
شارن  ائيةورة ا –مداوالت جملس املس   ست

1 

 )2021 مارس 05( 1442 رجب 21

 634 اجللسة رمقحمرض 

 ).م2021 مارس 05(هـ 1442 رجب 21 امجلعة: التارخي
ن شامشالسيد : الرئاسة شارن، عبد احلكمي  س جملس املس   .رئ
ت ة  عرشةٔربع : التوق قة، ابتداء من السا قة عرشة  احلاديةدق ق وا

ااخلامس والعرشن   .صبا
ٔعام ىل :لدول ا راسة والتصويت    :ا

متمي القانون رمق  10.21قانون رمق مرشوع  -  57.11يقيض بتغيري و
اء واستعامل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ابية  نت الل امحلالت  ة  وسائل االتصال السمعي البرصي العموم

ائية؛ ستف   و
املتعلق  9.97يقيض بتغيري والقانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  -

لواحئ مبدو  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت ابية اخلاصة نة  نت
  .لغرف املهنية

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

شار  ن شامشالسيد املس لس، عبد احلكمي  س ا   :رئ
  سم هللا الرمحن الرحمي

رشيع اليت خيصصها ارشة جللسة ال راسة والتصويت  ٔمر م جملسنا 
ل قليل ٔمني يف لكمته ق هيا السيد ا ٔشار ٕا   .ىل مشاريع القوانني اليت 

ٔعامل  دول  ني يف  اقشة مرشوعي القانونني املدر ل الرشوع يف م وق
س  لشكر اجلزيل للك من رئ لس  مس ا ٔتقدم  ٔن  ٔود  هذه اجللسة، 

ات الرتابي لية وامجلا ا ٔعضاء جلنة ا ر و ٔساسية ولسيد وز ات ا ة والب
راسة املعمقة  ل ٕاغناء ا هودات اليت بذلوها مجيعا يف س ىل ا لية  ا ا

ٔعامل جملسنا اليوم دول  ني يف    .لنصني املدر
ىل  راسة والتصويت  ٔسهتل هذه اجللسة  مرشوع قانون رمق "و

متمي القانون رمق  10.21 ابية املتعلق  57.11يقيض بتغيري و نت لواحئ 
اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي  ستف العامة ومعليات 

ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    ."العموم
لحكومة لتقدمي مرشوع القانون املذ ٓن    .ورٔعطي اللكمة ا

ر احملرتم تفضل   .السيد الوز

لية ا ر ا يت، وز   :السيد عبد الوايف لف
س احملرتم،السيد    الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل جملسمك املوقر مرشوعي قانونني يتعلقان  ٔعرض  ٔن  رشفين 
ابية العامة املزمع ٕاجراؤها  نت ٕالجراءات التحضريية لالستحقاقات 

لك من ٔمر    :الل السنة اجلارية ويتعلق ا

مت 10.21مرشوع قانون رمق  -  57.11مي القانون رمق يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ائية؛ ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    االتصال السمعي البرصي العموم

املتعلق  9.97يقيض بتغيري والقانون رمق  11.21ومرشوع قانون رمق  -
ت وتنظمي مراجعة است  ا نت ابية اخلاصة مبدونة  نت لواحئ  ائية 

  .لغرف املهنية

لسيدات  رب  ٔ ٔن  ٔود يف البداية  ني،  ل تقدمي مضامني املرشو ق
ات  ات الرتابية والب لية وامجلا ا ٔعضاء جلنة ا شارن  والسادة املس
ىل مشاركهتم الفعا وإالجيابية يف ٕاغناء  ٔساسية عن جزيل الشكر  ا

اد وم  شلك  ن النقاش  ور ني املذ سؤول حول التدابري الواردة يف املرشو
راسهتام لجنة    .الل اجللسة اليت خصصهتا ا

رية اليت بذلها السيد  هودات الك ٔشيد  ٔغتمن هذه املناسبة،  كام 
ٔشغال  ل توفري املناخ املالمئ  وحسن تدبريه  ٔ لجنة من  س ا رئ

لجنة   .ا
ه بصادق ٔتو س  ويف نفس السياق،  لسيد رئ نان  م مشاعر 

ري  ىل تفهمهم الك لجنة  ٔعضاء ا شارن  لجنة ولسيدات والسادة املس ا
لهيام،  ملوافقة  ر والتعجيل  ني السالفي ا لمرشو ايل  ستع لطابع 
ة  داد الهيئة الناخ ٕ اعتبارا لطابعهام إالجرايئ والعميل ولكوهنام يتعلقان 

د الوطنية والهيئة الناخ  سا ي س ٔمر ا ٔقرب وقت ممكن، ا ة املهنية يف 
الستحقاقات  ية والتوارخي املالمئة اخلاصة  يار اجلدو الزم ىل اخ

ابية املق   .نت
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔمام جملسمك املوقر  رشف بعرضهام  ٔ ن  ٕان مرشوعي القانونني ا

ىل يندر  ٔيضا  شمتل   ، اكم ابية م ظومة انت مشاريع قوانني  4ان مضن م
ٔعضاء جمالس  اب  نت ستحقاقات املق اخلاصة  ٔطري  تنظميية لت
شاور  ل دهام  ات الرتابية وجمليس الربملان والغرف املهنية، كام مت اع امجلا

لني السياسيني مبختلف مشارهبم، وفق مقاربة  ىل احلوار مع اكفة الفا قامئة 
ق التوافق حول اكفة  ي مكن من حتق املمثر والنقاش البناء، اليشء ا

  .إالجراءات الواردة فهيام
سبة ل متمي القانون  10.21مرشوع قانون رمق "ـ ل ي يقيض بتغيري و ا

اء واستعامل  57.11رمق  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ابية وسائل االتصا نت الل امحلالت  ة  ل السمعي البرصي العموم
ائية ستف ىل "و شمتل  ٔهنا جتويد  4، فٕانه  ٔساسية، من ش ٕاجراءات 

ديدة ضيات  هنا مع ٕادراج مق ٔحاكم احلالية وحتس   .ا
ابية  نت لواحئ  ة ضبط مسطرة حتيني ا ٔول من  يتو إالجراء ا

ت اجلزئية ا نت ٔو النيابية، وروم من  العامة مبناسبة  ٔو اجلهوية  امجلاعية 
لواحئ  ائية  ست ٔخرى وضع ٕاطار قانوين دامئ ٕالجراء املراجعة  ة 



شارن  ائيةورة ا –مداوالت جملس املس   ست

2 

 )2021 مارس 05( 1442 رجب 21

ة ٕاىل استصدار نص  ة دون احلا ٔوتوماتيك ة  ف ك ابية العامة  نت
ت  ا ٔو انت ٔو اجلهوية  ت العامة امجلاعية  ا رشيعي مبناسبة التحضري لالنت

  .لنوابٔعضاء جملس ا
ورا،  ٓلية متكن الشباب، ٕا وذ ٔما إالجراء الثاين فهيدف ٕاىل ٕاقرار 
ٔول مرة من  لتعريف إاللكرتوين  ىل بطاقهتم الوطنية  ن حصلوا  ا
ابية العامة، عن طريق ٕالزام السلطة إالدارية  نت لواحئ  سجيل يف ا ال

ورة سمل البطاقة املذ ٔو شاب  ٔول مرة واستوىف  احمللية، بدعوة لك شابة 
ابية، ٕاىل تقدمي طلب  نت لواحئ  د يف ا ري مق الرشوط املطلوبة قانو و

د ٔو املقاطعة اليت يقمي فهيا هق ة    .يف الحئة امجلا
ابية، وريم ٕاىل رفع  نت محل  خبصوص إالجراء الثالث، فٕانه يتعلق 

مل اململ سبة الستعامل  ل اليا  ليه  شيد الوطين املنع املنصوص  كة وال
ات  ج ات اليت حتتضن  ة يف القا والصورة الرمسية جلال امل املث
ربت عنه  ابية، وذ جتاو مع مطلب ملح،  نت محلالت  املتعلقة 

ٔحزاب السياسية   .ا
سعى ٕاىل توسيع جمال معل صندوق  ٕالجراء الرابع، فٕانه  ف يتعلق 

شجيع متثيلية ال  مع ل اميل املشاريع ا ىل  اليا  رص جما  ي يق ساء، ا
شمل  رشيعية، ل ت امجلاعية وال ا النت س والتوعية املرتبطة  والتحس
هتا،  ات الرتابية مبختلف مستو ت جمالس امجلا ا نت االت املرتبطة  ا

ٔربعة ٔصنافها ا ت الغرف املهنية ب ا نت ات املتص    .وكذا القطا
س احملرتم،السيد ال   رئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سبة ل ي يقيض بتغيري القانون رمق  11.21مرشوع القانون رمق "ـ ل ا

ابية  9.97 نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت املتعلق مبدونة 
ٔساسني"لغرف املهنية ن    :، فٕانه يتضمن ٕاجراء

