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  )م 2015 ٔ��ريل 21( هـ 1436 رجبمن  2 ثال4ءال : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .رئKس اJلسل اIٔولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعاللالس>يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 ةساعتان ومخسة ومخسون دقNقة، ابتداء من الساSة احلادية عرش  :التوقNتالتوقNتالتوقNتالتوقNت

   .صباXا اخلامسة عرشة قNقةاWو 
  :راسة والتصويت Sىل النصوص ال�رشيعية التاليةWا ::::\دول اIٔعامل\دول اIٔعامل\دول اIٔعامل\دول اIٔعامل

يقيض بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم مجموSة  86.14مرشوع قانون رمق  .1
حمال Sىل ( القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة إالرهاب

  ؛)جملس املس�شار�ن من جملس النواب
ية yلزناهة والوقاية من ة الوطن ئاملتعلق tلهي  113.12مرشوع قانون رمق  .2

  ؛)حمال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب( الرشوة وحمار�هتا
يتعلق ب��ظمي ~نة حماسب معمتد وXtٕداث  127.12مرشوع قانون رمق  .3

حمال Sىل جملس املس�شار�ن من ( املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن
  ؛)جملس النواب

حمال Sىل جملس املس�شار�ن (الع يتعلق tملق 27.13مرشوع قانون رمق  .4
  ؛)من جملس النواب

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق يف مNدان التعاون  83.14مرشوع قانون رمق  .5
بني حكومة اململكة املغربية  2006فربا�ر  10العسكري املوقع بتاورمNنا يف 
حمال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس ( وحكومة امجلهورية إاليطالية

  ؛)النواب
يوافق مبوج�ه Sىل مذ�رة تفامه yلتعاون اIٔمين  65.14قانون رمق  مرشوع .6

مارس  12( 1435جامدى اIٔوىل  10املوقعة مبرا�ش يف  ،والت�س>يق
حمال Sىل ( بني وزاريت اWا�لية tململكة املغربية ومملكة البحر�ن) 2014

  ؛)جملس املس�شار�ن من جملس النواب
Sىل اتفاقNة التعاون يف جمال يوافق مبوج�ه  49.14مرشوع قانون رمق  .7

 2014فربا�ر  18املوقعة بربو�س>يل يف  ،حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب
حمال Sىل جملس ( بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك

  ؛)املس�شار�ن من جملس النواب
يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقNة التعاون يف اJال  45.14مرشوع قانون رمق  .8

بني حكومة اململكة املغربية  2014مارس  11 املوقعة tلرtط يف اIٔمين
  ؛)حمال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب( وحكومة دو� قطر

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع tلرtط يف  40.14مرشوع قانون رمق  .9
بني اململكة املغربية ومملكة اIٔرايض املنخفضة ¡ش ٔن نظام  2013ماي  21

 ؛)حمال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب( امقواهت
 16وقع tلرtط يف امليوافق مبوج�ه Sىل االتفاق  41.14مرشوع رمق . 10

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا  2013س¦مترب 

لس حمال Sىل جم( العظمى وٕا�رلندا الشاملية ¡ش ٔن نظام قواهتام واWمع املتبادل
  .)املس�شار�ن من جملس النواب

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

        ::::املس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسةاملس�شار الس>يد محمد فوزي بنعالل، رئKس اجللسة
  .¡سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
سة y´راسة والتصويت Sىل مشاريع القوانني خيصص اJلس هذه اجلل 

  :التالية
يقيض بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم مجموSة  86.14مرشوع قانون رمق  .1

القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة إالرهاب، واحملال 
  Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

الوطنية yلزناهة والوقاية من ة ئاملتعلق tلهي  113.12مرشوع قانون رمق  .2
  الرشوة وحمار�هتا، واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يتعلق ب��ظمي ~نة حماسب معمتد وXtٕداث  127.12مرشوع قانون رمق  .3
املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن، واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من 

  جملس النواب؛
علق tملقالع، واحملال Sىل جملس يت 27.13مرشوع قانون رمق  .4

  املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق يف مNدان التعاون  83.14مرشوع قانون رمق  .5

بني حكومة اململكة املغربية  2006فربا�ر  10العسكري املوقع بتاورمNنا يف 
وحكومة امجلهورية إاليطالية، واحملال كذS µىل جملس املس�شار�ن من 

  جملس النواب؛
يوافق مبوج�ه Sىل مذ�رة تفامه yلتعاون اIٔمين  65.14مرشوع قانون رمق  .6

مارس  12( 1435جامدى اIٔوىل  10املوقعة مبرا�ش يف  ،والت�س>يق
بني وزاريت اWا�لية tململكة املغربية ومملكة البحر�ن، واحملال Sىل ) 2014

  جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقNة التعاون يف جمال  49.14 مرشوع قانون رمق .7

 2014فربا�ر  18املوقعة بربو�س>يل يف  ،حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مملكة بلجياك، واحملال Sىل جملس 

  املس�شار�ن من جملس النواب؛
لتعاون يف اJال يوافق مبوج�ه Sىل اتفاقNة ا 45.14مرشوع قانون رمق  .8

بني حكومة اململكة املغربية  2014مارس  11اIٔمين املوقعة tلرtط يف 
  وحكومة دو� قطر، واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛

يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع tلرtط يف  40.14مرشوع قانون رمق  .9
املنخفضة ¡ش ٔن نظام  بني اململكة املغربية ومملكة اIٔرايض 2013ماي  21

 قواهتام، واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛
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 16وقع tلرtط يف امليوافق مبوج�ه Sىل االتفاق  41.14مرشوع رمق  .10
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا  2013س¦مترب 

املتبادل، واحملال كذµ  العظمى وٕا�رلندا الشاملية ¡ش ٔن نظام قواهتام واWمع
  .Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب

 86.14·س>هتل هذه اجللسة Wtراسة والتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
يقيض بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم مجموSة القانون اجلنايئ وقانون املسطرة 

  .لاللكمة yلحكومة لتقدمي املرشوع، تفض. اجلنائية املتعلق مباكحفة إالرهاب

        ::::الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدين    حلبKب شوtين،حلبKب شوtين،حلبKب شوtين،حلبKب شوtين،ااااالس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
        .شكرا الس>يد الرئKس

  .¡سم الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Sىل س>يد اIٔن¦Nاء واملرسلني
  الس>يد الرئKس احملرتم،

  حرضات الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
هره X�ٔد ٔ�شد اIٔخطار اليت هتدد يعترب إالرهاب جبميع ٔ�شاك¼ ومظا

وبقدر ما تبذل اجلهود امجلاعية yلتصدي ¼، . اIٔمن والسمل الوطين واWويل
  . فٕان الكNاÃت إالرهابية ما فÂئت تطور ٔ�ساليب ٕاجرا~ا

ويف هذا إالطار، تعترب ظاهرة Æلت�اق ببؤر التوhر ٔ�و ما يطلق Sلهيا 
املامرسات ؤ�مه الوسائل املؤدية ٕاىل من ٔ�خطر " ظاهرة املقاتلني اIٔ\انب"بـ 

ان�شار إالرهاب، واليت ٔ�صبحت Ëشلك هتديدا وخطرا حقNقNا لÉٔمن 
اWويل والوطين، tعتبارها �ٓلية تعطي yلجرمية إالرهابية بعدها امجلاعي، بفعل 
ما ت�س¦ب فNه من ٔ�خطار Sىل ب´ان امل�ش ٔ والعبور واملقصد، ن�ÎNة 

تداريب عسكرية وhكوينات ش>به عسكرية مسامههتا يف تلقني اIٔشÏاص 
وتعلميهم تق�يات اس>تعامل اIٔسل�ة واملتفجرات، وهو الوضع اÒي جيعلهم 

  . مبثابة ق�ابل موقوتة Wى عودهتم ٕاىل ب´ان انÖهئم
والزتاما مبا ٔ�قره املنتظم اWويل يف هذا الصدد، tدرت العديد من اWول 

ة حنو ضامن فعال ملقاضاة اIٔشÏاص ٕاىل حتيني م�ظومهتا اجلنائية والوطني
  .امللتحقني ببؤر التوhر، من ق�يل دول فر·سا ؤ�ملانيا وكندا وبلجياك

  الس>يد الرئKس احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان املغرب، ٕاىل \انب دول Sديدة، مل Úسمل من ظاهرة Æلت�اق 
ملحوظ yلظاهرة يف اIٓونة مبعسكرات التدريب إالرهابية، ٕاذ ُجسل hزايد 

ا�Iٔرية من �الل ٕايقاف العديد من احلاالت، سواء �الل حماو� Æلت�اق 
خشصا،  242ببؤر التوhر ٔ�و بعد العودة مهنا، حNث قدم yلعدا� ما مجموSه 

ٕاما من ٔ�\ل Æلت�اق ٔ�و حماو� Æلت�اق ببؤر التوhر ٔ�و من ٔ�\ل تقدمي 
ن العديد من املتطوSني يتوا\دون Xاليا ببؤر اWمع واملساSدة لهؤالء، Sلام �ٔ 

  ).2014نونرب  7مÂطوSا حسب ٕاحصاء  1212حوايل (التوhر 
واجلد�ر �Òtر ٔ�ن العمل القضايئ tملغرب دٔ�ب م�ذ س>نوات Sىل 
اعتبار ٔ�ن Æلت�اق ببؤر التوhر ٔ�و حماو� ذµ يعد جرمية ٕارهابية، tعتبار 

اåX املشاركة يف حروب يف ٕاطار الفاSل Xامل ملرشوع ٕارهايب ٔ�وىل مر 
م�ظامت ٕارهابية، و�ٓخرها ما يتوقع م�ه عندما يعود ٕاىل وطنه ملامرسة ٔ�فعال 

  .ٕارهابية
  الس>يد الرئKس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ي ٔيت مرشوع هذا القانون ب�متمي وتغري ٔ�حاكم مجموSة القانون اجلنايئ 

ة املتعلقة مباكحفة إالرهاب مبقÂضيات قانونية هامة، وقانون املسطرة اجلنائي
hروم مراجعة مجموSة القانون اجلنايئ فæ خيص الشق التجرميي والعقايب، 
وقانون املسطرة اجلنائية فæ خيص ÆخÂصاص القضايئ، وذµ، ٔ�وال، 
محلاية ٔ�بناء املغاربة من ٔ�ن �كونوا وقود Ãر Xارقة ختدم ٔ�ج�دات çري 

نيا محلاية الوطن واملواطنني املغاربة من احÖل رجوع البعض واحضة، و4
  . مبشاريع ٕارهابية من مواطن التوhر، ميكن ٔ�ن �كون لها عواقب وخمية

  :µÒ، اكن هذا املرشوع يتضمن التعديالت التالية
  :Sىل مس>توى مراجعة مجموSة القانون اجلنايئ: ٔ�وال

Sىض مرشوع هذا القانون ٕاضافة مجموÂىل مت مبقS ة من التعديالت
مس>توى اIٔحاكم املتعلقة tٕالرهاب الواردة يف مجموSة القانون اجلنايئ، Sىل 

  :النحو التايل
ٕاىل مجموSة القانون اجلنايئ، �روم  1.1.218ٕاضافة فصل \ديد   - 1

ٕادراج مجموSة من اIٔفعال ذات الصî مبعسكرات التدريب ببؤر التوhر 
س>نة، مع  15ٕاىل  5هيا tلسجن من إالرهايب، بوصفها ج�اðت معاقب Sل

ختصيص الشخص املعنوي بعقوtت تتالءم ووضعيته القانونية، ويتعلق 
  :اIٔمر Iٔtفعال اIٓتية

Æلت�اق ٔ�و حماو� Æلت�اق ¡شلك فردي ٔ�و جامعي يف ٕاطار م�ظم  -
ٔ�و çري م�ظم �كNاÃت ٔ�و تنظæت ٔ�و عصاtت ٔ�و جامSات ٕارهابية، ð�ٔ اكن 

فها ٔ�و ماكن وجودها، ولو اكنت اIٔفعال Ëس>هتدف إالرضار شلكها ٔ�و هد
 tململكة املغربية ٔ�و مبصاحلها؛

تلقي تدريبات ٔ�و hكوينات، �يفام اكن شلكها ٔ�و نوعها ٔ�و مدهتا،  -
دا�ل ٔ�و �ارج اململكة املغربية ٔ�و حماو� ذµ، بقصد ارhاكب X�ٔد اIٔفعال 

 الفعل املذ�ور ٔ�و مل يقع؛ إالرهابية دا�ل اململكة ٔ�و �ارòا، سواء وقع
جتنيد ٔ�و تدريب ٔ�و دفع خشص ٔ�و ٔ�كرث من ٔ�\ل Æلت�اق �كNاÃت  -

ٔ�و تنظæت ٔ�و عصاtت ٔ�و جامSات ٕارهابية دا�ل ٔ�رايض اململكة املغربية ٔ�و 
µا ٔ�و حماو� ذò؛�ار  

 2.218كام مت مبوجب هذا املرشوع املذ�ور hمتمي مقÂضيات الفصل  - 2
جلنايئ من �الل ٕاضافة فقرة 4نية جترم القNام ب ٔي فعل من مجموSة القانون ا

من ٔ�فعال اSWاية ٔ�و إالشادة ٔ�و الرتوجي لفائدة الكNاÃت ٔ�و التنظæت ٔ�و 
العصاtت ٔ�و امجلاSات إالرهابية Xtٕدى الوسائل املنصوص Sلهيا يف الفقرة 

رمية اIٔوىل من هذه املادة، وختصيصها tلعقوtت املقررة لفعل إالشادة جب
ٕارهابية مع ختصيص الشخص املعنوي بعقوبة م�اس>بة مع مراSاة حقوق 
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 .الغري
ومراSاة ملبدٔ� تناسب العقوبة مع الفعل اجلريم املرhكب، �روم  - 3

مرشوع هذا القانون ٔ�يضا ٕاSادة النظر يف العقوtت املقررة لفعل التحريض 
من  S5.218ىل جرمية ارhاكب جرمية ٕارهابية، املنصوص Sلهيا يف الفصل 

ٕاىل  5مجموSة القانون اجلنايئ، وذµ حنو ختفNضها ٕاىل السجن املؤقت من 
ٔ�لف درمه بدال من العقوبة  500ٔ�لف و 50س>نة وغرامة ترتاوح بني  15

املقررة يف اجلرمية إالرهابية اIٔصلية، واليت قد تصل حسب النص احلايل 
س>نة حسب  30اجلاري به العمل ٕاىل عقوبة إالSدام ٔ�و السجن املؤبد ٔ�و 

من نفس القانون، زðدة Sىل  7.218اIٔحوال املنصوص Sلهيا يف الفصل 
متكني القضاء من اس>تعامل سلطته التقد�رية يف تفريد العقاب حسب 

  .احلاالت وما قد ي�Âج عهنا من التحريض املفعول
Sىل مس>توى مراجعة قانون املسطرة اجلنائية، يف ٕاطار جتاوز : 4نيا

ة بتطبيق القواSد العامة ¡ش ٔن ÆخÂصاص القضايئ الصعوtت املرتبط
ٕاىل  707املواد من (املتعلق ببعض اجلرامئ املرhك�ة �ارج اململكة املغربية 

من قانون املسطرة اجلنائية ¡ش ٔن مÂابعة اIٔشÏاص مرhكيب ٔ�فعال ) 712
ٕارهابية، مغاربة اكنوا ٔ�و ٔ�\انب، واليت Ëشرتط توفر Sدة عنارص لص�ة 

تلف يف وصف اجلرمية بني ج��ة وج�اية، ي ٔيت هذا التعديل املتابعة خت 
مبقÂضيات \ديدة هتدف ٕاىل مراجعة ٔ�حاكم قانون املسطرة اجلنائية من 

جتزي مÂابعة وحمامكة لك خشص ) 1.711املادة (�الل ٕاضافة مادة \ديدة 
مغريب، سواء اكن يو\د دا�ل الرتاب الوطين ٔ�و �ار\ه، ٔ�و ٔ�ج�يب يو\د 

لوطين من ٔ�\ل ارhاكب جرمية ٕارهابية �ارج اململكة املغربية، فوق الرتاب ا
بغض النظر عن ٔ�ي مقÂىض قانوين �ٓخر، �اصة الرشوط املنصوص Sلهيا 

  .من قانون املسطرة اجلنائية 710ٕاىل  707يف املواد من 
  الس>يد الرئKس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ون دا�ل غرفة الربملان م�اقشات لقد شهدت مضامني مرشوع القان

هامة و\ادة وممثرة، متت Æس>تÎابة من �اللها لبعض التعديالت يف ٕاطار 
  . التفاSل مع املقرتXات املقدمة من طرف فرق اçIٔلبية واملعارضة

  :hمتحور التعديالت اجلوهرية اليت ٔ�د�لت Sىل صيغة املرشوع كام ييل
فæ خيص اIٔفعال ذات تقليص العقوبة ا�صصة yلشخص الطبيعي  - 1

ٕاىل  5الصî ببؤر التوhر والتحريض Sىل جرمية ٕارهابية، وذµ جبعلها من 
 15ٕاىل  �5ٓالف درمه، بدال من  �10ٓالف ٕاىل  5س>نوات، وغرامة من  10

 ٔ�لف درمه؛ 500ٔ�لف ٕاىل  50س>نة، وغرامة ترتاوح بني 
 Ëشديد العقوtت يف Xا� تعلق اIٔمر بتجنيد ٔ�و تدريب ٔ�و hكو�ن - 2

قارص ٔ�و ٕاق�اSه ٔ�و دفعه ٔ�و حتريضه Sىل ارhاكب جرمية ٕارهابية ٔ�و ٕاذا مت 
اس>تغالل إالرشاف Sىل املدارس ٔ�و املعاهد ٔ�و مراكز الرتبية والتكو�ن لهذا 

 الغرض؛
ٔ�لف  250رفع الغرامة املالية املقررة yلشخص املعنوي املرتاوXة بني  - 3

ماليني  10ون ٕاىل مليون درمه ٕاىل غرامة مالية من ملي 2,5درمه ٕاىل 
 درمه؛
ٕاقرار اSWاية ٔ�و إالشادة ٔ�و الرتوجي لفائدة اIٔشÏاص كفعل جمرم ٕاىل  - 4

\انب اSWاية ٔ�و إالشادة ٔ�و الرتوجي لفائدة الكNاÃت ٔ�و التنظæت ٔ�و 
 العصاtت ٔ�و امجلاSات إالرهابية؛

5 -  îفعال ذات الصIٔلشخص املعنوي يف اy رفع الغرامة املالية املقررة
 10لتوhر والتحريض Sىل جرمية إالرهاب ٕاىل غرامة من مليون ٕاىل ببؤر ا

 ٔ�لف درمه؛ 500املليون و 2ٔ�لف ٕاىل  250ماليني درمه بدال من 
اقرار العقوبة yلشخص املعنوي tل�س>بة Iٔفعال اSWاية ٔ�و إالشادة  - 6

ٔ�و الرتوجي لفائدة اIٔشÏاص ٔ�و الكNاÃت ٔ�و التنظæت ٔ�و العصاtت ٔ�و 
 رهابية؛امجلاSات االٕ 

من قانون املسطرة اجلنائية بفقرة \ديدة  h49متمي مقÂضيات املادة  - 7
خبصوص مدة حسب جواز سفر الشخص املش��ه فNه وٕاçالق احلدود يف 
حقه، تقيض �رفع مدة حسب جواز السفر وٕاçالق احلدود tل�س>بة yلجرامئ 

