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        774774774774حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2011 أكتوبر 05  (1432 ذي القعدة 07األربعاء : التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
رئيس اDلس، مث  ،ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللاملستشار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة

  . لساDلرئيس  الثالثاخلليفة  ،املستشار السـيد حلسن بيجديكن
 الرابعةدقيقة، ابتداء من الساعة  وعرشونواثنتان  ساعتان: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت
  .مساء الثامنة عرشوا�قيقة 

  :ا�راسة والتصويت عىل النصوص الترشيعية التالية ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل
  ؛يتعلق مبجلس النواب 27.11مرشوع قانون تنظميي رمق  -
املتعلق  22.01يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  37.10مرشوع قانون رمق  -

 qوالشهود واخلرباء واملبلغني ف vملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحا}
  ؛خيص جرامئ الرشوة و�ختالس واسـتغالل النفوذ وغريها

الصادر  011.71يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق  16.11مرشوع قانون رمق  -
القانون رمق و  حملدث لنظام املعاشات املدنيةا 1971ديسمرب  30يف 

  .احملدث لنظام املعاشات العسكرية 1971 ديسمرب 30الصادر يف  013.71

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

        ::::املستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلساملستشار ا�كتور محمد الشـيخ بيد هللا، رئيس اDلس
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  سـيد�ن املستشار�ن احملرتمتان،ال 

  السادة املستشارون احملرتمون،
خيصص اDلس هذه اجللسة ل�راسة والتصويت عىل مشاريع القوانني 

  :اآلتية

يتعلق مبجلس النواب، احملال عىل  27.11أوال، مرشوع قانون تنظميي رمق 
  جملسـنا من هذا األخري؛

 22.01وتمتمي القانون رمق  يقيض بتغيري �37.10نيا، مرشوع قانون رمق 
املتعلق {ملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحاv والشهود واخلرباء واملبلغني 
فq خيص جرامئ الرشوة و�ختالس واسـتغالل النفوذ وغريها، احملال عىل 

  جملسـنا من جملس النواب؛
 011.71يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق  �16.11لثا، مرشوع قانون رمق 

القانون رمق و  احملدث لنظام املعاشات املدنية 1971ديسمرب  30الصادر يف 
  .احملدث لنظام املعاشات العسكرية ديسمرب 30الصادر يف  013.71

وقبل أن أبدأ، أعطي اللكمة للسـيد األمني لتالوة ما ورد علينا من 
  .مراسالت، تفضل السـيد األمني

  

        ::::اDلساDلساDلساDلساملستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني املستشار السـيد عبد اللطيف أبدوح، أمني 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السادة املستشارين احملرتمني،

  :لقد توصلت رئاسة اDلس {السـتقاالت التالية

اسـتقا¤ املستشار احملرتم عبد الرزاق الورزازي، عضو فريق األصا¤  -
 واملعارصة، من جملس املستشارين؛

 شارين؛اسـتقا¤ املستشار عبد الصمد عرشان من جملس املست  -

اسـتقا¤ املستشار إبراهمي فضيل من الفريق احلريك وانضاممه إىل الفريق  -
 �سـتقاليل؛

اسـتقا¤ املستشار العريب احملريش عضو فريق األصا¤ واملعارصة من  -
 ؛جملس املستشارين

وأخريا اسـتقا¤ املستشار أمحد الكور، عضو الفريق �سـتقاليل للوحدة  -
 .ارينوالتعادلية، من جملس املستش

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا

إذن نسـهتل هذه اجللسة {�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون 
يتعلق مبجلس النواب، واللكمة اآلن للسـيد الوزير  27.11تنظميي رمق 

  .احملرتم

        ::::السـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخلية
  . رسول هللا وآ³ وحصبهبسم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم عىل

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يرشفين أن أعرض عىل أنظار جملسمك املوقر مرشوع القانون التنظميي 
املتعلق مبجلس النواب، اºي يندرج يف سـياق اختاذ التدابري الترشيعية 

اء انتخاب أعضاء جملس النواب والتنظميية املرتبطة بإعداد احمليط العام إلجر 
وأود يف البداية أن أشكر لك السـيدات والسادة املستشارين . اجلديد

أعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان عىل مشاركهتم الفعا¤ 
واإلجيابية يف إغناء النقاش العام، وأن أنوه بروح املسؤولية واحلوار اجلاد 

هتا اللجنة املوقرة �راسة هذا اºي ساد اجللسات املفيدة اليت خصص
  .املرشوع

إن مرشوع القانون التنظميي املعروض عىل أنظارمك يعترب إحدى اللبنات 
األوىل للرشوع يف بلورة اإلصالحات ا�سـتورية واملؤسساتية العميقة اليت 
تضمهنا ا�سـتور اجلديد للمملكة، كام يعترب نتاج حوار وتشاور سامه فيه 

فاعلني السـياسـيني، وأغنته اللجنة اËتصة مبجلسمك املوقر خمتلف الفرقاء وال
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بنقاش مفيد ومعيق، يربز وجود رغبة �ى امجليع يف توفري رشوط التنافس 
  .الرشيف وضامن نزاهة �نتخا{ت

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

ار جملسمك املوقر يشـمتل مرشوع القانون التنظميي املعروض عىل أنظ
وقد حدد املرشوع عدد أعضاء جملس . {{ 12مادة موزعة عىل  100عىل 

ينتخبون عىل صعيد ا�وائر �نتخابية  305عضوا، مهنم  395النواب يف 
ينتخبون برمس ا�ائرة �نتخابية الوطنية، كام مت �حتفاظ  90احمللية، و

يف �قرتاع العام املبارش عن  بأسلوب �قرتاع املعمول به حاليا واملمتثل
طريق �قرتاع {لالحئة و{لمتثيل النسـيب حسب قاعدة أكرب بقية، مع 

من  %6اإلبقاء عىل العتبة املطلوبة للمشاركة يف توزيع املقاعد حمددة يف 
األصوات املعرب عهنا عىل صعيد ا�وائر �نتخابية احمللية، وحتديد العتبة يف 

  .نتخابية الوطنيةبرمس ا�ائرة � 3%
ومن ßة أخرى، حدد املرشوع مبادئ التقطيع �نتخايب النيايب من 
خالل التنصيص عند إحداث ا�وائر �نتخابية احمللية وحتديد عدد املقاعد 
 qصصة للك دائرة انتخابية عىل رضورة مراعاة حتقيق توازن دميوغرايف فËا

 واتصالراعاة اجلانب اDايل وجتانس بني ا�وائر �نتخابية قدر اإلماكن، وم
النفوذ الرتايب ل�وائر، كام نص عىل إحداث دائرة انتخابية واحدة يف لك 
عام¤ أو إقلمي أو عام¤ مقاطعة، مع إماكنية إحداث أكرث من دائرة انتخابية 

  .واحدة يف بعض العامالت واألقالمي
لق {لسن القانوين وقد أورد املرشوع تعديال عىل املقتىض احلايل املتع

سـنة  23للرتحش لعضوية جملس النواب، حيث خفض سن الرتشـيح من 
  .إىل بلوغ سن الرشد القانونية معال بأحاكم ا�سـتور اجلديد للمملكة

وفq يتعلق {ألهلية �نتخابية وإضافة إىل الفئات املنصوص علهيا يف 
ملدراء املركزيني القانون التنظميي احلايل، نص املرشوع عىل عدم أهلية ا

لوزارة ا�اخلية ومفتيش املالية وا�اخلية واخلازن العام للمملكة واخلزان 
اجلهويني، ونص أيضا عىل عدم أهلية األشخاص اºين صدر يف حقهم قرار 
هنايئ {لعزل من مسؤولية انتدابية للرتحش لالنتخاب طيï مدة انتدابية 

ïاكم.  
وع عىل تنايف العضوية يف جملس وخبصوص حاالت التنايف، نص املرش 

النواب مع صفة عضو يف احلكومة، مع إدراج مقتىض يفيد أنه يف حا¤ 
تعيني õئب عضو يف احلكومة، تعلن احملمكة ا�سـتورية عن شغور مقعده 
داخل أجل شهر، يمت ملؤه {ملرتحش املوايل من نفس الحئة الرتشـيح، مع 

لنيايب يف حا¤ انهتاء øامه متكني عضو احلكومة من اسرتجاع مقعده ا
  .احلكومية ما مل يمت ملء املقعد الشاغر عن طريق انتخا{ت جزئية

وعالقة {لرتشـيحات، وهبدف ضامن متثيل النساء والشـباب اºكور من 
خمتلف ßات اململكة، معد املرشوع إىل تدقيق املقتضيات املتعلقة بتقدمي 

نية، حيث نص عىل أن لك الحئة الرتشـيحات برمس ا�ائرة �نتخابية الوط 

من لواحئ الرتشـيح املقدمة برمس ا�ائرة الوطنية، جيب أن تتألف من 
مرتحشة، وحيتوي اجلزء الثاين  60جزأين، حيتوي اجلزء األول عىل أسامء 

كام نص عىل . سـنة مشسـية 40مرتحشا ذكرا، ال يزيد سـهنم عن  30عىل 
  .سـبني لاكفة ßات اململكةرضورة أن يكون املرتحشات واملرتحشون منت 

وعىل مسـتوى ختليق امحلالت �نتخابية للمرتحشني، أدرج املرشوع 
مضن احلاالت املوجبة لتجريد õئب من عضويته يف جملس النواب، حا¤ 
جتاوز السقف احملدد للمصاريف �نتخابية من طرف أحد النواب أو عدم 

دد قانوõ أو عدم إرفاق إيداع جرد للمصاريف �نتخابية داخل األجل احمل
  .اجلزء املذكور {لو�ئق املثبتة

ويف جمال تنظمي امحلالت �نتخابية وحماربة مظاهر إفساد العملية 
�نتخابية، معد مرشوع القانون التنظميي إىل ضبط بعض الظواهر اليت 
متزي امحلالت �نتخابية، كتنظمي مواكب متنقï، ومنع القيام {محلالت 

بية يف أماكن العبادة ويف أماكن ومؤسسات خمصصة للتعلمي أو �نتخا
  .التكوين املهين أو داخل اإلدارات العمومية

ويف نفس �جتاه، وهبدف وضع حد لبعض املظاهر اليت متس برسية 
التصويت، اقرتح املرشوع منع اسـتعامل الهاتف النقال أو أية وسـيï أخرى 

التصويت واملاكتب املركزية وجلان لالتصال السمعي البرصي داخل ماكتب 
  .اإلحصاء

وحرصا عىل شفافية معلية التصويت، يقرتح املرشوع التخيل عن بطاقة 
الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخبني جبميع الوسائل املتاحة، 
مع التنصيص عىل أن هذا اإلشعار ال يعترب رضورv عند التصويت مع 

  .عريف وثيقة فريدة للمشاركة يف معلية التصويتاع�د البطاقة الوطنية للت
كام أجاز املرشوع للناخبني املقيدين يف اللواحئ �نتخابية العامة، املقميني 
خارج تراب اململكة، املشاركة يف التصويت عن طريق الواك¤، مع 
التنصيص عىل أنه ال جيوز لشخص أن يكون وكيال ألكرث من õخب واحد 

  .ملكة تفادv للك اسـتعامل مشني لهذه اإلماكنية القانونيةمقمي خارج تراب امل
وهبدف اإلرساع بعملية اإلعالن عن النتاجئ، فتح املرشوع إماكنية 
إحداث جلنتني لإلحصاء عىل مسـتوى العامالت أو اإلقلمي أو عامالت 
املقاطعات، تتوىل اللجنة األوىل إحصاء األصوات {�وائر �نتخابية احمللية 

ن النتاجئ اخلاصة هبا، بي� تتوىل اللجنة الثانية إحصاء األصوات وإعال
  .وإعالن النتاجئ اخلاصة {�ائرة �نتخابية الوطنية

كام أوحض املرشوع الطريق الواجب إتباعها لإلعالن عن أسامء 
املرتحشني املنتخبني برمس ا�ائرة �نتخابية الوطنية، حيث مزي بني اإلعالن 

تخبات وأسامء املنتخبني الشـباب من خالل اع�د قامس عن أسامء املن 
انتخايب يسـتخرج عىل أساس قسمة عدد األصوات اليت حصلت علهيا 

  .اللواحئ املؤهï عىل عدد املقاعد اËصصة للك جزء
وتنفيذا ألحاكم ا�سـتور القاضية مبنع الرتحال السـيايس، وانسجاما مع 

جتريد لك õئب من صفته ختىل  املقتىض اºي يسـند للمحمكة ا�سـتورية
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عن ان�ئه السـيايس اºي ترحش {مسه لالنتخا{ت أو عن الفريق أو اDموعة 
نص املرشوع عىل ملء الشغور احلاصل نتيجة الربملانية اليت ينمتي إلهيا، 

  .هذا التجريد عن طريق تطبيق مسطرة التعويض
  السـيد الرئيس احملرتم، 

  ن احملرتمون، السـيدات والسادة املستشارو
تلمك أمه مضامني مرشوع القانون التنظميي املتعلق مبجلس النواب 

وأود التأكيد هبذه . واألحاكم اجلديدة والضامõت اإلضافية اليت جاء هبا
املناسـبة أن اإلدارة الرتابية، مركزv وßوv وإقلمييا وحمليا، سـتلزتم {حلياد 

{عتبار أن دورها يقترص فقط عىل  والتقيد احلريف والسلمي بتطبيق القانون،
جوانب اإلعداد والتنظمي للعمليات �نتخابية، وسـتكون يف خدمة 

  .األطراف املتبارية واملتنافسة عىل قدم املساواة
وختاما، فإن بلوغ األهداف املتوخاة يفرض عىل األحزاب بدورها 
�خنراط التام يف هذا املسار من خالل العمل عىل حسن اختيار 

رتحشني اºين سيتولون املشاركة يف تدبري الشأن العام، ومن خالل امل
احرتام وقبول إرادة الناخبني املنبثقة عن صناديق �قرتاع، وذ� لضامن 
إجراء انتخا{ت نزهية وذات مصداقية تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية 

  . لصاحب اجلال¤ امل� محمد السادس نرصه هللا وأيده
  .ليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم ع 

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
اللكمة اآلن ملقرر اللجنة أو السـيد . شكرا للسـيد الوزير احملرتم

نفتح اآلن {ب املناقشة، وأعطي . الرئيس، إذن مت توزيع التقرير، شكرا
  .دقيقة 15اللكمة يف البداية لألسـتاذة احملرتمة زبيدة بوعياد يف حدود 

        ::::سـيدة زبيدة بوعيادسـيدة زبيدة بوعيادسـيدة زبيدة بوعيادسـيدة زبيدة بوعياداملستشارة ال املستشارة ال املستشارة ال املستشارة ال 
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  أخيت، إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتناول اللكمة، {مس الفريق �سـتقاليل والفريق �شرتايك 
وفريق التحالف �شرتايك مبجلس املستشارين، ملناقشة مرشوع القانون 

مبجلس النواب، واºي هيدف إىل وضع اإلطار  املتعلق 27.11التنظميي رمق 
الترشيعي اجلديد اºي ينظم انتخاب أعضاء جملس النواب تنفيذا لألحاكم 

 62و 60املنصوص علهيا يف ا�سـتور اجلديد للمملكة، السـq الفصول 
  .منه 176و

يف هذا السـياق، ويف مسـهتل هذه املداخï، البد من التأكيد عىل أن 
نومفرب هو  25ملغاربة من وراء �سـتحقاقات الترشيعية لما يتطلع إليه ا

إنتاج صورة متقدمة ل�ميقراطية ببالدõ عرب إفراز متثيلية برملانية نوعية، 
ترتقي {ملامرسة السـياسـية وتعزز مصداقية املؤسسات املنتخبة وترفع من 

يعية قدرهتا عىل التفعيل األمثل للمقتضيات ا�سـتورية اËو¤ للسلطة الترش 
يف صيغهتا املتقدمة، سواء عىل مسـتوى الرقابة أو عىل مسـتوى الترشيع أو 
عىل مسـتوى املبادرة، و{لتايل فإن األمر يتعلق بأول خطوة نقوم هبا من 
أجل بلورة ما جاء يف ا�سـتور من قواعد مؤسسة �و¤ احلداثة 

ما يقتضيه  وا�ميقراطية واملساواة والعدا¤ �ج�عية وحقوق اإلنسان، مع
لك ذ� من إصالحات سـياسـية ومؤسساتية تعيد ثقة املغاربة يف العمل 
السـيايس ويف اجلدوى يف تسجيلهم يف اللواحئ �نتخابية وحتفزمه عىل 

  .التوجه إىل صناديق �قرتاع
ولهذا، فإننا نتوجه إىل املغاربة قاطبة لنسجل بأننا مجيعا أمام امتحان 

  :رخي بالدõدسـتوري وسـيايس حامس يف �
أوال، امتحان {لنسـبة ألßزة ا�و¤، الساهرة عىل تنظمي وسالمة 
�نتخا{ت، لتؤكد مضهيا قدما يف احلرص عىل إحداث قطيعة هنائية مع 
املامرسات اليت تؤثر سلبا عىل نزاههتا ومصداقيهتا، ويف لعب دور احلياد 

رصامة جتاه لك من اإلجيايب، والتطبيق الاكمل والسلمي للقانون، وهنج ال
يعتاد العبث بإرادة املغاربة واسـتغالل ضعفهم املعريف وقهرمه �ج�عي عرب 
رشاء اºمم وما إىل ذ� من ممارسات من ممارسات مشينة، منهبني إىل أن 
السامح بتكرارها سـتكون ³ عواقب وخمية ألن بالدõ توجد يف مفرتق 

كرار مشاهد ال زلت اسرتاتيجي وعر وحساس، ال حيمتل ت- طرق جيو
õتشلك نقطا سوداء يف ذاكرتنا السـياسـية ويف �رخي �سـتحقاقات ببالد. 