ٔول، فٕان  ساء يف ٔما إالجراء ا متثل يف ضامن متثيلية ال ه  الغاية م
ق ذ رشيعية لتحق ٓلية    .الغرف املهنية، عن طريق ٕاقرار 

ىل ختصيص  ،يف هذا إالطار ة  لغرف الفالح سبة  ل فٕانه ينص 
ن  ىل إ مقعد ٔعضاهئا  دد  زيد  لغرف اليت ال  دة  30ثنني  عضوا، مع ز

د عن لك  لغ 10مقعد وا سبة  ل ٔعضاهئا ٔعضاء  دد  اوز  رف اليت يت
  ؛عضوا 30

ة التقليدية  ة واخلدمات وغرف الصنا ارة والصنا ف يتعلق بغرف الت
ساء يف لواحئ الرتشيح من  ىل دمج ال وغرف الصيد البحري، فٕانه ينص 

ىل  شمتل  رشيح  ع لك الحئة  تابعة ملرتحشني من نفس  3الل م ٔسامء م
اء احلا اليت ست س،  د اجل ٔ  قد يتعذر فهيا وجود مرتحشني من 

سني   ؛اجل
رشيعي لتنظمي مراجعة  ٔساس ال ضع ا خبصوص إالجراء الثاين ف
لغرف  ت املق  ا ابية املهنية استعدادا لالنت نت لواحئ  ائية  است
ديد التوارخي  ىل مرسوم لت ا  ة لها وإال ال اكف ٓ املهنية، مع ختصيص 

لها،  ٔحزاب السياسية يف احلصول، بطلب اخلاصة مبرا كام يقر حق ا
لواحئ املهنية احملصورة بصفة هنائية، قصد استعامل  ىل مستخرج من ا مهنا، 

لها ٔ حت من  ابية اليت م نت لغاية    .املعطيات املتضمنة فهيا 
شارون احملرتمون، يه  س والسيدات والسادة املس تلمك، السيد الرئ

لس املوقرٔمه مضامني مرشوعي ال ىل ا   .قانونني املعروضني 
ادة الرشيدة لصاحب  ري بالد ومناهئا حتت الق ه  ا هللا ملا ف وفق

ٔيده   .اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و
ليمك   .والسالم 

س   :السيد الرئ
ر احملرتم لسيد الوز   .شكرا 

لجنة املرتبط هباذ مرشوع القانون فقد مت  سبة لتقرر ا توزيعه يف ل
ة وحىت يف صيغته إاللكرتونية    .صيغته الورق

لجنة واش اكينة رضورة لتقدميه؟  ٔل السيد مقرر ا   ٔس
  .شكرا ،وزع

لسيدات والسادة رؤساء الفرق  سبة  ل لمناقشة  ٓن منر  طيب، ا
ليه  ل يف ٕاطار احلزي الزمين املتفق  ات عندمه اكمل احلرية يف التد مو وا

ع ندو  وبةيف اج هلم مك الت د ٔو تقدمي املدا   .ة الرؤساء 
ٔصا واملعارصة - وبة :فريق ا ا مك ش  ....غيقد هاذ اليش لكه 

  ؛ندرجوه يف حمرض اجللسة
دة والتعادلية - لو ستقاليل  لفريق  سبة  وبة :ل   ؛تقدموها مك
وبة :فريق العدا والتمنية -   ؛يقدموهنا مك
  ؛ليشءنفس ا :الفريق احلريك -
شرتايك -   ؛نفس اليشء :الفريق 
  ؛نفس اليشء :حتاد العام ملقاوالت املغرب -
لشغل - حتاد املغريب    ؛نفس اليشء :فريق 
ستوري - عي( الفريق ا ج ميقراطي  ستوري ا نفس  ): ا

  ؛اليشء
ة الك - لشغل نفدراليةو الك( نفدراليةو مجمو ميقراطية    ؛نفس اليشء ):ا
ٔمعوال - ش :يس    .ما اكي

ىل مواد مرشوع هاذ القانون لتصويت  قل واحلا هذه    .طيب، ن

ٔوىل ٔحاكم املواد  :املادة ا متمي  من  118املكررة و 30و 30املتضمنة تغيري و
  .57.11القانون رمق 

  .إالجامع: املوافقون
ن الش نبقى نقول لمك املعارضون واملمتنعون ٔنه إالجامع ما اك   .مبا 

ٔحاكم املادة  :2ادة امل سخ  رمق املكررة مرتني من القانون  30املتضمنة ل
ديدةوت 57.11 ٔحاكم    .عويضها ب

  .إالجامع: املوافقون
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متمي القانون رمق  :3املادة    .لقسم السادس مكرر 57.11املتعلقة ب
  .إالجامع: املوافقون

ٔول املكرر من القسم الرا :4املادة  سخ اجلزء ا بع من القانون رمق املتضمنة ل
ت 9.97 ا نت   .املتعلق مبدونة 

  .إالجامع: املوافقون

ٓن  لتصويتطيب، ا ه  رم   :ٔعرض مرشوع القانون 
  .إالجامع: املوافقون

ىل  شارن   10.21مرشوع القانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
متمي القانون رمق  ابية ال 57.11يقيض بتغيري و نت لواحئ  عامة املتعلق 

ة  اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف ومعليات 
ائية ستف ابية و نت   ."الل امحلالت 

ىل مرشوع  راسة والتصويت  اهزن لالنتقال  كونو  ادي  وهكذا 
املتعلق مبدونة  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  11.21القانون الثاين رمق 

ت وتنظمي م ا لغرف نت ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  راجعة است
  .املهنية

لنصني معا، ٕاذن  لو دار التقدمي  ر يف اللكمة د ٔن السيد الوز فهمت ب
الش ن  سمل  ..ما اك ل الفرق  الت د ا وكتابيا، املدا التقرر وزع ورق

وبة لتضميهنا يف حمرض هذه اجللسة   .كذ مك
ىل موا ٔمر ٕاىل التصويت    .د هذا املرشوعو

ٔوىل ٔحاكم املادة  :املادة ا سخ  املتعلق  9.97من القانون رمق  265القاضية ب
ديدة ٔحاكم  ت وتعويضها ب ا نت   .مبدونة 

  .إالجامع: املوافقون

لغرف  :2املادة  ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ظمي مراجعة است املتعلقة ب
  .املهنية

  .إالجامع: املوافقون
سخن خص  د  ش يش وا ىل هاذ الشلكيات  ٔ حريص  يقولوها، 

ستورية   .نضبطو هاذ املسائل الشلكية ،لو راسو مييش يطعن يف احملمكة ا

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون    .ٔعرض ا
  .إالجامع: املوافقون

ىل  شارن  يقيض  11.21مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس
ت وتنظمي مراجعة  9.97بتغيري القانون رمق  ا نت املتعلق مبدونة 

لغرف املهنية ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية    ."است
ر   .ٔشكر السيد الوز

شارن   .ٔشكر السيدات والسادة املس

  .ورفعت اجللسة

وبة لرئاسة اجللسة: امللحق الت املسلمة مك   .املدا

I - ٔصا واملعارصة   :فريق ا
متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق ) 1  57.11يقيض بتغيري و

اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    ؛االتصال السمعي البرصي العموم

ي يقيض لتغيري القانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق ) 2  9.97ا
ابية املتعلق مبدونة  نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت

لغرف املهنية   .اخلاصة 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارن يف  لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ىل لك من  راسة والتصويت  يقيض  10.21مرشوع قانون رمق "ٕاطار ا
متمي القانون رمق  ابية العامة ومعليات املت 57.11بتغيري و نت لواحئ  علق 

الل  ة  اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف
ائية ستف ابية و نت ي  11.21مرشوع قانون رمق "، و"امحلالت  ا

ت وتنظمي مراجعة  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  ا نت املتعلق مبدونة 
ا نت لواحئ  ائية  لغرف املهنيةاست   ."بية اخلاصة 

ٔغتمن هذه املناسبة  لجنة مبناسبة و ٔشغال ا ٔجواء اليت طبعت  ٔنوه 
طق وروح التوافق،  راسة والتصويت وتغليب م د ا تدارس املشاريع ق

ٔنوه كذ  لية ويه ذات املناسبة  ا ل وزارة ا هودات املبذو من ق
ستحقاقات  ىل ٕاجناح  ، وتوفري لك الرشوط لسهر  ابية املق نت

ٔحسن الظروف رمغ تداعيات  ستحقاقات يف  ت ليك متر هذه  والضام
ىل ضامن  لية يف ٕاطار احلرص  ث مت ٕاطالق مشاورات ق اجلاحئة، ح

ابية نت لعملية  رشيعية املؤطرة    .توافق حول مجموع النصوص ال
بري من ا ىل قدر  ٔمام مشاريع قوانني  ٔساس حنن  روم  ٔمهية 

ة  يف ه  بت حتدد مبوج ضيات احلالية لوضع ٕاطار قانوين دامئ و تعديل املق
ٔو جزيئ  ام  ايب  ة الوطنية مبناسبة لك استحقاق انت حتيني الهيئة الناخ
ٔعضاء جملس النواب،  ت  ا ٔو انت ٔو اجلهوية  ت امجلاعية  ا النت يتعلق 