البحث  ٔ�شهر، قابy îلمتديد مرة واXدة ٔ�و ٕاىل çاية ا
هتاء 6إالرهابية ٕاىل 
ا�متهيدي، ٕاذا اكن الشخص املعين هو امل�س¦ب يف ت ٔ�ري ٕامتامه، Sىل 
�الف املدة احملددة لبايق اجلرامئ يف شهر واXد، وذµ مراSاة خلصوصية 
اIٔحباث يف اجلرمية إالرهابية وتعقدها، الس>æ ؤ�نه قد يتÎاوز بعض اIٔحNان 

 .احلدود الوطنية
ادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه تلمك، الس>يد الرئKس، الس>يدات والس

  . مضامني مرشوع القانون املذ�ور
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال·سان لتقدمي تقر�ر اyلجنة 
  . وزع ..حول املرشوع

  .را، ما اك�ن مشلكتفضل، اق.. ٕاذن اللكمة عن فرق اçIٔلبية، وزع

        ::::الس>باعيالس>باعيالس>باعيالس>باعي    م�ارم�ارم�ارم�ارككككاملس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد املس�شار الس>يد 
¡سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل ٔ�رشف املرسلني وSىل �ٓ¼ 

  .وحصبه ٔ�مجعني
 86.14مدا�î الفريق احلريك tمس فرق اçIٔلبية حول مرشوع القانون 

طرة القايض بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم مجموSة القانون اجلنايئ وقانون املس
  . اجلنائية املتعلق مباكحفة إالرهاب

  الس>يد الرئKس احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمني،

  السادة والس>يدات املس�شار�ن احملرتمني،
 µلس املوقر، وذJt لبيةçIٔمس فرق اt رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمةÚ
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القايض بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم  86.14مبناس>بة م�اقشة مرشوع رمق 
  . القانون اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلق مباكحفة إالرهاب مجموSة

وي ٔيت مرشوع هذا القانون ب�متمي وتغيري ٔ�حاكم مجموSة القانون اجلنايئ 
وقانون املسطرة اجلنائية املتعلق مباكحفة إالرهاب مبقÂضيات قانونية هامة، 

تجرميي والعقايب hروم مراجعة مجموSة القانون اجلنايئ فæ خيص الشق ال 
وقانون املسطرة اجلنائية فæ خيص ÆخÂصاص القضايئ، وذµ، ٔ�وال محلاية 
ٔ�بناء املغاربة من ٔ�ن �كونوا وقود Ãر Xارقة ختدم ٔ�ج�دات çري واحضة، 
و4نيا محلاية الوطن واملواطنني املغاربة من احÖل رجوع البعض مبشاريع 

  . كون لها عواقب وخميةٕارهابية من املواطن املؤطر، ميكن ٔ�ن �
  الس>يد الرئKس،

يعترب إالرهاب جبميع ٔ�شاك¼ ومظاهره X�ٔد اIٔخطار اليت هتدد اIٔمن 
والسمل الوطين واWويل، وبقدر ما تبذل اجلهود امجلاعية yلتصدي ¼، فٕان 

  . إالماكنيات إالرهابية ما فÂئت تطور ٔ�ساليب ٕاجرا~ا
بؤر التوhر ٔ�و ما يطلق Sليه ويف هذا إالطار، تعترب ظاهرة Æلت�اق ب 

من ٔ�خطر املامرسات ؤ�مه الوسائل املؤدية ٕاىل " بظاهرة املقاتلني اIٔ\انب"بـ 
ان�شار إالرهاب، واليت ٔ�صبحت Ëشلك هتديدا خطريا حقNقNا لÉٔمن اWويل 
والوطين، tعتبارها �ٓلية تعطي اجلرمية إالرهابية بعدا جامعيا بفعل ما Ëس¦ب 

´ان امل�ش ٔ والعبور واملقصد، ن�ÎNة مسامههتا يف تلقني فNه من ٔ�خطار Sىل ب
اIٔشÏاص تداريب وhكوينات ش>به عسكرية، وتعلميهم تق�يات اس>تعامل 
اIٔسل�ة واملتفجرات، وهو الوضع اÒي جيعلهم مبثابة ق�ابل موقوتة Wى 
عودهتم ٕاىل ب´ان انÖهئم، اليشء اÒي دفع tلعديد من اWول ٕاىل حتيني 

Ãاص امللتحقني املضموÏشIٔت اجلنائية الوطنية، حنو ضامن فعال ملقاضاة ا
  .ببؤر التوhر

  الس>يد الرئKس،
ٕان املغرب، ٕاىل \انب دول Sديدة، مل Úسمل من ظاهرة الت�اق بعض 

يف  املحوظ أ�بنائه املغرر هبم tملعسكرات التدري¦Nة إالرهابية لKسÎل hزايد
ل ما يالحظ من ٕايقاف العديد اIٓونة ا�Iٔرية، ويبدو ذµ واحضا من �ال

من احلاالت املتعلقة مب�او� مواطنني، سواء ٔ�ثناء الت�اقهم ببؤر التوhر ٔ�و 
  .بعد العودة مهنا

واجلد�ر �Òtر ٔ�ن العمل القضايئ tملغرب دٔ�ب م�ذ س>نوات Sىل 
اعتبار ٔ�ن Æلت�اق مبواطن التوhر ٔ�و حماو� ذµ يعد جرمية ٕارهابية tعتبار 

مال ملرشوع ٕارهايب ٔ�و املشاركة يف احلروب يف ٕاطار م�ظامت الفاSل Xا
ٕارهابية، و�ٓخرها ما يتوقع م�ه عندما يعود ٕاىل وطنه من ممارسات ؤ�فعال 
ٕارهابية، اليشء اÒي يدفع tمجليع ٕاىل الت ٔ�يد Sىل ٔ�مهية مس ٔ� املقاربة 

وقاية اIٔم�ية واملقاربة الرتبوية والقانونية من ٔ�\ل املسامهة يف حتصني و 
املواطنني، و�اصة الش>باب مهنم، من ٔ�ي احنراف فكري ٔ�و عقدي يؤدي 
ٕاىل الغلو والتطرف املؤدي ٕاىل Æخنراط يف مرشوع دSاة إالرهاب 

  . والعنف

يف الريق  ويف هذا الصدد، ال يفوتنا ٔ�ن ·ش>يد بدور السلطات العمومNة
Jمتع من ا�اطر tملغرب ٕاىل مس>توى تتوفر فNه لك الضامÃت اIٔم�ية محلاية ا

إالرهابية، ويف نفس الوقت اXرتام م�دٔ� حامية حقوق إال·سان واحلرðت 
  .العامة والفردية

كام نود يف هذا إالطار ٔ�ن جندد التنويه مبجهودات قوات اIٔمن مبختلف 
ٔ�سال�ها من ٔ�\ل التصدي للك مظاهر إالرهاب وماكحفة اجلرمية والعمل 

  .ة وممتلاكت املواطننيSىل اس>ت��اب اIٔمن وحامية حNا
ويف هذا الس>ياق، واعتبارا لكون إالرهاب يت�الف tلرضورة مع لك 
ٔ�شاكل التطرف، نود ٕا4رة Æن��اه ٕاىل خطورة Æجتار يف ا�درات 
وËشابك Sالقات املتاجر�ن هبا مع إالرهاب والفساد وتبNKض اIٔموال ٕاىل 

  .در\ة ا�رتاق بعض املؤسسات
تفاSلنا إالجيايب مع مرشوع هذا القانون،  ويف ا�Iٔري، نعلن عن

  .مسÎلني اخنراطنا الفعال يف تزنيل وتفعيل مقÂضياته
  .والسالم Sليمك

        ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . وSليمك السالم

  .اللكمة لفرق املعارضة

        ::::ملس�شار الس>يد محمد Sلميملس�شار الس>يد محمد Sلميملس�شار الس>يد محمد Sلميملس�شار الس>يد محمد Sلميا
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  ،الس>يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني

Úرشفين tمس فرق املعارضة مبÎلس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل يف م�اقشة 
القايض بتغيري وhمتمي ٔ�حاكم مجموSة القانون  86.14مرشوع القانون رمق 

  .اجلنايئ وقانون املسطرة اجلنائية املتعلقة مباكحفة إالرهاب
  الس>يد الرئKس،

ع وحقوق لقد شلك التداول يف هذا املرشوع ٔ�مام جلنة العدل وال�رشي
م�اس>بة yلت ٔ�يد Sىل املرجعيات املشرتكة  ،إال·سان مبÎلس املس�شار�ن

yلمتظهرات اخلطرية واملعقدة ملس ٔ� إالرهاب، انطالقا من إالقرار امجلاعي، 

لçÉٔلبية كام yلمعارضة، tحلا\ة احليوية لتحصني البالد من اخلطر إالرهايب 
  . وفق اسرتاتيجية مÂعددة الواòات

ح حقNقة Sاملية، نعKشها من �الل ما حتصده باليوم، ٔ�ص  فإالرهاب،
يومNا Sرب العامل من حضاð، وما ختلفه من نتاجئ وخمية Sىل اIٔمن وÆس>تقرار 
يف العامل، وما تؤدي ٕاليه من م ٓيس اجÖعية، وما حتدثه من hردي اقÂصادي 
واس>تف�ال yلبؤس والظواهر املش�Kة، كام نعKشه كتÎيل حقNقي يعKش يف 
ٔ�وساطنا من �الل ما عش>ناه يف املايض القريب من تفÎريات انت�ارية 
 ðة املتداو�، ومن �الل اخلالNفاكر املتطرفة والظالمIٔتة ومن �الل اNمق
اليت ت�شلك ويمت تفكNكها ¡شلك اس��ايق، ومن �الل ا�هتديدات اليت يمت 
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و� تداولها Sرب وسائل االتصال يف حق قادة ٔ�حزاب وم�قفني ور\ال د
  .وçريمه

  الس>يد الرئKس،
ٕاننا ٔ�كدÃ والزلنا نؤكد ٔ�مام ٔ�نظار هاته اجللسة العامة احملرتمة Sىل ٔ�مهية 
هذه املراجعة القانونية ملاكحفة ظاهرة إالرهاب، وٕان كنا خنتلف حول بعض 
تفاصيل هاته املراجعة، نظرا yلتغيريات اليت يعرفها املنتظم اWويل Sىل 

Ëس>تقطب Sددا ال Úس>هتان به من الش>باب  مس>توى ظهور بؤر yلتوhر
yلتغر�ر هبم وتصد�رمه حنو الب´ان اIٔخرى ٔ�و دفعهم الرhاكب ٔ�عامل ٕارهابية 
ٔ�و Sىل مس>توى مراجعة العديد من هذه اWول ملنظوماهتا القانونية حىت 
تتالءم والظرفNة اجلديدة، وهو اليشء نفسه اÒي يفرض Sىل بالدÃ ٔ�ن 

  .ونية وفق هذا الوضع اجلديدتالمئ م�ظومهتا القان
  الس>يد الرئKس،

ٕان مقاربة الظاهرة إالرهابية ال جيب ٔ�ن تتوقف عند Xدود الهواجس 
م ٕاىل مقاربة مشولية، يتدا�ل اIٔم�ية ٔ�و الزجر القانوين، بقدر ما حنتاج اليو 

ٕاىل ... فهيا ما هو قانوين مبا هو اقÂصادي واجÖعي، ثقايف، hربوي، تعلميي
يه مسؤولية مشرتكة بني اWو� وبني اJمتع، وحنن كفرق  ٕاذن،. �ٓخره

املعارضة نتحمل اليوم مسؤولي��ا �جزء من اJمتع ؤ#حزاب دميقراطية 
تعرف متام املعرفة احلقNقة ال¦شعة لٕالرهاب Iٔن بعض اIٔحزاب الوطنية 

  .اكنت من ٔ�ول حضاðه
  الس>يد الرئKس،

ٕاXدى مس>توðت Æسرتاتيجية نعم Ëشلك املقاربة القانونية واجلنائية 
املتعددة اIٔبعاد لتحصني البالد من اخلطر إالرهايب، وهو ما يفرض التحيني 
املس>متر yلرتسانة القانونية والتكNيف اجلنايئ yلجرمية إالرهابية املتحو� 
واملتغرية يف مضامNهنا ؤ�شاكلها وامÂداداهتا الرتابية واملتعددة Æس>تقطاب 

الواجب كذµ اس>تحضار الوعي الاكمل برضورة والتجنيد، لكن من 
مزاو\ة املقاربة اجلنائية بضامÃت احملامكة العاد� واXرتام املساطر يف ٕاطار 

  .دو� احلق والقانون وحقوق إال·سان
ؤ��ريا، ومن م�طلق إالقرار امجلاعي خلطورة الظاهرة إالرهابية Sىل 

رشيع وحقوق إال·سان سالمة ؤ�من بالدÃ، صوتنا دا�ل جلنة العدل وال� 
كفرق yلمعارضة tٕالجياب، وس>نصوت اليوم tٕالجياب ٔ�يضا متاش>يا مع ق�اعتنا 

  .الراخسة ب ٔن سالمة البالد يه خط ٔ�محر ال جيوز املساس به
وشكرا الس>يد الرئKس، الس>يدات والسادة املس�شار�ن، Sىل حسن 

  .ٕاصغا&مك

        ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  . اللكمة yلفريق الفNدرايل، الفريق الفNدرايل، ما اكي�ش
  .إالجامع: 4ٕاىل  1ٕاذن، ن�Âقل yلتصويت Sىل مواد املرشوع، من 

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÂه yلتصويت
يقيض  86.14ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

ايئ وقانون املسطرة اجلنائية بتغيري وhمتمي بعض ٔ�حاكم مجموSة القانون اجلن
  .املتعلقة مباكحفة إالرهاب

ن�Âقل y´راسة والتصويت Sىل مرشوع قانون املتعلق tلهي ٔة الوطنية 
  . yلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا

  .تفضل الس>يد الوز�ر ..احلكومة، تفضل yلمنصة ..اللكمة yلحكومة

احلكومة، امللكف tلشؤون احلكومة، امللكف tلشؤون احلكومة، امللكف tلشؤون احلكومة، امللكف tلشؤون     الس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Wى رئKسالس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Wى رئKسالس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Wى رئKسالس>يد محمد الوفا، الوز�ر املنتدب Wى رئKس
        ::::العامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمةالعامة واحلاكمة

  .¡سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Sىل س>يدÃ محمد وSىل �ٓ¼
  الس>يد الرئKس احملرتم،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،
اح�ا اليوم بصدد، ٕان شاء هللا، املصادقة يف هاذ املرS îXىل قانون من 

ðلمجمتع دy ل�س>بةt مهية مباكنIٔلنا اðمتع دJل اðلمس>تق�ل دy ل�س>بةtلنا و
 .فæ يتعلق tلشفافNة ومقاومة الرشوة وم�اهضة الفساد

يف البداية، ابغيت ·شكر الس>يد رئKس اyلجنة والس>يد مقرر اyلجنة 
اIٔسابيع بني  4والس>يدات والسادة ٔ�عضاء اyلجنة، اyيل اش>تغلوا مدة دðل 

ملرîX اyيل اح�ا كناقشوه يف اجللسة اWورتني ٕالخراج هاذ النص ٕاىل هاذ ا
  .العامة Jلس املس�شار�ن

ما خيفاش Sليمك ٔ�ن هاذ القانون ٔ�شار ٕاليه اWس>تور، Iٔنه اWس>تور فNه 
مؤسسات بقوانني تنظميية ومؤسسات ذات طابع اس�شاري وممكل لعمل 
املؤسسات اWس>تورية املتعارف Sلهيا Sامليا، ويه بطبيعة احلال املؤسسة 

كNة ومؤسسة احلكومة، واJال التنظميي هو مكفول لهاذ املؤسسات املل 
جبوج، لك واXد فæ خيص ÆخÂصاصات دðلو، واملؤسسة دðلمك اyيل يه 

  .جزء من الربملان، واملؤسسة القضائية
اخÂار اWس>تور املغريب ٔ�ن �رّمس واXد العدد دðل املؤسسات اyيل 

، �2011رّمسها دا�ل اWس>تور دðل اكنت çري مقررة يف اWس>تور السابق، 
مهنا هاذ املؤسسة املتعلقة Xtٕداث الهيئة الوطنية yلزناهة والوقاية من 

  .الرشوة وحمار�هتا
ما خيفاش Sليمك ب ٔنه وقع نقاش معويم موسع فæ يتعلق هباذ الهيئة Sىل 
 µىل مس>توى كذS ،ىل مس>توى الص�افةS ،متع املدينJمس>توى ا

راه مÂضمن يف  -عية، واكن النقاش دðلنا مفNد \دا املؤسسات ال�رشي 
حول اIٓفات دðل هاذ املوضوع اyيل البد 
كونو بعد مÂفقني Sليه،  - احملرض 

ال هيم فقط املغرب، ولكن هو �ٓفات كهتم لك دول العامل، مبا فهيا اWول 
  .املتقدمة

Sىل  بطبيعة احلال امجليع �ي�اول tش يوا\ه هاذ اIٓفات اyيل يه كت ٔ-ر
التمنية ÆقÂصادية وÆجÖعية دðل الب´ان، وكرتفع التلكفة ال Sىل املواطن 



 2015 �ريلدورة �ٔ  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )م 2015 ٔ��ريل 21( ه 1436 رجب 2

يف العالقات دðلو، التلكفة املالية وÆجÖعية وhلكفة الوقت، ال بني 
املواطنني وإالدارة، وال فæ يتعلق مبقÂنيات إالدارة وSىل رٔ�سها الصفقات 

  .نواع دðلهاالعمومNة جبميع اIٔ  العمومNة ٔ�و الطلبات
µÒ، هاذ املؤسسة Xدد اWس>تور املهام دðلها، ولكن ما ميك�اش 
نغفلو Sىل ٔ�هنا دا�î يف هيئات احلاكمة، وهذه املؤسسات لكها لها رٔ�ي 
اس�شاري، وما ميك�ش خترج Sىل هاذ الرٔ�ي، وتويل يه مؤسسة فوق 
املؤسسات، Iٔن املؤسسات اWس>تورية املتعارف Sلهيا يه السلطة 
التنفNذية والسلطة ال�رشيعية والسلطة القضائية، ولك املؤسسات اIٔخرى، 
�الفا yلمÎلس اWس>توري اyيل هو جزء من املؤسسات ال�رشيعية، ما 
تبقى لكه هو يدمع وÚساSد املؤسسات املتعارف Sلهيا دوليا، املؤسسات 

  .املقررة Wtس>تور
ق�ل دس>تور مسحوا يل ٕاىل طولت Sليمك يف هاذ اجلانب هذا Iٔنه 

اكن واXد الطرح اyيل مطروح يف الساXة  2011وبعد دس>تور  2011
العمومNة، اyيل ابغاو بعض الناس �ردوا من هاذ املؤسسات ذات الطابع 
Æس�شاري املقررة يف اWس>تور مؤسسات فوق املؤسسات، وهذا ال 

، الرئKس: ميكن ٔ�ن يق�ل Iٔن هاذ املؤسسات، ٔ�وال، لكها م�نية Sىل التعيني
.. Ã�ٔ ما كنتلكمش Sىل. اIٔمني العام، اIٔعضاء، لكهم م�نKني Sىل التعيني

tش ما ند�روش جمال yلمقارنة، اJلس اWس>توري اyيل هو بقانون تنظميي 
وموجود يف دساتري العامل ب ٔرسه، وµÒ البد ما حنضيو يف واXد احلا\ة 

Ãيل كن ٔسسوها يف بالدyا .  
يف . ملؤسسات سلطة فوق املؤسساتاك�ن اyيل ابغى يعطي لهاذ ا

احلقNقة، راه اكن ميكن يل نبقى \الس متا Iٔنه التقر�ر دðل اyلجنة راه واحض، 
والتعديالت اyيل دارت اyلجنة وتصادق Sلهيا واحض، ولكن هاذ اجللسة 
العمومNة يه اyيل عندها ارتباط م�ارش tلرٔ�ي العام tش �كون Sارف، 