�نيا، هذا امتحان سـتجتازه النخب والقيادات احلزبية مبختلف 
تعبرياهتا، سيتأكد من خال³ مدى ارتقاء وعينا وسلوكنا السـياسـيني إىل 

بقمي �لزتام مسـتوى نكران اºات وتغليب املصلحة العامة والتحيل 
السـيايس جتاو{ مع اآلمال واملتطلبات اليت عقدها املغاربة من خالل 
تصويهتم بنعم عىل ا�سـتور من أجل استئصال الفساد وإقرار العدا¤ 

  .�ج�عية والكرامة واملساواة واملناصفة
�لثا، هذا امتحان كذ� {لنسـبة للمواطنني واملواطنات لتكون 

سـتحقاقات بنفس التعبئة ونفس الروح الوطنية اليت مشاركهتم يف هذه �
طبعت مشاركهتم يف �سـتفتاء ا�سـتوري األخري، مع التأكيد عىل أن 
التصويت عىل هذا املرحش أو ت� املرحشة هو تفويض خيول للمنتخب 
سلطة التقرير يف مصائر املواطنني واملواطنات، مما يقتيض الوعي جبسامة 

الغري القابï للمساومة، بل إن هذه األمانة تفرض عىل وثقل أمانة التصويت 
لك مواطن ومواطنة مسؤولية التصدي لسامرسة �نتخا{ت و{عة الومه 

  .اºين يتاجرون بأصواهتم ويصادرون مسـتقبلهم ومسـتقبل األجيال القادمة
رابعا، كذ� هذا امتحان للحكومة املقبï اليت سـتجد نفسها أمام سقف 

لزتامات والتحدvت، سواء من حيث درجة مسؤوليهتا {لنظر مرتفع من �
للصالحيات اليت خولها ا�سـتور للسلطة التنفيذية أو {لنظر لتعقد الظرفية 
املالية و�قتصادية ا�ولية وانعاكساهتا عىل التوازõت �قتصادية 
و�سـتقرار �ج�عي ببالدõ، واºي توجد حتت اDهر {ملوازاة مع ما 
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تعرفه الساحة العربية من أحداث عصيبة، وهو ما يفرض أن جند أنفسـنا 
غدا أمام حكومة قوية ومنسجمة وقادرة عىل طرح برõمج يتجاوب {لفعالية 
الالزمة مع انتظارات املواطنني يف التوزيع العادل للرثوات وتقوية الطبقة 

ع لك أشاكل الوسطى وإقرار العدا¤ �ج�عية وحماربة الفساد والقطع م
  .الريع �قتصادي

لك ذ� يقتيض منا مكغاربة، لك من موقع مسؤوليته، دو¤ وأحزا{ 
وخنبا ومواطنني ومواطنات، أن جنعل من حمطة �سـتحقاقات الترشيعية 
مناسـبة لنؤكد للعامل أمجع بأن بناء املغرب ا�ميقراطي احلدايث املتضامن خيار 

اطي اºي حتم( مقتضيات ا�سـتور ليس ال رجعة فيه، وبأن العمق ا�ميقر 
أ�� دميقراطيا بل هنجا واقعيا تبنيه يوما بعد يوم من خالل التفعيل السلمي 
لقواعد اللعبة ا�ميقراطية كام يه متعارف علهيا دوليا وفقا ملا جاء يف تصدير 

  .ا�سـتور
إن اخنراط بالدõ يف منظومة ا�ول ذات املسار ا�ميقراطي، يلقي عىل 
عاتقنا مسؤوليات متعددة ومتعاظمة عىل املسـتوى ا�ويل، إذ نذكر يف هذا 
السـياق مبا جاء يف اللكمة السامية لصاحب اجلال¤ مبناسـبة انعقاد ا�ورة 

حول تقيمي األهداف ال,نية  2010للجمعية العامة لألمم املتحدة سـنة  25
اقية مناهضة لك لأللفية، ومضهنا الهدف الثالث، ومبا تقتضيه مضامني اتف

أشاكل المتيزي ضد النساء، وكذا الوضع املتقدم مع أور{ وعقد الرشاكة من 
أجل ا�ميقراطية، ويه لكها الزتامات توجد املرأة يف صلهبا، غري أن ما جاء 
يف هذا القانون التنظميي ال يرىق يف نظرõ إىل املسـتوى اºي يؤرش عىل 

  .وجود مسار سلس حنو إقرار املناصفة
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

إن هذه املنطلقات تنسجم مع ما سـبق وأن أكد عليه جال¤ امل� يف 
عىل أن أي ممارسة أو تأويل مناف للجوهر ) يوليوز 30(خطاب العرش 

ا�ميقراطي ل�سـتور يعد خرقا مرفوضا وعىل رضورة العمل بروح التوافق 
هد احلايل من سلبيات اإلجيايب الكفيل بعدم إنتاج ما يشوب املش 

 .واختالالت
مناسـبة شدد فهيا جال¤ امل�  2011غشت  20كام شلك خطاب 

عىل رضورة حتيل لك الفاعلني السـياسـيني {لوضوح يف املواقف وبتحمل 
  . مسؤولياهتم التارخيية وجعل املصاحل العليا لبالدõ فوق لك اعتبار

ؤوليهتا اكمï يف لك هذا حيمت عىل اكفة األطراف املعنية حتمل مس
�لزتام هبذه التوجهيات الرامية إىل التزنيل السلمي والناجع ملضامني ا�سـتور 
ليك تصبح التوجهيات السـياسـية يف ب�õ متوفرة عىل احلد األدىن من 
الوضوح اºي تتأسس عليه قواعد التنافس السـيايس ا�ميقراطي، وحىت ال 

اجلديد جمرد قناع لوضع قدمي أمجع جند أنفسـنا أمام وضع جيعل من ا�سـتور 
  .املغاربة ملاك وشعبا عىل إحداث قطيعة معه والتوجه حنو أفق جديد

اعتبارا للك ما سـبق، ومن موقعنا يف األغلبية احلكومية، البد أن نذكر 

  : مبواقفنا خبصوص مجï من القضاv اليت عاجلها هذا القانون التنظميي
وإذ كنا نسجل أهنا تشلك خطوة  {لنسـبة لالحئة الوطنية للنساء،

توافقية قادت إىل مضاعفة عدد املقاعد اËصصة للمرأة، فإهنا تبقى دون 
مسـتوى انتظاراتنا من حيث اإلعامل املتقدم ملفهوم المتيزي اإلجيايب، {عتباره 
إجراء يروم خلق الرتامك اºي يقود حنو املناصفة وفق ما أقره ا�سـتور 

ووفق ما تقتضيه الزتاماتنا عىل مسـتوى املواثيق ا�ولية احلايل اكلزتام وطين 
  . كام أرشõ سالفا

 ïصصة هلم تعد من اآلليات الكفيËخبصوص الشـباب، فإن الالحئة ا
بضامن متثيلياهتم من أجل تشـبيب وجتديد النخب السـياسـية، بعيدا عن 
 أي نوع من التصادم بني النساء والشـباب، {عتبارهام قوتني أساسـيتني

  . داخل النسـيج اDمتعي
واعتبارا ملا سـبق، فإن أحزابنا من موقع مسؤوليهتا مدعوة للحرص عىل 
إعطاء هذه المتثيلية بعدا أوسع من خالل ترشـيح النساء والشـباب عىل 

  .صعيد اللواحئ احمللية بناء عىل معايري الكفاءة و�سـتحقاق
عىل اعتبارات بعيدة  أما فq يتعلق {لعتبة، فإن موقفنا خبصوصها مبين

عن لك نزعة أو خلفية إقصائية، بل سعيا منا لتوفري الرشوط اليت حتفز 
وتدفع حنو تكوين أقطاب سـياسـية منسجمة، تعمل وفق ما يساعد عىل 

  .عقلنة وترشـيد املشهد السـيايس
أما {لنسـبة للتقطيع �نتخايب، فلقد طلبنا غري ما مرة أن يمت اع�ده 

لالقرتاع {لالحئة معناه احلقيقي عرب اع�د دوائر انتخابية  وفق معايري تعطي
حتول دون جعل الالحئة جمرد قناع لالقرتاع فردي، وحىت نقوي آليات 
حماربة اسـتعامل املال ورشاء األصوات إلفساد �نتخا{ت واسـتغالل النفوذ 

  .يف املعارك �نتخابية
  السـيد الرئيس،

   السـيدات والسادة الوزراء،
ما، ورمغ لك الصعو{ت واإلكراهات اليت رافقت مناقشة هذا ختا

املرشوع التنظميي، فإننا حنيي خمتلف اجلهود اليت بذلهتا لك األطراف، 
حكومة وأحزا{، عرب هذا املسار اºي نتطلع لنجعل منه حمطة إقالع 
حقيقي من أجل التفعيل السلمي ملقتضيات ا�سـتور وفق ما يعطي ا�ليل 

ضعنا قاطرة اإلصالحات السـياسـية واملؤسساتية عىل الطريق عىل أننا و 
الصحيح، مسـتحرضين روح التوافق اºي مت بني جال¤ امل� والقوى 
الوطنية واºي تطلب الكثري من التضحيات والصرب واحلس الوطين الرفيع 

  . وملزتمني بتعهداتنا والزتاماتنا، جاعلني املصاحل العليا لبالدõ نصب أعيننا
 .را عىل انتباهمكوشك

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
شكرا للسـيدة املستشارة احملرتمة، أعطي اآلن اللكمة لألسـتاذ 

  .دقيقة 15املستشار احملرتم حكمي بنشامش يف إطار 
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        ::::املستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامشاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشامش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم
  السادة الوزراء احملرتمون،

  رتمني،السـيدات والسادة املستشارين احمل
يرشفين {مس الفرق الربملانية املنمتية لتحالف األحزاب األربعة، حزب 
احلركة الشعبية و�حتاد ا�سـتوري والتجمع الوطين لألحرار واألصا¤ 
واملعارصة، أن أتدخل يف إطار مناقشة مرشوع القانون التنظميي Dلس 

  . النواب
بعة نناقش هذا املرشوع وأود بداية أن أوحض أننا يف فرق األحزاب األر 

انطالقا من قوامسنا املشرتكة الراخسة اليت تضع مربر وجودها املصلحة العليا 
للوطن، وتضع مضن أولوvهتا توفري وتعزيز رشوط البناء ا�ميقراطي 
احلدايث، ونتعامل معه كذ� وفق املهنجية اليت أطرت وتؤطر تفاعل 

سـبوقة، وتفاعلنا كذ� مع امل ية غري أحزابنا األربعة مع هذه اللحظة ا�ميقراط 
املناخ العام اºي تعيشه بالدõ اليت مل يسـبق لها أن اجتازت، يف �رخيها 
املعارص عىل األقل، مثل هذه الظرفية السـياسـية القوية {�يناميات والغنية 
{ملبادرات اليت مهت خمتلف منا> حياة املغرب واملغاربة وتكثفت فهيا لك 

  .ت التحول النوعيمعاين ودالال
وإدرااك منا يف فرق األحزاب األربعة �قة التحدvت املطروحة أمامنا، 
واسـتحضارا كذ� ملا هذه �سـتحقاقات اليت تهتيأ بالدõ ل�خول فهيا من 
أمهية إسرتاتيجية مؤسسة للمسـتقبل، فقد حرصنا بأن يكون تعاملنا مع 

صلحة العليا للوطن هذا النص ومع غريه حمكوما ومؤطرا بتغليب امل
احلزبية واحلسا{ت �نتخابية الضيقة،  واملواطن، بعيدا عن لك ا�غامئيات

وقد . ألننا ال نقبل أن نضع املصاحل الضيقة يف نفس كفة مصلحة الوطن
اكنت وال تزال غايتنا قطع الطريق أمام لك احملاوالت الرامية إىل تفويت 

وهذا �سـتثناء اºي عرفه املغرب الفرصة عىل بالدõ إلجناح هذا المتزي 
  .حبمكة وتبرص ملكه اDدد ونضج املغاربة

وأمام هذا اإلرصار اºي نتو? منه بناء أجواء الثقة واألمل واملسامهة 
يف هتييء املناخ اإلجيايب والتفاعل مع احلراك اºي يعرفه الشارع واإلنصات 

بالدõ من حتوالت  لنبضه واسـتحضارا كذ� ملنطق املسؤولية وما رامكته
إجيابية ومن مكتسـبات، ال يسعنا إال أن ننبه إىل بعض التجليات 

ال قدر -واملؤرشات اليت من شأهنا جر بالدõ إىل متاهات ميكن أن تنتصب 
كعائق يف طريق اإلصالح اºي ننشده مجيعا، ومن مضن عدد كبري  - هللا

قط وهام مؤرشان من ت� املؤرشات هيمنا أن نتوقف عند مؤرشين اثنني ف
  .د�ن

أن  -حلسن احلظ  -أوهلام هو وجود إرادة �ى البعض، ال يسـتطيع 
خيفهيا، لتعطيل هذا التحول النوعي لبالدõ، حيث اكنت تسعى مبواقفها 
املتشددة إىل التأجيل والمتطيط طيï مدة املشاورات الشاقة اليت {رشهتا 

مناقشة املرشوع قانون احلكومة يف خشص السـيد وزير ا�اخلية وحلظة 

  . داخل الربملان
و�نهيام هذا �رتداد اºي جسلناه بلك أسف �ى بعض األطراف عن 
�لزتامات اليت قطعهتا عىل نفسها والرتاجع عن التوافقات اليت حصلت 
حول مجموعة من القضاv واإلدالء بترصحيات معاكسة تنقض ما مت التوصل به 

علنا نعيد إ�رة سؤال جوهري حول معىن وتتنكر ³، ويه ممارسات جت 
 .املسؤولية ومفهوم �لزتام �ى الفاعل السـيايس

هذان املؤرشان وغريهام اعتربõها يف فرق األحزاب األربعة مفردات 
اخللل يف األخالق "خيزتلها عنوان واحد، هو عنوان عريض إمسه 

  ".أعطاب مفهوم �لزتام"أو " السـياسـية
  السـيد الرئيس،

  دة الوزراء،السا
  السـيدات والسادة املستشارون،

بنفس الروح اإلجيابية اليت أطرت رؤيتنا لهذا التحول النوعي وبنفس 
القلق اDمتعي اºي حتمك يف طريقة تعاطينا مع هذه املرحï الراهنة اليت 
تعيشها بالدõ، واليت تمتزي بإرادة غري مسـبوقة لتوطيد البناء والتطبيع 

عترب يف فرق األحزاب األربعة أن هذا املرشوع اºي حنن ا�ميقراطيني، ن 
بصدد مناقشـته ليس جمرد آلية تقنية وقانونية بقدر ما هو إطار يؤسس 
إلصالحات جوهرية وجييب عىل اإلشاكلية املرتبطة {لوظيفة المتثيلية 
للمؤسسة الربملانية وخمتلف األسـئï احلارقة املتعلقة بتوسـيع دائرة املشاركة 

اسـية وتشجيع بروز خنب جديدة وفرز مجموعات سـياسـية تمتتع بأعىل السـي
درجة من �نسجام والفعالية السـياسـية، وهو ما من شأنه دمع وترسـيخ 
الثقة يف معل املؤسسات ومردوديهتا وتوطيد �ختيار ا�ميقراطي احلدايث 

  .بشلك ال رجعة فيه
هو تغليب ويف هذا اإلطار، اكن هاجسـنا طيï أطوار املشاورات 

مصلحة البالد مبا يتطلبه األمر من تقدمي بعض التنازالت، بعضها اكن 
جوهرv طاملا أن هذه التنازالت سـتجعلنا نتقدم خبطوات �بتة ومضمونة 

  .حنو املسـتقبل
ومن هذا املنطلق، حرصنا لك احلرص عىل احرتام الزتاماتنا السـياسـية 

طويï وعسرية، ليس من اليت توافقنا بشأهنا بعد مفاوضات ومشاورات 
{ب الرغبة يف المترير املترسع لهذا النص، ولكن من {ب احلرص عىل 
القطع مع لك ما من شأنه أن ميس هبذه املسرية اليت توطد هبا بالدõ خيارها 
ا�ميقراطي بثبات وجناح يف احمليط اجلهوي واإلقلميي اكسـتثناء قادر عىل 