ٔخرى، املسطرة اليت حت ة  ة ٕاجراء معلية املراجعة ومن  يف دد بتفصيل 
ت  ا ابية العامة اليت يتعني تنظميها استعدادا لالنت نت لواحئ  ائية  ست

ٔعضاء جملس النواب ٔو  الس اجلهوية  ٔو ا الس امجلاعية  ٔعضاء ا  .العامة 
ٔمر  دد مرشوع القانون، حبسب ما ٕاذا تعلق ا ولهذه الغاية، 

ت جزئية ا ة املطبقة لتحيني الهيئة  نت ف ال والك ٓ امة، ا ت  ا ٔو انت
سجيل اجلديدة  صصة ٕاليداع طلبات ال ة، مبا يف ذ الفرتة ا الناخ
ان إالدارية، وٕايداع اجلداول  ل ات ا سجيل واج وطلبات نقل ال
ل احملدد لتقدمي الطعون  ٔ ان ٕاىل املعنيني، وا ل التعديلية وتبليغ قرارات ا

ة هنائيةا ف ك ابية  نت لواحئ  رخي حرص ا  .لقضائية والبت فهيا، وكذ 
ساء  ومثن ما تضمنته هذه املشاريع من تعديالت تتعلق بضامن متثيلية ال
ٔو ٕاجراءات   ، ق ذ رشيعية لتحق ٓلية  يف الغرف املهنية عن طريق ٕاقرار 
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لغرف امل ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ال ملراجعة است ٓ ورة وحتديد ا ذ
ىل  ا يف ذ  لها مع إال الل خمتلف مرا ة لتنظمي هذه العملية  الاكف

ال املرتبطة هبذه العملية ٓ ديد التوارخي وا   .مرسوم لت

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔننا  ابية يتضح  نت لعملية  وحنن نطالع لك الرتسانة القانونية املؤطرة 

ر  سيخ دو القانون واملؤسسات، مؤسسات معربة ماضون قدما يف اجتاه 
ت ليك  لك الضام ابية  نت اطة العملية  الل ٕا ني من  عن ٕارادة الناخ

ة والزناهة ٔجواء تطبعها الشفاف   .متر يف 
شلك ستحقاقات س ٔن هذه  عاب  من املؤكد  ا ملدى اس ق حماك حق

ميقراطي وق مترن ا ىل بلورة ونضج النخب السياسية يف هذا ا درهتا 
ستور رسه ا ي  ميقراطي احلدايث ا منوذج ا لمملكة ا   . اجلديد 

ٔساسيا لضامن  ال  ٔساس مد ابية يه  نت لواحئ  ٕان مراجعة ا
لب املالحظات الواردة  ٔ ٔن  ابية وزاههتا، ذ  نت سالمة العملية 

كون مصدرها مجم ابية  نت ستحقاقات  زاهة وسالمة  ٔن  وع ش
لواحئ   .الشوائب اليت الزمت هذه ا

ىل  ٔمهية و برية من ا ة  ىل در ابية  ٔمام استحقاقات انت حنن 
ايب  نت لقة هامة يف هذا املسلسل  ي يعترب  اخلصوص هذا املرشوع ا

ال لسالمة  رمهتااومد ابية  نت الثقة يف املؤسسات  وتعزز لعملية 
ة متثيليهتا وجت  نياملنتخبة ومصداق   .سيدها ٕالرادة الناخ

ميقراطي ببالد يف حمطات سابقة من ارتدادات  اىن املسار ا لطاملا 
ابية وطغيان ملظاهر نت ىل  جراء ٕافساد العملية  ر  ٔ لغ ا سلبية اكن لها 

ت به ٕالصالح وشب ت  ٓم ميقراطية اليت    .لك القوى ا
عتب ابية  نت لواحئ  ٔمهية ا ٔيت  وقف ومن هنا ت ميقراطي م ار البناء ا

ري مرتبطة بوضع لواحئ  ٔ ة هذا ا ايب وشفاف نت ىل جناح املسلسل 
ٔساسية اليت تعرب فعال عن قوة إالرادة السياسية  ز ا دى الراك ابية ٕاك انت

ة ق ة حق ت قمية ٕاضاف ا نت كون  ٔن    .والرغبة الصادقة يف 

س احملرتم،   السيد الرئ
اك ح طق  د ٕان م لبية العددية ما هو ٕاال فهم ضيق لقوا ٔ م ل

ميقراطية طق  ،ا يض تغليب م ٔمر بقضا مصريية تق الس عندما يتعلق ا
ارس فهيا  ٔكرب  ت ضيقة  شغال حبسا رهتان ٕاىل التوافق بدل  العقل و

ميقراطية   .يه ا
سهبا هو تعز  ستوجب  ت اليت  ٔمه الرها د  ٔ ٔن  ز ونعترب اليوم 

لهيا دستور  ٔطد  حهم املاكنة اليت  ساء وم لشباب وال املشاركة السياسية 
قوصة ري م   .اململكة يف اجتاه ٕاقرار املناصفة اكم 

دات  اءت به هذه املشاريع من مست مثن ما  اوب مع مطلب ت ٕاننا  ت
ي مينع استعامل بعض  ىض ا ذف املق ٔحزاب السياسية خبصوص  ا

اب يف  الرموز الوطنية يف نت ليه ٕالغاء  ي يرتتب  ابية ا نت امحل 
اليا  ليه  ىل رفع املنع املنصوص  ث نص املرشوع  بعض احلاالت، ح

ة يف  شيد الوطين والصورة الرمسية جلال امل املث سبة الستعامل ال ل
ابية، مع رفع املنع نت محل  ات املتعلقة  ج ات اليت حتتضن   القا

مل اململكة ىل استعامل   .ٔيضا 
وندعو احلكومة اليوم ٕاىل حتمل مسؤوليهتا لتوفري لك الرشوط 
ت  ا ٔشواط اليت قطعها املغرب يف ضامن انت ت الالزمة لرتسيخ ا والضام
الل ممارسة سياسية  ادة الثقة يف العمل السيايس من  حرة وشفافة، وٕا

كون مجي جناح هذه احملطة ليك  ٕ ت املعقودة مسؤو  عا يف مستوى الرها
جناح هذا املسار  ٕ ٓليات الكف  ىل توفري خمتلف ا ، والعمل  ىل بالد

لمغرب ميقراطي املتفرد     ا
ٔصا  ا يف فريق ا اما مع مواقف س ىل ما سبق، وا سا  ٔس وت

ىل لك من  ٕالجياب   10.21مرشوع قانون رمق "واملعارصة فٕاننا نصوت 
متمي القانون رمق  يقيض بتغيري ابية العامة  57.11و نت لواحئ  املتعلق 

ة  اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف ومعليات 
ائية ستف ابية و نت  11.21مرشوع قانون رمق "، و"الل امحلالت 

ي يقيض لتغيري القانون رمق  ت وتنظمي  9.97ا ا نت املتعلق مبدونة 
لغرف املهنيةم ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية    ".راجعة است

II -  العدا والتمنيةفريق:  
س احملرتم،  السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس مس فريق العدا والتمنية مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
حت ٔعضاء  لتصويت ومضنه  جللسة العامة  ملغرب،  لشغل  اد الوطين 

ٔتيان مضن املنظومة القانونية والتنظميية املتعلقة  ىل مرشوعي قانونني ي
ٔمر بـ ابية القادمة، ويتعلق ا نت   : الستعداد لالستحقاقات 

متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  - 1  57.11يقيض بتغيري و
لواحئ اء واستعامل وسائل  املتعلق  ستف ابية العامة ومعليات  نت

ائية؛ ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    االتصال السمعي البرصي العموم
املتعلق  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  - 2

ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت مبدونة 
  .املهنية لغرف

ل اخلوض يف مضامني مرشوعي القانونني، البد من الوقوف  بداية وق
ىل رموز الوطنية وهو ما  ة  الم اجلارة الرشق عند تطاول بعض وسائل ٕا
ٔن رموز الوطنية يه  ا لك عبارات الشجب وإالدانة،  ستدعي م

ي ٔمة املغربية لنفسها،  فه خطوط  الثوابت اجلامعة اليت ارتضهتا ا
وا حلل مشالكهم  ٔن يلتف ر  هتا، ومتىن من حاكم اجلزا محراء للك مكو
ٔزمهتم جلرياهنم، سائلني املوىل عز  ر  ة عوض حماوالت تصد لية املزم ا ا
ٓما يف احلرية والكرامة  ق، وحيقق  ري الشق ٔن حيفظ الشعب اجلزا ل  و

ىل مقدراته و داد اجلامثة  س نعتاق من قوى    .رياتهو
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وٕان  ،ٔما خبصوص مشاريع القوانني اليت حنن بصددها فالبد من التعرجي
ستحقاقات  ،شلك خمترص ٔيت مضهنا هذه  ة اخلاصة اليت ت ىل الظرف