ملوقف دðل احلكومة يف هاذ املؤسسات، ومن �اللمك الرٔ�ي العام، ا
اك�ن ر\ال قانون اyيل �يعتربوا ب ٔنه هاذ .. واملوقف دðل ر\ال قانون، مايش

املؤسسات اyيل اكنت Iٔtمس حمدثة çري مبراس>مي، بال ما ند�لو yلتفاصيل 
دðل إالXداث دðلها، Ã�ٔ �شخص، مكواطن، اكن عندي موقفي دðل 

ç ل هاذ اليشðداث دXري مبراس>ميإال .  
اليوم هاذ املؤسسات كت�دثت Wtس>تور، اWس>تور وحض 
ÆخÂصاصات دðلها واWور دðلها، والبد نن�هبو اكملني يف البالد، مايش 
çري انÖ مكصدر ال�رشيع ٔ�نه هاذ املؤسسات ما ميك�ش تويل فوق 

ðل ٕاىل تفامهنا Sىل هاذ املقاربة راه Kçسهال العمل د. املؤسسات اWس>تورية
  . هاذ املؤسسة، هاذي املالحظة اIٔوىل

املالحظة الثانية، اكن الغرض عند البعض ٔ�ن هاذ املؤسسة لك واXد 
اشىك لها ميكن لو ما يعرفش �راسو، ميكن لو ما يد�رش يف الشاكية دðلو 

هاذ اليش �يبان يف ٔ�ول وهî . إالمس دðلو، ورمق البطاقة دðلو وفني سا�ن
هاذ .. ، ولكن ال، هاذي سلطريقة املغربية ما فهيا tساهل وSادي، وSىل ا

الس>يد اyيل ابغى يد�ر شاكية ٔ�و وشاية �يعرض واXد املواطن ٔ�و مواطنة 
ٔ�خرى ٕاىل ال�شهري، وميكن يف �ٓخر املطاف دðل التحري والبحث دðل 
هاذ املؤسسة يت¦ني ب ٔهنا شاكية �يدية وفهيا تصفNة حساtت، وانÖ راه 

ر�ن شوفوا ٔ�ش>نو Xاصل çري يف إالSالم، اyيل عندو يش جملس املس�شا
ٔ�و رئKس جامSة .. مشلك مع يش رئKس جملس ب´ي �يخرج يش ورقة

قروية، وما اكي�ش اyيل حياسب يف هاذ اليش، مايش معقول، ميكن هذاك 
والدو وزوجÂو وSائلتو ٔ�ش>نو داروا tش اولكن  ،)لهال يقلب به(الشخص 

وµÒ، راه هاذ اليش جوهري، . هتمة çري م�بوتةتبقى ملصوقة فهيم واXد ا�
  . اyيل اح�ا بصددو يف هاذ الصباح

مسحوا يل Sاد دوزتو قانون إالرهاب، هذا وقاية لنا مجيع يف هاذ البالد 
هاذي، ولكن هاذ النص القانوين اyيل ٔ�ماممك راه ٔ�خطر مؤسسة ٔ�قرها 

وية اصعيبة كهتم اWس>تور، Iٔنه كهتم حNاة املواطنني، وك�س>تعمل لكمة اش
، اوالدمه وSائالهتم، ذاك اWراري الصغار ما عندمه "ٔ�عراض املواطنني"

اSالش تلصق هبم يف املدرسة هتم فæ خيص tمه، وال ٔ�~م ٕاىل اكنت 
  . µÒ، خصنا حنتاطو يف هاذ اليش. مسؤو�

\او إالخوان �يقولوا �يخص امحلاية لهاذ الناس ميل كتقولوا البد يقدموا 
عريف دðهلم تيخص امحلاية دðهلم القانونية، قلنا ٕايه هاذ الس>يد اyيل دار الت

شاكية واعطى التعريف دðلو، ممكن ي�Âقموا م�و، وµÒ البد نعطيوه امحلاية 
القانونية الالزمة، وtلتايل اعطيناه نفس امحلاية اyيل عند الشهود يف احملامك، 

حىت ال حيصل لو انتقام،  وممكن يطلب tحلراسة وممكن الت��ع دðلو
)donc (د التوازنXوا Ãلمك املوقر درðلس دJلكنا حكومة وا Ãدر .  

\او إالخوان دðلنا، قلنا اح�ا احلكومة ٔ�و يف احلقNقة مايش احلكومة يف 
هاذ احلا� هاذي جملس النواب اyيل Xال Sليمك القانون، �يقول كذµ ب ٔنه 

ية ٔ�ن املواطن يتعرض ملا هو مقرر يف ٕاذا اكنت شاكية مغرضة وشاكية �يد
القانون اجلنايئ املغريب، اكن عندÃ نقاش يف اyلجنة يف هاذ املوضوع، 
واخÂاروا إالخوان واIٔخوات وإالخوان املس�شار�ن ب ٔنه يد�روا حىت يه 
فهيا واXد التوازن، ٕاذا ٔ�حلق رضر هبذاك املش>تىك به، قلنا ما فهيا tس ٔ�نه 

 قانون اجلنايئ رمغ ٔ�نه ميل كنعطيو يف الفقرة اIٔوىلذاك الساSة يتعرض yل
تقال ب ٔنه . بد واXد دا�ر شاكية �يدية، ال بد يتابع امحلاية املقررة يف احملامك، ال

الناس ما çادÚش Ëشيك، çادي ختاف، رمغ ٔ�نه هاذي فهيا وفهيا، Iٔنه اك�ن 
  .الناس اyيل �ميش>يو yلقضاء وما �يÏافوش وعندمه امحلاية

هيئة قلنا كذµ خص ت��ع احلوادث دðل هاذ املوضوع املتعلق هاذ ال 
tلرشوة، ويتدار لها مرصد اyيل çادي يبدا جيمع هاذ املعلومات، tش ما 
نبقاوش هنرضو فهيا بصفة Sامة، و�يصدر Sىل هاذ املرصد وSىل هاذ الهيئة 

ام واXد التقر�ر اyيل �يتعرض Sىل الربملان مبÎلس>يه، وt µÒش �يتعرف ٔ�م
  .الرٔ�ي العام

غنخمت بنقطة ٔ��رية، اكن عندÃ نقاش Xاد فæ يتعلق بوسائل إالSالم، 
ٕاذا تطرح يش موضوع يف وسائل إالSالم، الهيئة hمتسك به، ?�ذو 
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  . وتبحث فNه وجتري التحري
اح�ا يف املفهوم دðلنا، يف القانون، يف هاذ املرîX اyيل هو ٔ�ماممك، هاذ 

هاذي، Iٔنه لكام وصل yلعمل دðلها tلصفة العامة احلق عند هاذ الهيئة 
واملطلقة، ٕاما Sرب وسائل إالSالم ٔ�و Sرب شاكية ٔ�و Sرب تظاهر ٔ�و تظاهرة، 

  . ميكن لها جتري البحث والتحري يف هاذ املوضوع
µÒ، حىت هاذ اIٔمر دðل وسائل إالSالم، ال بد 
كونو Sىل ب�Kة 

ها انÖ شفÂو اSWاوي اyيل موجودة يف م�و، Iٔنه ها انÖ شفÂو ممارسات، و 
واXد الصباح كتطلق ٕاشاSة عن . احملامك، Iٔنه الناس هاذي حرمة دðلها

طريق مقال و�يصبح اIٔ-ر دðلها ساري مع هاذ اليش دðل الفاÚس>بوك 
بد ٕاذا اكن �رب زائف، واXد Æن�شار فظيع، وtلتايل الوالتويرت، كتن�رش ب

هذا çادي جيي، ٕان شاء هللا، يف القانون . نونال بد من ما يتطبق القا
املتعلق tلص�افة، رمغ ٔ�نه اح�ا وانÖ، لكنا املغرب ما تليناش قابلني هاذ 
القضية دðل X¦س الصحفNني، ولكن البد واXد الردع، Iٔنه اليوم واXد 

ن ــــــــــــــــدðلو، وم) l’IPAD( \الس يف دارو �ميكن يقKس>ين من �الل
  .دðلو، وtلتايل ما ميكن لناش مانظبطو اJمتع دðلنا) le portable(�الل 

وهاذ العنارص اyيل hلكمت Sلهيا لكها راه من مضن Æس>تقرار دðل 
البالد، من مضن احلرمة دðل البالد، Iٔنه ٕاىل توسع هاذ اليش، وبدا �يتلكم 

ع tش فNه ميني وÚسار، هذا راه يؤ-ر Sىل Æس�Mر، وهاذي يه املوضو 
عنخمت، يؤ-ر Sىل Æس�Mر اWا�يل واخلارN، هذا اSالش هذا اIٓفة 
دðل الرشوة خطرية، خص املقاومة دðلها، خص الرتبية Sىل Sدم تقدمي 
الرشاوي، حصيح، ولكن خصنا نن�هبو ب ٔنه راه ميل �يتضخم هاذ اليش راه 

ينا�ر  3يف  �ي ٔ-ر يف Æس�Mر يف البالد، واح�ا عش>نا ميل جNنا yلحكومة
ال الصفقات، ال ٔ�ن مجيع املسؤولني يف املغرب رافضني يوقعوا  2012

القرارات، Iٔنه الناس كتقول ٔ�ن ما عندÚش حامية، Ã�ٔ �دام مضبوط، 
  . ولكن Ã�ٔ ما محمKش Iٔنه �ميكن Iٔي واXد خيرج Sيل اyيل ابغى

µÒ، امسحوا يل ٕاىل طولت Sليمك، ولكن كنقول لمك هاذ اليش اyيل 
اح�ا بصددو راه مايش هيئة ¡س>يطة، هيئة çادي �كون عندها ٔ�-ر يف 
اJمتع دðلنا ؤ�-ر �ارج البالد دðلنا Sىل املس�مثر�ن، وtلتايل كنرت\امك ٔ�ننا 


متعنو يف هاذ املواضيع اyيل يه موجودة يف هاذ القانون.  
  .وشكرا الس>يد الرئKس

        ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  . اyلجنة؟ وزع تقر�ر
  .ٕاذن، اللكمة عند فرق اçIٔلبية

 ::::املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�معمعمعمعوووو
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ�ريد tمس فرق اçIٔلبية ٔ�ن ٔ�بدي مدى ٕاجعابنا ومساندتنا واخنراطنا 

t داد هذا املرشوع قانون املتعلقSلوقاية من  لهيئةاللكي يف ٕاy الوطنية
الرشوة، اÒي يعرف امجليع ٔ�مهيته وطنيا ودا�ليا، واملعول Sليه يف املسامهة 
لKس فقط يف ختليق احلياة دا�ل اJمتع ودا�ل احلقل ÆقÂصادي وحىت 
الثقايف كذµ، ولكن كذµ ¼ دور يف بناء املواطنة وhربية ال�شء وتقومي 

  .اJمتع وٕاصالXه
Îاما مع التوòات امللكNة السامNة، وtخلصوص اخلطاب وبذµ وا·س

، اÒي hرتب عنه إالرساع بوضع ÆهÖم هبذا 2008غشت  20املليك لـ 
املوضوع ووضع �ٓليات لتفعيل العمل به، حNث مت ت ٔسKس الهيئة املركزية 

، فرامكت يف ظرف y2008لوقاية من الرشوة، اليت اش>تغلت م�ذ س>نة 
حNث املرجعيات ومن حNث حتديد املفاهمي ومن و\زي معال خضام من 

حNث التحسKس وت ٔهيل ٔ�رضية صلبة، tلفعل، اليت ميكن اس>تغاللها 
yلتÎاوب ٔ�كرث مع مقÂضيات اWس>تور طبعا، اليت \اءت لتن��ه XIٔد راك&زه 
ٕاىل ٔ�ن الفساد والرشوة وما يقÂيض من ٕالزامNة العمل ب ٓليات احملاس>بة ٔ�مور 

  .Úسعى ٕاىل البناء اWميقراطئ�ساس>ية يف لك جممتع 
اليت حتدثت ¡شلك  36وtلنظر ٕاىل رصاXة واملغزى اWقNق yلامدة 

واحض Sىل مكوÃت \ديدة لفعل الرشوة من �الل بعض الترصفات، مث 
yلوقاية من الرشوة ¼ دال�  ربطهتا يف فقرته ا�Iٔرية Xtٕداث الهيئة الوطنية
فسارعت ٕاىل ٕاXداث هذا قوية \دا، ؤ�ظن ٔ�ن احلكومة ان�هبت لها 

املرشوع، مث ÆخÂصاصات اليت ٔ�وردها اWس>تور كذµ والوظائف يف 
Sىل رٔ�سها ~مة إالرشاف وت��ع تنفNذ وت�س>يق الس>ياسات  167املادة 

  . العمومNة املتعلقة tلوقاية من الرشوة وحمار�هتا
فال Úسعنا، tمس فرق اçIٔلبية، ٕاال ٔ�ن ننوه ؤ�ن ·شكر احلكومة اليت 
tدرت ٕاىل ٕاSداد هذا املرشوع يف ظرف و\زي، ففÂحت ٔ�حضاهنا لنقاشه 

  .�الل مدة طويî، سواء ٔ�مام الغرفة اIٔوىل ٔ�و ٔ�مام غرفÂنا احملرتمة
 µة من التعديالت وكذSاولنا مجيعا ٔ�ن نغين هذا املرشوع مبجموX لقد

ة من �الل اIٔس>ئî وÆس�NضاXات اليت تلقNناها، فوقف�ا كثريا عند ٔ�مهي
املرجعيتني اIٔساس>ي�ني، املرجعية اWولية املمتثt îلتنصيص يف مقÂضيات 
هذا القانون مضن ٔ�سسه ومصادره Sىل االتفاقNات اWولية ملاكحفة الفساد، 
اÒي يعترب املغرب من اWول اIٔوائل اليت صادقت Sلهيا، واملرجعية الوطنية 

Sاله، مع ا�Iٔذ بعني املرhكزة ٔ�ساسا Sىل مقÂضيات اWس>تور، كام بي�ت �ٔ 
Æعتبار مطالب اJمتع املدين وكذµ جتربة الهيئة املركزية yلوقاية من 
الرشوة، ت ٔسKسا Sىل تقوية عنرص Æس>تقاللية والفعالية وربط املسؤولية 

  . tحملاس>بة واملصداقNة يف معل الهيئة
 فال Úشك X�ٔد يف اIٔمهية القصوى، اعتبارا ملا Úشلكه الفساد والرشوة

من خطورة Sىل مسار التمنية وتطور بالدÃ س>ياس>يا واقÂصادð واجÖعيا، 
وما يرتتب عن الفساد �لك ٔ�شاك¼ من ٔ�رضار Sىل ÆقÂصاد الوطين وSىل 
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ثريات سلبية Sىل اJمتع وحىت Sىل  مسعة البالد ومصداقNته، ومن ت ٔ
  . Æس>تقرار الس>يايس وÆجÖعي

لقانوين yل�ا� الراهنة اليت ٔ�سس>هتا ٕان املرشوع يعيد هيلكة إالطار ا
الهيئة املركزية yلوقاية من الرشوة، واليت رمغ اJهود املبذول فٕان ما حتصل 
من �الل معل الهيئة املركزية س�Kقى حمدودا دون ت ٔثري tلنظر ٕاىل اËساع 

  . رقعة الفساد وصعوبة حمارصهتا
اقص اليت واملرشوع اÒي حنن بصدد م�اقش>ته يعاجل الثغرات والنو 

سامهت يف Sدم فعالية الهيئة املركزية، فهو �ُريق الهيئة ٕاىل مس>توى هيئة 
وطنية، ويوسع من Xاالت الفساد اليت س��كب Sلهيا �هتيUهتا، وميكهنا من 
تلقي الشاكðت والتبليغات ومن التحري والبحث يف ش ٔهنا، ويعطي 

مقرتXات صالحNات تقدمي اقرتاXات وتوصيات ¡ش ٔن مشاريع ومراس>مي و 
القوانني املعنية tلوقاية من الفساد وحماربته، كام س�Âقدم الهيئة حسب هذا 
املرشوع بوضع �رامج تواصلية وحتسKس>ية، واملسامهة يف تطو�ر الربامج 

  .الوطنية yلوقاية من الفساد
وهيمنا مكس�شار�ن ٔ�ن ·سÎل ٔ�مهية متكني الهيئة من ت ٔسKس جلان معل 

، واعÖدها مقاربة مهنجية معال بتقار�ر òوðحول Xاالت حمددة وطنيا و 
  .املقرر�ن وما يتطلبه ذµ من حام�هتم وٕادماج اخلرباء مضن هؤالء

لقد اكن يف وسعنا، وحنن طالبنا يف اyلجنة Xtٕداث �ٓليات òوية Sىل 
غرار بعض اJالس اIٔخرى، لتفعيل مقاربة القرب من òة، و�متكني 

بفضيî هذه الهيئة، ٕاال ٔ�نه رمبا ما حتصل ٕاىل املواطنني من ÆحÖء ٔ�كرث 
اليوم çري اكف �متكني هذه الهيئة من اختاذ فروع لها مبختلف òات 

  .اململكة، وهو بدون شك ما سÂKحقق يف املس>تق�ل
ونود ٔ�ن ·سÎل يف اخلتام ٔ�ن املسامهة الفعا� Jلس>نا يف ٕاغناء هذا 

فرق الربملانية وتعديل واXد مهنا yل 6تعديالت،  7املرشوع، حNث مت ٕاقرار 
ٔ�قرته جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال·سان بتوافق لك ٔ�عضاهئا، واكن ٔ�مه 
تعديل هو ٕاعطاء الهيئة ٕاماكنية املبادرة، ولو ¡شلك ضيق يف بعض 
احلاالت، حىت ال تبقى جمهوداهتا ٔ�و فعاليهتا Ãقصة، ٕاضافة ٕاىل تعديل ينص 

، وهو ما يقÂيض مقÂىض هام اعتبارا Sىل رسية املداوالت مبÎلس الهيئة
  . حلساس>ية بعض امللفات اليت hكون موضوع مداوالت الهيئة

وحنن ·س>متع ٕاىل التقر�ر اÒي قدمه الس>يد الوز�ر ٔ�مام�ا اليوم يف هذه 
اyلحظة، ليعيد ٕاىل ذا�رتنا اIٔمهية القصوى yلمرشوع ونبل ٔ�هدافه، 

مس>توى التصويت فقط، واملطلوب م�ا مجيعا دمعه ومساندته، لKس Sىل 
ولكن Sىل مس>توى امحلاية والتفعيل وختويل لك الرشوط ولك ظروف 
ٕاجناح هذه الهيئة، tعتبارها نواة صلبة، س>تكون يف مقدمة مك�س>بات 

  .تزنيل اWس>تور اجلديد
فهنVKا لنا وyلحكومة �اكفة مكوÃهتا، وهنVKا Jلس>نا اÒي دقق ومعق 

لقد مت . ٕاىل إالجامع tلتصويت Sليهالنقاش يف هذا املوضوع، فا
هتWى 
التصويت ٕاذن يف اyلجنة ¡ش>به إالجامع، و
متىن ٔ�ن �كون التصويت 

  .tٕالجامع كذµ ٔ�مام جملسمك، وهذه رغبة ç�ٔلبي��ا
  .وشكرا لمك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة عن فرق املعارضة، تفضل اليس التو�زي

  ::::د ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زيد ٔ�محد التو�زياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ياملس�شار الس>ي
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 

  الس>يدة املس�شارة احملرتمة،
Úرشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة tمس فرق املعارضة مبÎلس املس�شار�ن، 

 113.12مبناس>بة املناقشة واملصادقة tجللسة العامة Sىل مرشوع قانون 
  .ة الوطنية yلزناهة والوقاية من الرشوة¡ش ٔن الهيئ