نه مل يسـبق ألي من قيادات األحزاب جتاوز لك الصعو{ت، ولعلمك جسلمت أ
األربعة، ومل يسـبق كذ� ألي من برملانيهيا، سواء عىل مسـتوى جملس 
النواب أو عىل مسـتوى جملس املستشارين، أن عربõ عن مواقف تتناقض 
مع �لزتامات اليت بلورõها يف إطار التوافق اºي قاده السـيد وزير 

  .ا�اخلية حبنكة وصرب
عىل املسامهة يف توفري الرشوط  ،فرق األحزاب األربعة يف ،وحرصا منا
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السـياسـية واملوضوعية جلعل �سـتحقاقات �نتخابية املقبï شفافة ونزهية 
وأن تكون حمطة أساسـية عىل طريق تكريس وتوطيد البناء ا�ميقراطي 
وأيضا مدخال من مداخل إجناح ا�يناميات اإلصالحية اجلارية واملرتقبة 

ذ� لقطع دابر الفساد كيفام اكنت أشاك³ وتالوينه، فإن تعاملنا ومناسـبة ك
مع هذا املرشوع قانون مل ينطلق من فراغ، بل استند عىل خمتلف 
املقرتحات واملبادرات اليت تقدمنا هبا، سواء بشلك منفرد أو كتحالف مضن 
مذكرة مكتوبة سلمناها يف مناسـبة سابقة لوزارة ا�اخلية أو من خالل 

سل التشاوري اºي تداول أكرث من مسودة تبعا ملالحظات املسل 
 .واقرتاحات األحزاب السـياسـية

ويف هذا اإلطار، وأمام متطلبات هذه اللحظة ا�ميقراطية التارخيية، 
واليت تسـتدعي منا مجيعا أن نسمو {ختياراتنا وممارساتنا السـياسـية إىل 

ن حتالف األحزاب مسـتوى دقة وحساسـية هذه الظرفية، {درõ إىل إعال
التجمع الوطين لألحرار، احلركة الشعبية، �حتاد ا�سـتوري  :األربعة

واألصا¤ واملعارصة، وهو التحالف اºي تعزز اليوم {نضامم أربع هيئات 
سـياسـية أخرى يه احلزب العاميل، حزب اليسار األخرض، احلزب 

ان التحالف �شرتايك وحزب الفضيï والعدا¤ يف إطار حتالف حتت عنو 
من أجل ا�ميقراطية، هذا التحالف جاء كجواب سـيايس عىل مطلب 
تأهيل الفاعل احلزيب {عتباره رشط الرشوط ملواكبة دينامية اإلصالح، 
وتقدمت فرقنا الربملانية عىل مسـتوى جملس النواب بتعديالت مشرتكة عىل 

  .هذا النص
نؤكد بأن هذا املرشوع  وانسجاما مع املواقف اليت مت التعبري عهنا، فإننا

قانون يف الصيغة املتوافق بشأهنا، هيدف إىل جعل الوظيفة المتثيلية يف 
قلب ا�ينامية اليت تعيشها بالدõ، واليت تسـتدعي إفراز خنب جديدة قادرة 
عىل �ضطالع بواجباهتا ا�سـتورية يف الترشيع واملراقبة وتقيمي السـياسات 

عمل الربملاين وإعادة �عتبار للربملان وجتاوز العمومية وإعطاء دفعة قوية لل
الفتور والعزوف اºي مزي �نتخا{ت السابقة والسخط أحياõ عىل املشهد 

  .السـيايس �ى بعض رشاحئ اDمتع
إننا ننتظر من هذا املرشوع قانون تطوير رصيد مشاركة املرأة املغربية 

للحركة النسائية  يف العمل السـيايس والتجاوب مع املطالب املرشوعة
  .ببالدõ والتكريس القانوين لتدابري المتيزي اإلجيايب

ويف هذا الصدد، فإننا يف فرق األحزاب األربعة نلح عىل رضورة 
إحاطة الالحئة الوطنية باكفة �حتياطات، اليت من شأهنا حترير هذه 

اوز الالحئة من لك اعتبارات الزبونية واحملسوبية، كام ننتظر منه كذ� جت
ظاهرة بلقنة وتشـتيت احلقل احلزيب والسـيايس، استرشافا لآلفاق الواعدة 
اليت تفتحها ا�يناميات اإلصالحية اجلارية ببالدõ، وما تتطلبه من رضورات 
توفري الرشوط الكفيï {نبثاق حكومة قوية ومنسجمة ومعارضة تضطلع 

  .باكمل أدوارها
سـتفرز جملس النواب اجلديد  نأمل بأن تسامه �نتخا{ت املقبï اليت

يف خلق حتول أرىق للمامرسة المتثيلية داخل هذه املؤسسة، قادرة عىل 
صياغة أجوبة وبدائل حقيقية Ëتلف اإلشاكالت البنيوية و�نشغاالت 
العميقة للمواطنات واملواطنني، وهذا يف اعتقادõ وجه آخر للتنافس 

قاعد، ألن املطلب اDمتعي امللح السـيايس، يتجاوز يف كهنه التنافس عىل امل
اليوم هو تقدمي مبادرات جشاعة وجريئة فq يتعلق بفسح اDال لشـبابنا 
ولهذا الرعيل اجلديد اºي أعاد �عتبار للعمل السـيايس، وهو ما يدفعنا 

هل حنن مسـتعدون لتقدمي جواب واحض، يفسح : إىل طرح السؤال التايل
  طلعة وطموحة ملغرب جديد؟اDال لنخب جديدة وكفاءات مت

فاملغاربة اليوم منشغلون {نتظارات اج�عية واقتصادية ملحة، إهنا 
انتظارات التمنية والشغل والتعلمي النافع ووضع بييئ وحصي سلمي وسكن 

  . الئق
إن املغاربة ينتظرون أجوبة قادرة عىل انتشال رشاحئ واسعة من الفقر 

اواة والعدا¤ �ج�عية يف املدن والهتميش وخلق رشوط الكرامة واملس
والبوادي عىل حد سواء فضال عن طموMم اجلامح واملرشوع حنو وضع 
حد حلا¤ الفساد املسترشي، وهذا ال ميكن حتقيقه طبعا إال من خالل 
أحزاب سـياسـية جمددة ومتحررة من قوالب اإليديولوجيا اجلامدة وخنب 

بفعالية من خالل الربامج اليت منخرطة كذ� يف هذا التحول ومؤثرة فيه 
 .سـتعرضها للمقارعة خالل العمليات �نتخابية

إننا نعتقد يف فرق األحزاب األربعة أن هذا املرشوع قانون ملن شأنه 
أن يسامه يف جعل �نتخا{ت املقبï يف مسـتوى تطلعات الشعب املغريب 

يق ذ�، وهذه ويف مسـتوى املرحï ا�قيقة اليت متر مهنا بالدõ، لكن حتق 
يه قناعتنا، رهينة {لتعبئة الواسعة للجميع، أحزاب سـياسـية وسلطات 
معومية ووسائل اإلعالم ومجعيات اDمتع املدين وسائر املواطنني 
واملواطنات، تعبئة شامï من أجل جعل �نتخا{ت القادمة حمطة أساسـية 

إلفساد لتكريس الزناهة والشفافية والقطع مع لك مظاهر الفساد وا
�نتخايب، حمطة املشاركة الواسعة و�خنراط الواعي واملسؤول يف هذه 
�سـتحقاقات والقطع مع اكفة مظاهر العزوف والالمباالة {لشأن العام 
الوطين، والقطع كذ� أيضا، وهذا أمر جوهري، مع ثقافة التيئيس 

  .والعدمية
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  تشارين،إخواين، أخوايت املس 
انسجاما مع مواقفنا اليت عربõ عهنا، سواء خالل املشاورات مع 
احلكومة أو يف إطار املناقشات اليت دارت عىل مسـتوى جلنة العدل 
والترشيع وحقوق اإلنسان، وانسجاما كذ� مع املواقف اليت عربت عهنا 

فإننا الفرق الربملانية املنمتية لألحزاب األربعة عىل مسـتوى جملس النواب، 
سـنصوت عىل هذا املرشوع قانون {إلجياب، آملني أن يتعبأ امجليع إلجناح 
هذه احملطة اليت تعترب بداية ملسلسل البناء ا�ميقراطي اºي اخنرطت فيه 
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  . بالدõ بدون رجعة
  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
ايل شكرا للمستشار احملرتم السـيد بنشامش، اللكمة اآلن للفريق الفيدر 

  .اليس العريب احلبيش، يف مساحة عرش دقائق

        ::::املستشار السـيد العريب احلاملستشار السـيد العريب احلاملستشار السـيد العريب احلاملستشار السـيد العريب احلببببيشيشيشيش
  .شكرا السـيد الرئيس احملرتم

  السـيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

يرشفين أن أتناول اللكمة {مس الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية 
. يتعلق مبجلس النواب 27.11رشوع القانون التنظميي رمق مبناسـبة مناقشة م 

وامسحوا يل يف البداية بطرح بعض املالحظات اخلاصة بسـياق هذه 
  .املناقشة

السـيد الرئيس، اللك يعمل أن مسار التفاوض حول هذا النص دام ملدة 
أزيد من شهرين وسامهت فيه لك مكوõت احلقل السـيايس املغريب، وهو 

نقاش طويل، سامهت فيه لك األحزاب السـياسـية، وهذه مثرة توافق و 
 ïاملقاربة محمودة، جتعل من استشارة الفرقاء السـياسـيني مبدأ ووسـي

  .لتحقيق التقدم
غري أنه فq خيص الهتييء ملرشوع القانون التنظميي Dلس املستشارين 
نسجل تغييب هذه املقاربة وحل حملها فرض األمر الواقع بشلك ال يعطي 

ي أمهية للفرقاء، و{لتايل وجب التنبيه إىل أن سـياسة األمر الواقع انهتـى أ
  .عهدها إىل غري رجعة ونطالب احلكومة {لعودة إىل جادة الصواب

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارين،
لقد نهبنا غري ما مرة إىل أن بالدõ مقبï عىل حلظة �رخيية هامة يف 

قراطي، يضعها أمام خيارين، إما أن نوفر لك الرشوط ولك مسارها ا�مي
الظروف لرحب رهان مغرب دميقراطي، حدايث، عرصي أو أن نضيع الفرصة 
جمددا كام ضاعت يف مناسـبات انتخابية سابقة، حيث تزوير اإلرادة 

 .الشعبية وإفساد العملية �نتخابية
، تعرب تعبريا صادقا إن الشعب املغريب اليوم يريد انتخا{ت حرة ونزهية

وشفافا عن اإلرادة احلرة يف �ختيار الزنيه، مفن حقنا ومن حق بالدõ أن 
تتوفر عىل مؤسسات منتخبة انتخا{ حرا ونزهيا ودميقراطيا، تكون يف 
مسـتوى وجحم تضحيات املغرب وحضارته وثقافته وإنسانه وجتسد حبق 

عزز وضع ، وت2011غشت  20مضمون خطاب صاحب اجلال¤ ليوم 
  .بالدõ إزاء رشاكئه دوليا

 õأثناء املناقشة {للجنة عىل رضورة توفر بالد õويف هذا السـياق أكد

عىل ما حييط هذه �نتخا{ت من ضامõت قانونية، توصد الباب أمام 
الفاسدين واملفسدين، ومبا جيعلها تعيد الثقة للمواطنني يف صناديق �قرتاع 

ري أنه لألسف مل تقبل احلكومة أv من تعديالتنا وتصاحلهم مع السـياسة، غ
ويف هذا السـياق، أكد فريقنا عىل أن . رمغ أهنا يف مجملها اكنت ممكï للنص

مرشوع القانون مل يقطع مع احتاكر احلكومة الختصاص التقطيع �نتخايب 
وعدد املقاعد اËصصة للك دائرة، إذ الزال اإلحداث يكون مبرسوم واقرتحنا 

  .ج التقطيع �نتخايب من اDال التنظميي إىل جمال القانونإخرا
كام اقرتح فريقنا اعتبار العام¤ أو اإلقلمي حدا أدىن  ل�ائرة احمللية عىل أن 
ال تقل عىل أربعة مقاعد كحد أدىن لالحئة احمللية للحد من الفساد 

ربõ �نتخايب، وذ� إلعطاء مضمون حقيقي لالنتخاب {لالحئة، حيث اعت
أن ما عدا ذ� جيعلنا أمام نظام انتخايب فردي مقنع، فضال عىل أن يكون 
توسـيع ا�ائرة سيسامه يف تضييق اسـتعامل املال إلفساد العملية �نتخابية، 
واقرتحنا أن يكون إحداث أكرث من دائرة انتخابية يف بعض العامالت 

  .واألقالمي اسـتثناء وليس قاعدة
ني ورشوط القابلية لالنتخاب، اقرتحنا أن يمت ويف جمال أهلية الناخب

التنصيص عىل رضورة توفر املرحش لالنتخا{ت الترشيعية عىل حد أدىن من 
التعمل ال يقل عن مسـتوى البااكلورv ألنه ال يعقل أن ال نشرتط أي 
مسـتوى تكويين ملن ³ سلطة الترشيع واملراقبة والكفاءة الالزمة لإلطالع 

   .ةيمبهامه الرقاب 
من مرشوع القانون التنظميي  5واقرتحنا كذ� توسـيع مقتىض املادة 

اليت تنص عىل عدم أهلية أعضاء جملس املستشارين للرتحش للعضوية يف 
جملس النواب لتشمل رؤساء جمالس املدن الكربى وجمالس العامالت 

و¤ واألقالمي نظرا لضخامة املهام املوكو¤ إلهيم، مما يفرض تفرغهم التام ملزا
øاøم واحلد من ترامك املسؤوليات ومتركز السلط ولتجديد النخب وجتنيب 
الفعل الرقايب أي اسـتغالل مصلحي والتخفيف من ظاهرة غياب النواب 

  .اليت يمكل أحد أسـباهبا يف صعوبة التوفيق بني املهمتني
اقرتحنا كذ� إجراءات حملاربة المتلص الرضييب واعتربõ مانعا لألهلية 

ألشخاص اºين ثبت عدم تأديهتم �يون معومية مسـتحقة مبقتىض لك ا
سـند تنفيذي، وكذا األشخاص اºاتيون واملعنويون اºين ثبت عدم 
تسويهتم ملسـتحقات صناديق التغطية �ج�عية اكلصندوق الوطين للضامن 

 عىل  املصداقية إلضفاء وذ� ،�ج�عي والصندوق املغريب املهين للتقاعد

 حيال واجباته يؤدي ال من أعضائه بني يضم أن يعقل ال إذ النواب، جملس

  .�ج�عية والصناديق الرضيبة
 الالحئة مقاعد ثلث ختصيص عن 23 املادة تنصيص خيص فq أما

 عدم من حذرõ اºكور، من سـنة أربعني يتجاوز ال معر من للشـباب الوطنية

 ودعوõ الناخبني أعامر نيب ميزي ال ا�سـتور ألن املقتىض، هذا دسـتورية

 السـياسـية، األحزاب معل نطاق مصمي يف يدخل ذ� واعتربõ لسحبه

  .املقتىض هذا يف ا�سـتورية احملمكة حمك وننتظر
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õتأويال سلبيا ملعاقبة ا�اعني ملقاطعة  62 املادة تأويل إماكنية من وحذر
اب السـيد �نتخا{ت عن طريق توزيع منشوراهتم، غري أننا ملسـنا يف جو 

الوزير تأكيدا عىل الزتام احلكومة والسلطات العمومية {حرتام حق األحزاب 
 .يف التعبري عن موقفها وإن اكن خمالفا ملوقف املشاركة

وفq خيص التصويت {لواك¤ {لنسـبة ألفراد اجلالية املغربية املقمية 
Dعىل أن هذه الصيغة غري دميقراطية وسـتفسح ا õال للتجارة {خلارج، أكد

يف أصواهتم، كام أهنا تتعارض مع مبدأ التصويت اºي يكون دامئا خشصيا، 
وعلينا مجيعا البحث و�جهتاد إلجياد صيغة متكن مواطنينا {خلارج من 

  .املشاركة يف احلياة السـياسـية بوطهنم األم
  السـيد الرئيس، 

اسعة ال جيب أن يغيب عن õظرõ احلراك الشعيب وما تنتظره فئات و 
من الشعب املغريب من تفعيل وأجرأة مبادئ ا�سـتور اجلديد، خاصة أن 
�نتخا{ت القادمة يه أول حمك لهذا التفعيل، فليس مسموحا ألحد 
بتضييع هذه اللحظة ا�ميقراطية التارخيية، ففئات واسعة من الشعب 
 املغريب تنتظر انبثاق جملس ترشيعي كفء، قادر عىل رفع حتدvت الترشيع

املنتج واملراقبة املسؤو¤، قادر عىل �ضطالع مبهامه ا�بلوماسـية أمام هذا 
التحول اºي تشهده املنطقة العربية وانعاكسات هذا التحول عىل العامل 

  .بأرسه
إن ما نتطلع إليه مجيعا ليس إال انتخا{ت نزهية تعرب عىل اإلرادة احلقيقية 

يب املشوشة لهذه العملية جيب واحلرة للناخبني، ونعترب أن بعض األسال 
مواßهتا من طرف ا�و¤ واألحزاب وكذ� املواطنني، حيث الزال بعض 
املفسدين يقومون حبمالت انتخابية سابقة ألواهنا، مسـتعملني يف غالب 
األحيان وسائل مملوكة ل�و¤، كام أن املرشوع مل يأت مبا يبني اإلرادة 