النطالق  دت لها، وذ  ٔ ابية واملنظومة القانونية والتنظميية اليت  نت
ورو املس  احئة فريوس  ٔفرزهتا  نعاكسات اليت  ىل لك من  د  ت

ىل  رت سلبا  ٔ ا احلياة دوليا ووطنيا، ويه انعاكسات بقدر ما  م
ادة صاحب اجلال  نت عن محلة وطنية بق ٔ ٔكرث ما  صاد الوطين ب اق
ذ بداية  متع املغريب م لحكومة ولك املؤسسات الوطنية وا ل فوري  وتفا

ٔوائ نضاممه  ٔيضا،  ٔن خط املغرب متزيه  ٔزمة ٕاىل  ول اليت ا ل ا
ٔن  ىل  ىل يشء فٕامنا يدل  ان، وهذا ٕان دل  لقاح و استطاعت توفري ا
ات املتوالية اليت  ا اصة مع الن لها،  س هو ق ورو ل املغرب بعد 
ه  ٔن هذا الزمخ إالجيايب يوا ملقابل جند  ٔوىل، و ا الوطنية ا ٔحرزهتا قضي

سية لعمل املؤسسات املنتخبة  ت تب ميقراطي خبطا ملسار ا مما ميس 
شاريك  ميقراطي ال ه ا ذ سنوات واليت عززها التو ي قطعته بالد م ا

  .2011ستور سنة 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رشيعية يف استكامل الرتسانة القانون  سامه مكؤسسة  ية ٕاننا اليوم 

شلك بداية  ٔن  ٔملنا  ابية، وقد اكن والزال  نت والتنظميية لالستحقاقات 
ٔن  ادة الثقة يف العمل السيايس، وال يفوتنا هبذه املناسبة  ديدة ٕال مر 
داد هذه  ي اعمتدته احلكومة يف ٕا شاوري والتوافقي ا هنج ال ننوه 

روح التعاون اليت وهني كذ   طبعت هذه املشاريع القوانني، م
ٔن تطال  ٔملنا  ة لهذه النصوص، واكن  لوصول ٕاىل صيغة توافق املشاورات 
ة  ة، ولك ذ مبا خيدم مصل روح التوافق هاته مجيع النقاط اخلالف

  .الوطن
ليه ٔن  ،وبناء  شارن  لس املس رى يف فريق العدا والتمنية مب

متمي القانون 10.21مرشوع قانون رمق " املتعلق  57.11رمق  يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل االتصال  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ 

ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة  شلك "السمعي البرصي العموم  ،
ة الوطنية  ة حتيني الهيئة الناخ يف خطوة هامة لوضع ٕاطار قانوين حيدد 

ت العامة واجلهوية ا ٔفق  استعدادا لالنت رشيعية املبارشة، وذ يف  وال
الل ٕادراج  ة شام لها، وذ من  لواحئ ملراجعة ٕاصالح ٔن ختضع هذه ا
ابية العامة مع  نت لواحئ  ة ٕاجراء معلية مراجعة ا يف اول  ضيات ت مق
لواحئ وتعيني  ملراجعة املصغرة اليت ختضع لها هذه ا حتديد املسطرة املتعلقة 

ال مرتبطة هب   .أ
ٔن مرشوع القانون تضمن  ويف هذا الصدد، البد من إالشارة ٕاىل 
اصة ت املرتبطة  ر  ٔن حتظى بتقد دات اليت جيب  ة من املست مجمو
شيد الوطين والصورة الرمسية  ليه يف استعامل ال رفع املنع املنصوص 

ابية، ومن  نت لحم  ات احملتضنة  ة يف القا ة لصاحب اجلال املث
ٔن توسيع  شارن  لس املس ٔخرى فٕاننا نعترب يف فريق العدا والتمنية مب
اميل مشاريع  شمل  ساء ل شجيع متثيلية ال مع ل جمال معل صندوق ا
ات الرتابية  اب جمالس امجلا نت االت املرتبطة  س والتكون يف ا التحس

مة ل  ات املهنية، خطوة  ساء العامالت مبختلف القطا شجيع متثيلية وال
ابية نت ستحقاقات  ساء يف    . ال

ٔىت هبا  دات اليت  ملست يقيض  11.21مرشوع قانون رمق "وف يتعلق 
ائية  9.97بتغيري القانون رمق  ت وتنظمي مراجعة است ا نت املتعلق مبدونة 

لغرف املهنية ابية اخلاصة  نت ة ٕاىل رفع متثيلية ال "لواحئ  ساء ، الرام
ل الغرف املهنية رب ختصيص حرصي لعدد  ،دا  ، اصة  ٓلية  قرار  ٕ

ن ٕاثنني، وٕاجراء  ة وحتديدها يف مقعد د يف لك غرفة فالح من املقا
لواحئ  ائية  ست ال لتنظمي معلية املراجعة  ٓ ائية مع وضع  مراجعة است

ضيات اليت ن ريها من املق ابية لهذه الغرف املهنية، و ٔن متكن نت ٔمل 
االت السياسية واملهنية؛ وهبذه املناسبة  ساء من احلضور يف خمتلف ا ال
الل  ه إالصال يف مشوليته من  مثن هذا التو ٔن  سعنا ٕاال  ال 
مرشوعي القانونني ودمعه، مقدمني يف ٕاطار التجويد والتعاون مالحظات 

ضيات ة من املق الق الن ،حول مجمو ٕ لكرتونية اصة ف يتعلق  وافذ 
لنظر لتفاوت  ا الوصول ٕاىل هذه اخلدمة  ت اليت يطر والصعو
مة من  ة  ى مجمو ية  لوسائل التق ة  ت التعلميية والولوج املستو
ىل  ن حصلوا  اص ا ٔش ا قوامئ ا ٔن تمت ٕا املواطنني، كام نقرتح 

شلك تلق ىل السلطة احمللية  ٔول مرة  ايئ لالستعانة هبا البطاقة الوطنية 
ابية نت لواحئ  ديد ا   .لت

متثيلية  ل الغرف املهنية، فٕان ضامن هذه ا ساء دا وخبصوص متثيلية ال
ث جند  اة خصوصية هذه الغرف، ح د مبرا دد املقا يض حتديد  لها يق دا
ٔو احمللية تبقى  سجيل إالقلميية  دد من لواحئ ال ساء يف  سبة ال ٔن 

اصة يف  ٔصناف املهنية، مما يصعب معه تطبيق التعديل حمدودة،  بعض ا
ىل املادة  القايض بعدم جواز  11.21من مرشوع القانون رمق  256املقرتح 

س يف لواحئ الرتشيح تابعة من نفس اجل ٔسامء م   .وجود ثالثة 
ت  شارن ولغا لس املس ويف اخلتام فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

رها سن ىل مرشوعي قانونني رمق اليت سبق ذ ٕالجياب   10.21صوت 
متمي القانون رمق  ابية العامة  57.11يقيض بتغيري و نت لواحئ  املتعلق 

ة  اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي العموم ستف ومعليات 
ائية، ومرشوع قانون رمق  ستف ابية و نت يقيض  11.21الل امحلالت 

ائية  9.97ون رمق بتغيري القان ت وتنظمي مراجعة است ا نت املتعلق مبدونة 
ٔهداف  ق ا سهام يف حتق ٔن  ٓملني  لغرف املهنية،  ابية اخلاصة  نت لواحئ 

 .املرجوة مهنام
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته    .والسالم 

III - احلريكفريق ال:  
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متمي ا 10.21مرشوع قانون رمق  -1  57.11لقانون رمق يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ابية  نت الل امحلالت  ة  االتصال السمعي البرصي العموم

ائية؛ ستف  و
لقانون رمق 11.21مرشوع قانون رمق  - 2 ا بتغيري   9.97يقيض 

ئية ا ت ت وتنظمي مراجعة اس ا نت لواحئ  املتعلق مبدونة 
ملهنية لغرف ا بية اخلاصة  ا ت   .ن

  سم هللا الرمحن الرحمي
ىل  ىل ٔ والصالة والسالم  ٔمجعنيٓ رشف املرسلني و   . وحصبه 
س احملرتم،  السيد الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
اقشـ لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ل  ٔتد ٔن  روع ـمشـ"ة رشفين 

متـمي القـانون رمق ـيقضـ 10.21قانون رمق  لـواحئ  57.11ي بتغيـري و املتعلـق 
تعامل وسـائل االتصـال السـمعي  اء واسـ تف سـ ابية العامة ومعليـات  نت

ـــ ائيةـال تف ســـ ـــة و ابي نت ـــالل امحلـــالت  ـــة  ، وكـــذا "رصي العموم
املتعلـق مبدونـة  9.97يقيض بتغيـري القـانون رمق  11.21روع قانون رمق ـمش"

لغــرف  ابيــة اخلاصــة  نت لــواحئ  ائية  ت ت وتنظــمي مراجعــة اســ ــا نت
 ."املهنية