ال تفوتين الفرصة، الس>يد الوز�ر، ٔ�ن ٔ�شكرك Sىل عرضك القمي، اÒي 
اس>متعنا ٕاليه دا�ل هذه القاSة، اÒي ٔ�عطى يف الواقع معق ما وصلنا ٕاليه يف 
املغرب عندما بدÃ�ٔ نؤسس، بدÃ�ٔ نؤسس عن طريق هاذ القانون ملنظومة 

�ارب هاذ الفريوس اÒي عشش يف دوا&ر إالدارة سوف متك�نا مس>تق�ال لن
  . املغربية جبميع ٔ�نواعها

ما مÂفقش معك، الس>يد الوز�ر، ميل تتقول ميل كتعطيو اIٔم�î دامئا 
.. امجلاSات احمللية، نعم، فهيا فساد وفهيا واXد العدد ولكن. tمجلاSات احمللية
 الصفقات الكربى، ، الفساد الك�ري \دا يفمن املزيانية %10املشلك دðل 

) barrage(وال صفقة دðل  )Autoroute(كتكون صفقة وXدة دðل 
جامSة قروية اليت ال  700وال  400مليار، فNه  400وال  300تتكون بــ 

تلوي Sىل يشء، ٕاذن الفساد فهو رسطان موجود دا�ل اJمتع املغريب، 
ىن ٔ�ن متكن اJمتع دا�ل إالدارة املغربية، وهاذي �ٓلية من اIٓليات اليت 
مت

دðلنا من ٔ�ن �كون يبدا tش نبداو يف الواقع يف احملاربة الفعلية لهاذ اIٓفة 
اyيل يه الرشوة، وçادي نقولها �لك صدق، اIٓن ابدات احلكومة كتزنل 

tٕالجامع،  –نقول µ  - ال^م اyيل çادي نتفقو Sليه وçادي نصوتو Sليه 
س>نني  3، الس>يد الوز�ر احملرتم، ضيعنا ملاذا؟ Iٔننا لكنا ضيعنا ثالث س>نني

يف حماربة الرشوة tلشفوي، tلهرضة، يف إالذاSات، يف كذا، يف كذا ونوزع 
بي��ا، بني احلكومة واملعارضة وبني اçIٔلبية واملعارضة واXد اخلطاب رديء، 
واXد اخلطاب اÒي يعطي صورة سVKة Sىل اJمتع املغريب، ملاذا؟ Iٔننا مل 

الرشوة من ٔ�\ل احملاربة فعال ٔ�ن حنارب الرشوة، ولكن 
ريد ٔ�ن 
كن حنارب 
  .نتلكم ونعطي انطباع yلمغاربة Sىل ٔ�ن املغاربة لكهم فاسد�ن

اIٓن هذا تزنيل ·شكرو احلكومة وهننهئا، اح�ا يف املعارضة هن_ 
احلكومة عندما ٔ�تت هباذ القانون اÒي هو بداية حصي�ة حملاربة هاذ اIٓفة، 

ي، مايش tلهرضة، واح�ا مكعارضة، ٔ�وال، كنتلكم tمس مايش tلشفو 
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املعارضة، ف�حن معمك، ف�حن معمك يف لك خطوة كتد�رها احلكومة ليك 
ٔ�بدا �كون يش واXد يف املعارضة �كون ضد هاذ القانون . حتارب هاذ اIٓفة

وال ضد هاذ ٔ�ي حكومة اليت hريد ٔ�ن حتارب هاذ اIٓفة اليت تضيع Sىل 
دðلها، ما اكي�ش يش حكومة اyيل  )PIB1(دðل  %2رفوا املغرب كام كتع

çادي تد�ر العصا يف الرويضة، املعارضة ال تضع كام �يقول µ العصا يف 
الرويضة، ËساSد احلكومة وسوف نصوت tٕالجامع، مجيع القوانني اليت يف 
صاحل اJمتع، يف صاحل حماربة هاذ اIٓفة، ف�حن مس>تعدون ملساSدhمك 

 لقطع دا�ر الفساد واملفسد�ن، Iٔن الفساد واملفسد�ن مايش والوقوف معمك
 µيل سايب يفسدون كذyري املؤسسات، ولكن هاذ املال اç تيفسدوا
املؤسسات، راه يد�لوا yلمؤسسات ويفسدون املس�مثر اWا�ل، وtلتايل 
حنن معمك ليك حنارب هاذ اIٓفة اyيل يه �ٓفة خطرية و�ٓفة اyيل يه دا�î يف 

ن مايش çري يف املغرب حلقاش اح�ا كنعطيو دامئا نظرة Sىل ٔ�ن Iٔ .. نطاق
عيب، عيب ند�رو هاذ .. املغاربة لكهم شفارة، لكهم �ايبني، لكهم مفضيني

اليش، ولكن هاذ م�ظومة الفساد، راه قلت، الس>يد الوز�ر، م�ظومة 
Sاملية، م�ظومة Sاملية، عندها الس>نان، عندها جهبات y´فاع Sىل هاذ 

ة، راه مايش ساهî، ولكن عندما نبغيو hكون عندÃ إالرادة، املنظوم
وhكون عندÃ إالرادة الواقعية والشفافNة الواقعية tش حناربو هاذ املوضوع، 
اJمتع لكو غيتحرك، لكو غمييش يف اجتاه حماربة هاذ املوضوع اyيل هو �ينخر 

اyيل اكينة يف مجيع  اJمتع دðلنا، يف ٕاطار هاذ املنظومة الك�رية \دا الفاسدة
ٔ�حناء العامل، اح�ا جزء من هاذ العامل، ولكن اIٓليات هام هاذو اyيل ابدينا هبم 

  . اIٓن، هاذو هام اIٓليات
حىت يف املنظامت اWولية واXد العدد والت �ٓفة دولية، �ٓفة دولية، 
واح�ا املغرب اخنرط يف هاذ العملية ليك حيارب هاذ اyيل �يد�ل يف الواقع 

Wول اليت سوف حتارب هاذ املرض وال هاذ الرسطان اÒي ينخر يف ا
  .اJمتعات

يف هاذ الس>ياق، �رزت اتفاقNة اIٔمم املت�دة ملاكحفة الفساد كتتوجي 
JموSة من الصكوك اyيل يه ٕاقلميية مÂعددة اIٔطراف �وثيقة مرجعية 

التعاون م�دجمة، تتاكمل فهيا ~ام الوقاية وفهيا الزجر بق�وات مفÂوXة مع 
  . اWويل وتقدمي املساSدة التق�ية وتبادل املعلومات

وSليه، ٔ�صبحت حماربة الفساد الزتاما دوليا، حتمكه مجموSة من الضوابط 
القانونية واملؤسساتية وا�IٔالقNة، وتؤطره مهنجية معل شامî، جتعل من 

عب خمتلف السلطات الوطنية وفعاليات اJمتع املدين اÒي جيب Sليه ٔ�ن يل
دورا ٔ�ساس>يا يف هذا املوضوع، ومÂفق معك املسائل الكNدية راه اكينة، 

لهاذ املسائل لصيانة ا�Iٔالق ) des garde-fous(ٕاذن خصنا نعطيو 
ولصيانة اJمتع من واXد العدد دðل املسائل اyيل ممكن hكون �يدية، ولكن 

لقضية فهمهتاش، اSالش ذيك اااحلا\ة اyيل ما فهمهتاش بصدق، بصدق ما 

                                                 
1 Produit Intérieur Brut 

دðل املس ٔ� التقر�رية، Iٔن قلنا يه سوف hكون مؤسسة فوق 
  . املؤسسات، ٕاىل اعطيناها صفة تقر�رية، ما افهم�ش �يفاش

Ã�ٔ يف نظري، يف نظري، عندÃ نضع مؤسسات احلاكمة واكثار اyيل 
، واXد العدد دðل مؤسسات احلاكمة، اخلطري 2011\اهبم اWس>تور دðل 
�كون، اyيل çادي يرضبنا احليط هو عندما نضع  يف اIٔمر اyيل çادي

مؤسسات احلاكمة، شف�امه يف اWول املتقدمة وكند�رومه عندÃ اح�ا، 
 . ولكن فارçة من اWا�ل

ٕاىل اكنت فارçة من اWا�ل هاذي يه املصيبة Iٔنه عندما نضع 
مؤسسات �اص hكون مؤسسة فاîS، مؤسسة ذات مصداقNة، لها من 

القدرة ومن الكفاءة ما ميكهنا من ٔ�ن ËساSد احلكومة ٔ�و Æس>تقاللية ومن 
 Ãري جنيو ند�رو، اح�ا درç نIٔ ،ام مبهمة من املهامNىل القS متعJد اSساË
دðل الرشوة ند�روها tش نقولو اح�ا درÃ حبال اIٓخر�ن، ند�رو دðل 

  .ال، هذا هو اخلطري يف اIٔمر.. اIٔخرى tش
Sىل ٕاماكنيات، Sىل قدرات، Sىل جيب ٔ�ن تتوفر هذه املؤسسات 

اس>تقاللية، ٔ�وال اس>تقاللية Sىل الربملان، اس>تقاللية Sىل احلكومة، 
اس>تقاللية Sىل القضاء tش ميكن hكون قادرة Sىل ٔ�ن تلعب دورا يف 
موا�بة وحماربة هذا املوضوع، وtلتايل اح�ا ميل كنا كنقولو ٔ�ودي خصنا 

م�و، Sىل ٔ�نه م�ال النيابة العامة، ٕاذا  نعطيوها تقر�رية، هاذ اليش اyيل فهمنا
اكن موضوع الرشوة، ٕاذا اكن النيابة العامة راه النيابة العامة يه وز�ر 
العدل، يقدر يقول نعيط لهذا وما نعيطش لهذا، نعيط Sليه نقول لو اق�ط 
هاذ امللف وما تق�طش هاذ امللف، هنا ما كتكو·ش اس>تقاللية، ٕاذا اكنت 

.. از�ن ميكن ٔ�ن تتو\ه هذه الهيئة ٕاىل Sدد �بري \دا مناس>تقاللية Sىل اجله
  . متيش Iٔي واXد، اSالش؟ Iٔن حىت واXد ما �يتحمك فهيا من الفوق

اك�ن اخلطورة اyيل قلت، Iٔن Sاود ?ين ٕاىل درÃ هاذ اليش ميكن 
hكون هاذي تتغول Sىل بقNة املؤسسات اWس>تورية، ميكن، ولكن �اصنا 

اyيل ميكن يعطهيا هاذ Æس>تقاللية وهاذ القوة ) le juste milieu(نلقاو 
بدون ٔ�ن جنعلها فوق املؤسسات ٔ�و ٔ�ن hكون تتغول Sىل املؤسسات 
اIٔخرى، ولكن خصها �كون عندها اس>تقاللية، �كون عندها مضمون 
وعندها قدرات، hكون عندها سلطة يف يدهيا tش ميكن لها Ëسامه من 

املسامهني يف حماربة هذه اIٓفة اyيل يه �ٓفة  \ا
هبا مع اJمتع املدين، مع مجيع
  .خطرية وخطرية \دا

ٕاذن، مل �كن ممك�ا yلمغرب ٔ�ن يبقى �ارج هذا التطور النوعي يف 
س>ياسة ماكحفة الفساد ومواصî تفاåS مع اWينامNة اWولية من �الل توقNعه 

 ومصادقÂه Sلهيا بتارخي 2003ٔ�كتو�ر  S31ىل االتفاقNة اIٔممية بتارخي 
ليفÂح بذµ سلسة من إالصالXات ال�رشيعية واملؤسساتية  9/2007

  . تفاSال م�ه مع الزتاماته اWولية
  الس>يد الرئKس، 

خبصوص املقÂضيات، راه قلنامه Sىل ٔ�نه خصها hكون عندها اس>تقاللية 
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ٕاىل �ٓخره، وÆخنراط دðل بالدÃ يف هاذ املوضوع ... وhكون عندها قوة
ة اyيل \ابت هاذ اليش، نصوت مع احلكومة، ما نصفق ¼ ونصفق yلحكوم

كنعارضوش احلكومة، ما كند�روش العصا يف الرويضة، ال ندافع عن 
فام اكن هاذ املغريب Sىل الفساد، tش يالفساد، لن ندافع ولن يدافع مغريب � 

نفضيو هاذ املوضوع، نفضيو هاذ املوضوع، tش نرتاشقو tللكامت لك هنار، 
ومة، تصوت مع احلكومة عندما ت ٔيت احلكومة بقوانني، Iٔن املعارضة مع احلك

احلكومة، �يف قلت يف البداية، ٔ�ن حماربة الفساد وحماربة الفوىض وحماربة 
هاذ اقÂصاد الريع وهاذ التخربيق لكو ما �يكو·ش tل^م، �كون هباذ 
اليش، ادروك ابدينا، �كون tٕصدار قوانني، بتفعيل مقÂضيات اWس>تور 

اyيل \ا هباذ مؤسسات احلاكمة، مس ٔ� ٔ�ساس>ية اyيل يه  2011دðل 
 20جواب، هاذ اليش لكو جواب عن انتظارات الش>باب اyيل خرج يف 

فربا�ر وغوت وابغى الشعار دðلو اIٔسايس هو اWميقراطية، هو حماربة 
  . الفساد، هو Sدم إالفالت من العقاب، هذا هو الشعارات دðلها

يف الواقع هذوك الشعارات اyيل خرجوا املغاربة  ٕاذن، هنا ابدينا كنفذو
�يغوتوا Sلهيم، tش منش>يو يف اجتاه ٔ�ن نطبع مع اWميقراطية ومع التطور 

Ãميقراطي يف بالدWا.  
رمغ إالجيابيات  -ما نطولش Sليمك  -ٕاذن، رمغ إالجيابيات اyيل يه 

 قلت µ الواردة يف هاذ مرشوع القانون Iٔن فهيا ثغرات، الثغرات يه اyيل
Ã�ٔ ق�ايî، ما افهمناش اSالش ما اعطيناهاش هاذ الصفة التقر�رية، tش 
ميكن يف الواقع هاذ الهيئة ٔ�ن تعطي، hكون عندها Æس>تقاللية الفعلية 

  .tش ميكن تعطي ما ميكن ٔ�ن تعطيه لهاذ املؤسسة
ويف ا�Iٔري، الس>يد الرئKس، السادة الوزراء احملرتمني، حنن يف فرق 

ضة نؤكد لمك من هاذ املنصة ومن �الل هاذ املنصة yلرٔ�ي العام، Sىل املعار 
ٔ�ننا معمك يف مجيع اخلطوات اليت hرنو ٔ�و اليت من �اللها hريدون ٔ�ن حتاربوا 
الفساد، ونطالبمك مب�اربة الفساد، مايش حماربة الفساد، çري ما �كو·ش 

س>نني  3 هاذيك حماربة الفساد hكون çري شعار، ادروك ما بقاËش شعار،
شعار، ابدينا نلمسو Sىل ٔ�ن ٔ�صبحت فعال اكينة ٕارادة، واح�ا مع إالرادة 
دðلمك، وسوف نصوت معمك يف هاذ القانون ويف مجيع القوانني اليت hروم 
ٕاصالح اJمتع املغريب، اSالش؟ Iٔن املعارضة واçIٔلبية لكهم اWور دðهلم 

التطور اWميقراطي واحلدايث هو ٕاصالح اJمتع املغريب وحماربة لك ما Úشوب 
Ãل بالدðد.  

مع هاذ املوضوع، نعاود نقولها و
كررها  - كام قلت  -ٕاذن، ا·سÎاما 
غنصوتو معمك tٕالجامع يف هاذ القانون، ممتنيا من احلكومة ٔ�ن تضع ٔ�مام 
الربملان مجيع القوانني وال مؤسسات احلاكمة اyيل صادق Sلهيا املغرب يف 

روم تطو�ر هاذ اJمتع وتث¦Nت هذا اJمتع Sىل ، واليت 2011hدس>تور 
  .الطريق الصحيح
  .وشكرا لمك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

  .اللكمة yلفريق الفNدرايل، تفضل الس>يد املس�شار

  ::::املس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شار الس>يد محمد دعيدSة
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  السادة املس�شار�ن،

ن ٔ�تد�ل tمس الفريق الفNدرايل yلوXدة واWميقراطية ملناقشة Úرشفين �ٔ 
املتعلق tلهيئة الوطنية yلزناهة والوقاية من  113.12مرشوع القانون رمق 

  .الرشوة وحمار�هتا
  :وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�تقدم ببعض املالحظات اIٔساس>ية

  الس>يد الرئKس،
ها وزاد لقد شلكت الرشوة والفساد ببالدÃ معضî معقدة، طال ٔ�مد

جحمها واËساعها، ٕاذ مل تنفع الس>ياسات اجلنائية املتبعة من �بح جامح اجلرامئ 
ا�î بزناهة املعامالت، كام مل تنفع لك الوصفات العالجNة اليت جربت حلد 
اIٓن يف احلد من اس��اXة املال العام بواسطة الرشوة واس>تغالل النفوذ 

Æ ىلS اكر واحلصولÂحÆصاد الريع وÂة، واقSري املرشوç يازاتÂم
واس>تغالل الت ٔثري اÒي توفره السلطة الس>ياسة Sىل القرار ÆقÂصادي 

  .ة ا�الفة yلقانون وyلقمي ا�IٔالقNةوش>ىت ٔ�نواع املامرسات الت�ايلي
لقد خطا املغرب خطوة هامة يف درب اWينامNة اWولية ملاكحفة الفساد، 

 2003دج�رب  9ة ملاكحفة الفساد بتارخي بدءا بتوقNعه Sىل اتفاقNة اIٔمم املت�د
، مرورا Xtٕداث الهيئة املركزية 2007ماي  9ٕاىل مصادقÂه Sلهيا بتارخي 
من االتفاقNة  6، تنفNذا yلامدة 2007مارس  y13لوقاية من الرشوة بتارخي 

اWولية اليت تلزم اWول اIٔطراف Xtٕداث هيئة ٔ�و هيئات yلوقاية من 
الفساد والرشوة مل تتوقف، بل ٔ�مجعت خمتلف الرشوة، çري ٔ�ن مظاهر 

التقار�ر الوطنية واWولية Sىل ٔ�ن رقعة الفساد �ٓ�ذة يف التوسع، ؤ�صبحت 
يوما بعد �ٓخر تعرقل òود التمنية ÆقÂصادية وÆجÖعية، وت�س¦ب يف 
تعميق الهشاشة وا
هتاك احلقوق اIٔساس>ية لفVات عريضة من املواطنني، 

اخلدمات العمومNة، فضال عن الت ٔثري السليب yلفساد  وحتد من ولوòم ٕاىل
Sىل ض ٓ� ومضور Æس�Mر و�لق فرص الشغل ونفور Æس�Mر اIٔج�يب 
واجلهات املاحنة اWولية من ختصيص موارد y´و� املفÂقرة ٕاىل قدر معقول 

  .من س>يادة القانون والشفافNة
y ي لعبته الهيئة املركزيةÒل اSور الفاWلوقاية من الرشوة يف ورمغ ا

ٕارساء قواSد ٔ�ولية yلهنوض ¡س>ياسة ماكحفة الفساد tملغرب، فٕان ç�ٔلب 
  :توصياهتا ومقرتXاهتا مل تعرف طريقها حنو التفعيل، وذµ ¡س¦ب 

ة عن اجلهاز التنفNذي، وSدم توفرها Sىل لك Sدم اس>تقاللية الهيئ - 1
  الصالحNات الالزمة والوسائل الكفt îNضطالعها مبها~ا؛
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  حمدودية املزيانية املرصودة yلهيئة؛ - 2
  ضعف جتاوب احلكومة مع مقرتXاهتا؛ - 3