ليب اليت اسـتعملت يف املايض، خاصة السـياسـية ل�و¤ يف القطع مع األسا
  .فq خيص اسـتعامل املال

لقد تسـببت هذه املامرسات يف املايض يف كوارث، بلغ الرد الشعيب 
ßاليت شهدت نسـبة مقاطعة بلغت  2007سبمترب  7ه يف انتخا{ت علهيا أو

احتجاجا عىل الفساد �نتخايب  ،%18ونسـبة أوراق ملغاة بلغت  67%
غريب مل يعد يرى من فائدة يف انتخا{ت ال تعكس إرادته وألن الشعب امل

  . احلرة وال حتقق آما³ وتطلعاته
يف األخري، نود التأكيد عىل أن إجراء انتخا{ت حرة ونزهية تبتدئ بوضع 
إجراءات لبث الثقة مع رضورة عدم التساهل مع مفسدي �نتخا{ت 

ت العمومية عن حيادها وسامرسة األصوات وهذا يقتيض أوال ابتعاد السلطا
السليب يف مواßة مسـتعميل املال ومفسدي احلياة السـياسـية، مما يعيد 
ل�و¤ دورها يف حماربة خمتلف أشاكل الفساد �نتخايب واسـتعامل املال 

 اتلرشاء األصوات واºمم حىت ال يظل �بتا من ثوابت �سـتحقاق
ات املايض غري املأسوف �نتخابية، وألجل إحداث قطائع هنائية مع ممارس

عليه اليت جعلت بالدõ تتعرث يف مسريهتا ا�ميقراطية والسـياسـية 

  .و�ج�عية و�قتصادية والثقافية
كام أن األحزاب السـياسـية مدعوة أيضا حملاربة الفساد عن طريق 

  .ترشـيح الكفاءات الزنهية و�بتعاد عن ترشـيح املفسدين
هامه بتطبيق القانون وحمامكة لك من وأخريا، عىل القضاء أن يطلع مب 

  .ثبت مسه مبصداقية �قرتاع
السـيد الرئيس، وحنن إذن نصوت {المتناع عىل هذا املرشوع ألننا مل 

حيارب معليا و{مللموس بلقنة املشهد السـيايس واسـتعامل املال،  جند فيه ما
�نتخابية  فإننا ندعو املواطنات واملواطنني إىل التسجيل بكثافة يف اللواحئ

واملشاركة السـياسـية الفعا¤ من أجل قطع الطريق عىل املفسدين وسامرسة 
  .�نتخا{ت

  .والسالم عليمك

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
اللكمة اآلن Dموعة . شكرا للمستشار احملرتم األسـتاذ العريب احلبيش

  .اإلحتاد الوطين للشغل {ملغرب، السـيد عبد اإلاله احللوطي

        ::::سـيد عبد اإلاله احللوطيسـيد عبد اإلاله احللوطيسـيد عبد اإلاله احللوطيسـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار ال املستشار ال املستشار ال املستشار ال 
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

يف إطار تدخل مجموعة اإلحتاد الوطين للشغل {ملغرب يف إطار املناقشة 
يتعلق مبجلس النواب، يرسين  27.11العامة ملرشوع القانون التنظميي رمق 

 .داخïأن أتقدم هبذه امل
جنمتع اليوم يف ظل ظروف عربية اسـتثنائية، يتوق فهيا العامل العريب إىل 

مرحï جديدة من احلرية والعزة والكرامة، ويف خطوة استباقية وجشاعة جاء 
اخلطاب املليك لتاسع مارس، واºي وضع فيه اخلطوط العريضة �سـتور 

عنواهنا الكبري  جديد، الهدف منه تسطري مرحï جديدة من �رخي املغرب،
مزيد من احلرية وا�ميقراطية واسـتقالل القضاء وتقوية املؤسسات 

واخنرطنا مجيعا، لك من موقعه، يف تعبئة املواطنني للتعاطي . ا�سـتورية
اإلجيايب مع الوثيقة ا�سـتورية {عتبارها قنطرة توصلنا إىل اإلصالح وحتقق 

  .بسالم �سـتثناء فعال وتتجاوز بنا املرحï الراهنة
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إن �سـتثناء املغريب ال ميكن إمتام مساره إال بتحقيق الرهاõت التالية، 

  :ومهنا
أوال، احرتام العمل السـيايس بقميه النبيï وضامن حق امجليع يف التعبري 

  هذه اجلهة أو ت�؛احلر عن آرائه ومواقفه دون إرهاب من 
�نيا، القطع مع منطق التحمك يف احلياة السـياسـية بلك الطرق 
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  والوسائل؛
�لثا، اختاذ خطوات لتقوية الثقة يف مسلسل اإلصالح، كتصفية ملف 
�عتقال السـيايس وحتريك آلية العفو ملن اعتقل ظلام عىل خلفية قانون 

ضيات القانون اجلنايئ يف اإلرهاب، وحرية اإلعالم وتوقيف املتابعات مبقت 
  حق الصحفيني؛

رابعا، إحداث هيئة مسـتقï لإلرشاف عىل �نتخا{ت أو عىل األقل 
  تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع �نتخا{ت؛

خامسا، حامية خمتلف �سـتحقاقات �نتخابية من لك ما شاهبا سابقا 
  .د �نتخايبمن اسـتعامل املال واحلياد السليب لإلدارة ولك مظاهر اإلفسا

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
ال خنفيمك أسفنا البالغ عىل الطريقة اليت تدبر هبا هذه املرحï ا�قيقة من 
�رخي ب�õ، كنا تواقني إىل تزنيل أمني للتوßات امللكية السامية، لكن 

والتحمك يف مفاصل املسـتقبل لألسف الزال منطق اإلقصاء والتخوين 
السـيايس للمرحï السـياسـية سـيد املوقف، يف الوقت اºي كنا يف أمس 
احلاجة إىل الصدق السـيايس وتقوية اجلهبة ا�اخلية للوطن بلك أبنائه، مع 
احرتام اكمل لوßات النظر اليت قد ختتلف حينا وتلتقي حينا آخر يف إطار 

و عىل لك مصلحة ضيقة لهذه الفئة أو املصلحة العليا للوطن، واليت تعل
  . ت�

إن منطوق ا�سـتور اجلديد ومفهومه مل جند صداه يف مشاريع القوانني 
اليت نتداول بشأهنا، وخصوصا مرشوع القانون التنظميي Dلس املستشارين 
اºي وصلنا مؤخرا، وكذا املرشوع اºي حنن بصدد مناقشـته، ومهنا هذا 

لق مبجلس النواب، واºي جسلنا عليه مجموعة من املرشوع التنظميي املتع
املالحظات وتقدمنا فهيا بتعديالت، لكن مع اكمل األسف رفضت لكها، 

  :من مضن أو من بعض هذه املالحظات
  أوال، عدم اع�د قاعدة أقوى املعدالت لعقلنة املشهد السـيايس؛

عي �نيا، عدم اع�د معايري موضوعية يف التقطيع �نتخايب، ترا
  التناسب بني النواب وعدد الساكن؛

�لثا، عدم اع�د معايري للرفع من مسـتوى األداء الربملاين، اكملسـتوى 
  ا�رايس وأداء ا�يون املسـتحقة؛

رابعا، عدم متكني املواطنني املغاربة املقميني {خلارج من التصويت 
  املبارش يف ب�ان اإلقامة؛

الالحئة الوطنية، مما حيد من خامسا، عدم اع�د عتبة معقو¤ يف 
إماكنية خلق أقطاب سـياسـية كام أراد ذ� صاحب اجلال¤ يف الكثري من 

  .خطبه
  السـيد الرئيس، 
  السادة الوزراء، 

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
للك هذه األسـباب، فإننا جند أنفسـنا مضطرين للتصويت ضد هذا 

ور اجلديد، ومع ذ� فإننا سنسـمتر املرشوع اºي مل يسـتجب لروح ا�سـت
يف النفس اإلجيايب إلجناح �سـتحقاقات، حيدوõ أمل كبري يف املسـتقبل، 
فاإلصالح مسار طويل رمغ املقاومة الشديدة اخلفية مهنا واملعلومة، وحسبنا 
أن نقتسم الرغبة يف اإلصالح مع جال¤ امل� ومع اخلريين والرشفاء يف هذا 

  . الوطن
  . د الرئيسشكرا السـي

        : : : : السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا للمستشار احملرتم

  : ننتقل اآلن للتصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع
املادة األوىل ورد بشأهنا تعديالن؛ التعديل األول مقدم من الفريق 
الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لإلحتاد الوطين 

  . {ملغرب، أعطي اآلن اللكمة ألحد مقديم التعديل األول، تفضلواللشغل 

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

{لنسـبة للتعديل األول لنا كفريق فيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  ،أوال
ينتخنب برمس ا�ائرة �نتخابية الوطنية عىل أن تتضمن  ةعضو  90نقرتح 
ربيات املقqت {خلارج املسجالت {للواحئ �نتخابية من املغ %10وجو{ 
  . العامة

توسـيع متثيلية املرأة يف املؤسسة الترشيعية يف أفق املناصفة : التعليل
والتزنيل ا�ميقراطي ملقتضيات ا�سـتور اجلديد، فضال عن تطبيق 
مقتضيات اتفاقيات إلغاء اكفة أشاكل المتيزي ضد النساء اليت صادق علهيا 

كذ� نقرتح صيغة . ملغرب والزتام املغرب بتحقيق أهداف األلفية للتمنيةا
  . لمتثيل املواطنات املغربيات املقqت {خلارج

  . وشكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة اآلن للحكومة

        : : : : السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
        . السـيد الرئيس، التعديل مرفوض

        : : : : السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  : ا، أعرض اآلن التعديل األول للتصويتشكر 

  ؛4= املوافقون 
  ؛47=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

  .2وامتنع  4ومل يوافق عليه إال  47إذن رفض هذا التعديل ب
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  . اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل الثاين

        : : : : املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
املقاعد، حبيث أن  {لنسـبة للتعديل الثاين يتعلق بطريقة احتساب

" جيري �نتخاب {لمتثيل النسـيب حسب أكرب بقية: "النص األصيل فيه
وحنن نقرتح يف هذا التعديل أن جيري �نتخاب {لمتثيل النسـيب حسب 

  . قاعدة أقوى املعدالت
التعليل، السـيد الرئيس، اع�د هذه القاعدة  دvل أقوى املعدالت 

وى السـياسـية، ويه أكرث دميقراطية ومن أجل كتعكس المتثيلية احلقيقية للق
  . احلد من بلقنة املشهد السـيايس

  . شكرا

        : : : : السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        : : : : السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  . التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        : : : : السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  : أعرض التعديل الثاين للتصويت

 ؛2=  املوافقون
  ؛50=  املعارضون
  .7=  املمتنعون

  . إذن رفض التعديل الثاين
  : أعرض اآلن املادة األوىل للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة

  ؛50=  املوافقون
  ؛2=  املعارضون
  .7=  املمتنعون
ورد بشأهنا تعديالن؛ التعديل األول مقدم من الفريق الفيدرايل  2املادة 

قدم من اDموعة الربملانية لالحتاد الوطين للوحدة وا�ميقراطية والثاين م
  .اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل األول، الفريق الفيدرايل. للشغل {ملغرب

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
، {لطبع، يراعي يف حتديد ا�وائر �نتخابية قدر اإلماكن، 2املادة 

  ".قدر اإلماكن"حذف عبارة 
ة يف لك عام¤ أو إقلمي أو عامالت حتدث دائرة انتخابية واحد: ج

مقاطعات، وخيصص لها عدد من املقاعد حيدد مبرسوم، وميكن بصفة 
اسـتثنائية أن حتدث يف بعض العامالت أو األقالمي أكرث من دائرة انتخابية 

  .4واحدة، عىل أال يقل عدد مقاعدها عىل 
 التعليل، السـيد الرئيس، حذف عبارة قدر اإلماكن إلعطاء املادة

  . صيغة التدقيق بدل التعومي، وجتنبا للك تأويل خاطئ

إلعطاء مضمون حقيقي لالنتخاب {لالحئة، ما عدا ذ� نكون أمام : ج
نظام انتخايب فردي مقنع، فضال عىل أن توسـيع ا�وائر سيسامه يف تضييق 
اسـتعامل املال إلفساد العملية �نتخابية، واعتبار إحداث أكرث من دائرة 

  . يف بعض العامالت واألقالمي اسـتثناء وليس قاعدة انتخابية
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة اآلن للحكومة، السـيد الوزير احملرتم. شكرا

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  . التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل الثاين للتصويت

  ؛7=  املوافقون
  ؛53=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل الثاين
للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة، عفوا اللكمة  2أعرض اآلن املادة 

  .ألحد مقديم التعديل الثاين، تفضل اليس احللوطي

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
التعديل الثاين، السـيد الرئيس، يتعلق {ملعيار ا�ميغرايف واºي نطرح 

 100بأن نقرتح يف التعديل {ش يكون املعيار ا�ميغرايف مبعدل مقعد للك 
، ويسـتثىن من هذا املقتىض األقالمي %20ألف نسمة مع فارق ال يتجاوز 

  .اجلنوبية
: تصبح عىل الشلك التايل" ج"والفقرة " ب"نقرتح حذف الفقرة 

مقاعد،  4ن حتدث دائرة انتخابية واحدة يف لك عام¤ وإقلمي مبا ال يقل ع"
فq بيهنا يف دائرة  4ويمت دمج األقالمي والعامالت اليت يقل عدد مقاعدها عن 

  ".واحدة متصï ومنسجمة
التعليل، السـيد الرئيس، حتقيق التناسب بني متثيلية النواب وعدد 
الساكن، حتقيق التوازن يف متثيلية الساكن، حماربة الفساد �نتخايب عرب 

  .اوشكر . توسـيع ا�وائر

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل الثاين
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  ؛2= املوافقون 
  ؛51= املعارضون 
  .7= املمتنعون 

  . إذن رفض التعديل الثاين
  :كام وافقت علهيا اللجنة 2إىل التصويت عىل املادة  أمر اآلن
  ؛51=  املوافقون

  ؛2=  املعارضون
  .7=  املمتنعون

مع،  51كام وردت عىل اDلس ب  2إذن وافق اDلس عىل املادة 
  . 7واملمتنعون  2ومعارضة 

  .اإلجامع: بدون تعديل، أعرضها عىل التصويت 3املادة 
؛ التعديل األول مقدم من الفريق الفيدرايل ورد بشأهنا تعديالن 4املادة 

للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل 
  .{ملغرب

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل األول

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
، السـيد الرئيس، يشرتط يف من يرتحش للعضوية يف 4{لنسـبة للامدة 

يكون õخبا وممتتعا حبقوقه املدنية والسـياسـية وأن ال يقل  جملس النواب أن
vمسـتواه التعلميي عن مسـتوى الباكلور.  