دات  ت جياب اكفـة املسـ ٕ ل  س وهبذه املناسبة فٕاننا يف الفريق احلريك 
ــؤط ــاله امل ٔ ن  ور ــذ ــواردة يف النصــني امل ضــيات ال تحقاقات واملق رة لالســ

ات واملالحظـات الـيت  قرتا ذت يف احلسبان  ٔ ، واليت  ابية املق نت
ــة  ف ــالل املشــاورات املك ــة  ية الوطني ــات السياســ ٔهنا الهيئ شــ ــت  توافق
ابيـة وفـق  ظومـة انت ـل ٕاخـراج م ٔ ا من طرفمك مـن  هتا والبناءة اليت مت ا

ــاد واملســ ٔ احلي ــد ــىل م ركــز  شــارية  ــة  فهمــني مقارب ؤولية املشــرتكة، م
ورو  احئة  ر هنا  ٔخص  ت، و ايئ املطبوع بعدة حتد ست السياق 
هتــا لتطويقهــا واحلــد مــن تــداعياهتا  ــلك مكو تدعت جتنــد بــالد  الــيت اســ
ة الـيت تعاطـت هبـا بـالد مـع هـذه اجلاحئـة واكفـة  ف لني الك السلبية، مس

ة الـيت مت اع اق س دهـا بفضـل السياسـة احلكميـة لصـاحب إالجراءات 
ٓخـر ـاجلال املـ محمـد السـادس نصـ ٔيـده، هـذا ٕاضـافة ٕاىل حتـد  ره هللا و

كـة  ث استطاعت بالد بفضـل ح دتنا الرتابية، ح رتبط بقضية و ي  وا
ــال املــ نصـــوتبصـ ره هللا، تــدبري هـذا امللــف يف ٕاطــار مــن الرزانــة ـر 

ٔمــن و  ــىل  لحفــاظ  ، هــذه اجلهــود الــيت مل وضــبط الــنفس  تقرار بــالد اســ
ــة  ٔمرك ــدة ا ت املت ــرتاف الــوال ــري  ٔ تــذهب ســدى وتوجــت يف ا
صــلياهتا  قة والصــديقة لق ول الشــق ــد مــن ا ح العدي ــة الصــحراء، وفــ مبغربي
انـب بـالد يف موقفهـا  مينا اجلنوبيـة، ويه بـذ تؤكـد اصـطفافها ٕاىل  ٔقا ب

د ٔ ة  ٔطرو دتنا الرتابيةالعادل والرافض    . اء و
س،   السيد الرئ

ستفزازية الـيت  رفض رفضا  مجيع املامرسات  ٕاننا يف الفريق احلريك 
هيــا ـتقـوم هبـا اجلـارة الشـ ـة  ري مجيـع الوسـائل املتا سـ ـرب  ـر  ة اجلزا رق

صـادية والتحـريض  ق ٔهـدافها  اهتـا و ريهـا حملـااكة بـالد يف تو الرمسية و
ــدتنا ا ــة ضــد و ــة املغربي ٔم ــات ا ــوز ومقدس ــت ورم ــس بثواب ــة وامل لرتابي

ىل حماوالت التوصل  شوش  عـل، إ وال ىل اتفاق حـول الـزناع إالقلميـي املف
ـ ي جيعل املغـرب يف املقابـل ي لعقالنيـة واحلمكـة املعهـودة ـاليشء ا رصف 

دتـه  ـة الـيت حتـاك ضـد و س اخلب سـا عنه جتاه لك الترصفات الرعناء وا
ــة الرتا ــدة يف الصــحراء املغربي ٔمم املت ــة ا ــة، وهــو جعــل بعث نورســو(بي ) م

خلطـوات الرصـينة الـيت  يد  شـ البية دول العـامل املتابعـة لهـذه إالشـاكلية  و
دا قضيته فاع عن  ذها بالد    .تت

ول الصــديقة الــيت جتمعنــا هبــا  ٔن هنيــب  وال تفوتنــا الفرصــة دون 
ــل دو ــة وعريقــة م ين ــادة صــواهبا القــات م رجــع اىل  ٔن  ــا، ٕاىل  ٔملاني  

ٔنه تعكــري صــفو هــذه  طــق احلمكــة قصــد جتنــب لك مــا مــن شــ وتغلــب م
راعــي املصــاحل  ٔن  ــرب العصــور، و ينــا الصــديقني  العالقــات الــيت جتمــع ب

ن ٔملانيـا  ،املشرتكة بني الب مع احستضار دور مغاربة اخلارج القـاطنني مـهنم ب
ٔملان  صاد  منية واق   .يايف 

ـة  ٔن القرار الصادر عن وزارة الشـؤون اخلارج ونعترب يف الفريق احلريك 
ـت والتعاون االٕ  ٔن يث خلـارج، هـو قـرار سـلمي اىل  فريقـي واملغاربـة املقميـني 

ٔن  ي جيــب  ن وا ٔن التعامـل بـني الـب شـ ٔملانيـا  و  ٔسـايس  املوقـف ا
ىل  هنامركز  ر املتبادلني ب   .رتام والتقد

س،ا  لسيد الرئ
متـمي القـانون  10.21مرشوع قانون رمق "ف خيص  ي يقيض بتغيري و ا

تعامل  57.11رمق  اء واسـ تف سـ ابية العامة ومعليـات  نت لواحئ  املتعلق 
ــة ـوســائل االتصــال الســمعي البصــ ابي نت ــالل امحلــالت  ــة  ري العموم

ائية تف ســـ ســـعنا يف الفريـــق احلـــريك"و اكفـــة  ، فٕانـــه ال  يد  شـــ ٔن  ٕاال 
ضيات احلاليـة لوضـع ٕاطـار قـانوين دامئ  ريم ٕاىل تعديل املق ضياته واليت  مق
بة لك  ــة الوطنيــة مبناســ ــة الناخ ــني الهيئ ــة حتي يف ــه  ــدد مبوج بــت حت و
ٔو  ٔو اجلهويـة  ت امجلاعيـة  ـا النت ٔو جـزيئ يتعلـق  ام  ايب  استحقاق انت

ٔعضاء جملس النواب ت  ا  .انت
ـاء هبـا هـذا  ،ا إالطارويف هذ دات الـيت  ت ٔمهية املسـ ىل  فٕاننا نؤكد 

ـىل بطـائقهم  ـن حصـلوا  ، ا ـورا وٕا باب، ذ املرشوع والـيت متكـن الشـ
ابيـة العامـة،  نت لـواحئ  سـجيل يف ا ٔول مـرة مـن ال لتعريف إاللكرتونية 

ني اجلدد حمددة  ات والناخ سجيل الناخ ة ل يف فضال عن ختصيص فرتة اكف
يع جمـال  30 سجيل، ٕاضـافة ٕاىل توسـ ٔيضا طلبات نقل ال اللها  يوما تقدم 

ت  ـا نت ـاالت املرتبطـة  سـاء يف ا شـجيع متثيليـة ال مع ل معل صندوق ا
ـالس اجلهويـة  هتا، مبـا يف ذ ا تو ـات الرتابيـة مبختلـف مسـ جمالس امجلا

ــا نت ــ  ــاالت املتص ــالمي وا ق ٔ ــامالت وا ــالس الع ــرف املهنيــة وجم ت الغ
ٔصنافها، فضال عن رفع املنـع عـن بعـض الرمـوز الوطنيـة يف امحلـ  مبختلف 
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محلـــ  ـــة  ـــات املتعلق ج ـــيت حتتضـــن  ـــات ال ـــل القا ابيـــة دا نت
اسبة لٕالشاكالت اليت تعرتض معلية  لول م طلعني ٕاىل ٕاجياد  ابية، م نت

سجيل االٕ  لوسـائل احلديثـة لكرتوين، وختصـيص ماكتـب مـؤه و ال جمهـزة 
راعـي تفـاوت  ـىل معـوم املواطنـات واملـواطنني،  سجيل  سهيل معلية ال ل

هتم التعلميية  .مستو

س احملرتم،  السيد الرئ
 9.97ي بتغيـري القـانون رمق ـيقضـ 11.21مرشوع قـانون رمق "ف خيص 

ا نت ــواحئ  ل ائية  ت ــ ــة اس ــمي مراجع ت وتنظ ــا نت ــة  ــق مبدون ــة املتعل بي
لغرف املهنية ضيات هذا املرشـوع الهـام "اخلاصة  ٔمهية مق ىل  ، فٕاننا نؤكد 

نيـة  سـاء يف لك غرفـة  ل ـد حرصـ  دد من املقا واليت تتو ختصيص 
لهيـا الغـرف  متل  شـ ٔخرى اليت  د ا رمس املقا انب حقهن يف الرتحش  ٕاىل 

ورة متيــزي إالجيــايب لفائــدهتن، إ  ،املــذ ضــيات وذ يف ٕاطــار ا انــب املق ىل 
ابيـة اخلاصـة  نت لـواحئ  ائية  ت ىل ٕاجراء مراجعـة اسـ ٔخرى اليت تنص  ا
ـالل خمتلـف  ـة لتنظـمي هـذه العمليـة  ـال الاكف ٓ لغرف املهنية وحتديـد ا