ضعف اس>تعداد خمتلف الفاSلني لق�ول ومتp ال�شار�ية وانغالق  - 4
  .د اIٓنٔ�سلوب احلاكمة العمومNة املتبع حل

Òا، اكن من الطبيعي ٔ�ن �كون X�ٔد ٔ��رز الشعارات اليت مزيت احلراك 
مطلب حماربة الفساد والريع وÆحÂاكر  2011الشعيب املغريب لس>نة 

وÆمÂيازات ووضع Xد الخÂالس املال العام وÆس�Nالء Sىل الرثوات 
hاكفؤ الوطنية وهنهبا �ارج القانون و�ارج مقÂضيات املنافسة الرشيفة و 

فربا�ر  20الفرص، ويه املطالب اليت اكنت تتصدر شعارات حركة 
  .ومجعيات اJمتع املدين وم�ظامت نقابية ؤ�حزاب س>ياس>ية

اÒي اعترب من مضن  2011مارس  9وقد \اء اخلطاب املليك يوم 
مرhكزات ٕاجراء التعديل اWس>توري، وتقوية �ٓليات ختليق احلياة العامة، 

واملسؤولية العمومNة tملراق�ة واحملاس>بة، ودسرتة  وربط ممارسة السلطة
  .هيئات احلاكمة اجليدة وحقوق إال·سان وحامية احلرðت

ٔ�فرد فصال اكمال جلرامئ الفساد، واليت اعتربها  2011كام ٔ�ن دس>تور 
ا�الفات املتعلقة حبا� تنازع املصاحل، اس>تغالل ال�رسيبات ا�t îلتنافس 

ت ذات طابع مايل ولك ٔ�شاكل Æحنراف املرتبطة ب�شاط الزنيه ولك ا�الفا
إالدارات والهيئات العمومNة، واس>تعامل اIٔموال املوجودة حتت ترصفها 
و�tٕرام الصفقات العمومNة وتدبريها، الشطط يف اس>تعامل مواقع النفوذ 
وÆمÂياز، ووضعية ÆحÂاكر والهمينة، وtيق املامرسات ا�الفة ملبادئ 

  .ة احلرة واملرشوSة يف العالقات ÆقÂصاديةاملنافس
من اWس>تور، مت ٕاXداث هيئة وطنية yلزناهة  36ومبوجب الفصل 

والوقاية من الرشوة وحمار�هتا، ويه هيئة من هيئات احلاكمة اجليدة والتق�ني 
بعض ~ا~ا يف املبادرة والت�س>يق وإالرشاف  167اÒي حيدد الفصل 

اربة الفساد وتلقي و·رش املعلومات يف هذا وضامن ت��ع تنفNذ س>ياسات حم
اJال واملسامهة يف ختليق احلياة العامة وhرس>يخ م�ادئ احلاكمة اجليدة 

  .وثقافة املرفق العام وقمي املواطنة املسؤو�
ويف هذا الس>ياق، ·سÎل، ٔ�وال، ت ٔخر احلكومة يف عرض املرشوع 

هذا الصدد، كنا  ويف. س>نوات S4ىل ق�وات املصادقة رمغ ٔ�نه S�ٔد م�ذ 
ن ٔمل ٔ�ن تتصدر املرشوع ديبا\ة تؤكد Sىل الزتام املغرب مبضامني اتفاقNة 
اIٔمم املت�دة ملاكحفة الفساد، واعتبارها ٕاXدى مرجعيات هذا املرشوع 

الس>يد الوز�ر، Ã�ٔ ما كن�ش ك�شوش Sليك، ما .. (tٕالضافة ٕاىل إالشارة
 11البالغ املليك بتارخي tٕالضافة ٕاىل إالشارة ٕاىل مضامني ) Ëشوش Sيل

ٔ��ريل اÒي ٔ�كد Sىل ختويل الهيئة صالحNة التصدي التلقايئ حلاالت 
ÆرËشاء ولك ٔ�نواع الفساد، مث تضميهنا مقÂضيات اWس>تور، �اصة الفصل 

اخلاص حبق املواطنات واملواطنني يف احلصول Sىل املعلومات، وكذا  27
  .من اWس>تور 171و 167و 160و 159و 36الفصول 

ون ٔسف لعدم جتاوب احلكومة مع تعديالت ~مة تقدمت هبا لك 

مكوÃت اJلس، ç�ٔلبية ومعارضة، وجوهبت tلرفض التام، نذ�ر مهنا Sىل 
اخلصوص التعديل اÒي مينح الهيئة الوطنية صالحNة املبادرة ا�و� مبقÂىض 

من اWس>تور وSدم جعلها مرشوطة بطلب احلكومة ٔ�و X�ٔد  167الفصل 
 الربملان فقط، حNث Ëش>بtت احلكومة �رفضها لهذا التعديل رمغ جمليس

  . ٕاجامع مكوÃت اJلس
كام حرص املرشوع مفهوم الفساد يف مفهوم ضيق ال يتÎاوز جرامئ 
الرشوة واس>تغالل النفوذ وÆخÂالس والغدر املنصوص Sىل عقو�هتا يف 

تور اÒي ٔ�فرد القانون اجلنايئ، وtلتايل ختلف املرشوع Sىل مقÂضيات اWس> 
  . 36جلرامئ الفساد فصال اكمال هو الفصل 

كام اقرتح�ا التنصيص Sىل ٕاماكنية ٕاXداث �ٓليات òوية ٔ�و حملية يف 
شلك جلان ?بعة yلهيئة الوطنية ¡سا&ر الرتاب الوطين، حيدد النظام اWا�يل 

كذا yلهيئة �يفNة ت ٔليفها وSدد ٔ�عضاهئا واخÂصاصاهتا وتنظميها و�يفNة سريها، و 
مسطرة تعيني ٔ�عضاهئا ورؤساهئا، وكذا حتديد مدة انتداهبم، çري ٔ�ن 

  . احلكومة ظلت وفNة لرفضها جلل التعديالت
الشاكية، وذµ  كام اقرتح�ا ٕالغاء الفقرة املتعلقة ¡رشوط ق�ول التبليغ ٔ�و

  :لÉٔس>باب التالية
لKس من الرضوري رشط ٕاثبات هوية املبلغني واملش>تكني، كام ٔ�ن  - 1
واجب الهيئة الوطنية حامية املعطيات الشخصية yلمش>تكني، hرمجة ملا من 

\اء به قانون حامية الشهود واملبلغني، وtلتايل فالهيئة الوطنية ملزمة tٕخفاء 
  هوية املش>تيك ٔ�و املبلغ يف احملارض والو4ئق، �اصة ٕاذا طلب مهنا ذµ؛

ات ولك احلجج ٕان اشرتاط ٕارفاق مجيع املس��دات والو4ئق واملعلوم - 2
اليت تث¦ت Xا� الفساد جيعل من الهيئة مكÂب ضبط، حيال من �ال¼ Sىل 

  هذه الو4ئق Sىل النيابة العامة الختاذ املتعني قضائيا؛
ٕان رشط ٕارفاق الشاكية بترصحي املش>تيك يفNد بواسطته ٔ�ن Xا�  - 3

ر الفساد اليت قدم شاكيته ¡ش ٔهنا çري معروضة Sىل القضاء، ؤ�نه مل يصد
ٔ�ي حمك قضايئ ¡ش ٔهنا، افرتض املرشع ٔ�ن املش>تيك Sىل Sمل �لك ما حييط 
حبا� الفساد املبلغ عهنا، وقد ال يت ٔىت yلمبلغ ٔ�و املش>تيك العمل بذµ، وٕاذا ما 
وضع هذا املقÂىض �رشط لق�ول الشاكية من ش ٔنه ٔ�ن حيد من مطلب 

  .حتفزي املواطنني Sىل التبليغ حبا� الفساد
ٕالزام الهيئة مبوافاة ٔ�حصاب التبليغات والشاكðت مب ٓلها دا�ل كام اقرتح�ا 
ٔ�شهر ابتداء من ?رخي التلقي، جتاوt وا·سÎاما مع املبادئ  3ٔ�\ل ال يتعدى 

  .والقواSد اIٔساس>ية yلمرفق العام
كام اقرتح�ا ٔ�يضا التنصيص مضن صالحNات الهيئة يف التد�ل الفوري 

ل الفساد اليت تصل ٕاىل Sمل الهيئة Sىل الشاكðت والتبليغات وSىل ٔ�فعا
مكصدر ٕالعامل سلطة البحث والتحري ا�و� لها، Iٔن تقNيد ا�هنوض 
بصالحNة التد�ل الفوري ¡رشط تلقي الشاكðت والتبليغات Úشلك، من 
òة، hراجعا عن مقÂضيات املرسوم احلايل yلهيئة اليت م�حها صالحNة 

Sلمها، ومن òة ٔ�خرى Úسد الباب التبليغ عن ٔ�فعال الرشوة اليت تصل ٕاىل 
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ٔ�مام الهيئة yلتفاSل ٕاجيابيا مع ما �رد يف املنا�ر إالSالمNة ووقائع Ëس>توجب 
تد�لها، وهذا وضع ال Úس>تقمي يف ظل اIٔدوار املهمة اليت تضطلع هبا 
الص�افة املسؤو�، ويف س>ياق تنايم حصافة Æس>تقصاء والتحري اليت 

  .Âالالت احلاكمة ؤ�فعال الفسادhرصد �لك الوسائل املتطورة اخ 
كام اقرتح�ا تعديال �ريم ٕاىل م�ع SÆرتاض Sىل معلية الرصد والبحث 
والتحري اليت تقوم هبا الهيئة الوطنية من òة، ومن òة 4نية جيب ٔ�ن 

 �27كون اIٔصل هو احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة حسب م�طوق الفصل 
 بدون اس>ت�tاء مواòة الهيئة من اWس>تور، وال ي��غي ٕالدارات اWو�

الوطنية بضوابط التحفظ وكÖن الرس املهين، çري ٔ�ن احلكومة �عادهتا 
كام اقرتح�ا الصيغة يف شلك تعديالت لتجويد . رفضت هذا التعديل ٔ�يضا

كنا ن ٔمل ٔ�ن . 2011النص وحتسني مضامNنه، مبا يتالءم وروح دس>تور 
  . حتظى هذه التعديالت بق�ول احلكومة

ام �كون من ٔ�مر، 
متىن ٔ�ن Úسهم هذا القانون يف احلد من رقعة و~
الفساد، و
متىن ٔ�ن تتضافر لك إالرادات الصادقة من ٔ�\ل تطهري ÆقÂصاد 
من لك ظواهر الريع وÆحÂاكر وÆمÂيازات، ووضع Xد الخÂالس املال 
العام وÆس�Nالء Sىل الرثوات الوطنية وهنهبا �ارج القانون و�ارج 

  .يات املنافسة الرشيفة وhاكy الفرصمقÂض 
وµÒ، س>منتنع عن التصويت Sىل هذا القانون، السادة الوزراء، 

  .السادة املس�شار�ن
  .شكرا الس>يد الرئKس

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  :ٕاذن، ن�Âقل ٕاىل التصويت Sىل مواد املرشوع
  .ٕاجامع: 2و 1ٕاذن املادة 

من البند�ن  3احلكومة، املادة  ورد يف ش ٔهنا تعديل من طرف 3املادة 
نعم؟ .. من املادة، اللكمة yلحكومة، تفضلوا، �Nٓ تفضل 2من الفقرة  7و 6

من النظام اWا�يل، كتقدمو يف  195تقدمت به احلكومة داt طبقا yلامدة 
  .املناقشة، تفضل الس>يد الوز�ر

الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة 
  ::::احلاكمةاحلاكمةاحلاكمةاحلاكمةو و و و 

  الس>يد الرئKس،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

  . دعيدSة قرر Úشوش Sيل ق�ل ما نطلعيسال
احلكومة اXرتمت املسطرة املتعلقة بتقدمي التعديالت، ووضعنا Iٔنه 
ٔ��ربt Ãجللسة البارXة ytليل، ووضعنا التعديالت عند رئاسة اJلس، 

رمك املوافقة Sليه، ولمك واسع ولكن التعديل اyيل كنطلبو ٕاىل \ا Sىل �اط
 ðد املوضوع، وابغيتمك تبعوا معاXهبو لوا
النظر، ولكن اح�ا مسؤولي��ا البد 

  .هاذ املوضوع بصفة دقNقة، Iٔنه عيKت ما ·رشح يف اyلجنة هاذ املوضوع
 167املادة  )donc(من اWس>تور،  167م�دية tٕالشارة yلامدة  3املادة 

دðل املبادرة، Xددهتا، ماذا تقول بداية املادة من اWس>تور Xددت املوضوع 
طبقا ملقÂضيات "من اWس>تور؟ كتقول  167اyيل يه النص دðل املادة  3

من اWس>تور، تتوىل الهيئة، Sىل اخلصوص، ~ام املبادرة  167الفصل 
والت�س>يق وإالرشاف وضامن ت��ع تنفNذ س>ياسة حماربة الفساد، وتتلقى 

مسحوا .. ا اJال واملسامهة يف ختليق احلياة العامةوت�رش املعلومات يف هذ
يل راه çري ا·سKت النضارض دðيل املسامهة يف ختليق احلياة العامة وhرس>يخ 

لهذه الغاية " م�دٔ� احلاكمة اجليدة وثقافة املرفق العام وقمي املواطنة املسؤو�
من اWس>تور متارس الهيئة ÆخÂصاصات  167ما هو مقرر يف الفصل 

لتالية مع مراSاة ÆخÂصاصات ا�و� yلسلطات ٔ�و هيئات ٔ�خرى مبقÂىض ا
tش جناوب الس>يد الرئKس التو�زي، . النصوص ال�رشيعية اجلاري هبا العمل

ما ميك�ش هاذ الهيئة hكون فوق العدا�، هذا هو الرشح اyيل اعطيت 
îق�اي .  

وضوع، tش ميل كتمكل اخلدمة دðلها ال د�ل لوز�ر العدل يف هاذ امل
Sاود ما ند�لوش يف واXد اWوامة، القانون انÖ اليوم كتعطيو الهيئة ميل 
hمكل البحث والتحري وحترر ملف مبقÂىض هاذ اليش tحلجج حتيل Sىل 
النيابة العامة م�ارشة، وذاك الساSة كند�لو ملسلسل القضاء، صايف، Iٔنه 

لقضاء، Iٔنه اح�ا كنقولو ما ميك�ش لهاذ الهيئة تويل هيئة كتحمك يف بالصة ا
  .مع بعضياتنا وtغيني بالدh Ãكون دو� دðل املؤسسات

التعديل اyيل ورد يف احملرض و\ا عن طريق اyلجنة هو ميل كمنش>يو 
احلكومة كتطلب حبذف مببادرة مهنا يف هاذ الفقرة ويف .. كنطلبو y6لفقرة 

ت، Ã�ٔ راه نقول هاذ اليش راه ما خصش �كون فNه مزايدا.. الفقرة الثانية
لمك رٔ�ينا، Iٔنه اح�ا هنا راه ما كناقشو çري واXد القانون ٔ�حNل من جملس 

  . النواب، اك�ن اyيل جهم Sىل احلكومة
هاذ القانون اyيل هنا قدام�ا مايش يه الصيغة بقات الصيغة دðل 

اyيل ابغى يقول يش . احلكومة، وراه قانون ٔ�حNل من جملس النواب، واحض
  . كومة هذا حقو، ال مانعXا\ة يف احل

تبعوا معاð هاذ التعديل ٔ�ش>نو غيÏلق يف املغرب، ٕابداء الرٔ�ي مببادرة 
ٔ�و بطلب من احلكومة خبصوص لك �رÃمج ٔ�و تدبري ٔ�و ) ٔ�ي الهيئة(مهنا 

مرشوع ٔ�و م�ادرة hريم ٕاىل الوقاية من الفساد وماكحفهتا، كتعطي لهاذ 
ومة، يف الوقت اyيل فقرة اكينة Sىل احلك )droit de véto(الهيئة واXد 

هاذي راه ٔ�مور ٔ��القNة يف .. تقول احلكومة هاذ الفقرة اكنت، احلكومةك 
العمل الس>يايس وال�رشيعي، احلكومة ملزمة tش تطلب الرٔ�ي دðل هاذ 
املؤسسة، حNث ٔ�ن هذه املؤسسة راه عندها املهام دðلها، ك�رشف Sىل 

دðل Æلزتامات دðلها  10ت�ىس .. والتÏليق وكتقرتح، وراه çري ت�ىس ٔ�مس
دðل Æلزتامات، µÒ نن�هبو �ٓش  7وال  6وميل متيش yلمرصد تلقى واXد 

كند�رو، مبعىن كتعطي لهاذ الهيئة واXد التدبري حكويم كتوقفو حىت تعطي 
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  . اح�ا بصدد صياçة القوانني مايش بصدد ما كرنغبو فNه. الرٔ�ي دðلها
خطر، مسحوا يل ٕاىل كنتلكم هباذ الطريقة، Iٔنه مسعوا الفقرة الثانية �ٔ 

Ãقش>نا هاذ اليش وقلنا البد 
زلو هاذ التعديالت يف جملس املس�شار�ن 
حرمة مبÎلس املس�شار�ن، tش حNث مييش yلقراءة الثانية اIٔمور hكون 

  .واحضة
ٕابداء الرٔ�ي مببادرة مهنا ٔ�و بطلب من احلكومة ٔ�و X�ٔد جمليس : "مسعوا
مشاريع ومقرتXات القوانني ومشاريع النصوص التنظميية ذات  الربملان يف

 droit de(، هذا "الصî مبÎال الوقاية من الفساد وماكحفته، لك فæ خيصه
véto ( ل جملس املس�شار�ن وال جملسðد احلق دXىل ال�رشيع، هذا واS

املؤسسات،  ذالنواب وفقا yلقانون اWا�يل دðلو يطلب الرٔ�ي دðل ها
هاذ املؤسسة جتي تقول yلمÎلس واXد مقرتح قانون 
زل عندك ما مايش 

çادÚش تناقشو، راه ما ك�رشعوش Wاt، راه ك�رشعو لغدا، التنازSات بني 
املؤسسات، اك�ن مؤسسات دس>تورية واك�ن مؤسسات ذات طابع 
دس>توري، وµÒ نن�هبو فني çاديني، �ليو لواXد املؤسسة Ëرشيعية 

تطلب الرٔ�ي، هذا فNه hمكيل بني املؤسسات تطلب مؤسسة دس>تورية، 
وتعاون بني املؤسسات، وtلتايل مصل�ة املؤسسات، املؤسسات التقليدية 

  . اWس>تورية واملؤسسات اyيل كتعني املؤسسات اIٔخرى tلرٔ�ي وtملشورة
لمك واسع النظر، Ã�ٔ بلغتمك الشعور اyيل عندÃ، راه الحظتو ك�س>تعمل 

ة، عند واXد العدد دðل الناس اyيل اس�رشÃ عندÃ مايش عند احلكوم
لمك واسع النظر، فæ خيص بعدا واXد الفقرة çري ابغيتو . معهم يف هاذ اليش

  . hزولوا ÆخÂصاص دðلمك زولوه، ولكن ان�هبو �ٓش كند�رو، ان�هبوا
وµÒ، اح�ا كنطلبو م�مك ٔ�ن هاذ املؤسسة عندها املبادرة اWس>تورية 

اJاالت دðلها وÆخÂصاص دðلها، هذا هو مقÂىض  Wtس>تور يف مجيع
، ولكن ميل كتجي حتررها هنا هباذ الطريقة، راك كتعطي 167الفصل 

  . فوق املؤسسات اWس>تورية لهاذ املؤسسة) l’autosaisine(واXد 
  .لمك واسع النظر

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر

د، راه طبقا yلنظام اWا�يل راه منر ٕاىل التصويت، هللا خيليمك، من بع
.. ، من بعد ود�روا تفسري التصويت)directement(كمنش>يو yلتصويت 