البد من توفر الربملاين عىل حد أدىن من التعمل، إذ ال يعقل أن : التعليل
نشرتط يف العضو املرحش للجامعات توفره عىل الشهادة �بتدائية، وال 

سلطة الترشيع واملراقبة والكفاءة الالزمة نشرتط أي مسـتوى تكويين ملن ³ 
  .لالضطالع مبهامه الربملانية

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة اآلن للحكومة املوقرة، السـيد الوزير احملرتم. شكرا

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض لكونه غري دسـتوري. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :ول للتصويتأعرض اآلن التعديل األ

  ؛9=  املوافقون
  ؛45=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل األول
  .التعديل الثاين، اللكمة ألحد مقديم التعديل الثاين

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
نفس التعديل اºي طرحه اإلخوة يف الفريق الفيدرايل، حبيث أنه 

النواب عىل األقل، نقول حنن فقط  يشرتط يف من يرتحش للعضوية مبجلس
يف مرحï أولية اآلن أنه يكون حامل لشهادة الباكلورv أو ما يعادلها لرفع 
مسـتوى األداء النيايب وألننا يف عهد جديد ودسـتور جديد، الرفع من 
املسـتوى الثقايف والفكري دvل اDلس {ش يؤدي أداء طبيعي وأداء øم 

  . وأداء أسايس
من األمية، رمغ أن اخلطأ دvل احلكومة يه اليل كرست  وحنن عانينا

األمية يف اDمتع، ولكن عىل األقل نديرو بعض املؤسسات األساسـية واملهمة 
وا�سـتورية، تكون واحد املسـتوى أقل اليل هو الباكلورv لنطمح يف 

  .املسـتقبل أن تكون الشهادة أعىل

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .ير احملرتمشكرا، اللكمة للسـيد الوز

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل الثاين للتصويت

  ؛9= املوافقون 
  ؛45=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل الثاين
  :عىل التصويت كام وافقت علهيا اللجنة 4أعرض اآلن املادة 

  ؛45= قون املواف
  ؛9=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .إذن وافق اDلس عىل املادة الرابعة
  .املادة اخلامسة اآلن، مل يرد فهيا تعديل، إذن اإلجامع

املادة السادسة ورد بشأهنا تعديالن، األول مقدم من الفريق الفيدرايل 
اد الوطين للشغل للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لالحت

  .{ملغرب
  .اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل األول

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

األشخاص اºين صدر يف حقهم حكام : "التعديل اليل قدمناه هو
: ، وأضفنا فقرة خامسة"قضائيا هنائيا {لعزل من املسؤولية �نتدابية

يهتم �يون معومية مسـتحقة مبقتىض سـند األشخاص اºين ثبت عدم تأد"
  ". تنفيذي

األشخاص اºاتيون واملعنويون : "وسادسا، كذ�، السـيد الرئيس
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  ".اºين ثبت عدم تسويهتم ملسـتحقات صناديق التغطية �ج�عية
التعليل األول يتو? توضيح الصيغة مبا ال يدع جمال للتأويل، مث 

متلص الرضييب من ßة، ويسعى إلضفاء هيدف التعديل الثاين إىل حماربة ال 
املصداقية عىل جملس النواب، إذ ال يعقل أن يضم من بني أعضائه من ال 
يؤدي واجباته حيال الرضيبة والصناديق �ج�عية، أي الصندوق الوطين 

 . للضامن �ج�عي والصندوق املهين للتقاعد
  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .مة اآلن للسـيد الوزير احملرتمشكرا، اللك

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :منر اآلن إىل التصويت عىل التعديل األول

  ؛9= املوافقون 
  ؛45=  املعارضون

  .رفض التعديل األول
  .منر اآلن إىل التعديل الثاين، واللكمة ألحد مقديم التعديل الثاين

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
ال يؤهل "التعديل دvل مجموعة �حتاد الوطين للشغل {ملغرب أنه 

أو األشخاص اºين "، 6و 5، إضافة فقرات "للرتشـيح يف جملس النواب
حقهم عقوبة حبسـية كيفام اكنت مدهتا بسبب �جتار يف اËدرات صدر يف 

ال يؤهل كذ� من مل يؤد "، "وخيانة األمانة واختالس األموال العمومية
ديون معومية مسـتحقة عليه مبقتىض سـند تنفيذي، واليت ليست موضوع 
منازعة جدية وفق الرشوط املنصوص علهيا يف مدونة حتصيل ا�يون 

  ".العمومية
لتعليل {ين وواحض هو أننا خنلقو واحد املؤسسة دسـتورية اليل ما ا

فهياش الناس املمتلصني من الرضائب والناس اليل عندمه خدش يف اºمة 
اºمة دvهلم عىل األقل يف املسـتوى املادي، ومهنا ختليق املامرسة  دvهلم،

فعال خصنا . الربملانية وحماربة المتلص الرضييب وحتقيق املواطنة املسؤو¤
خنلقو واحد الربملان، إذا مسحنا {ألمية، عىل األقل ما نسمحوش للمفسدين 

  .الكبار يدخلوا ³

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة اآلن للحكومة، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  : التعديل الثاينمنر اآلن إىل التصويت عىل

  ؛9= املوافقون 
  ؛42= املعارضون 

  .ال أحد=  املمتنعون
  .إذن رفض التعديل الثاين

  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة 6أعرض اآلن املادة 
  ؛42= املوافقون 

  ؛9= املعارضون 
  .ال أحد=  املمتنعون

 9لصاحلها واملعارضون  42إذن صوت اDلس عىل هذه املادة ب 
  .ممتنع وبدون

  . مل يرد فهيا أي تعديل، هناك إجامع 11و 10و 9و 8و 7املادة 
  .شكرا
ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  12املادة 

  .فاللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

 6من شهر إىل  يعاقب {حلبس"،  نقرتح "جيرد من العضوية"عوض 
، مث أيضا عوض "أشهر إىل سـنة 6يعاقب {حلبس من "، كذ� "أشهر

احملمكة "�قتصار عىل احملمكة ا�سـتورية إلعالن جتريد النائب، أضفنا 
  ".اËتصة للبت يف العقوبة

التعليل، السـيد الرئيس، نقرتح تشديد العقوبة عىل لك من ختلف عن 
ذ� للحد من اسـتعامل املال وإلضفاء إيداع جرد مصاريفه �نتخابية و 

  .املصداقية عىل �نتخا{ت
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل

  ؛7= املوافقون 
  ؛42= املعارضون 
  .2= املمتنعون 

  .إذن رفض التعديل
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  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة 12أعرض اآلن املادة 
  ؛42= املوافقون 

  ؛7= املعارضون 
  .2= املمتنعون 

  .2وامتناع  7ومعارضة  42مبوافقة  12وافق اDلس عىل املادة 
ة وا�ميقراطية، ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحد 13املادة 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

تتناىف عضوية جملس النواب مع رئاسة جملس اجلهة أو رئاسة جملس "
مدينة مقسمة إىل مقاطعات أو جمالس عامالت أو إقلمي كام تتناىف مع أكرث 

ة أو جملس مقاطعة جامعية أو من رئاسة واحدة لغرفة øنية أو Dلس جامع
 ". مجموعة تؤسسها جامعات ترابية

  : التعليل، السـيد الرئيس

توسـيع حاالت التنايف لتشمل رؤساء جمالس املدن الكربى وجمالس  -
العامالت واألقالمي نظرا لضخامة املهام املوكو¤ إلهيم، مما يفرض تفرغهم التام 

 ومتركز السلط؛ ملزاو¤ øاøم واحلد من ترامك املسؤوليات

 جتديد النخب وجتنيب الفعل الرقايب أي اسـتغالل مصلحي؛ -

التخفيف من ظاهرة غياب النواب عن أشغال اDلس، واºي يمكن  -
  . أحد أسـباهبا يف صعوبة التوفيق بني املهمتني

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. يد الرئيسشكرا السـ 

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل للتصويت

  ؛8=  املوافقون عىل التعديل
  ؛42=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

  .ممتنعون 2موافقون و 8معارض و 42رفض التعديل ب 
  :للتصويت كام عدلهتا اللجنة 13أعرض اآلن املادة 

  ؛42=  املوافقون
  عدد؛نفس ال: املعارضون
  .2=  املمتنعون

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  14املادة 

  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  . شكرا السـيد الرئيس

ويعني تلقائيا املرتحش اºي يليه "نقرتح " يسرتجع املعين {ألمر"عوض 
  ". واحدة بلك املقاعد جترى انتخا{ت جزئية يف الالحئة ويف حا¤ فوز الحئة

ال نرى رضورة اسـتعادة عضو احلكومة ملقعده مبجلس النواب : التعليل
بعد انقضاء øمته احلكومية، ونقرتح تعويضا تلقائيا {ملرتحش اºي يليه 

  . لتجديد النخب وتوسـيعها
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::وزير ا�اخليةوزير ا�اخليةوزير ا�اخليةوزير ا�اخلية    السـيدالسـيدالسـيدالسـيد
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل للتصويت

  ؛8= املوافقون 
  ؛41= املعارضون 
  . 2= املمتنعون 

  .إذن رفض التعديل
  :عىل التصويت 14أعرض اآلن املادة 

  ؛41=  املوافقون
  ؛8=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

، مل يرد فهيا أي تعديل، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 15: املواد
  .إذن أظن اإلجامع كام سـبق

، ورد بشأهنا تعديالن، التعديل األول مقدم من 23أمر اآلن إىل املادة 
الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لالحتاد 

  . الوطين للشغل {ملغرب
  .عديل األولاللكمة ألحد مقديم الت

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
فq خيص �نتخا{ت يف نطاق ا�وائر �نتخابية احمللية، جيب أن 

إخل، عىل أن ال يتضمن املقعدان األول والثاين من هذه اللواحئ ... تودع
  . امسني متتابعني ملرتحشني من نفس اجلنس

ع بنفسها مبقر عىل وكيï لك الحئة ولك مرتحشة أن تود: "أيضا أضفنا
عىل األقل من  %10الكتابة أعاله، وجيب أن تتضمن الحئة الرتشـيح 

  ". املغربيات املقqت {خلارج املسجالت {للواحئ �نتخابية العامة
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التعليل، السـيد الرئيس، هيدف املقرتح األول إىل متكني النساء من 
ثلهين وتعويد من حظوظ أوفر لمت  نالرتحش يف لك ا�وائر احمللية لمتكيهن

  . نالناخبني عىل ترشـيحهن والتصويت علهي
فq خيص تنصيص هذه املادة عىل ختصيص ثلث مقاعد الالحئة الوطنية 

سـنة من اجلنسني، حنذر من عدم  40للشـباب من معر ال يتجاوز 
دسـتورية هذا املقتىض ألن ا�سـتور ال ميزي بني أعامر الناخبني، وندعو 

  . لسحب هذا املقتىض
ميكن لألحزاب السـياسـية أن توقع ميثاقا أخالقيا يمت  ،املقابليف 

  .سـنة يف دوائر حملية 40مبقتضاه ترشـيح شـباب دون سن 

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  . اللكمة للحكومة املوقرة

    ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل األول للتصويت

  ؛8=  املوافقون
  ؛40=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

  .اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل الثاين. رفض التعديل األول

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  . شكرا السـيد الرئيس

التعديل يتعلق {حلق دvل املواطنني املقميني {خلارج من الرتحش يف 
  .%5ل عن إطار الالحئة الوطنية مبا ال يق

متكني املواطنني املغاربة املقميني {خلارج من المتثيلية داخل : التعليل
  . املؤسسة الترشيعية

  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :صويتأعرض اآلن التعديل عىل الت

  ؛2=  املوافقون
  ؛40=  املعارضون
  .8=  املمتنعون

  :كام عدلهتا اللجنة للتصويت 23أعرض اآلن املادة 
  ؛40=  املوافقون

  ؛8=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

، مل يرد يف هذه املواد أي 50إىل  28، 27، 26، 25، 24املادة 
 إذن إجامع تعديل، هل أعترب أن هناك إجامع كام سـبق حول هذه املواد؟

  . 50إىل املادة  24من املادة 
، وقد ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل 51أمر اآلن إىل املادة 

  .للوحدة وا�ميقراطية، اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
 50.000إىل  10.000يعاقب {حلبس من شهر إىل سـنة وبغرامة من "

ل أخبار زائفة أو إشاعات اكذبة أو غري ذ� من لك خشص أقدم {سـتعام
  . وحذف البايق" طرق التدليس عىل حتويل أصوات الناخبني

يك ال يسـتعمل هذا املقتيض يف معاقبة ا�اعني ملقاطعة : التعليل
دفع "�نتخا{ت عن طريق توزيع منشوراهتم، يك ال تؤول هاذ العبارة 

التأويل لغري صاحل األحزاب  "õخب أو أكرث إىل اإلمساك عن التصويت
  .ا�اعية ملقاطعة �نتخا{ت

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيد وزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل عىل التصويت

  ؛8=  املوافقون
  ؛40=  املعارضون

  . 2=  ناملمتنعو
  .إذن رفض التعديل األول، التعديل الوحيد اليل وصلنا

  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة 51أعرض اآلن املادة 
  ؛40=  املوافقون

  ؛8=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

 40كام وردت عليه من اللجنة بـ  51إذن وافق اDلس عىل املادة 
  .ممتنعون 2معارضون و 8لصاحلها، 
، مل يرد فهيا 61، 60، 59، 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52: املواد

أي تعديل، هل أعترب أن هناك إجامع حول هذه املواد؟ هناك إجامع، 
  .شكرا
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ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  62املادة 
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
درمه إىل  50.000سـنوات وبغرامة  5سـنة إىل يعاقب {حلبس من "

  . وحذف البايق" إخل... درمه لك من حصل أو 100.000
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أعرض اآلن التعديل للتصويت

  ؛8=  املوافقون
  ؛40=  ارضوناملع

  .2=  املمتنعون
  .2ضده ومثانية لصاحله وامتناع  40إذن رفض التعديل ب 

  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة، أظن نفس العدد 62أعرض اآلن املادة 
  ؛40=  املوافقون

  ؛8=  املعارضون
  .2= املمتنعون

 .8ومعارضة  2لصاحلها وامتناع  40وافق اDلس عىل هذه املادة ب
، مل يرد فهيا أي 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63: املواد

  .تعديل، هل أعترب أن هناك إجامع كام سـبق؟ إجامع
، ورد بشأهنا تعديالن، التعديل األول مقدم من 72أمر اآلن إىل املادة 

الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لإلحتاد 
  . ملغربالوطين للشغل {

  .72اللكمة ألحد مقديم التعديل األول عىل املادة 

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس
جيوز للناخبات والناخبني املقيدين يف اللواحئ : "{لنسـبة لتعديلنا

�نتخابية العامة املقميني خارج تراب اململكة أن يصوتوا انطالقا من دول 
  .وحذف البايق" إقامهتم
نعترب �قرتاع عن طريق الواك¤ أسلو{ غري دميقراطي، : لتعليلا

سـيفسح اDال لالجتار يف أصوات الناخبني املقميني {خلارج، كام أنه 
  . يتعارض مع مبدأ كون التصويت دامئا خشصيا

وعلينا مجيعا البحث و�جهتاد إلجياد صيغة متكن مواطنينا {خلارج من 

سـية بوطهنم األم، كام يسعى التعديل إىل متكني املشاركة يف احلياة السـيا
املواطنات واملواطنني املغاربة املقميني {خلارج من حقهم يف التصويت املبارش 

  .يف ب�ان اإلقامة
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، السـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::اDلساDلساDلساDلسالسـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس السـيد رئيس 
  :اعرض اآلن التعديل األول عىل التصويت

  ؛8=  املوافقون
  ؛40=  املعارضون
  .2=  املمتنعون

  .إذن رفض هذا التعديل
أمر اآلن إىل التعديل الثاين، واللكمة ألحد مقديم التعديل، ما اكين 

معه،  10لكمة؟ موافقني معهم؟ إذن التعديل األول رفض بأربعني عارضته، 
  .وبدون ممتنع

  .التعديل الثاين، اللكمة لمك

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  السـيد الرئيس،

التعديل يتعلق {القرتاع عن طريق التصويت مبارشة {ملراكز القنصلية 
  .{لنسـبة للمغاربة املقميني {خلارج وفق إجراءات حتدد مبرسوم

من التصويت التعليل، السـيد الرئيس، متكني املغاربة املقميني {خلارج 
  .املبارش يف ب�ان اإلقامة كام يدل عىل ذ� ا�سـتور

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة للحكومة، السـيد الوزير احملرتم. شكرا

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل الثاين

  ؛10= املوافقون 
  ؛40= املعارضون 
  .ال أحد= املمتنعون 

  :للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة، نفس العدد 72أعرض اآلن املادة 
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  ؛ 40=  املوافقون
  ؛ 10=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

معارضون، ودون  10لصاحلها و 40وافق اDلس عىل هذه املادة بـ 
  .امتناع

فهيا أي تعديل، هل أعترب أن هناك  ، مل يرد76، 75، 74، 73: املواد
  .إجامع حول هذه املادة؟ إذن إجامع

ورد بشأهنا تعديل من الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  77املادة 
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل مشكورا

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
ويت التعديل دvلنا يتعلق إذا اكن األمر يتعلق بناخب �بع ملكتب التص

  .ومولك من �ن õخب مقمي خارج اململكة، نقرتح احلذف
  .72التعليل دvلنا هو للمالءمة مع التعديل السابق اخلاص {ملادة 

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :التعديل للتصويتأعرض اآلن 

  ؛10=  املوافقون
  .40=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

إذن أعرض اآلن املادة بعدما رفض التعديل الثاين عىل التصويت عىل 
 :كام وافقت علهيا اللجنة 77املادة 

  ؛40=  املوافقون
  ؛10=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

  .10صو� ضد  40وافق اDلس عىل هذه املادة ب
مل يرد فهيا أي تعديل، هل  84، 83، 82، 81، 80، 79، 78: املواد

  .أعترب أن هناك إجامع حولها؟ إذن هناك إجامع
اليت ورد بشأهنا تعديل من اDموعة الربملانية لإلحتاد  85أمر إىل املادة 

  .الوطين للشغل، فلمك اللكمة

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .شكرا السـيد الرئيس

  سـيدان الوزيران، ال 

  زمياليت، زماليئ،
والتعديل مفاده أن اللجنة  85تقدمنا هبذا التعديل خبصوص املادة 

  . الوطنية لإلحصاء سـتقوم يف املرحï األوىل بتوزيع املقاعد

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
أõ �ي تعديل من اDموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل، العفو 

  .ضل، تف85السـيد الرئيس، 

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
، السـيد الرئيس، وهو يتعلق {لعتبة، وخصوصا فq يتعلق 85املادة 

من األصوات املعرب عهنا  %6{لالحئة الوطنية نقرتح أن تكون العتبة يه 
وذ� من أجل عىل األقل �حتفاظ {لوضع السابق فq خيص العتبة عىل 

  . المتثيلية السـياسـية واحلد من البلقنةالالحئة الوطنية وعقلنة 
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة اآلن للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :85أمر اآلن إىل التصويت عىل تعديل املادة 