لها   .مرا
ا يف  ىل طموح سيج إ كام نؤكد  ٔساسية يف ال يالء الغرف املهنية ماكنة 

صـادي، ٔ  املؤسسايت الوطين وجعلهـا رشـاك ق ة القـرار  يا يف صـنا ساسـ
ٔن  طلعـني يف ذات الوقـت ٕاىل  عية، م ج وبلورة السياسات القطاعية و
ـام  ال  شـهدها بـالد مـد ابية املق الـيت س نت ستحقاقات  شلك 
خنــراط  سـوب الثقــة يف املؤسســات، و ديــد يف م يايس  لبـث نفــس ســ

بة املشـاركة يف ٔكرث يف العمل السيايس، وهو ما  سـ ـىل  عكس ٕاجيـا  س
ٔنواعها ت جبميع  ا  .نت

ادة الرشيدة  ري الوطن واملواطن حتت الق ه  ىل ما ف اننا هللا مجيعا  ٔ
ٔيده   .لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

IV -  مس فريق التجمع شار السيد عبد القادر سالمة  مدا املس
ٔحرار الوطين   :ل

متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  -1  57.11يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ابية  نت الل امحلالت  ة  االتصال السمعي البرصي العموم

ائية؛ ستف  و
لقانون رمق 11.21مرشوع قانون رمق  - 2 ا بتغيري   9.97يقيض 

ملتعل لواحئ ا ئية  ا ت ت وتنظمي مراجعة اس ا نت ق مبدونة 
ملهنية لغرف ا بية اخلاصة  ا ت   .ن

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ي يقيض 10.21مرشوع القانون رمق " متمي القانون رمق ا  57.11 بتغيري و
اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ابية  نت الل امحلالت  ة  االتصال السمعي البرصي العموم

ائية ستف ي يقيض بتغيري القانون  11.21مرشوع القانون رمق "و" و ا
ت 9.97رمق  ا نت لواحئ  املتعلق مبدونة  ائية  وتنظمي مراجعة است

لغرف املهنية ابية اخلاصة  ل اجللسة العامة "نت دة دا ، دفعة وا
جلو  ن  تصة، مشيد لجنة ا ل ا ٕالجامع دا لهيا  ي مت التصويت  وا
ت  لها بني خمتلف مكو ي طبع النقاش دا العام اجلاد واملسؤول ا

لجنة ظامت  : ا ت وم لوا ٕاجيا مبنطق ٔحزاب ونقا ن تفا نية، وا
ر  اء هبا السيد وز ات اليت  املسؤولية والوطنية الصادقة مع لك املقرت

لية والهادفة ٕاىل جتويد لك هذه النصوص ا   .ا
بلومايس  هود ا ٔن ننوه  ل الرشوع يف هذه املناقشة، البد  وق

ادة الرشيدة لصاحب  ي تبذ بالد حتت الق ري ا اجلال حفظه هللا الك
ي يطبع  روح إالجامع الوطين ا لمملكة، وشيد  دة الرتابية  لصون الو
دهتا  سيادة بالد وو التعاطي مع لك من سولت  نفسه املساس 
اما مع إالرادة  س داء واخلصوم، ا ٔ ىل ا دة  ن يدا وا الرتابية، جمسد

القطع مع لك السلويات  عهنا املغاربة ملاك وشعبا يف امجلاعية اليت يعرب
ٔمام  نفصال  مل  كرن رفع  دتنا الرتابية، مس املستفزة اليت متس بو

سجم مع " رمين"الربملان اجلهوي يف  ي ال ي ٔملانيا، رافضني هذا املوقف ا ب
لية والتعبئة  ا ىل رضورة تقوية اجلهبة ا ن  ولية، مؤكد ٔعراف ا ا

ىل سيادتنا امجلاعية مع لك املبادرات املل  ة ٕاىل احلفاظ  ة الرام ة السام ك
دتنا الرتابية   .وو

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔنية ملرشوع  ع، وبقراءة م ج ٔعامل هذا  دول  لرجوع ٕاىل 

متمي القانون رمق  10.21القانون رمق  ي يقيض بتغيري و املتعلق  57.11ا
اء و  ستف ابية العامة ومعليات  نت استعامل وسائل االتصال لواحئ 

ائية، جند  السمعي البرصي ستف ابية و نت الل امحلالت  ة  العموم
ة هتدف يف جوهرها ٕاىل تنظمي معلية حتيني  دات ٕاضاف اء مبست ٔنه 
ٔو املصغرة اليت ختضع لها  ملراجعة العامة  ة، سواء ف يتعلق  الهيئة الناخ

ابية العامة، وضبط  نت لواحئ  الها واملساطر املرتبطة هبا، مما يعزز ٓ ا
ايئ اليت قامت به  ست هود  ملناسبة  وهني  ة واحلاكمة، م الشفاف
لواحئ  ٔعوان السلطة احمللية يف حتيني ا ال و ان إالدارية حتت ٕارشاف ر ل ا
ىض مه متكني  روج  البعض، كام تضمنت مق ىل عكس ما  وتطهريها، 

سجيل الشباب احلاصلني اجل ىل بطاقة التعريف الوطنية من ال دد 
شيد الوطين والصورة  سبة الستعامل ال ل ابية مع رفع املنع  نت لواحئ 
ات املتعلقة  ج ات اليت حتتضن  ة يف القا الرمسية جلال امل املث
ل جمالس  ساء دا ابية، هادفني كذ ٕاىل تعزز متثيلية ال نت محل 

  .ات الرتابيةامجلا
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ام يف تعزز  امال  يد  ٔ لك ت شلك  ضيات اجلديدة س هاته املق
ام شلك  ابية  نت لعملية  لمواطنني والريق    .املشاركة السياسية 

س احملرتم،   السيد الرئ
ي يقيض بتغيري القانون  11.21مرشوع القانون رمق "ف يتعلق بـ  ا

ا 9.97رمق  نت لواحئ املتعلق مبدونة  ائية  ت وتنظمي مراجعة است
لغرف املهنية ابية اخلاصة  ديدة "نت ضيات  ، تضمن كذ مق

ىل ذ هذا  ساء هباته الهيئات، كام ينص  سمتكن من تعزز متثيلية ال
ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  جراء مراجعة است ٕ ي يقيض  املرشوع وا

ة ل  ال الاكف ٓ لهالغرف وحتديد ا الل خمتلف مرا   .تنظمي هذه العملية 
سجم مع  ام ي رشيعيا  ضيات شلكت يف مجموعها ٕاطارا  لك هاته املق
لهيا، متاشيا مع مسار  لون  ابية اليت حنن مق نت مستوى احملطات 
ني  ن املرشو ٔمهية هاذ ٔمام  ، و ه بالد هت ي ت ميقراطي ا ار ا خ

ن   ايل ا ستع اءا ٕالضافة وٕالغاء والطابع  ٔهنام  ث  متزيان به، وح
ال، ومن ابية مستق نت ضيات ستجود العملية  موقعنا كفريق دامع  مق
ٕالجياب ني  ن املرشو ىل هاذ لبية، سنصوت  ٔ   .ل

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

V - شرتايكال   :فريق 

متمي القانون 10.21مرشوع قانون رمق  -   57.11رمق  يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 

ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    .االتصال السمعي البرصي العموم

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارون،   السادة املس
شارن ملناقش لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  ة رشفين 

متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  املتعلق  57.11يقيض بتغيري و
ابية العامة نت   .لواحئ 

ٓليات  ٓلية من  ت  ا نت ٔمهية  ىل  يد  ٔ لت ٔغتمن هذه املناسبة  و
ٓليات والقوانني  ة من ا رب مجمو رسيخها  ميقراطية واليت مت  املامرسة ا

اب  نت لمنظومة  ث تعد حمطة املؤطرة  ت املق حماك ية، ح ا نت
ميقراطي  مترن ا عاب ونضج النخب السياسية يف هذا ا ا ملدى اس ق حق

لمملكة ستور اجلديد  رسه ا ي  منوذج املغريب ا ىل بلورة ا   .وقدرهتا 
ة  ىل در ابية  ٔمام استحقاقات انت ر، حنن  ٔمام سياق مغا ٕاننا اليوم 

ٔمهية در برية من ا ٔ ستورية اكن من ا لوثيقة ا ٔمام تزنيل  ، حنن اليوم 
لقوانني  ابية ال ف يتعلق  نت دهتا  ٔج ب  رت ىل  ٔن تعمل  ىل احلكومة 
ىل اخلصوص هذا املرشوع  ستحقاقات، و التنظميية ذات الص هبذه 

ال لسالمة العملي ايب ومد نت لقة هامة يف هذا املسلسل  ي يعترب  ة ا
ديد لكي ونوعي  ٔن تبادر احلكومة بت ي  رمهتا، اكن من البدهي ابية  نت

ات، مما  ة عكس لك التو في مبراجعات ظرف ك ٔن  ابية، ال  نت لواحئ 
ابية نت لمنظومة  قي  ة لٕالصالح احلق ق لينا فرصة حق   .سهيدر 