  .ٔ�ش>نو؟ تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

يل يتعلق هاذ التعديل اyيل قدمو الس>يد الوز�ر احملرتم ظاهر ب ٔنه تعد
مبس ٔ� جوهرية يف مرشوع القانون اyيل اح�ا بصدد م�اقش>ته، مايش مس ٔ� 

ٔ�ن تتقدم  195طبعا احلكومة من حقها مبقÂىض املادة . جزئية ٔ�و شلكية
بتعديل ٕاtن انعقاد اجللسة، ولكن اكن يفرتض من م�طلق ٔ��القNات 

Ãرتفمت بتعاون اكفة مكوSلس التعاون بني املؤسسات، وقد ٔ�شدمت واJت ا
يف اyلجنة مع مرشوع القانون، وشكرمت الرئKس واكفة اIٔعضاء، اكن 
يفرتض Sىل اIٔقل موافاة مكوÃت اJلس هبذا التعديل ساSات قليî ق�ل 

  . انعقاد اجللسة يك منعن فNه النظر
اIٓن يفاجVنا الس>يد الوز�ر بتعديل هكذا تÂKعلق مبس ٔ� جوهرية، 

انطالقا من مقÂضيات النظام اWا�يل hرفع  كنطلبو م�ك، الس>يد الرئKس،
  .دقائق tش ميكن لنا اح�ا ن�شاورو ¡ش ٔن هذا التعديل 10اجللسة ملدة 
  .وشكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
 10ٕاذن كنظن ما اك�ن مانع tل�س>بة لٕالخوان، ٕاذن 
رفع اجللسة ملدة 

  .دقائق

 ::::))))دقNقةدقNقةدقNقةدقNقة    18181818    مرورمرورمرورمرور    بعدبعدبعدبعد    اس>تاس>تاس>تاس>ت�UUUUاف اجللسة�اف اجللسة�اف اجللسة�اف اجللسة((((الس>يد رئKس اجللسة الس>يد رئKس اجللسة الس>يد رئKس اجللسة الس>يد رئKس اجللسة 
ذن، ·س>ت ٔنف هذه اجللسة، ·س>ت ٔنفها tلتصويت Sىل هذا التعديل إ 

  . احلكويم، تعديل احلكومة
  .تفضل الس>يد الرئKس، تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
  .شكرا الس>يد الرئKس

ق�ل ما منرو yلتصويت، طلبنا رفع اجللسة yل�شاور، وهيمنا ٔ�ن نطلعمك 
µÒش ٔنه، و¡ ÃشاورË مس فرق املعارضة عن �الصة ماt ،ٔ�قول:  

ٔ�وال، ٔ�ننا اس>توعبنا جNدا التعديل اyيل قدمÂو احلكومة، واyيل ¡سطو 
الس>يد الوز�ر احملرتم، اس>توعبناه وفهمناه، ولو ٔ�ن احلكومة امÂنعت عن 

Sىل لك Xال، ما اعطيتوÃش ورقة من ق�ل، . موافاتنا tلتعديل كتابة
، الس>يد الوز�ر، واس>توعبنا ولكن فهمناه، افهمنا الرشح اyيل قدمÂيه

  .التعديل واملرايم دðلو
  :وµÒ، نقول الرٔ�ي دðلنا

من حNث الشلك، ٔ�وال، ومن حNث املسطرة، التعديل اyيل تفضلت 
به، الس>يد الوز�ر، يتعلق بتعديل مادة قدم ¡ش ٔهنا تعديل Sىل مس>توى 
 اyلجنة، وجرى التصويت Sليه tٕالجامع، ٕاذن فالتعديل اyيل ج�تو هو

تعديل التعديل، مايش تعديل نص، مايش تعديل \ديد هيم مادة ٔ�و فصال 
مل يقدم ¡ش ٔنه تعديل Sىل مس>توى اyلجنة، وهذا �رٔ�ينا ت ٔويل ضيق وçري 

اyيل اس>تعملتوها يف تقدمي هذا التعديل، Iٔن تعديل Sىل  195سلمي yلامدة 
  .تعديل

ة، من حNث املضمون، حنن 
رى ب ٔن ٕابداء الرٔ�ي من طرف الهيئ
مببادرة مهنا ٔ�و بطلب من احلكومة ٔ�و بطلب من X�ٔد جمليس الربملان، ¡ش ٔن 
مرشوع قانون ٔ�و مقرتح قانون يد�ل يف جمال اخÂصاص الهيئة، هو ٔ�مر 
يتوافق متام التوافق وي�سق متام ËÆساق مع مفهوم اWميقراطية ال�شار�ية 
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فضال عن ٔ�ن  اليت �رسها اWس>تور، ويتوافق مع روح الوثيقة اWس>تورية،
ٕابداء الرٔ�ي دðل الهيئة اyيل ابغيتو تلغيوه هبذا التعديل يعين ٕابداء الرٔ�ي 
مايش ملزم، وµÒ كنطلبو من احلكومة tش نبقاو يف ذاك املنطق دðل 
التعاون اyيل مش�Kا به ؤ�شدمت به يف تقدمي مرشوع القانون، كنطلبو من 

  . احلكومة حسب هذا التعديل
  .وشكرا

  ::::Kس اجللسةKس اجللسةKس اجللسةKس اجللسةالس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ الس>يد رئ 
  .اللكمة yلحكومة، تفضلوا

الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة 
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس>يد الرئKس،
تو\ه يل الس>يد الرئKس احملرتم بطلب، اكن بودي ٔ�نين نلبيه، ولكن، 

فكرÃ كثري، وÃ�ٔ قلت هاذ . "ٔ�عامل العقالء تصان عن العبث"امسح يل، 
Ã كثري واش ند�رو التعديل وال منش>يو yلقراءة الثانية، والرٔ�ي اليش، فكر

دðل اçIٔلبية دðل اyيل فكرت يف هاذ املوضوع هو حرمة جملس 
املس�شار�ن، ؤ�ن احلكومة غتعرب Sىل وòة نظرها ٔ�مام جملس املس�شار�ن، 

  .ها واXد، tش 
كونو واحضني يف هاذ املوضوع
هاذ املالحظة املسطرية، Iٔنين، امسح 4نيا، Ã�ٔ ما ميك�ش تالحظ Sيل 

يل نقول Ã�ٔ ،µ وW احلرفة، ما د�لت عندك yلÎلسة حىت حطيت 
التعديالت عند رئاسة اJلس، ٕامىت ختربت tجللسة؟ دقة وXدة، هاذ 
اليش واحض، Ã�ٔ وW احلرفة الربملانية، صايف؟ وحىت ٔ�نت وW احلرفة 

عة والنصف البارح، زماليئ بعض Ã�ٔ ختربت tجللسة يف الراب. الربملانية
الوزراء ختربوا اليوم الصباح، ولكن Ã�ٔ ختربت من طرف امللكفة tلعالقات 
مع الربملان ب ٔن ندوة الرؤساء قررت واملكÂب قرر \لسة اليوم الصباح، 
قلت µ ق�ل ما ند�ل yلÎلسة حطيت التعديالت �رسا� وعندي 

.. يد رئKس جملس املس�شار�نٕاىل الس> : التوصيل، Ã�ٔ قلت µ وW احلرفة
، اح�ا م�ش>بtني tلتعديل 2والتعديل رمق  1و
زلت ليه التعديل اIٔول رمق 

  .دðلنا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . ما اك�ن ٕاشاكل

  .ٕاذن، تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شاماملس�شار الس>يد عبد احلكمي ب�شامشششش
 µÒل اوالد احلرفة، حىت اح�ا اوالد احلرفة، وðن هاذ القضية دðمز

نه هاذ احلرمة دðل اJلس اyيل كتلكم Sلهيا الس>يد الوز�ر احملرتم تنقولو ب ٔ 
Ëس>توجب من مجî ما Ëس>توج�ه ٔ�نه ٕاىل اكن اجللسة ٔ��ربت هبا احلكومة 
Sىل الساSة الرابعة، يوصلنا اح�ا Sىل اIٔقل التعديل مكÂوب Sىل الساSة 

  .السادسة ٔ�و Sىل الساSة السابعة

د املؤسسة واوالد احلرفة، س��ضبط طاملا ٔ�ثري Æن��اه ٕاىل ٔ�نه اح�ا اوال
ٔ�ن احلكومة م�ش¦�ة هباذ التعديل çادي نصوتو، وغنصوتو ضدو بطبيعة 
احلا�، وٕاذا داز tلتصويت ن�ش¦ث حبق�ا يف اyلجوء ٕاىل احملمكة اWس>تورية 

  .وٕاىل اJلس اWس>توري
  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .تفضل.. ٕاذن، الفاصل بي��ا

الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الس>يد الس>يد الس>يد 
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

ٕاىل امسحت، الس>يد الرئKس، Iٔنه وصلنا yلمÎلس اWس>توري، البد 
�ٓش كناقشو هنا؟ اyلجن الربملانية يه حترض، اyيل كناقش . ي�سÎل �يم

Ã�ٔ هنا ٔ�و احلكومة هو هذا، ما كتناقش يش Xا\ة ٔ�خرى، وµÒ حىت 
كناقش النص القانوين اÒي .. ت tش ما يبان ال عندي ورقة والميل طلع

، هو هذا التعديل، ها هو، وما قدمت قداممك ٕاال التعديل قدم ٕاىل اJلس
Sىل النص اyيل صادقت Sليه اyلجنة، هو مايش تعديل Sىل التعديل، 
ٔ�مايم نص صادقت Sليه اyلجنة، كتعترب احلكومة ٔ�هنا عندها احلق يف 

  .قا yلمقÂضيات اyيل انت رشت لهاتعديلو طب
فæ خيص اyلجنة، ما çادÚش نت�الفو بعضي��ا ونوصلو yل�لوف، هاذ 

  .اWفوSات اyيل دافعت هبا متا مقت هبا يف اyلجنة
  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .ٕاذن، منر ٕاىل التصويت. شكرا

  ؛15 =ٕاذن، املوافقون Sىل تعديل احلكومة
  ؛35 =ٕاذن، املعارضون

  .ال X�ٔد =عوناملمتن
  .مقدم من طرف احلكومة 15لــ  35ٕاذن، رفض التعديل بـ 

ورد ¡ش ٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل yلوXدة  4ٕاذن، املادة 
  . واWميقراطية

  .اللكمة XIٔد مقديم التعديل، تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
  .¡سم هللا الرمحن الرحمي

  .الس>يد الرئKس
  ،السادة الوزراء

  السادة املس�شار�ن،
Iٔنه ما \اء به، .. تعديلنا Úس>هتدف توس>يع مفهوم الفساد Iٔن ينص
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حسب ما \اء به القانون، اكن ٔ�قل مما \اء به اWس>تور، �اصة الفصل 
ٕاذن، tخÂصار هذا هو . ، لKشمل لك ا�الفات ذات الطابع املايل36

  .التعديل دðلنا
  .شكرا

  : : : : الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .حكومة، تفضلاللكمة yل

 الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامةالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامةالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامةالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  .امسح يل، الس>يد الرئKس، الس>يدات والسادة املس�شار�ن
  .راه اح�ا كنؤسسو yلمس>تق�ل، راه ما كنزتايدوش Sىل بعضياتنا

لكو  36غنقراوها tش نعرفو واش هو مضمون املادة  36املادة 
ðل هاذ الهيئة وال اح�ا يف جمال اخÂصاصات هيئات ٔ�خرى؛ اخÂصاص د

 conflit( يعاقب القانون Sىل ا�الفات املتعلقة حبا� تنازع املصاحل"
d’intérêts ( لتنافس ولك ا�الفاتt îىل اس>تغالل ال�رسيبات ا�Sو

، اح�ا راه يف جملس املنافسة، ها اح�ا يف اJلس اSIٔىل "ذات طابع مايل
وSىل السلطة العمومNة الوقاية طبقا yلقانون من لك ٔ�شاكل "ساtت، yلح 

Æحنراف املرتبطة ب�شاط إالدارات والهيئات العمومNة وtس>تعامل اIٔموال 
زجر عن هذه املوجودة حتت ترصفها و�tٕرام الصفقات العمومNة وتدبريها وال

جلنايئ، يعاقب يعاقب القانون، لKس قانون الهيئة ٔ�و القانون ا". Æحنرافات
القانون Sىل الشطط يف اس>تغالل مواقع النفوذ وÆمÂياز ووضعية 

وtيق .. ÆحÂاكر والهمينة، هذا جملس املنافسة راه çري خصو التعيني اIٓن
، "املامرسات ا�الفة ملبدٔ� املنافسة احلرة واملرشوSة يف العالقات ÆقÂصادية

حتدث هيئة وطنية : "دة وكتقولوكتجي هاذ الفقرة ا�Iٔرية دðل هاذ املا
  ".yلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا

هو اyيل �يقول، Iٔنه اWس>تور ما �يقولش هاذي  167وكمنش>يو yلفصل 
وال هاذي، و�يقول ها الهيئة، اكينني Ãس ساحمهم هللا ابغاو يتÎامعوا هباذ 

. لنظرالفصل لكو يديوه لهاذ الهيئة، هذا حقهم، ولكن yلمرشع واسع ا
  .µÒ، اح�ا رافضني هاذ التعديل

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .شكرا الس>يد الوز�ر

  :ٔ�عرض التعديل yلتصويت
  ؛5 =املوافقون Sىل التعديل

  ؛16 =املعارضون
  .26 =املمتنعون

  :yلتصويت 4ٕاذن، ٔ�عرض املادة 
  .�ٓه؟ ال، رفض التعديل كام \اء يف النص.. املوافقون

  :\اءت يف النصyلتصويت كام  4ٔ�عرض املادة 

  ؛16= املوافقون
  ؛5= املعارضون
  .26= املمتنعون

  .إالجامع.. yلتصويت، نفس العدد ٔ�ظن 5ٕاذن، ٔ�عرض املادة 
ورد ¡ش ٔهنا تعديل من الفريق الفNدرايل yلوXدة  6ٕاذن، املادة 

   .واWميقراطية
  .اللكمة XIٔد مقديم التعديل

  ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
ðىل مس>توى التعديل دS لهيئة جلانy لنا واحض يتعلق ب ٔن �كون

اجلهات، هذا هو، Iٔنه تزنيال y´س>تور �اص �كون عندها امÂداد، 
  .وtلتايل ٔ�ن تؤسس جلان Sىل مس>توى اجلهات

  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة yلحكومة
الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة 

  ::::حلاكمةحلاكمةحلاكمةحلاكمةواواواوا
  الس>يد الرئKس،

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن، 
دðل الناس زائد الرئKس فقط،  12هاذ الهيئة اyيل اح�ا بصددها فهيا 

 Ãادي نؤسسو لها جلان بعضوية يف اجلهة،  12واح�ا عندç ة، واشò
خص حنددو املواصفات دðل ذاك العضو اyيل ابغى �كون يف اجلهة، خص 

ما ميك�ش القانون اWا�يل، ال، Iٔنه هاذ اليش ضبطناه  تد�رها يف القانون،
ضبط معقول، �يف قلت لمك ٔ�عراض الناس، غنبقى نقولها ٕاىل اIٔبد، 

  . ٔ�عراض الناس ووليدات الناس وSائالهتم
دðل الناس، ٔ�وال الرئKس �يعينو \ال� املp، ؤ�مني اJلس  12هاذ 

ا بواXد املواصفات، �يؤديو دðل الناس �يتعينو  �12يعينو \ال� املp، و
راه tيق �يحمك (حممكة النقض، شكرا .. ا�ميني ٔ�مام اJلس اSIٔىل yلقضاء

  حممكة النقض، افهمتKين؟ ) فNا
وµÒ، هاذ اIٔعضاء اyيل غيعاودوا �كونوا يف اجلهة، البد ند�رو هلم 

سط، املسطرة، داt اح�ا ا�ذينا، قالها ق�ايî الس>يد الرئKس، ا�ذينا من الو 
صايف، ميل يتطور ". ميكن yلجنة ٔ�ن حتدث جلاÃ: "وكنقولو يف واXد املادة

هاذ اليش، واش داt اح�ا اyيل جNنا ند�روه يف هاذ البالد خصنا نصايبوه 
اكمل؟ ميل تبدا تدور هاذي، ٕاىل tن جنيو نعدلو القانون، هذا çري قانون 

هذا çري قانون  لو �ون اكن قانون تنظميي خصاتو مسطرة طويS .،îادي
Sادي، جنيو نعدلوه، ولكن �ليو املامرسة، Iٔنه راه دزÃ من واXد اليشء 

  .\ديد، هاذي خص الناس تقÂنع هبا
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ممثيل اIٔحزاب والنقاtت واJمتع املدين، : اكن هذاك املرسوم القدمي
غتبدا تدرس يف مؤمتر ملفات الناس، قلنا �ٓرا 
رفعو القمية دðل هاذ  !مؤمتر
دðل الناس مبواصفات حمرتمة، Iٔنه غتلكف بقضاð  12وند�رو فهيا  الهيئة

املواطنني واملواطنات، وçادي تؤ-ر يف احلياة العامة يف البالد دا�ليا 
دðل الناس،  12و�ارجNا، وٕاذن وقع ÆخÂيار وقع ÆخÂيار Sىل هيئة من 

   .راه شوية قريبة yلمÎلس اWس>توري، اشوية قريبة yلمÎلس اWس>توري
وµÒ، كنعاود نرتاجمك ند�رو واXد املرîX وجيربوا اyلÎان، ٕاىل كرثت 
عندمه املطالب م�ال يف òة اWار البيضاء راه الرئKس غيعني واXد املقرر 

" القضاة"وهاذوك  ولية وذاك املقرر �ي ٔديو ا�ميني،ويعني اyيل حتت املسؤ 
رث املطالب؟ واش �ي ٔديو ا�ميني، ميش>يو يبحثوا يف املوضوع، ولكن ميل hك

داt اح�ا الرشوة داS tامة عندÃ طالياÃ؟ راه Sاد قلتو ٔ�نه هذا واXد اليشء 
هللا خيليمك، ابغيتو تبقاو حمافظني Sىل التعديل دðلمك، . اyيل الْبُدو دðلو
  . اح�ا ما قابلينوش
  .السالم Sليمك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .ٕاذن، ٔ�عرض التعديل yلتصويت

  ::::ار الس>يد محمد دعيدSةار الس>يد محمد دعيدSةار الس>يد محمد دعيدSةار الس>يد محمد دعيدSةاملس�شاملس�شاملس�شاملس�ش
ٕاىل اكن الرتN، نقولو µ ٔ� س>يدي اح�ا ت�سحبو التعديل، ت�سحبو 

  .التعديل، ٔ� س>يدي، ٕاىل اكن الرتN، مايش مشلك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .tٕالجامع: ٕاذن، ٔ�عرض املادة كام \اءت

  .إالجامع: كام \اءت 20ٕاىل  7ٕاذن، املادة من 
لفريق الفNدرايل yلوXدة واWميقراطية، ورد ¡ش ٔهنا تعديل من ا 21املادة 

  .تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
التعديل دðلنا هو ٔ�ن �كون yلهيئة احلق يف التصدي التلقايئ، مايش 
حىت يت�ال Sلهيا، يه ?�ذ املبادرة Iٔن �ميكن م�ال Ëشوف �رب يف 

سؤو� �يف الص�افة م�ال، الص�افة امل .. الص�افة مايش من طبيعة احلال
شار الس>يد الرئKس، �ميكن ٔ�و عندها احلق شافÂو �يتطلب التد�ل، خصها 
hكون عندها املبادرة tش hكون عندها واXد الفعالية وواXد املردودية 

  .ومايش حىت يطلب مهنا، هذا هو التعديل دðلنا
  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .احلكومة تفضل