  ؛10=  املوافقون
  ؛40=  املعارضون

  .ال أحد=  تنعوناملم 
  .إذن رفض هذا التعديل

  :للتصويت كام عدلهتا اللجنة 85أعرض اآلن املادة 
  ؛40=  املوافقون

  ؛10=  املعارضون
  .ال أحد=  املمتنعون

لصاحلها  40كام عدلهتا اللجنة ب 85إذن وافق اDلس عىل هذه املادة 
  .معارضون وغري ممتنع 10و

ول مقدم من الفريق الفيدرايل ورد بشأهنا تعديالن، األ 86املادة 
للوحدة وا�ميقراطية والثاين من اDموعة الربملانية لالحتاد الوطين للشغل 

  .{ملغرب
  .اللكمة ألحد مقديم التعديل األول

        : : : : املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

للك مرتحش يعين األمر �طالع يف مقر السلطة اإلدارية احمللية أو "
  . أن تعطى نسخ إىل املرتحش" وأخذ نسخ مهنا"إخل، أضفنا ... العمل مقر
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  .وشكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .شكرا، اللكمة للسـيد الوزير احملرتم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .أمر اآلن إىل التصويت عىل التعديل األول

  ؛10=  فقوناملوا
  ؛40=  املعارضون
  .0=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
  .اللكمة اآلن ألحد مقديم التعديل الثاين

        : : : : املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .شكرا السـيد الرئيس

وتودع لواحئ املنتخبني : " اليت كتقول 86التعديل الثاين يتعلق {ملادة 
قانون التنظميي مبقر السلطة اإلدارية من هذا ال 77املشار إلهيا يف املادة 

، ونقرتح، السـيد الرئيس، "احمللية رهن إشارة الناخبني طبق نفس الرشوط
" واحلصول عىل نسخة من احملارض واللواحئ املشار إلهيا أعاله: "أن نضيف

  . وهذا ضامõ لتعزيز الزناهة والشفافية
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  .ة للسـيد الوزير احملرتمشكرا، اللكم

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .التعديل مرفوض. شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلسالسـيد رئيس اDلس
  :أمر اآلن للتصويت

  ؛2=  املوافقون
  ؛40= املعارضون 
  .8=  املمتنعون

  .إذن رفض التعديل
للتصويت كام وافقت علهيا اللجنة، أظن نفس  86عرض اآلن املادة أ
  : العدد

  ؛ 40=  املوافقون
  ؛ 2=  املعارضون
  .8=  املمتنعون

  .كام وافقت علهيا اللجنة 86صوت اDلس إذن عىل هذه املادة 
، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 88، 87: املواد
، مل يرد فهيا أي تعديل، هل أعترب أن هناك إجامع حول هذه 100، 99

 .املواد؟ إذن إجامع
  :مته وأعرضه للتصويتأمر اآلن إىل املرشوع بر 

  ؛40=  املوافقون
  ؛2=  املعارضون
  .8=  املمتنعون

 27.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون تنظميي رمق 
  .يتعلق مبجلس النواب

شكرا لمك عىل مسامهتمك يف احملطة األوىل من اجللسة، أمر اآلن إىل 
  .األسـتاذ بيجديكن{يق اجللسة، مشاريع القوانني، ويتوىل إدارة العمل 

        ::::املستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسةاملستشار السـيد حلسن بيجديكن، رئيس اجللسة
  .شكرا

  السـيدان الوزيران،
  السادة املستشارون،

يقيض بتغيري  37.10ننتقل ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
املتعلق {ملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحاv  22.01القانون رمق 

q خيص جرامئ الرشوة و�ختالس واسـتغالل والشهود واخلرباء واملبلغني ف
  .النفوذ وغريها

  .اللكمة للحكومة

        ::::النارصي، وزير العدلالنارصي، وزير العدلالنارصي، وزير العدلالنارصي، وزير العدلالطيب الطيب الطيب الطيب السـيد محمد السـيد محمد السـيد محمد السـيد محمد 
  .شكرا السـيد الرئيس

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  .امحلد d والصالة والسالم عىل موالõ رسول هللا وآ³ وحصبه

  السـيد الرئيس احملرتم،
  مون،السادة املستشارون احملرت 

يقيض بتغيري ومتمي  37.10يرشفين أن أقدم معمك مرشوع قانون رمق 
املتعلق {ملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحاv  22.01القانون رمق 

والشهود واخلرباء واملبلغني فq خيص جرمية الرشوة و�ختالس واسـتغالل 
  .النفوذ وغريها كام وافق عليه جملس النواب

وع يف إطار تنفيذ مضامني اخلطاب املليك السايم ويندرج هذا املرش 
مبناسـبة ثورة امل� والشعب خبصوص حتديث  2009غشت  20ليوم 

املنظومة القانونية ببالدõ يف اجتاه ضامن رشوط احملامكة العاد¤ وهنج سـياسة 
جنائية جديدة تقوم عىل مراجعة ومالءمة القانون واملسطرة اجلنائية 

  .ومواكبهتا للتطورات اليت تعرفها النظم القانونيةلالتفاقيات ا�ولية 
وهيدف هذا املرشوع إىل تشجيع أفراد اDمتع عىل القيام بواجهبم يف 
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ختليق احلياة العامة عن طريق التبليغ عن جرامئ الفساد واإلدالء بشهاداهتم 
أمام القضاء بلك حرية وجترد، وضامن حاميهتم من لك الهتديدات اليت ميكن 

فعهم إىل العزوف عن القيام هبذا الواجب، األمر اºي سيسهم يف أن تد
بناء الثقة والطمأنينة يف اDمتع، ويؤدي إىل تعزيز مشاركة األفراد بشلك 
خاص واDمتع بشلك عام يف ماكحفة اإلجرام بشـىت صوره وتقدمي العون 

  .للسلطات العمومية يف القيام بواجباهتا هبذا اخلصوص
، أعدت وزارة العدل مرشوع قانون ملراجعة املسطرة ففي هذا اإلطار

اجلنائية، شلكت فيه املالءمة مع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد حزيا 
 vأساسـيا وخصوصا املقتضيات املتعلقة حبامية الشهود واخلرباء والضحا
واملبلغني، مع األخذ {العتبار كذ� التوصيات الصادرة عن خمتلف 

ا�ولية املعنية مباكحفة الفساد حىت تكون منسجمة مع املعايري امللتقيات 
  .ا�ولية

وهبذا اخلصوص، جتدر اإلشارة إىل أن إدراج هذا املرشوع مضن 
جدول أعامل ا�ورة �سـتثنائية اليت يعقدها الربملان قد مت {لنظر إىل 

 24األمهية البالغة لهذا النص، خصوصا وأن املغرب مقبل ابتداء من يوم 
أكتوبر عىل احتضان ا�ورة الرابعة ملؤمتر ا�ول األطراف يف اتفاقية األمم 
املتحدة ملاكحفة الفساد، علام بأن احلكومة املغربية سـبق لها أن أشارت مضن 
تقرير التقيمي اºايت اºي أعدته تنفيذا لقرارات مؤمتر ا�ول األطراف إىل أن 

 .غني يف املراحل الهنائية للمصادقةهناك مرشوعا يتعلق حبامية الشهود واملبل
تلمك، السـيد الرئيس احملرتم، حرضات السادة املستشارون احملرتمون، 
األهداف العامة لهذا املرشوع اºي يشلك لبنة أساسـية، ستنضاف إىل 
اDهودات اليت تبذلها بالدõ من أجل ماكحفة اجلرمية بشلك عام وماكحفة 

لك مبادرة ترشيعية هامة ملا حيققه هذا جرامئ الفساد بشلك خاص، كام يش
املرشوع من مالءمة املسطرة اجلنائية مع �تفاقيات ا�ولية وبصفة خاصة 

  . مع اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اإلرهاب
  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
تقرير اللجنة وزع، اللكمة للسـيد محمد عذاب . شكرا السـيد الوزير

  .الزغاري

        ::::د محمد عذابد محمد عذابد محمد عذابد محمد عذاباملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـياملستشار السـي
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارين احملرتمني،

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
تدخل {مس الفرق الثالث، فريق �سـتقالل، والفريق �شرتايك 

القايض بتغيري  37.10وفريق التحالف �شرتايك، ملناقشة مرشوع القانون 
  .اجلنائيةوتمتمي قانون املسطرة 

  السـيدات والسادة املستشارين،
يرشفين أن أتناول اللكمة يف مناقشة هذا املرشوع الهام اºي يندرج 
يف إطار التوجه العام ل�و¤ املغربية والرايم إىل مواكبة اكفة التطورات اليت 
تطال خمتلف منا> احلياة، وذ� بتوفري ترسانة قانونية مالمئة لها وخاصة 

برصد اجلرمية اليت عرفت يف العقود األخرية تطورا يف أشاكلها فq يتعلق 
  . وتنوعا يف أساليهبا كذ� اكنعاكس حمتي للتغريات الكربى العاملية

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املرشوع جاء يف حلظة �رخيية حامسة ويف 
سـياق التطور العام لب�õ واºي يمتزي بدينامية غري مسـبوقة من مظاهرها 

فاع سقف املطالبات يف مقابل ارتفاع وترية �سـتجا{ت يف تنامغ خالق ارت
  . يعكس حقيقة �سـتثناء املغريب وسط التوترات اإلقلميية واجلهوية

ومن القضاv اليت حصل علهيا إجامع لك مكوõت املغرب، دو¤ وشعبا 
ومؤسسات، يه حماربة الفساد بلك أشاك³، وهو ما مكن من إخراج 

ن املؤسسات اليت تعىن مبحاربة هذا ا�اء املدمر إىل حزي الوجود، العديد م
بل ودسرتهتا يف الوثيقة ا�سـتورية اليت صادق علهيا الشعب املغريب يف 

  .فاحت يوليوز املنرصم
واكن من الطبيعي أن يواكب هذا املد العارم وهذا احلزم ا�سـتوري 

ما جاء يف النصوص والسـيايس يف حماربة الفساد بنصوص قانونية، مهنا 
املؤطرة للعملية �نتخابية ومهنا ما سـيأيت يف منظومات قانونية أخرى 

  . مسـتقبال، ومهنا هذا املرشوع املعروض أمامنا
ولنئ اكنت املعطيات اآلنف ذكرها تفرض اسـتعجالية إخراج نصوص 
من قبيل هذا املعروض أمامنا، فإن ذ� لن مينعنا من إبداء بعض 

  .الشلك ويف املضموناملالحظات يف 
لقد عرف قانون املسطرة اجلنائية، خالل العرش سـنوات األخرية، 
تعديالت كثرية مهت يف أغلب األحيان جزئيات صغرية حىت أصبحنا أمام 
مك هائل من املالحق واملواد املكررة مما عقد من مأمورية خمتلف الفاعلني 

املنمتني للجسم القضايئ، واملتعاملني مع هذه النصوص، أاكنوا {حثني أو من 
. وهو أمر ال شك ³ انعاكس سليب عىل مسـتوى حتقيق العدا¤ اجلنائية

وإذا كنا قد نتفهم يف بعض األحيان احلاجة يف اللجوء إىل هكذا إجراء إما 
ملواßة وقائع اسـتجدت بغتة وإما بدافع �سـتجابة إلكراه سـيايس أو الزتام 

طالبة {حلد من هذه البلقنة والتوفر عىل دويل، فإن ذ� ال مينعنا من امل
سـياسة جنائية واحضة املعامل واألهداف وا�عوة إىل �نكباب عىل إعداد 
مرشوع متاكمل للمسطرة اجلنائية، يأخذ بعني �عتبار املسـتجدات 
السوسـيو ثقافية واحلقوقية، ومل ال مرشوع يتوفر عىل نفحة استرشافية يف 

 .ذا النوع من القواننيحدود ما تسمح به طبيعة ه
و{لرمغ من األمهية البالغة لنصوص هذا املرشوع والرامية إىل حامية 
حقوق أساسـية للضحاv واملبلغني، اكحلق يف احلياة واحلق يف السالمة 
البدنية وحامية أمواهلم وذوهيم، فإن حرصه يف جرامئ معينة دون أخرى ملن 

�سـتفادة من هذه املقتضيات شأنه أن حيرم فئات واسعة من الضحاv من 
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عندما يتعلق األمر جبرامئ أخرى ال تقل خطورة عن ت� املنصوص علهيا 
  .يف هذا املرشوع

وإذا اكن هذا املرشوع هيدف إىل توفري اكفة الضامõت لتشجيع أفراد 
اDمتع ومنظامته املدنية عىل القيام بواجهبم يف ختليق احلياة العامة، فإن عدم 

جراءات دقيقة وصارمة ملن شأنه أن يفتح الباب أمام تصفية مواكبته بإ
احلسا{ت الشخصية عرب شاكvت كيدية وشهادات مزورة تأيت بعكس 

  .النتاجئ املرجوة
وينضاف إىل ما سـبق ذكره التحدي الكبري اºي سـيطرحه تطبيق 
مضامني هذا املرشوع، واملمتثل يف التوفيق ما بني حامية الشهود واخلرباء 

ني توفري رشوط احملامكة العاد¤ فq خيص حقوق املشـتىك هبم وببلغني وامل 
  .ودفاعهم

تلمك، السـيدات والسادة أمه املالحظات اليت نود اإلدالء هبا خبصوص 
هذا املرشوع، ويف حدود ما يسمح به احلزي الزمين مع جتديد تأكيدõ عىل 

إلجيايب معه أمهيته، توقيتا ومضموõ، وهو ما يدعوõ إىل التعامل ا
  .والتصويت لفائدته

  .وشكرا لمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للمستشار السـيد السعداوي

        ::::املستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد ااملستشار السـيد عبد امحلمحلمحلمحليد السعداوييد السعداوييد السعداوييد السعداوي
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  إخواين املستشارين،
يرشفين أن أتدخل {مس الفرق األربعة ملناقشة مرشوع قانون رمق 

املتعلق {ملسطرة اجلنائية يف  22.01يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق  37.10
شأن حامية الضحاv والشهود واخلرباء واملبلغني فq خيص جرامئ الرشوة 

  .واسـتغالل النفوذ وغريها
ار املفيد والبناء اºي ساد أطوار يف البداية، البد أن ننوه بروح احلو 

مناقشة مقتضيات هذا املرشوع قانون، واليت تدل عىل احلس الوطين 
õالصادق يف التعامل مع املقتضيات الترشيعية اليت ترهن مسـتقبل بالد.  

  السـيد الرئيس،
إن هذا املرشوع قانون املعروض عىل أنظار جملسـنا املوقر اليوم، 

غشت  20مني اخلطاب املليك السايم ليوم يندرج يف إطار تنفيذ مضا
مبناسـبة ذكرى ثورة امل� والشعب خبصوص حتديث املنظومة القانونية 
ببالدõ يف اجتاه ضامن رشوط احملامكة العاد¤ وهنج سـياسة جنائية جديدة 
تقوم عىل مراجعة ومالءمة قانون املسطرة اجلنائية مع �تفاقيات ا�ولية، 

 املتحدة ملاكحفة الفساد مع األخذ بعني �عتبار لك السـq اتفاقية األمم

التوصيات الصادرة عن خمتلف امللتقيات ا�ولية املعنية مباكحفة الفساد يف 
 .انسجام �م مع املعايري ا�ولية

  السـيد الرئيس،
إن هذا املرشوع قانون هيدف إىل دمع رصح البناء القانوين ضد جرامئ 

تقوم عىل أساس فضح الفساد واملفسدين الفساد ويرخس لثقافة جديدة 
والعابثني برثوات ومصاحل الشعب، وذ� بإشاعة ثقافة كرس جدار الصمت 
�ى املبلغني والشهود والضحاv قصد متكيهنم من التبليغ عن جرامئ الفساد 
واإلدالء بشهاداهتم أمام القضاء بلك حرية وجترد، عالوة عىل ضامن حاميهتم 

  .دقة هبم للحيلو¤ دون عزوفهم عن قياøم بواجهبممن لك الهتديدات احمل
  : ومن بني تدابري امحلاية اليت جاء هبا املرشوع املذكور

وضع رمق هاتفي �ى مصاحل الرشطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد  -
أو اخلبري أو املبلغ اºي يكون أدىل بشهادته أو إفادته تتيح ³ إشعارها 

  ود أي خطر قد هيدد سالمته أو سالمة أرسته؛{لرسعة الالزمة أثناء وج
توفري حامية جسدية من طرف القوة العمومية بشلك حيول دون  -

  تعرض الشاهد أو اخلبري أو املبلغ أو أفراد أرسمه أو أقارهبم للخطر؛
فاء الهوية الصحيحة للشاهد أو اخلبري أو املبلغ يف املساطر وو�ئق خإ -

  ف عىل هويهتم احلقيقية؛القضية بشلك حيول دون التعر 
تضمني هوية مسـتعارة أو غري حصيحة للشاهد أو اخلبري أو املبلغ يف  -

  احملارض والو�ئق اليت تقدم للمحمكة؛ 
اإلشارة يف عنوان إقامة الشاهد أو اخلبري أو املبلغ إىل مقر الرشطة  -

  اليت مت فهيا �سـ�ع إليه بشلك حيول دون التعرف عىل عنوانه؛
 .ذن بتلقي شهادة الشاهد عن طريق تقنية �تصال عن بعداإل -