لمنظومة ذري  داث ٕاصالح  ىل ٕا ٔن تنكب احلكومة  ٔمل   لقد كنا ن
ة  ابية مبا ميكن من بناء الثقة يف املؤسسات املنتخبة ويعزز من مصداق نت

ني   .متثيليهتا وجتسيدها ٕالرادة الناخ

س،   السيد الرئ
ميقراطي ببالد من ارتدادات جراء ٕافساد العملية  اىن املسار ا لطاملا 
ىل لك القوى  ر  ٔ لغ ا ابية وطغيان ملظاهر سلبية اكن لها  نت

لقطع مع ا ضلت يف س  ت به و ٕالصالح وشب ت  ٓم ميقراطية اليت 
ر  زو مم و ابية ورشاء  نت لخريطة  ٔساليب املاضوية من هندسة  لك ا
ٔحزاب  ى لك ا ا من التوجس  لق نو ني، وهو ما  ٕالرادة الناخ

لتايل اكن  ابية، و نت ميقراطية الوطنية احلداثية من العملية  ٔمرا طبيعيا ا
ضلت  ٔن تظل حمل انتقاد ورفض مسمتر، ويه من اكتوت بنار الفساد و
س حىت نصل ٕاىل ما حنن  لغايل والنف لحظة السياسية  ل هاته ا ٔ من 

  .ليه اليوم

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔنظار اليوم، نؤكد  ىل  وحنن نناقش مضامني هذا املرشوع املعروض 

ٔمهية هذا  ىل  ٔخرى  لواحئ مرة  ملراجعة الشام والعميقة  إالجراء املتعلق 
ٔساس بطاقة التعريف الوطنية  ىل  دة املعطيات القامئة  د قا ابية واع نت
ٔحزاب  ىل رضورة متكني ا سجيل، ونؤكد يف هذا إالطار  يف معلية ال

ٔرقام بطائ هنائية املتضمنة  ابية ا نت لواحئ  ىل ا ق السياسية من احلصول 
هنم الشخصية ني وعناو لناخ   .التعريف الوطنية 

ت  ا ٕان مطلبنا اكن دامئا يدعو ملناقشة الرتسانة القانونية املنظمة لالنت
رتباط الوثيق بني خمتلف  عتبار  ذ بعني  ٔ اكمل ي يف ٕاطار تصور م
ىل جناح املسلسل  وقف  ميقراطي م عتبار البناء ا ستحقاقات، 

ايب وش دى نت ديدة ٕاك ابية  ري مرتبطة بوضع لواحئ انت ٔ ة هذا ا فاف
ٔساسية اليت تعرب فعال عن قوة إالرادة السياسية والرغبة الصادقة  ز ا الراك

ة ق ة حق ت قمية ٕاضاف ا نت كون  ٔن    . يف 
سهبا هو تعزز  ستوجب  ت اليت  ٔمه الرها د  ٔ ٔن  ونعترب اليوم 

ساء  ل ادة الثقة يف العمل السيايس من املشاركة السياسية  والشباب وٕا
الل ممارسة سياسية مسؤو بعيدة عن خطاب إالسفاف والتخون 

الك احلق املطلق   . وام
ٔوان ٕاىل حتمل مسؤوليهتا اكم  ل فوات ا وندعو احلكومة اليوم وق
ٔشواط اليت قطعها املغرب  ت الالزمة لرتسيخ ا لتوفري لك الرشوط والضام

الية ويف يف ضام ابية جبودة  ت حرة وشفافة، وٕانتاج قوانني انت ا ن انت
، والعمل  ابية املق نت ستحقاقات  ىل  ت املعقودة  مستوى الرها
ميقراطي املتفرد  جناح هذا املسار ا ٕ ٓليات الكف  ىل توفري خمتلف ا

  .لمغرب
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ىل اح الوزارة  اه ٕاىل رضورة انف ن ٔننا نثري  عيني كام  ج  الفرقاء 
ٔحزاب  ن املق ٕاسوة  ٔجور ت امل ا شاور والتباحث حول انت ل

  .السياسية
ي اكن  شرتايك ٕاجيابية رفع املنع ا ل يف الفريق  س ري،  ٔ ويف ا
شيد الوطين والصور الرمسية  سبة الستعامل ال ل ليه سابقا  صوص  م

ة يف ا ات املتعلقة جلال امل نرصه هللا املث ج ات اليت حتتضن  لقا
اب يف بعض احلاالت نت ليه ٕالغاء  ي اكن يرتتب  ابية، وا نت   .محل 

VI -  حتاد   :ملقاوالت املغربالعام فريق 
متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  -1  57.11يقيض بتغيري و

ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  اء واستعامل وسائل املتعلق  ستف
ابية  نت الل امحلالت  ة  االتصال السمعي البرصي العموم

ائية؛ ستف  و
لقانون رمق 11.21مرشوع قانون رمق  - 2 ا بتغيري   9.97يقيض 

لواحئ  ئية  ا ت ت وتنظمي مراجعة اس ا نت املتعلق مبدونة 
ملهنية لغرف ا بية اخلاصة  ا ت   .ن

س احملرت   م،السيد الرئ
لية احملرتم، ا ر ا   السيد وز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف هذه  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 

ىل  راسة والتصويت  صصة   10.21مرشوع القانون رمق "اجللسة ا
متمي القانون رمق  ي يقيض بتغيري و لواحئ  57.11ا ابية املتعلق  نت

اء واستعامل وسائل االتصال السمعي البرصي  ستف العامة ومعليات 
ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة  مرشوع قانون رمق "، و"العموم

ي يقيض بتغيري القانون رمق  11.21 ت  9.97ا ا نت املتعلق مبدونة 
لغرف املهنية وتنظمي مراجعة ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ٔنوه "است ٔن   ،

ي قدممتوه ه  ،لعرض القمي ا ي استعرضمت ف ر احملرتم، وا السيد الوز
دات اليت تضمهنا هذا املرشوع  .خمتلف املست

ر احملرتم،   السيد الوز
محل شيد وينوه   يف البداية، فٕان إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، 

ة  لجر ه  ال امل حفظه هللا انطالقهتا بتلق ٔعطى  ح واليت  لتلق الوطنية 
ىل  اللته خشصيا وحرصه  ىل وقوف  لقاح، ويه دال  ٔوىل من ا ا
مثن العمل اجلبار  لقاح جما لشعبه الويف، كام  ٕاجناح هذه العملية وتوفري ا

د  ل رابيا  لية مركز و ا ي تقوم به وزارة ا شار اجلاحئة، وضامن ا من ان
ٔحسن الظروف، وذ بفضل التنظمي  ح يف  لتلق مرور امحل الوطنية 

  .إالداري الرتايب
شدة امحل  كر  ن وس حتاد العام ملقاوالت املغرب ند ٔننا يف  كام 
ر اليت  لنظام يف اجلارة اجلزا اة حمسوبة وموالية  ة املغرضة لق الم إال

ٔمام سهتدف رموز وم دتنا الرتابية  فاع عن و قدساتنا، ونؤكد جتند 
سمترار  ملقابل فٕاننا نعزت  ، و ة اليت تعرفها بالد سار ت امل د خمتلف الت
ٓخرها  لصحراء، لعل  قة وصديقة  ول شق امة  صليات  ح ق مسلسل ف
شلك  قة مبدينة العيون، وهو ما يعكس  ٔردن الشق صلية مملكة ا ح ق ف

ة واحض اهة ومصداق  ورصحي موقفا دوليا دامع ملغربية الصحراء ويؤكد و
عل   . املوقف املغريب ٕازاء هذا الزناع إالقلميي املف

ر احملرتم،   السيد الوز
شاورية مع الهيئات  داد مرشوعي القانونني وفق مقاربة  لقد مكن ٕا

ىل احلوار املمثر والنقاش البناء، من حصول ال  ة  توافق بني السياسية املب
داد  ىل التدابري القانونية الالزمة لٕال لني السياسيني  اكفة الفا
ٔعضاء  ت  ا رشيعية وانت ت ال ا نت لالستحقاقات املق اليت سهتم 

ٔعضاء الغرف املهنية ت  ا الس الرتابية، وانت   .ا

ر احملرتم،   السيد الوز
ي يقيض بتغيري  11.21مرشوع قانون رمق "تضمن  متمي القانون رمق ا و

ابية  9.97 نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت املتعلق مبدونة 
لغرف املهنية ضيات هامة تدفع يف اجتاه تعزز مشاركة املرٔة "اخلاصة  ، مق

د حرص  دد من املقا ٔن ننوه بتخصيص  يف هذه الغرف، وهنا البد من 
ة ساء يف لك غرفة فالح  .ل

ة وكذ ة واخلدمات وغرف الصنا ارة والصنا سبة لغرف الت ل  
ٔساسيا  التقليدية وغرف الصيد البحري، فٕان مرشوع القانون، يضع رشطا 
دم ٕاماكنية تضمني لك الحئة من لواحئ الرتشيح املقدمة ثالثة  متثل يف 