  

كومة، امللكف tلشؤون العامة كومة، امللكف tلشؤون العامة كومة، امللكف tلشؤون العامة كومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلالس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احل
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

  الس>يد الرئKس،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن، 

. Ã�ٔ راه اصعيب Sيل نبقى نقول µ ٔ� اليس الرماح ما اكي�ش ما اكي�ش
، 3املبادرة عندها راه دوزÃ املادة . ال خص نتفامهو اSالش كنتلكمو

تطلع ٔ�و Ëشوف يف  وعندها يف اWس>تور، حىت Xا\ة ما كمتنعها ٔ�هنا ميل
تد�ر التحري، Iٔنه اح�ا çري يف جمال التحري، ولكن ... إالSالم، ٔ�و ٔ�هنا، ٔ�و

ك�س>تعملوا واXد العبارة، مسحوا يل، كتقولوا يل الص�افة املسؤو�، يك 
ند�رو نصنفو هاذ اليش؟ ويك هاذ اJلس çادي يصنف املسؤول وçري 

يف يد هللا ذاك اليش والصالة  هللا S�ٔمل، ال،.. )le fait(اخلرب . املسؤول
  . Sىل النيب

شوف، نعم ٔ� اليس، احلدث، هاذ الهيئة ال Ëش>تغل ٕاال tحلدث، اك�ن 
ðك درÃ حىت yلناس .. Xدث، اكن يف الص�افة وال اكن ¡شاكية وال اكن

اyيل ما قاريي�ش، راه درÃ حىت yلناس اyيل ما قاريي�ش عندمه احلق جييو 
تكÂب ويقرر رئKس الهيئة Úسمع Òاك الس>يد، Iٔنه ويعلنوا بترصحي شفوي وي 

ما عندوش الوس>يt îش �كÂب، راه اك�ن يف النص كذµ حىت احلجج 
ٔ��، ميل  ð ،ل احلجج، ٕاىل ما عندوش مايش واج�ة، ولكنðوالو4ئق د
جتي تتلكم يل Sىل صفقات وتتلكم يل Sىل ٔ�مور �برية البد جتيب احلجج، 

ن اح�ا çادي نوليو يف الرشوة وما عرف�ش �ٓش Ã�ٔ؟ واش Iٔنه ختامصوا اجلريا
هللا هيد�مك، هللا . وا شوف çري �ٓش واقع يف املغرب، يش �يصور يش

  . هيد�مك، Ã�ٔ كنقول لمك ب ٔنه هاذ العملية راه عند الهيئة
  . شكرا

  .هاذ التعديل ما ميك�اش نق�لوه

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل yلتصويت
  ؛5= وافقونامل

  ؛16= املعارضون
  .26= املمتنعون

  .ما تبقي من إالجامع.. ٕاجامع: كام \اءت يف النص 21ٔ�عرض املادة 
  .إالجامع: S25ىل  22ٕاذن، املادة من 

ورد ¡ش ٔهنا تعديل من الفريق  26ال امسح يل، املادة .. ٕاذن، املادة
  .، تفضلالفNدرايل yلوXدة واWميقراطية، اللكمة XIٔد مقديم التعديل

  ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماحاملس�شار الس>يد عبد الرحمي الرماح
التعديل دðلنا يتعلق ب ٔن �كون من حق الهيئة ٔ�ن تطلع Sىل مجيع 
الو4ئق، وال ميكن ٔ�ن توا\ه tلرس املهين، Iٔن كثري ما ك�سمعو هاذ اyلغة 
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  .هذا هو التعديل. دðل الرس املهين
  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .اللكمة yلحكومة

ز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة ز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة ز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة ز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الو الس>يد الو الس>يد الو الس>يد الو 
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

Iٔنه هذا الفصل مرتبط هبذاك التعديل .. نفس املوقف اyيل ا�ذيناه يف
معاجل  –Sىل قو� هللا ٔ�كرب  –اIٓخر، ٔ�ما الرس املهين، راه معاجل يف هذا 

دفع ما ميك�ش لٕالدارة العمومNة ٔ�و املؤسسة العمومNة ت. يف هاذ النص
tلسري املهين ٔ�مام هذه الهيئة، راه اكينة يف مادة ٔ�خرى، ولكن هذا راه 

  .مرتبط هبذاك التعديل اyيل hرفض
  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .شكرا

  :ٕاذن، ٔ�عرض التعديل yلتصويت
  ؛5= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .26= املمتنعون

  :ٕاذن، ٔ�عرض املادة كام \اءت يف التصويت
  ؛42= املوافقون

  ؛5= املعارضون
  .ال X�ٔد: املمتنعون

  .إالجامع: 27ٕاذن، املادة 
  . ورد فهيا تعديل من طرف احلكومة 28املادة 

  .اللكمة yلحكومة، تفضلوا

الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة الس>يد الوز�ر املنتدب Wى رئKس احلكومة، امللكف tلشؤون العامة 
  ::::واحلاكمةواحلاكمةواحلاكمةواحلاكمة

نة، هذا يف احلقNقة çري جتويد النص، Iٔنه اyيل حصل هو كنا يف اyلج 
ويف ا�Iٔري توافق�ا Sىل واXد الصياçة، وهاذيك الصياçة يه اyيل \ات 

رمغ ٔ�نه عندÃ حتفظ Sىل هاذ املوضوع، ولكن يش tس ما .. هنا، كتقول
  . اك�ن

هذا ملا �يبلغ واXد ¡شاكية اكذبة، إالخوان يف اyلجنة قالوا ٕايوا �ليو 
ٕالخوان يف اyلجنة اشوية yلناس واXد احلرية، قلنا ما اك�ن tس، داروا ا

ٕاذا توصلت الهيئة يف مقررها ٕاىل ٔ�ن : "واXد الصياçة يه اIٓيت اyيل قداممك
الشاكية ٔ�و التبليغ اكن ¡سوء نية ٔ�و بقصد إالرضار، ميكن yلمترضر الرجوع 

، هاذي، "وفقا ملقÂضيات القوانني اجلنائية - hكÂب هنا  -ٕاىل القضاء 

ية، ما اك�ن çري القانون اجلنايئ، Æقرتاح، ٔ�وال ما عندÃش قوانني ج�ائ 
كنقرتحو Sليمك الصيغة اIٓتية بعد اس�شارة ا�تصني يف القانون يف اWواليب 

وفق مقÂضيات ال�رشيع "ند�رو " وفقا"احلكومNة، نبدلو هاذ الفقرة دðل 
، ال اليويم وال بعد çدا، ولكن ال�رشيع اجلنايئ "اجلنايئ اجلاري به العمل

  .بصفة مشولية
  .راشك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  ٕاذن، إالجامع؟
  .إالجامع: 43ٕاىل  29ٕاذن، ٔ�عرض املادة 

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÂه yلتصويت
املتعلق  113.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

  .tلهيئة الوطنية yلزناهة والوقاية من الرشوة وحمار�هتا
يتعلق  127.12تصويت Sىل مرشوع قانون رمق ن�Âقل y´راسة وال 

ب��ظمي ~نة حماسب معمتد وٕاXداث املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن، 
  .اللكمة yلحكومة

الس>يد ادرÚس اIٔزيم إالدرÚالس>يد ادرÚس اIٔزيم إالدرÚالس>يد ادرÚس اIٔزيم إالدرÚالس>يد ادرÚس اIٔزيم إالدرÚيسيسيسيس، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر ÆقÂصاد ، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر ÆقÂصاد ، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر ÆقÂصاد ، الوز�ر املنتدب Wى وز�ر ÆقÂصاد 
  ::::واملالية، امللكف tملواملالية، امللكف tملواملالية، امللكف tملواملالية، امللكف tملزيزيزيزيانيةانيةانيةانية

والسالم Sىل س>يدÃ محمد وSىل ¡سم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � والصالة 
  .�ٓ¼ وحصبه

  الس>يد الرئKس احملرتم،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 Ú127.12سعدين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك لعرض مقÂضيات مرشوع القانون 
املتعلق ب��ظمي ~نة احملاسب املعمتد وٕاXداث املنظمة املهنية yلم�اس>بني 

  .املعمتد�ن
وا يل، الس>يد الرئKس احملرتم، ٔ�ن ٔ�تقدم tلشكر وهبذه املناس>بة، امسح

اجلزيل Iٔعضاء اyلجنة املوقرة اليت سهرت Sىل دراسة هذا املرشوع، 
م�اقشة \د -رية، متك�ا من �اللها من جتويد  واكنت املناقشة يف احلقNقة

النص، وبطبيعة احلال هاذ النص ~م \دا Iٔنه �ريم ٕاىل حتديث إالطار 
 yلم�اسب املعمتد اÒي ينظم Xاليا مبرسوم، مرسوم القانوين واملؤسسايت

، وهاذ املرسوم بطبيعة احلال مل يوف هذه املهنة 1993فربا�ر  3صادر يف 
اyيل يه ~مة \دا، tعتبار ٔ�هنا حتافظ Sىل احلساtت دðل املقاوالت، 

  . وtلتايل Sىل شفافNهتا
اسب املعمتد Sىل س¦Nل املثال هاذ املرسوم اÒي اكن ينظم ~نة احمل

سابقا اكن ال يعرف Iٔtعامل املهنية اليت �زاولها احملاسب املعمتد، وال حيدد 
Æ لزتامات املرتتبة طرق ممارسة هذه املهنة، وبطبيعة احلال اكن ال حيدد

املهنة، ويه ~نة ~مة \دا tل�س>بة yل�شاط ÆقÂصادي  Sىل ممارسة هذه
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ينص Sىل Æلزتامات اليت يتحمت  ببالدÃ، ومع ذµ مل �كن هذا املرسوم
Sىل احملاسب املعمتد التقNد هبا، واكن ٔ�يضا ال يوحض املامرسات اليت ت��اىف مع 

  .مسؤوليات ؤ��القNات ~نة احملاسب املعمتد
لي�دد معايري القNد يف املنظمة  127.12وµÒ، \اء مرشوع القانون 

Kمت ٕا·شاؤها مبوجب هذا املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن، هذه املنظمة اليت س 
القانون، واليت س�سهر Sىل حسن تنظمي املهنة وت ٔطري املهنيني، وس>Öرس 
السلطة الت ٔدي¦Nة ٕازاء املهنيني ا�Òن ارhك�وا ٔ�خطاء ~نية، وtلتايل 

  :مفقÂضيات هذا املرشوع تتعلق ٔ�ساسا حول حماور ثالث
قوم هذا ٔ�ولها، هو تداراك yلخصاص التنظميي القامئ اليوم، س>ي -

املرشوع بتوضيح مسؤوليات واخÂصاصات احملاسب املعمتد بغرض ت ٔهيل 
~نة احملاس>بة وٕاSادة هيلكهتا وhكرÚس ~نKهتا وٕالزا~ا بتطبيق املعايري املهنية 

  املعمتدة يف القطاع؛
هيئة تؤطر ~نة احملاسب املعمتد Sىل شلك احملور الثاين، هو ٕا·شاء  -

عمتد�ن، يعهد ٕا�هيا مبهمة تنظمي املهنة وت ٔطري م�ظمة ~نية yلم�اس>بني امل 

  احملاس>بني املعمتد�ن؛
واحملور الثالث، هو حتديد رشوط ولوج ومزاو� ~نة احملاسب  -
  .املعمتد

وهكذا، فٕان هذا املرشوع حيدد رشوط محل صفة احملاسب املعمتد 
لÉٔشÏاص ا�Òن �زاولون Xاليا ~نة احملاسب، وا�Òن �ريدون ولوج هذه 

ملهنة، كام ٔ�ن هذا املرشوع حبمك ٔ�ن هذه املهنة اكنت م�ظمة مبرسوم، ا
وهناك مجموSة من املهنيني ا�Òن ميارسون اليوم، فقد تضمن هذا املرشوع 

س>نوات ابتداء من ?رخي دخول  5ٔ�حاكم انتقالية تنص Sىل م�ح ٔ�\ل 
ونية القانون Xزي التنفNذ �متكني املهنيني ا�Òن ال Úس>توفون الرشوط القان

الرضورية لولوج املنظمة من اجÂياز ام�Âان س>نوي yلكفاءة املهنية، واÒي 
  .س��ظم مقÂضياته مبوجب مرسوم

ٕاذن، تلمك، الس>يد الرئKس، الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
املتعلق ب��ظمي ~نة احملاسب املعمتد  127.12مقÂضيات مرشوع القانون رمق 

  .yلم�اس>بني املعمتد�نوٕاXداث املنظمة املهنية 
  .والسالم Sليمك ورمحة هللا تعاىل �راكته

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر

  . ٕاذن، التقر�ر وزع، ٔ�ظن
  .تفضل ..فرق اçIٔلبية

  ::::املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�املس�شار الس>يد عبد اyلطيف ٔ�معمعمعمعوووو
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء احملرتمني،
  السادة املس�شار�ن،

 ٔIمس فرق اt ،ي نعتربه ٔ�ودÒلبية، ٔ�ن ٔ�نوه ٕاىل تقدمي هذا املرشوع اç
ولقد جسلنا ٔ�ن هناك . لبنة ٕاضافNة، والقطاع املقاواليت يف Xا\ة مل�ة ٕاليه

ت ٔخرا يف ت ٔطري هذا القطاع حلاجÂه يف تنظمي حماس>بايت، وهناك hردد دام 
Sدة س>نوات، ولقد اكن ÆهÖم بت ٔطري ÆقÂصاد يف مس>توى معني، وما 

من م�ادرة ٕاىل تنظمي ~نة احملاس>بني واحملاس>بني املراق�ني، ولكن اجلنود  وازاه
ا�Òن يتولون يومNا هذا اJال مه كرث، فÂوسع جماهلم حبمك توسع احلا\ة 
وتوسع املقاو�، ف�قي اJال çري م�ظم، مما ٔ�صبح يثري الشكوك وÆهÖم 

  .والتخوفات، نظرا لغياب حتديد املسؤوليات
من ٔ�\ل ٕارضاء اخلواطر، من ٔ�\ل إالSالن عن  127.12م جفاء مرسو 

ٔ�ن هناك حماس>بني يقومون بوظيفة، وهاذ الوظيفة هبا Xا\ة اقÂصادية 
واملقاو�، ٕاال ٔ�ن هذا املرسوم مل يوف كام مسعنا ق�ل قليل من طرف الس>يد 
الوز�ر اÒي قدم املرشوع، µÒ اكن هناك رضورة مل�ة، ٔ�وال ٕالنصاف 

هذه املهنة، 4نيا محلا�هتم، 4لثا، لتنظميهم، رابعا ٕالدماòم يف حقل املنمتني ٕاىل 
املقاو� كفاSلني ٔ�ساس>يني مؤطر�ن ومساSد�ن لهذه املقاو�، وسادسا 
مكنتÎني كذµ يف حقل امليدان احملاس>بايت وما يرتتب عن ذµ من تعدد 

ÆقÂصاد  اخلدمات وتنوعها وhزايد دفع املقاو� ٕاىل التنظمي يف ٕاطار حماربة
  .çري املنظم

µÒ، فاملرشوع Úسعى ٕاىل تنظمي ~نة احملاس>بة من �الل احملاور 
الثالث اليت ذ�رÃ هبا الس>يد الوز�ر، ومعاجلة النواقص، خصوصا املمتثî يف 
غياب حتديد املهام املو�و� ٕاىل احملاس>بني، وكذµ رفع الت�دðت اليت ت�Âظر 

ر يف الرتسانة القانونية املتعلقة هبا لتنظميها هذه املهنة اليت تطلب ٕاSادة النظ
  .وضبط ممارساهتا وٕاعامل م�دٔ� احلاكمة اجليدة، وربط املسؤولية tحملاس>بة

فصحيح ٔ�ن ٕاىل Xد اIٓن هناك الك�ري من احملاس>بني �متلصون من 
مسؤولياهتم، خصوصا جتاه زبناهئم وجتاه كذµ إالدارات اجلبائية 

اسب موا�با ومساSدا ومسؤوال كذµ عن اIٓن س>يكون احمل. tخلصوص
  .ٔ�خطائه، Iٔن املقاو� ميكن ٔ�ن Ëس>تحمل ٔ�خطاء مساSدهيا

ف�ذ�ر يف هذا الباب ب ٔن ~نة احملاسب، وٕان اكنت يه hكون ~نة 
اعتيادية يف نظر العامة، ويه تنحرص يف نظر البعض يف مسك بعض 

ملقاو� السÎالت وفÂح وحرص وت��ع وتصحيح وإالرشاف Sىل حساtت ا
والهيئات اليت تلÎ ٔ ٕاىل �دماهتا، واليت ال hرتبط معها بعقد معل، فٕاهنا اليوم 

بعا مؤسساتيا، طابعا ~نيا مسؤوال ٔ�صبح خلدمات احملاسب املعمتد طا
م�ظام، وهو ما يعزز \انب املقاو� ويعزز كذµ الفضاء العام ÆقÂصادي 

  .اÒي hروج فNه املعامالت
رشوع ليؤطر وينظم املهنة، وفق رشوط مضبوطة ومن مت، \اء هذا امل 

وحمددة، حبيث ال جيوز Iٔي خشص محل لقب حماسب معمتد بعد اIٓن 
وممارسة هذه املهنة بصفة عشوائية، بل ٔ�صبحت ختضع ٕاىل رشوط 
وضوابط البد من اXرتا~ا، ٕاذ ال ميكن Ëسجيل يف قامئة احملاس>بني املعمتد�ن 

من توفرت فNه تp الرشوط، ٕاضافة ٕاىل امل�ش ٔة مبوجب هذا القانون ٕاال 
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رشوط ٔ�خرى جيب توفرها، �اصة مهنا وجوب توفر مس>توى معني من 
 ،ðان الت ٔهيل املهين املنظم س>نو�Âياز امÂالتعلمي ملامرسة هاته املهنة، واج
ٕاضافة ٕاىل املرونة اليت \اء هبا املرشوع، وtخلصوص فæ يتعلق tملراXل 

، وtلتايل "tحلقوق املك�س>بة" ال يمت املساس Æنتقالية اليت فÂحت حىت
فاملرشوع اعمتد مقاربة ٕانصافNة، متكن لك املنمتني ٕاىل هذه املهنة، خصوصا 
القداىم، من ٔ�ن �ðذوا ماكهنم مضن هذا التنظمي، خصوصا ملا فÂح 

  .Æلت�اق هبذه املهنة للك من ان�سب ٕا�هيا ملدة معينة
قشة \ادة ومس>تفNضة، ملا ¼ من وقد عرف مرشوع القانون هذا م�ا

ٔ�مهية وملا ¼ من ارتباط معيق Iٔt·شطة ÆقÂصادية دا�ل اJمتع، فاكنت 
جلنة املالية والتخطيط والتمنية ÆقÂصادية اعت�ت عناية �اصة هبذا 
املرشوع، من فÂح اس�شارات مع اكفة املهنيني من خمتلف الفرقاء، وتلقي 

هذه اIٔمور من ٔ�\ل ٕاجياد صيغ مالمئة Sدد من املقرتXات، ودراسة لك 
ذات طابع ٕانصايف، حىت ال يمت ٕاقصاء ٔ�ي واXد Úس>تحق ٔ�و الزتم 
ب ٔ�القNات وم�وليات هذه املهنة، مما مسح tلوقوف Sىل ÆخÂالالت 
والنواقص اليت اكن Úش>تيك مهنا امجليع، واحملاو� من ٔ�\ل احلد مهنا ٔ�و 

قدمت ¡ش ٔهنا يف هذا املوضوع Sدة إالتيان بعال\اهتا مضن هذا القانون، 
تعديالت، مت ق�ول العديد مهنا من ق�ل احلكومة، ويه تعديالت سامهت 
 îديدة قاب\ îX يف جتويد النص وسد بعض الثغرات اليت شابته ليخرج يف