 السـيد الرئيس،
إننا يف فرق التحالف الر{عي، وإدرااك منا بأمهية مقتضيات هذا 
 õيش مع متطلبات الظرفية الراهنة اليت متر هبا بالد�املرشوع قانون اليت ت

õ بع من يف ظل ما تعرفه الساحتان العربية وا�ولية من حراك جممتعي
مطالب ذات صبغة سـياسـية واج�عية تروم ماكحفة الفساد و�قتصاص 
من املفسدين، فإننا نصوت {إلجياب لهذا املرشوع قانون، آملني أن يكون 
هذا املرشوع نقطة انطالق قوية حملاربة الرشوة بلك أصنافها داخل املرفق 

   .العمويم عىل اخلصوص عرب حامية حقيقية للشهود واملبلغني
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة ألحد السادة املستشارين عن الفريق 

  .الفيدرايل

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيدان الوزيران،
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  السادة املستشارين،
وحدة وا�ميقراطية، ملناقشة أتناول اللكمة، بإمس الفريق الفيدرايل لل

 22.01الهادف إىل تغيري وتمتمي القانون رمق  37.10مرشوع القانون رمق 
وإن اكن املرشوع القانون املطروح علينا يف . املتعلق {ملسطرة اجلنائية

جدول أعامل ا�ورة �سـتثنائية احلالية للربملان يكتيس أمهية {لغة يف هذه 
سـتعد فهيا املغرب إلجراء انتخا{ت ترشيعية سابقة اللحظة التارخيية اليت ي 

ألواهنا بفضل احلراك الشعيب ومطالب الشارع املغريب بإسقاط لك مظاهر 
الفساد و�ستبداد، وأيضا يف أفق احتضان بالدõ ملؤمتر ا�ول األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة الفساد، هذا املؤمتر اºي سينعقد ابتداء من 

 ترانسربانيسأكتوبر اجلاري بفضل اDهودات اليت قامت هبا لك من  24م يو 
املغرب والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة وأيضا الوفد الرمسي املغريب خالل 
ا�ورة الثالثة، واعرتافا أيضا {Dهودات اليت قام ويقوم هبا املغرب يف جمال 

نفيذ، يضطلع مبهمة حتسني قدرة آلية ت ويعترب املؤمتر . ختليق احلياة العامة
  .ا�ول األطراف وتعاوهنا عىل حتقيق أهداف �تفاقية األممية ملاكحفة الفساد

ويف هذا اإلطار، فإننا يف الفريق الفدرايل للوحدة وا�ميقراطية، 
  :نؤكد عىل 37.10ومبناسـبة مناقشة مرشوع القانون رمق 

او¤ ارتاكب جرامئ توسـيع دائرة التجرمي وأطراف الرشوة لتشمل حم - 1
�ختالس والغدر والرشوة �نتخابية والتعسف {سـتعامل ممتلاكت 

من  132الرشاكت التجارية عىل غرار اجلرامئ األخرى مبا يتفق مع الفصل 
املدونة اجلنائية، اºي يكرس بصفة عامة مبدأ املسؤولية اجلنائية الشخصية 

 نح؛ الناجتة عن ارتاكب حماو¤ اجلناvت وبعض اجل 
التنصيص عىل جترمي حماو¤ هترب املقاوالت من اËصصات �ج�عية  - 2

ومسـتحقات العامل واعتبارها شk من أشاكل �غتناء غري املرشوع 
 واسـتغالل النفوذ؛ 

 256و 1- 260و 251و 248توسـيع دائرة أطراف الرشوة بتمتمي الفصول  - 3
جانب وموظفي من القانون اجلنايئ لتشمل املسـتخدمني العموميني األ

من �تفاقية األممية ملاكحفة  16املنظامت ا�ولية، جتاو{ مع مقتضيات املادة 
 الفساد؛

4 -  qالتنصيص عىل املسؤولية اجلنائية أو املدنية لألشخاص املعنويني ف
يتعلق جبميع أفعال الرشوة، سواء {لقانون اجلنايئ أو بقانون الرشاكت 

من �تفاقية األممية ملاكحفة  26ملادة التجارية مبا يتفق مع مقتضيات ا
الفساد، وينسجم أيضا مع ما جاء يف قانون غسل األموال وقانون ماكحفة 

 اإلرهاب والظهري مبثابة قانون املتعلق مبجلس القمي املنقو¤؛
اع�د منظور متطور للحصانة الربملانية و�متيازات القضائية،  - 5

يق العدا¤ ومساواة امجليع أمام يسـتجيب ملتطلبات سـيادة القانون وحتق 
القضاء، مع التوجه حنو رفع احلصانة و�سـتثناء عندما يتعلق األمر جبرامئ 

 الفساد؛
 : ضامن فعالية اجلهاز القضايئ من خالل - 6

 وضع آليات ومعايري ملراقبة األحاكم وتقيمي جودهتا؛ -

اv حتسني أداء ßاز القضاء عرب اع�د سقف زمين معقول للبت يف القض -
املعروضة أمام احملامك، مع مراعاة ضامن حسن سري العدا¤ وجودة األحاكم 

 والتحمك يف التاكليف؛

اع�د نظام لتوزيع القضاv مبين عىل معايري واحضة وموضوعية وعاد¤  -
 وعىل مراعاة �ختصاص؛

 ؛وضع آليات قانونية ومعلية لتسهيل الولوج إىل القضاء -

ذ من خالل مراجعة النظام القانوين للتنفيذ تقوية فعالية مسطرة التنفي -
اجلربي لألحاكم، والعمل عىل إزا¤ العقبات القانونية واملادية احلائï دون 

 تنفيذ األحاكم خصوصا ضد اإلدارة؛

إصدار قانون حيدد غرامات يومية عن التأخري يف التنفيذ، ويتضمن  -
 و عرقï إجراءاته؛آليات زجرية ضد املوظفني املتواطئني لتعطيل التنفيذ أ

اع�د قضاء متخصص يف جمال ماكحفة الفساد، يسـتجيب ملتطلبات  -
التخليق الشامل واملتغريات املتعلقة بتنوع جرامئ الفساد املايل املرتبط بتطور 

 .األنشطة التجارية و�قتصادية
 تفعيل دورة احملمكة العليا حملامكة الوزراء؛ - 7
بتعزيز قدرة الربملان عىل توظيف  الرفع من فعالية املراقبة السـياسـية - 8

األدوات الرقابية املتاحة ³، وذ� من خالل العمل عىل تفعيل املقرتحات 
 :التالية

 متابعة تطبيق القوانني مع السلطة التنفيذية ومؤسسات إنفاذ القانون؛ -

 املتابعة ا�امئة Ëتلف التقارير اليت ترصد الفساد وطنيا ودوليا؛ -

إىل ممارسة اسـتقصاء واسـتطالع احلقائق للوقوف  جتاوز دور املساء¤ -
 عىل حقيقة ما يثار من موضوعات وبيان مواطن الفساد؛

من القانون التنظميي للاملية بتقليص آجال إيداع  47مراجعة الفصل  -
قانون التصفية من سـنتني إىل سـنة واحدة، والعمل عىل احرتام هذا اآلجال 

  .عىل مسـتوى املامرسة
اختصاصات هيئة املراقبة املالية واإلدارية وحتسني  إعادة حتديد - 9

  : مسـتوى التنسـيق بيهنا من خالل

الرفع من فعالية دور املفتشـيات العامة للوزارات وذ� بتحيني  -
املقتضيات التنظميية املتعلقة هبذه املفتشـيات وتضميهنا يف نص قانوين 

 دقيق والتقيمي؛ شامل، يسمح لها {الضطالع مبهام املراقبة ا�اخلية والت

 وضع برõمج السـتكامل تكوين املدققني يف التقنيات اجلديدة لإلفتحاص؛ -

التنسـيق احملمك مع املفتشـية العامة للاملية والهنوض بعملية افتحاص  -
 مشرتكة؛

تطوير دور املفتشـية العامة للاملية لينتقل من øمة املراقبة التقليدية إىل  -
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من أجل  1960العمل عىل حتيني قانون  تدقيق املالية العمومية، من خالل
  .تقنني التطور احلاصل عىل مسـتوى املامرسة

  : تعزيز دور احملامك املالية ودينامية مراقبهتا من خالل -10

من مدونة احملامك املالية {لتنصيص عىل إخضاع أعضاء  51مراجعة املادة  -
س احلكومة وجمليس النواب واملستشارين لالختصاص القضايئ للمجل

األعىل للحسا{ت يف ميدان التأديب املتعلق {ملزيانية والشؤون املالية مع 
 من هذه املدونة؛  52إلغاء املادة 

ترسيع مسطرة املصادقة عىل احلسا{ت اخلاضعة ملراقبة اDالس لرفع عدد  -
احلسا{ت املدىل هبا والعمل عىل حتسني معدالت البت يف احلسا{ت مع 

 مسـتوى تبليغ القرارات؛ بذل جمهود أكرب عىل 

من مدونة احملامك املالية ومالءمة مقتضياهتا مع  111مراجعة املادة  -
من املسطرة اجلنائية بمتكني النيابة العامة �ى احملامك  42مقتضيات املادة 

املالية من رفع األفعال اليت تسـتوجب عقو{ت جنائية مبارشة إىل وlء 
 امل�؛ 

للهيئة املركزية للوقاية من الرشوة مبا يتالءم مع مراجعة اإلطار القانوين  -
 لالتفاقية األممية ملاكحفة الفساد؛ 6مقتضيات املادة 

تدعمي ا�مع الوقايئ لوحدة معاجلة املعلومات املالية يف جمال ماكحفة غسل  -
 األموال؛ 

تقوية التنسـيق والتعاون بني مجيع هيئات املراقبة واملساء¤ والتتبع عن  -
جسور الرشاكة مبا من شأنه أن يضمن تاكمل األدوار بني طريق وضع 

األمعدة األساسـية ملنظومة الزناهة اليت تشلك مجيعها حلقات مرتابطة يمكل 
 لك مهنا اآلخر؛ 

تأسيس شـبكة لتبادل املعلومات واإلحصاءات وتدعمي املشاريع  -
رفة املشرتكة، تتفاعل داخلها مجيع األطراف املعنية وتسامه يف تعميق املع

 املوضوعية بظاهرة الفساد؛ 

 تعزيز شفافية احلياة السـياسـية وختليق الشأن احلزيب؛  -

من القانون التنظميي Dلس النواب  3من الباب  13مراجعة املادة  -
خبصوص حاالت التنايف من أجل التنصيص عىل منع امجلع بني øام المتثيلية 

تقاللية املامرسة الترشيعية عن احمللية واجلهوية والمتثيلية الترشيعية لضامن اسـ 
أي اعتبارات مصلحية، سـq وأن هذا امجلع قد يؤدي يف الواقع إىل متركز 
السلط و{لتايل إىل إفراغ بعض القوانني املتعلقة {لوقاية من الفساد من 

 مضموهنا؛

التنصيص عىل إلزام األحزاب السـياسـية  :و{لنسـبة لقانون األحزاب -
للمجلس األعىل للحسا{ت لمتكني امجلهور من حق بنرش الو�ئق املقدمة 

 اإلطالع عىل حصيلهتا املالية؛ 

أما {لنسـبة ملدونة �نتخا{ت، نرى أنه من الواجب إلزام املرحشني  -
 ïلالنتخا{ت امجلاعية بإيداع اجلرد املتعلق {ملبالغ اليت مت رصفها أثناء امحل

 هو الشأن {لنسـبة للمرحشني �نتخابية �ى اDلس األعىل للحسا{ت، كام
 النتخا{ت الترشيعية؛ ل

التنصيص عىل نرش تقرير جلنة التحقق بشأن جرد املبالغ اليت مت رصفها  -
 أثناء امحلï �نتخابية؛ 

لألخالقيات يمكل  توجيه الهيئات السـياسـية حنو تبين ميثاق وطين -
هنا أ¤ اليت من شاملقتضيات القانونية ليشمل قمي الزناهة والشفافية واملساء

ع املامرسات غري األخالقية يأن حتصن العمل السـيايس والمتثييل من مج 
و�حنرافات املرضة مبصداقية املؤسسات، ومن املسـتحسن أن ينص هذا 
امليثاق اºي يتعني نرشه واإلعالن عن مضامينه عىل مقتضيات متنع املتاجرة 

دب اËالفني املتالعبني يف الزتكيات وتشرتط الزناهة يف املرتحشني وتؤ 
  .مبقتضياته

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
تشلك العدا¤ الفاعل األسايس للك إسرتاتيجية تتو? ماكحفة الفساد، 
سواء عىل املسـتوى الوطين أو احمليل، و�º نرى أنه البد من تدعمي 

ت امللكية يف ترسـيخ قضاء اسـتقاللية القضاء مبا يسـتجيب ملقاصد التوجهيا
مسـتقل عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية وعن سلطة املال واإلعالم 
وسلطة النفس، يف إرساء قضاء فعال ومنصف يدمع دو¤ احلق ويرخس 

  .األمن القضايئ واحلاكمة اجليدة
  السـيد الرئيس،

  السـيدان الوزيران،
  السادة املستشارين،

من قبل بأنه الوقت اتفقنا عليه يف جلنة  السـيد الرئيس، راه اطلبنا هلم
  ...15الرؤساء، 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 5دقائق وهاذوك الناس عندمه غري  10دقائق، طلبيت  10اعطيناك 

  .دقائق

        ::::املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  .دقيقة اليل اتفقنا علهيا 15

  :السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .دقائق 10ال غري 

  :املستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعةاملستشار السـيد محمد دعيدعة
  إشهار العقو{ت التأديبية املقررة يف حق القضاة واملساعدين القضائيني؛  -
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بلورة �جهتادات القضائية يف جمال حماربة الرشوة وترمجهتا إىل قواعد  -
  .قانونية

  السـيد الرئيس،
  السـيدان الوزيران،

  السادة املستشارين،
قاربة إن ماكحفة الفساد وإرساء مبادئ احلاكمة اجليدة، يسـتدعي م

جامعية وتشاركية تستهنض اكفة الفعاليات عىل الصعيد ا�ويل والوطين 
واجلهوي واحمليل من أجل بناء حتالفات ملناهضة الفساد جبميع أشاك³ 

  .ومسـتوvته
إهنا مجموعة من اإلجراءات والتدابري اليت جيب أن تواكب وتصاحب 

ية للزناهة ليك مضن مسـتلزمات املنظومة الوطن  37.10مرشوع القانون رمق 
نقيض ونواجه ونسـتأصل لك أنواع الفساد املايل والسـيايس و�نتخايب 

  .و�قتصادي، اºي أصبح ينخر لك منا> احلياة العامة
ويف األخري، فإننا يف الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية ندمع مرشوع 

ا حماربة كخطوة إجيابية مضن رحï األلف ميل، اليت تتطلهب 37.10القانون 
  .الفساد وترسـيخ قمي احلاكمة مبا تعنيه من نزاهة وشفافية ومساء¤

  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار، اللكمة للسـيد املستشار عبد هللا عطاش

        ::::املستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاشاملستشار السـيد عبد هللا عطاش
 سـيدõ بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم األمتان األمكالن عىل

  .وموالõ محمد وعىل آ³ وحصبه الطيبني الطاهرين
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املستشارون احملرتمون،

يطيب يل أن أتدخل {مس اDموعة الربملانية لإلحتاد الوطين للشغل 
 وتمتمي رييقيض بتغي 37.10{ملغرب يف إطار املناقشة العامة ملرشوع القانون 

  .املتعلق {ملسطرة اجلنائية 22.01القانون رمق 
إن هذا املرشوع يأيت، السـيد الرئيس، يف ظرفية جد حساسة وفارقة، 
فإما أن ندخل عرصا جديدا وزمنا آخر ينهتـي فيه السكوت عن الفساد 

 ،واملفسدين وعدم التغطية علهيم، و{لتايل إعادة عنرص الثقة �ى املواطنني
سـندخل يف تكريس الوضع اºي ما فتئنا نعاين منه  - ال قدر هللا-أو أننا 

منذ عقود واºي سامه يف تأخر املغرب تمنوv وترتيبه يف مراتب مل ولن 
  .نرض عهنا لوطننا
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

 السادة املستشارون،            

وال، من يسـمتد رشعيته ومرشوعيته، أ -كام تعلمون- إن هذا املرشوع 
ا�سـتور اºي صوت عليه املغاربة بأغلبية ساحقة، واºي نص عىل مسو 
املعاهدات ا�ولية فq ال يتعارض مع ثوابت األمة املغربية األصيï، ورضورة 
مالءمة الترشيع ا�اخيل للنظم واملعايري ا�ولية، كام نص ا�سـتور كذ� 

حلاكمة اجليدة وربط عىل رضورة ختليق احلياة العامة وإرساء دعامئ ا
  .املسؤولية {حملاسـبة

كام تسـمتد ت� املرشوعية والرشعية من �تفاقيات ا�ولية ذات 
العالقة {ملوضوع، وخاصة �تفاقيتني ا�وليتني اللتني صادق املغرب علهيام 
وهام اتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنظمة واتفاقية األمم املتحدة ملاكحفة 