س تابعة ملرتحشني من نفس اجل  .ٔسامء م
ث  برية ح ٔمهية  يس  ك ساء هذا إالجراء  هيدف ٕاىل ضامن متثيلية ال

دا سبة متثيلهن هبا ضعيفة  ٔن اكنت    .يف هذه الغرف بعد 
متمي القانون  10.21كام تضمن مرشوع القانون رمق  ي يقيض بتغيري و ا

اء واستعامل  57.11رمق  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ  املتعلق 
ة  ابية وسائل االتصال السمعي البرصي العموم نت الل امحلالت 

لواحئ  ٔهنا جتويد معليات حتيني ا ضيات هامة من ش ائية، مق ستف و
ة حتيني  يف ه  بت حتدد مبوج الل وضع ٕاطار قانوين دامئ و ابية من  نت
ٔو جزيئ يتعلق  ام  ايب  ة الوطنية مبناسبة لك استحقاق انت الهيئة الناخ

ٔو اجلهوية ت امجلاعية  ا ٔعضاء جملس النواب، وهو ما  النت ت  ا ٔو انت
ابية نت ستحقاقات  ىل  ة والزناهة   .يضفي مزيدا من الشفاف

ر احملرتم،   السيد الوز
ت  د حتاد العام ملقاوالت املغرب واعون حبجم الت ٕاننا يف فريق 

ظرمك يف هذه السنة ٔهنا سوف ستكون سنة  ،والصعاب اليت ت اصة و
م  ابية    .يازانت

ابية يف وقهتا  نت ستحقاقات  ختاذ قرار ٕاجراء  مثن وشيد  ٔننا  كام 



شارن  ائيةورة ا –مداوالت جملس املس   ست

10 

 )2021 مارس 05( 1442 رجب 21

ابية، مبا يعزز املسلسل  نت ستورية لاكفة الهيئات  ال ا ٓ رتاما ل ا
ٔكرث من  زامن  ميقراطي يف بالد وٕان اكنت هذه السنة سوف تعرف  ا

اص  د، وهو حتدي من نوع  ايب يف يوم وا لوزارمك حتت استحقاق انت
ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا   .الق

ن  ىل هذ ٕالجياب  عتبارات فٕاننا نصوت  ري، وللك هذه  ٔ ويف ا
ني   .املرشو

  .والسالم

VII -  حتاد لشغلفريق    :املغريب 
متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  )1  57.11يقيض بتغيري و

ابي نت لواحئ  اء واستعامل وسائل املتعلق  ستف ة العامة ومعليات 
ابية  نت الل امحلالت  ة  االتصال السمعي البرصي العموم

ائية ستف   ؛و

املتعلق مبدونة  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  )2
لغرف  ابية اخلاصة  نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا نت

  . املهنية

س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن  لس املس لشغل مب حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة 
اقشة مرشوعي القانونني ل م ٔ   :من 

متمي القانون رمق  10.21مرشوع قانون رمق  - علق املت 57.11يقيض بتغيري و
اء واستعامل وسائل االتصال  ستف ابية العامة ومعليات  نت لواحئ 

ائية ستف ابية و نت الل امحلالت  ة    ؛السمعي البرصي العموم

املتعلق مبدونة  9.97يقيض بتغيري القانون رمق  11.21مرشوع قانون رمق  -
ابية اخل نت لواحئ  ائية  ت وتنظمي مراجعة است ا لغرف نت اصة 

  . املهنية

ة من املالحظات العامة حول نيص  ٔغتمنها فرصة ٕالبداء مجمو و
ل  ا دا ات واملالحظات اليت مت طر قرتا ة، وحول  ني من  املرشو
نية  شارية م عيني وفق مقاربة  ج ل الفرقاء السياسيني و لجنة من ق ا

  .ىل احلياد امللزتم واملسؤول

نت ٔن  يد  ٔ لظروف و اء هذه السنة، نظرا  ت املق يه است ا
ٔرسه،  ورو اليت يعاين مهنا العامل ب احئة  ر  ٔخص  العامة اليت تطبعها، و
ت البالد وتعبئة لك الطاقات  هتا جتند مجيع مكو واليت تتطلب موا
رها الصحية  ٓ ل حمارصهتا واحلد من  ٔ رشية من  ت املادية وال وإالماك

صادية، ٕاضافة بطبيعة احلال ٕاىل التطورات احلاص يف و ق عية و ج
بلوماسية اليت حققهتا بالد مؤخرا،  نتظارات ا دتنا الرتابية و ملف و

ىل املستوى القاري ٔو  ويل  ىل املستوى ا   . ٕان 

يق دول العامل، خصوصا من  اصة بني  ٔعطى لبالد ماكنة  وهذا ما 
اح  نف ه بالد بعد دستور الل  ي عرف ميقراطي ا ي 2011ا ، وا

ميقراطية، واليت  منوية تؤسس رصح املؤسسات ا مت تتوجيه مبسرية سلمية 
الها احملددة ٓ ت العامة املق يف  ا نت جراء  ٕ ال  وج مستق   .س

ت  ابية ومراجعهتا من مطالب لك املكو نت لواحئ  ٔ حتيني ا وٕان مس
لواحئ، ولكن هناك السياس  ية والنقابية يف انتظار مراجعة شام لهذه ا

ه اخلصوص  ىل و هيا، و ٔساسية اليت نود إالشارة ٕا بعض املالحظات ا
ت يف قدرات املواطنني  راعي التفاو ي ال  لكرتوين ا سجيل  ٔ ال مس

اد التعلميية، ومتكهنم من استعامل وسائل التواصل احلديثة، ما يتطلب ٕاجي
ات من املشاركة متكني مجيع الف الية  ، وصيغ استع   .وسائل بدي

وخبصوص الرموز الوطنية، فٕاهنا م مجليع املغاربة، وال ميكن اعتبارها 
ابية، بل يه مفخرة وعزة للك املرحشني  نت ٓليات الطعون  ٓلية من 

  .واملرحشات
ىل رضورة مقاربة ا ٔخرى  لنوع، ومتكني وٕاننا من هذا املنرب نؤكد مرة 

ل دمع املرٔة  ٔ ذية من  متثيلية واملناصب التنف ساء من ولوج املؤسسات ا ال
ات  ىل مستوى امجلا اصب القرار، سواء  هنا من الوصول ٕاىل م ومتك

ت واملنظامت املشغ ٔو الغرف املهنية، وكذا النقا   . الرتابية 
ادة الثقة يف ىل ٕا ٔخرى احلرص لك احلرص  ة  مسلسل  وجيب من 

ادة  ستحقاق وٕا ة و ٔ الشفاف د ين م الل ت ت يف بالد من  ا نت
سىن حماربة ظاهرة العزوف  ، حىت ي ت ببالد ا نت عتبار ملنظومة 

ٔقل ٕاىل  ىل ا سبة املشاركة لتصل  ، والرفع من  شهدها بالد % 50اليت 
ىل مع عودة الثقة يف مسلس ٔ سبة  ٔفق الوصول ٕاىل  ت اليت يف  ا نت ل 

ة النابعة من صناديق  ق ميقراطية احلق س ا ٔس ٔمه لبنات ت يه من 
لمواطنات واملواطنني يف  متثيلية  ة يف ا ق قرتاع، والرشعية احلق

ادة . املؤسسات املنتخبة لبحث اجلدي عن ٕا ٔىت سوى  وهذا لن يت
ل املنظومة القانونية ملعاجلة الفراغ السيايس، وموا ت اليت شك د ة الت

ة  لية ملوا ا ل رص صفوف اجلهبة ا ٔ اليا، من  شها البالد  تع
دة الوطنية   .استحقاق الو

عطف صعب، سيكون  ٕان بالد متر من حلظة مفصلية، ورمبا يف م
ٔن  ٔو  متمه،  ميقراطي و ستمكل املسار ا ٔن  ٔن ختتار بني  و  ىل ا

ارات قدمية جتاوزها الز  مان، ومن مث سيؤر ذ من دون سقط يف خ
ميقراطية لبالد ىل الصورة ا   .شك 

ايت  ، والسياق ا كورو ٕان استحرض السياق املوضوعي املرتبط 
لبحث  متع املغريب املتعلقة اليوم  دة ا ٔج ٔحزاب السياسية، و املرتبط 

عية، فلكها اعتبارات تؤك ج ٔن عن القوت اليويم وحتسني الظروف  د 
مة  ٓلية  ت املق ستكون لضامن رشعية املؤسسات القامئة، و ا نت
ايب  نت رتام صوته  الل ا لمواطن املغريب، من  عتبار  ادة  ٕال
ىل لك املغاربة هذه  لينا و ٔن نفوت  ابية،  فال جيب  نت ياراته  واخ
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مثينة   .الفرصة ا

حتاد املغريب ري، فٕاننا يف  ٔ ىل نص ويف ا ٕالجياب  لشغل نصوت   
 .املرشوع

  


