرتمجة ،وذلك بتنسيق
مع السلطات واهليئات العمومية املعنية مع مراعاة البند اخلامس

املوافقون :اإلمجاع
املعارضون :ال أحد

من املادة  88من هذا القانون التنظيمي ،شكرا السيد الرئيس.
السيد الرئيس:

املمتنعون :ال أحد

شكرا السيد املقرر ،السيد الوزير ،شكرا للسيد الوزير.

أعرض املادة  88للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:
املوافقون :اإلمجاع
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املعارضون :ال أحد

منر اآلن إىل املشروع القانون التنظيمي الثاين املتعلق

بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية إدماجها
يف جمال التعليم واحلياة العامة ذات األولوية.

املمتنعون :ال أحد
أعرض املادة  80للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املادة  1أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املادة  9أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون188 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون81 :

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  16للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املمتنعون :ال أحد

املوافقون :اإلمجاع

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املعارضون :ال أحد

املوافقون188 :

املمتنعون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما عدله

املمتنعون81 :

اجمللس يف قراءة اثنية له:

أعرض املادة  11للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون188 :

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون 81:

صادق جملس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم

املادة  86أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

 61.10يتعلق ابجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية يف قراءة

اثنية له.

املوافقون188 :
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املعارضون :ال أحد

أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته كما صادقت

املمتنعون81 :

عليه اللجنة يف قراءة اثنية له:

أعرض املادة  81للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

املوافقون :اإلمجاع

املوافقون :اإلمجاع

املعارضون :ال أحد

املعارضون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

املمتنعون :ال أحد

صادق جملس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 10.10
يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وكيفية

أعرض املادة  81للتصويت كما صادقت عليها اللجنة:

إدماجها يف جمال التعليم ويف جماالت احلياة العامة ذات األولوية

املوافقون :اإلمجاع

يف قراءة اثنية له،

املعارضون :ال أحد

شكرا للسيد الوزير ،ولكن تيخصكم تبقاوا معنا شكرا ،حىت ال
نشعر ابليتم.

املمتنعون :ال أحد
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