  .yلتطبيق
فلKسÎل، ٕاذن، لهذه احلكومة ٔ�هنا التفÂت ٕاىل هذه الفVة اJمتعية 

يف اJال املقاواليت وÆقÂصادي  -كام قلت  - الشاسعة، واليت لها دور 
لتنظميها وٕادماòا يف حقل إالنتاج ¡شلك �رد لها Æعتبار، وميكهنا و�رخس 

  .لها ماكنة دا�ل اJمتع
واعتبارا للك ذµ، فٕان فرق اçIٔلبية دمعت هذا املرشوع، وسامهت 

  .ةيف حتس�Kه وٕاغنائه م�ذ البداية، ؤ�هنا س>تصوت Sليه يف هذه اجللس
  .وشكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  .ٕاذن، اللكمة عند فرق املعارضة، تفضل

  ::::املس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عاملس�شار الس>يد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  .¡سم هللا الرمحن الرحمي
  الس>يد الرئKس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  الس>يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

قانون رمق Úرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل tمس فرق املعارضة يف ٕاطار م�اقشة 
يتعلق ب��ظمي ~نة احملاسب املعمتد وXtٕداث املنظمة املهنية  127.12

yلم�اس>بني املعمتد�ن، فهو يف احلقNقة مرشوع هيدف ٕاىل ٕاSادة تنظمي هذه 
املهنة من �الل معاجلة النقائص املمتثî يف غياب حتديد املهام املو�و� 

وموانع اIٔهلية واIٔحاكم yلم�اسب املعمتد وطرق مزاو� املهنة والواج�ات 
والعقوtت، وذµ عن طريق حتديث القانون إالطار القانوين واملؤسسايت 

الصادر س>نة  y2.9.837لم�اسب املعمتد، اÒي ينظمه Xاليا املرسوم رمق 
  .، واÒي مل يعد يالمئ ويوا�ب التطورات اليت عرفهتا ~نة احملاس>بة1993

Sىل ٔ�نظار جملس>نا اليوم وSىل هذا اIٔساس، فاملرشوع املعروض 
يُعرف ~نة احملاسب املعمتد ¡شلك دقNق وواحض، وحيدد رشوط القNد يف 
جسل املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن، tٕالضافة ٕاىل قواSد التنظمي 
وال�س>يري، كام ينص فæ خيص الصالحNات Sىل ٔ�ن املنظمة املهنية 

N¦لم�اس>بني املعمتد�ن متارس السلطة الت ٔديy ك�واhن ار�Òة ٕازاء املهنيني ا
ٔ�خطاء ~نية ٔ�و مل حيرتموا اIٔحاكم ال�رشيعية والتنظميية امللزم هبا ٔ�عضاء 

  .املنظمة
كام Xدد كذµ معايري احلفاظ Sىل احلقوق املك�س>بة، وتضمن ٔ�حاكما 
انتقالية ختص التقNيد يف املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن tل�س>بة 

  .ارسون Xاليا ~نة احملاس>بة بصفة حرةyلمهنيني ا�Òن مي
وSىل العموم، فهذا املرشوع قانون حظي tهÖم tلغ من طرف فرق 

ٔ�ية �ٓفاق لتنظمي ~نة : "املعارضة، اليت نظمت ¡ش ٔنه يوما دراس>يا بعنوان
 13بتارخي " 127.12احملاسب املعمتد tملغرب يف ظل مرشوع قانون رمق 

هيئة اخلرباء  الهيئات املمثy îلمهنة، مهنا ، عرف مشاركة مجيع2015ينا�ر 
احملاس>بني وهيئة احملاس>بني املعمتد�ن والت�س>يقNة الوطنية مجلعية ~نيي 
احملاس>بة، ٕاىل çري ذµ، وتوج بصياçة مالحظات وتوصيات شلكت \انبا 

  .~ام من التعديالت اجلوهرية اليت مت ٕاد�الها Sىل هاذ مرشوع قانون
اÒي SربÃ عنه دا�ل جلنة املالية واملواقف اليت وا·سÎاما مع املوقف 

Sرب عهنا زماليئ، السادة املس�شارون يف فرق املعارضة، فٕان الق�اSة اليت 
تبلورت Wينا من موقع املعارضة البناءة واملسؤو� يه ٔ�ن نصوت Sىل هذا 

  .املرشوع قانون كام Sدل tٕالجياب
  .وشكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  .لفNدرايل، تفضلالفريق ا

  ::::املس�شار الس>يد العريب X¦املس�شار الس>يد العريب X¦املس�شار الس>يد العريب X¦املس�شار الس>يد العريب X¦يشيشيشيش
  .شكرا الس>يد الرئKس

  السادة الوزراء،
  الس>يدات والسادة املس�شار�ن،

Úرشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل tمس الفريق الفNدرايل yلوXدة واWميقراطية مبناس>بة 
يتعلق ب��ظمي ~نة حماسب معمتد  127.12م�اقشة مرشوع قانون رمق 

  .yلم�اس>بني املعمتد�ن وXtٕداث املنظمة املهنية
لقد اكنت لنا فرصة ٔ�ثناء م�اقشة هذا املرشوع لالس>Öع ٕاىل وòات 
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النظر ا�تلفة، مما مك�نا من بلورة رؤية واحضة حو¼، �اصة فæ يتعلق 
ب ٔمهية تنظمي جمال احملاس>بة اÒي عرف تطورا �بريا يف الس>نوات ا�Iٔرية من 

والوقوف ٔ�يضا Sىل ٔ�و\ه القصور اليت ٔ�\ل موا�بة تطور ÆقÂصاد املغريب، 
املنظم yلمهنة، وSىل الت ٔخر  1993تعرتي مقÂضيات املرسوم الوزاري لس>نة 

اÒي تعرفه بالدÃ يف جمال مسا�رة وموا�بة تطور تنظمي ~نة احملاس>بني 
  .املعمتد�ن، مقارنة مع بعض اWول اليت سارعت ٕاىل تنظمي هذه املهنة

  الس>يد الرئKس،
ٔ�ن مرشوع القانون املتعلق ب��ظمي ~نة حماسب معمتد  ٕاننا نعترب

S�ٔد مبشاركة احملاس>بني املعمتد�ن  وXtٕداث هيئة yلم�اس>بني، اÒي
وtس�شارة مع هيئة اخلرباء احملاس>بني، س>ميكن من تق�ني وتنظمي م�ظومة 
احملاس>بة tملغرب بصفة Sامة وحتديد رشوط الولوج ٕاىل ~نة احملاس>بة 

ية والتجربة املطلوبة، فضال عن تنصيصه Sىل فرتة انتقالية واملؤهالت العلم 
ٕالعطاء الفرصة مجليع املهنيني ا�Òن ميارسون احملاس>بة tملغرب ل�سوية 
وضعيهتم yلولوج ٕاىل هيئة احملاس>بني املعمتد�ن اليت س>ت�دث مبقÂىض هذا 
القانون، كام ٔ�ن املرشوع س�Kظم طريقة مسك احلساtت وÆس�شارات 

N¦شلك الرضيË دة املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليتSة وطريقة مسا
العصب الرئKيس يف ·س>يج ٕانتاج�ا الوطين، فضال عن تق�ني مشهد 
احملاس>بة، Sىل اعتبار ٔ�ن التنظمي احلايل نظم فقط تدقNق احلساtت 

  .ومراجعهتا
  الس>يد الرئKس،

تعديال Sىل هذا املرشوع، جتاوبت  28لقد اقرتح�ا Sىل احلكومة 
تعديل، و
متىن ٔ�ن Úسهم هذا القانون يف حتديث وعرصنة  14حلكومة مع ا

الرتسانة القانونية، �اصة تp املتعلقة tحلاكمة اجليدة وربط املسؤولية 
tحملاس>بة يف ٕاطار تفعيل دس>تورÃ، ؤ�ن Ëسهم ٔ�يضا يف hكرÚس مصداقNة 

وماكتب الهيئة، ؤ�ن Úسد الفراغ ال�رشيعي اÒي Sانت م�ه ~نة احملاس>بة 
اخلربة احملاس>باتية، كام ن ٔمل من هذا القانون ٔ�ن يقطع مع الفوىض اليت تعرفها 
مزاو� ~نة حماسب، ؤ�ن ميكن من املسامهة يف الت ٔطري ÆقÂصادي y´فع 

Ãلبناء التمنوي ببالدt مامIٕٔاىل ا .  
  .شكرا الس>يد الرئKس

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  :مواد املرشوع ٕاذن، ن�Âقل ٕاىل التصويت Sىل
  .إالجامع: 104من املادة اIٔوىل ٕاىل املادة 

  .إالجامع: ٕاذن، ٔ�عرض مرشوع القانون �رمÂه yلتصويت
يتعلق  127.12ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل مرشوع قانون رمق 

  .ب��ظمي ~نة احملاسب املعمتد وXtٕداث املنظمة املهنية yلم�اس>بني املعمتد�ن
املقالع، فقد \اء هناك طلب حسب مرشوع  ٕاذن، tل�س>بة لقانون

القانون من \دول اIٔعامل وٕار\ائه ٕاىل \لسة معومNة من رئKس الفريق 
  .اWس>توري، كنظن ما اك�ن ٕاشاكل

يوافق  83.14ن�Âقل ٕاىل اWراسة والتصويت Sىل مرشوع قانون رمق 
 10يف  ورمNناابتمبوج�ه Sىل االتفاق يف مNدان التعاون العسكري املوقع 

. بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية 2006فربا�ر
  .تفضل.. اللكمة yلحكومة

  ::::الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدين
لو مسحمت، الس>يد الرئKس، هاذ ÆلÖس دðل حسب النص املربمج 

 صورة احليNtات اليت دðل املقالع çري اعطيوÃ احليNtات، احلكومة hكون يف
  . Sىل ٔ�ساسها حصل هذا الطلب واملرجعية القانونية لهاذ إالر\اع

  .شكرا

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
tل�س>بة yلحيNtات، هناك طلب وضع، احبال الطلب دðل التعديل 

  : احلكويم، وضع
  ٕاىل الس>يد رئKس جملس املس�شار�ن"

مNة yل�رشيع طلب حسب مرشوع قانون من \دول ٔ�عامل اجللسة العمو 
  .ٔ��ريل 21يوم الثال4ء 

  سالم ?م بوجود موالÃ إالمام؛
امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بلغمك �كÂايب هذا، الس>يد الرئKس احملرتم، ٔ�ن فريق 

يتعلق  27.13إالحتاد اWس>توري يطلب حسب مرشوع قانون رمق 
tس>تغالل املقالع من \دول ٔ�عامل اجللسة العمومNة ا�صصة yل�رشيع ليومه 

لعدم توصل ٔ�عضائه ب�سخ من تقار�ر اyلجنة  2015ٔ��ريل  21ء الثال4
ا�تصة دا�ل اIٓ\ال املنصوص Sلهيا tلنظام اWا�يل yلمÎلس، وهو ما 

  .190و 128يعد خرقا مسطرð وخمالفة رصحية yلامدتني 
وSليه، وحىت حنصن ٔ�عامل جملس>نا املوقر من لك شائبة قد تطالها جراء 

�يل، وحىت 
كفل Iٔعضاء اJلس حقهم يف Sدم اXرتام النظام اWا
Æطالع Sىل مضامني التقر�ر مبا ميكهنم من رشوط املناقشة الهادفة 
والسلمية yلنصوص احملا� Sىل اجللسات العمومNة، فٕانين ٔ�\دد لمك طلب 

ٕاىل  27.13فرق Æحتاد اWس>توري ٕار\اء البت يف مرشوع قانون رمق 
  .\لسة معومNة الحقة

  ".الرايض ٕامضاء ٕادرÚس
  .تفضل

  ::::الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدين
  .شكرا الس>يد الرئKس

يفهم من املراسî ٔ�ن احليNtة الرئKس>ية هو Sدم توزيع التقر�ر، لكن 
  احلكومة عندها التقر�ر، توصلت به، çري فقط توضيح، ما اÒي حصل؟
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  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
Sليك يف الرسا�، وجرت العادة ٔ�نه، طبقا yلنظام اyيل حصل Ã�ٔ قريتو 

اWا�يل، ٔ�ي رئKس فريق �يطلب إالر\اء ٔ�و هذا ك�س>تجبو لو، Sادي 
  . \دا، هذا Sادي \دا

ٕاذن، tل�س>بة لالتفاقNات دðل التعاون العسكري، اللكمة yلحكومة 
لتقدمي مرشوع االتفاقNة، وٕاذا امسحتو ميكن لنا ندوزو االتفاقNات اكملني 

  . دقة وXدة
  نعم؟

  ::::املس�شار الس>يد محمد اIٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اIٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اIٔنصارياملس�شار الس>يد محمد اIٔنصاري
  .املدرسة الوطنية، الس>يد الرئKس

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
ٕايه، امسح .. قانون املدرسة الوطنية حسب من طرف احلكومة نعم؟

  ...يل، حNث ما عندÚش اهناð، املهم

  ::::الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدين
  .امل املعدل ما فهيش\دول اIٔع

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  ...يف ندوة الرؤساء

  ::::الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الربملان واJمتع املدين
  . \دول اIٔعامل املعدل اyيل Ëسلمناه ما فهيش هذاك القانون

  .شكرا الس>يد الرئKس

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
ðه تفضلال.  

  ::::الربملان واJمتع املدينالربملان واJمتع املدينالربملان واJمتع املدينالربملان واJمتع املدينالس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع الس>يد الوز�ر امللكف tلعالقات مع 
  .شكرا الس>يد الرئKس

  الس>يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
 130.14يطيب يل ٔ�ن ٔ�تقدم بني ٔ�يد�مك بتقدمي مرشوع القانون رمق 

يف  املوقع بتاورمNنااملوافق مبوج�ه Sىل االتفاق يف مNدان التعاون العسكري 
وحكومة امجلهورية إاليطالية،  بني حكومة اململكة املغربية 2006فربا�ر  10

واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب، هيدف ٕاىل تقوية التعاون 
العسكري والتقين من �الل ٕاقامة �رامج مشرتكة yلبحث وتطو�ر وٕانتاج 
املعدات واòIٔزة اWفاعية وكذµ اWمع املتبادل واس>تغالل القدرات العلمية 

  . ب´�نوالتق�ية والصناعية بني ال 
يوافق مبوج�ه Sىل مذ�رة التفامه والتعاون  14.65ٔ�ما املرشوع رمق 

مارس  12( 1435جامدى اIٔوىل  10اIٔمين والت�س>يق، املوقعة مبرا�ش يف 
بني وزاريت اWا�لية tململكة املغربية ومملكة البحر�ن، واحملال ) 2014

حفة اجلرمية كذS µىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب، �ريم ٕاىل ماك
  . �اكفة ٔ�شاكلها ورفع كفاءة اòIٔزة اIٔم�ية وحتسني ٔ�داهئا yلمهام املنوطة هبا

املوافق مبوج�ه Sىل اتفاقNة التعاون يف جمال  49.14ٔ�ما املرشوع رمق 
بني  2014فربا�ر  18حماربة اجلرمية املنظمة وإالرهاب، املوقع بربو�س>يل يف 

لكة بلجياك، واحملال كذS µىل جملس حكومة اململكة املغربية وحكومة مم
املس�شار�ن من جملس النواب، فرييم ٕاىل التعاون بني الب´�ن من ٔ�\ل 
الوقاية واملتابعة والتصدي yلجرامئ هبدف القضاء Sىل ٔ�شاكل اجلرامئ 
إالرهابية املهددة Iٔمن الب´�ن يف ٕاطار اXرتام ال�رشيعات اجلارية يف لك 

  .ب´
، املوافق مبوج�ه Sىل اتفاقNة التعاون 45.14لق رمق مرشوع القانون املتع

بني حكومة اململكة  2014مارس  11يف اJال اIٔمين املوقعة يف الرtط يف 
املغربية وحكومة دو� قطر، واحملال Sىل جملس املس�شار�ن كذµ من 

، فهيدف ٕاىل التعاون بني الب´�ن يف جمال تبادل املعلومات جملس النواب
اIٔم�ية والف�ية والتق�ية Iٔ\ل م�ع وماكحفة اجلرمية �اكفة ٔ�شاكلها، واخلربات 

وكذا يف جماالت التعلمي والتدريب والزðرات yلمعاهد واللكيات واملؤسسات 
  .التابعة لوزارة اWا�لية واòIٔزة اIٔم�ية يف � الب´�ن

 املوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع يف الرtط 40.14مرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربية ومملكة اIٔرايض املنخفضة ¡ش ٔن  2013ماي  21يف 

نظام قواهتام، واحملال كذS µىل اJلس من جملس النواب، فرييم ٕاىل 
حتديد نظام قوات لك طرف ٔ�ثناء ٕاقامهتا فوق hراب X�ٔد الطرفني يف ٕاطار 

  .طةٔ�·شطة التعاون املقررة بصفة مشرتكة، وكذا رشوط تنظمي هذه اIٔ·ش
يوافق مبوج�ه Sىل االتفاق املوقع  41.14ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق 

بني حومة اململكة املغربية وحكومة اململكة  2013ش>ت�رب  t16لرtط يف 
املت�دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا الشاملية ¡ش ٔن نظام قواهتام واWمع املتبادل، 

دف كذµ لت�ديد واحملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب، وهي
نظام قوات لك من الطرفني ٔ�ثناء ٕاقامهتا فوق hراب X�ٔد الطرفني يف ٕاطار 
ٔ�·شطة مشرتكة، وكذا املسؤوليات واملبادئ املتعلقة بقNادة الÖر�ن ؤ�·شطة 
التدريب، كام حيدد معايري ؤ�نواع ومس>توðت وطرق اWمع املمنوXة Wو� 

بصفة مؤقÂة من �الل الÖر�ن إالقامة يف القوات املسل�ة املن�رشة 
واIٔ·شطة املشرتكة، وذµ مبناس>بة انعقاد اyلجنة العسكرية املشرتكة ٔ�و 

  .�الل اجÖع القNادة العامة
  .شكرا لمك

  ::::الس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسةالس>يد رئKس اجللسة
  . شكرا

  . ٕاذن وزع ؟وزع ..مقرر اyلجنة
الفريق الفNدرايل، . فرق املعارضة، ما اكي�ش.. اللكمة عن فرق اçIٔلبية

  . ا اكي�شم
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مجعها   .إالجامع: ٕاذن، ن�Âقل ٕاىل التصويت Sىل مواد االتفاقNات ب ٔ
  : ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Sىل هذه مشاريع القوانني

 41.14و 40.14و 45.14و 49.14ورمق  65.14ورمق  83.14رمق 
العسكري املوقع بتاورمNنا يف يوافق مبوجهبا Sىل االتفاق يف مNدان التعاون 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة امجلهورية إاليطالية، 2006 فربا�ر 10
يوافق مبوج�ه Sىل مذ�رة التفامه  65.14 وكذµ مرشوع قانون االتفاقNة

  ى ــوالتعاون اIٔمين والت�س>يق املوقعة مبرا�ش وكذµ املوقعة بربو�س>يل وSل

تفاق املوقع اتفاقNة التعاون يف اJال اIٔمين املوقعة tلرtط، وكذµ اال
بني  2013س¦مترب  t16لرtط، و�ٓخر اتفاق االتفاق املوقع tلرtط يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة املت�دة لربيطانيا العظمى وٕا�رلندا 
احملال Sىل جملس املس�شار�ن من جملس .. الشاملية ¡ش ٔن نظام قواهتام واWمع

  .النواب
  . تفاقNاتٕاذن، وافق اJلس Sىل هذه اال

        ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