  .سادالف 
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
بقدر ما نمثن هذا املرشوع، فإننا نأسف ألنه جاء متأخرا ولكن أن يأيت 
متأخرا خري من أن ال يأيت، حيث تأخرõ لسـنوات بل لعقود يف إخراج 
هذا املرشوع ومثي( اºي اكن يطالب به لك رشفاء هذا الوطن، والبد أن 

إىل أن القوانني ال تكفي وحدها حملاربة لك أشاكل الفساد  نشري هنا
أي زمن - واملفسدين، إذ البد من إرادة سـياسـية قوية إلهناء زمهنم 

حزي التنفيذ تطبيقا سلq، يراعي  وتطبيق هذا القانون بعد دخو³ -املفسدين
  .ما توخاه املرشع من هذا النص من حفظ الكرامة واحلق يف احملامكة العاد¤

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السادة املستشارون،
وحنن عىل أبواب مجموعة من �سـتحقاقات، اكن بودõ أن تشمل 

من قانون املسطرة اجلنائية، اكن بودõ أن  108اجلرامئ املشار إلهيا يف املادة 
تشمل اجلرامئ املنصوص علهيا يف مواد مدونة �نتخا{ت املتعلقة بعملية 

صوات ورشاء اºمم واسـ�¤ الناخبني بطرق غري مرشوعة نظرا رشاء األ
لراهنية هذا األمر وحاجتنا إليه للقضاء عىل ظاهرة املال احلرام اºي يزور 

 - أعين الزتوير - إرادة الناخبني، بل إرادة الشعب واºي هو أصل الفساد 
  . وبداية مسار جشع املفسدين

ا توفيقي إال {d، والسالم إين أريد إال اإلصالح ما اسـتطعت و م
  .عليمك ورمحة هللا وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  :ننتقل إىل التصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا هذا املرشوع
   :املادة األوىل

  .اإلجامع = املوافقون
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  .إلجامعn=: املادة الثانية
  .اإلجامع= : أعرض املرشوع برمته للتصويت

يقيض  37.10ذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق إ
املتعلق {ملسطرة اجلنائية يف شأن حامية الضحاv  22.01بتغيري القانون رمق 

والشهود واخلرباء واملبلغني فq خيص جرامئ الرشوة و�ختالس واسـتغالل 
  .النفوذ وغريها

يغري ويمتم  16.11منر ل�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
املوافق ل  1391من ذو القعدة  12الصادر يف  011.71مبوجبه القانون رمق 

 013.71احملدث لنظام املعاشات املدنية، والقانون رمق  1971ديسمرب  30
احملدث  1971ديسمرب  30املوافق ل  1391من ذو القعدة  12الصادر يف 

  .لنظام املعاشات العسكرية
  .اللكمة للحكومة

د سعد العلمي، الوزير املنتدب �ى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب �ى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب �ى الوزير األول، امللكف د سعد العلمي، الوزير املنتدب �ى الوزير األول، امللكف السـيد محمالسـيد محمالسـيد محمالسـيد محم
        ::::بتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامةبتحديث القطاعات العامة

  .بسم هللا الرمحن الرحمي
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدة والسادة املستشارين احملرتمني،
 qف ïنظرا لتأخر الوقت، واعتبارا لكوين قد تقدمت {ملعطيات الاكم

د أن أؤكد بأن هذا املرشوع، أوال، يأيت يف يتعلق مبرشوع هذا القانون، أو 
إطار تنفيذ احلكومة اللزتاماهتا اليت أخذهتا عىل نفسها يف اجلو¤ األخرية 
للحوار �ج�عي، وكذ� انسجاما مع مضامني الترصحي احلكويم يف شأن 
تأكيد عزم احلكومة عىل إرساء ميثاق اج�عي جديد مع الرشاكء 

  .�ج�عيني
اإلطار، فهذا املرشوع هيدف إىل رفع احلد األدىن للمعاشات ويف هذا 

درمه اليت جيري هبا العمل حىت اليوم إىل  600املدنية والعسكرية من 
درمه اليت سيمت الرشوع يف تنفيذها ابتداء من فاحت ماي املقبل بعد  1000

مصادقتمك عىل هذا املرشوع، وهذه خطوة أخرى تأيت بعد أن اكنت هذه 
كذ� قد رفعت احلد األدىن للمعاشات املدنية والعسكرية من  احلكومة

  .2008درمه خالل احلوار �ج�عي لسـنة  600درمه إىل  500

إذن أعتقد أن هذا املوضوع هو موضوع إجامع وطين، وهو ما ملسـناه 
يف احلوار �ج�عي، كام ملسـناه من خالل مناقشات اللجنة اليت صادقت 

  .هذا القانون{إلجامع عىل مرشوع 
  .شكرا السـيد الرئيس

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
التقرير وزع، افتح {ب املناقشة، اللكمة . شكرا السـيد الوزير

  .للمستشار السـيد محمد األنصاري

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الوزير،
  الزميï والزمالء احملرتمون،

  السـيد الرئيس،
ليوم أن أتناول اللكمة {مس الفريق �سـتقاليل للوحدة أترشف ا

والتعادلية وفريق �حتاد �شرتايك والتحالف �شرتايك كذ�، وذ� يف 
احملدث لنظام املعاشات املدنية،  011.71إطار مناقشة مرشوع قانون رمق 

احملدث لنظام املعاشات العسكرية واملعروض  013.71وكذ� القانون رمق 
  .عىل أنظار جملسـنا املوقر اليوم

  السـيد الرئيس،
أود يف البداية أن أتقدم جبزيل التشكرات للسـيد وزير حتديث 
القطاعات العامة، ومن خال³ للحكومة ملا قامت وتقوم به من جمهودات 
جبارة ومتواصï يف إطار التأهيل اDمتعي، سوء تعلق األمر {لعمل 

تحتية الرضورية لتطوير وتقوية �ج�عي أو عىل مسـتوى البنيات ال 
õالنسـيج التمنوي ببالد.  

  السـيد الرئيس،
إن هذا املرشوع اºي يأيت يف سـياق تفعيل نتاجئ جوالت احلوار 
�ج�عي، واليت يسجل لهذه احلكومة مدى مأسسـته وجع( إطارا للحوار 
املسؤول بني خمتلف الفرقاء �ج�عيني، وذ� من أجل ضامن حقوق 

رشاحئ الشغيï املغربية مبختلف فئاهتا وأصنافها وخاصة الفئات حمدودة مجيع 
  .ا�خل اليت يعنهيا املرشوع اºي بني أيدينا اليوم

يف الفريق �سـتقاليل للوحدة والتعادلية وفريق �حتاد  ،وإذا كنا
نسجل بقوة إجيابية القمية املضافة لهذا  ،�شرتايك وفريق التحالف �شرتايك

وع عىل املسـتوى �ج�عي، وكذ� أمهية اللكفة املالية اËصصة ³ املرش 
عىل الرمغ من الظرفية الصعبة عىل الصعيدين الوطين وا�ويل يف جوانهبام 
�قتصادية واملالية، فإننا كذ� نأمل من السـيد الوزير، ويف إطار 

تسمة اإلكراهات اليت يواßها املواطنون عىل مسـتوى تاكليف املعيشة امل 
ليكون هذا املكسب أول مكسب  ،بعدم اسـتقرار أسعار املواد الغذائية

حنو تطوير تدرجيي للرفع من قمية هذه الزvدة اليت عىل الرمغ من أمهيهتا 
واليت تبقى غري اكفية {لنظر إىل الوضع �ج�عي للفئات املعنية هبذا 

  .املرشوع
عىل رضورة فتح  والبد كذ� {ملناسـبة أن نؤكد، السـيد الرئيس،

حوار وطين مسؤول حول الوضعية املالية لصناديق التقاعد ودراسة 
�نعاكسات احملمتï لهذا اإلجراء اجلديد عىل التوازõت املالية لها حىت 
نمتكن مجيعا من التوصل إىل حلول õجعة ومفيدة لتفادي أية اختالالت 

اج�عية سامهت  حممتï ماليا، تكون عىل حساب حقوق املتقاعدين كفئة
وتسامه بفعالية وإنتاجية يف التمنية الشامï لبالدõ، ومن حقها كذ� أن 
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تعيش تقاعدها وأن تمتتع {لعيش الكرمي وبرشوط املواطنة الاكمï اليت 
جعل مهنا جال¤ امل� حفظه هللا معطى جوهرv يف مسار البناء املتواصل 

õ، واليت يه مؤمنة بقضاv وثوابت اليت يقودها إىل جانب القوة احلية ببالد
الوطن والرافضة لك الرفض للك عبث سـيايس حياول التأثري عىل مسارات 
اإلصالحات السـياسـية العامة اليت تعرفها بالدõ وهنج سلوك سـياسوي غري 
مزتن يف بعض األحيان، يغيب املصلحة العليا للبالد، وحياول جرها 

  .ا معها بصفة هنائيةوإعادهتا إىل مرحï نؤمن أننا قطعن
  السـيد الرئيس،

ال أريد أن أطيل أكرث، انطالقا من هذه القناعات الراخسة، ويف إطار 
الزتاماتنا السـياسـية واألخالقية والتعاقدية مع مجيع رشاحئ الشـباب املغريب، 

  . فإننا سـنصوت {إلجياب لصاحل هذا املرشوع
  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعال وبراكته

        ::::رئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةرئيس اجللسةالسـيد السـيد السـيد السـيد 
اللكمة للمستشار السعداوي، شكرا السـيد . شكرا السـيد املستشار

  . اللكمة للفريق الفيدرايل. السعداوي

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السـيد الوزير،
  السـيدة والسادة املستشارين،

ية يرشفين أن أتناول اللكمة {مس الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراط 
يغري ويمتم مبوجبه القانون رمق  16.11مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 

، اºي 2011أبريل  26، هذا املرشوع اºي يعد مثرة اتفاق 011.71
وقعته املركزvت النقابية مع احلكومة، ونعترب مناقشـته مناسـبة نغتمنها لنوجه 

أبريل املايض، إذ نداءõ للحكومة لفتح {ب احلوار السـتكامل ما بدأõه يف 
سـيظل �تفاق õقصا ما مل يمت اسـتكامل حلقاته املركزية والقطاعية، فالعديد 
من املطالب امللحة واملسـتعجï للشغيï املغربية الزالت عالقة، مل جتد طريقها 

  :للحل والتسوية، نذكر مهنا عىل سبيل املثال ال للحرص
سسات العمومية ذات الطابع تعممي الزvدة يف األجور عىل مسـتخديم املؤ  -

  الصناعي والتجاري؛ 
  ختفيض الرضيبة عىل ا�خل؛  -
  تعممي الزvدة يف املعاشات مجليع املتقاعدين مبا يضمن هلم عيشا كرميا؛ -
التعلمي، الصحة، امجلاعات : أيضا �سـتجابة للملفات املطلبية القطاعية -

  .إخل... احمللية، املهندسون، التعلمي العايل
 نسجل متاطل احلكومة يف إصدار ا�ورية املتعلقة بتعممي زvدة كام

  .عىل األقل {لنسـبة إىل {يق األجور اليت تفوق احلد األدىن لألجر 10%
  السـيد الرئيس، 

 1000أما فq خيص اجلانب املتعلق {لرفع من احلد األدىن للمعاش إىل 

ع، أن هذه الزvدة ال درمه، فاحلكومة تعمل، كام يعمل امجلي 600درمه عوض 
ميكهنا سد احلاجيات األساسـية للمتقاعدين مما يعمق معضï الفقر وما يرتتب 
عنه من عدم �سـتقرار �ج�عي والنفيس، و{لتايل البد للحكومة من 
التعاطي جبدية مع وضعية هذه الفئة، والرفع من احلد األدىن للمعاش متاشـيا 

دõ، خاصة وأن ا�سـتور اجلديد أكد عىل مع متطلبات احلياة املعيشـية ببال
حتسني األوضاع �ج�عية للمواطنني، وال ندري سببا معقوال السـتثناء 

  .فئة املتقاعدين من الزvدة األخرية املنبثقة عن احلوار �ج�عي
لقد صدت يف وجوههم لك األبواب، فال جمال للحديث عن معاõهتم 

  .  اخلدمات الصحيةمن فرط عدم متكهنم من الولوج إىل
إن املتقاعدين نساء ورجال ينتظرون من احلكومة إجراءات ملموسة 
ختفف عهنم ضنك العيش، فاالعتناء هبذه الفئة هو من مصمي معل احلكومة، 

ملاذا ال يمت السامح لهذه الفئة {لتنقل عرب وسائل : ونتساءل هبذه املناسـبة
Dان كام هو معمول به يف النقل احلرضي وعرب خطوط السكك احلديدية {

العديد من ا�ول امتناõ وعرفاõ ملا قدمه املتقاعدون لب�مه من خدمات؟ 
  ملاذا ال يمت السامح هلم {لولوج إىل اخلدمات الصحية؟

  السـيد الرئيس،
نتحدث يف سـياق هذه املناسـبة عن ما يعاين منه الصندوق املغريب 

ة مناسـبات ولقاءات مع للتقاعد من اختالالت مالية، طرحت يف عد
احلكومة، واشـتغلت جلان تقنية وأجنزت دراسات يف املغرب وخارجه حول 
املوضوع، والزال املشلك عالقا إىل يومنا هذا، مما حيمت عىل احلكومة إعادة 
النظر يف هذه املعضï جبدية يف إطار من التوافق واحلفاظ عىل املكتسـبات 

  . �ج�عية ودميومة الصناديق
  .را السـيد الرئيسوشك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
شكرا السـيد املستشار، اللكمة ألحد املستشارين عن مجموعة اإلحتاد 

  .الوطين للشغل {ملغرب

        ::::املستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطياملستشار السـيد عبد اإلاله احللوطي
  .شكرا السـيد الرئيس
  السـيد الوزير احملرتم،

  اإلخوة املستشارون احملرتمون،
{ملغرب نؤيد ونصوت {إلجياب عىل بدورõ يف اإلحتاد الوطين للشغل 

هذا املرشوع ونعترب بأنه خطوة أوىل من اخلطوات اليت ينبغي أن يمت 
التعامل معها يف هذا �جتاه، خصوصا، السـيد الوزير، وأنمت تعلمون أننا 

مكجموعة اإلحتاد الوطين  2011كنا قد قدمنا تعديال يف القانون املايل دvل 
درمه،  1000إىل  600ع احلد األدىن للمعاش من للشغل {ملغرب بأن يرتف

  .وها هو اليوم يتحقق هذا املطلب ونعتربه بأنه غري اكيف
القضية الثانية، السـيد الوزير احملرتم، نعترب أن املعاش ال ينبغي فقط أن 
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نفكر يف حده األدىن، وإمنا هناك فئة من املواطنني، رشاحئ كبرية من 
يف ظل الظروف الراهنة ملتطلبات احلياة، املواطنني، يعانون األمرين 

و{لتايل ينبغي التفكري يف الزvدة يف املعاش وليس فقط يف احلد األدىن 
للمعاش، ألنه متت الزvدة لألجراء سواء يف القطاعني العام والقطاع 
اخلاص، متت الزvدة يف احلد األدىن للمعاش، املتقاعدون، السـيد الوزير، 

  ويتساءلون ملاذا اسـتثنوا من هذه الزvدة؟ اليوم لكهم ينتظرون
أكيد، السـيد الوزير، تعلمون اإلشاكالت اليت تعاين مهنا لك صناديق 

الزلنا، السـيد الوزير، ننتظر . التقاعد واإلشاكالت اليت الزالت مرتبطة هبا
أن تنعقد اللجنة الوطنية يف هذا �جتاه، و{لتايل البد أن نتعاطى مع هذا 

اإلكراهات املوجودة اآلن، رمغ القضاv املطروحة اآلن عىل صعيد امللف رمغ 
وطننا الغايل، إال أن هذا امللف، السـيد الوزير، نعترب بأنه من امللفات 
القوية واليت ينبغي أن نتعاطى معها بلك جرأة وبلك مسؤولية وبلك جشاعة 

  .كذ�
وعة من كام أن ملف احلوار �ج�عي، السـيد الوزير، الزالت فيه مجم

القضاv الزلنا ننتظر احلسم فهيا، والزال رجال ونساء الوظيفة العمومية 
   26اق ـاعي واتفـوار �جمتـن بعض مقتضيات احلـا يتساءلون عـخصوص

أبريل، وعىل رأسها مثال ا�رجة اجلديدة اليت أحدثت، فالزالوا يتساءلون 
  .وننتظر أن يكون اجلواب يف أقرب وقت ممكن

  .مك اكمل التوفيق يف øاممك، والسالم عليمك ورمحة هللانمتىن ل

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار

  :ننتقل إىل التصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع
  اإلجامع؛= : املادة األوىل
  ؛اإلجامع= : املادة الثانية
  .اإلجامع=  :املادة الثالثة

  .اإلجامع =: أعرض املرشوع برمته للتصويت
يغري  16.11إذن وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

 1391من ذي القعدة  12الصادر يف  011.71ويمتم مبوجبه القانون رمق 
رمق  احملدث لنظام املعاشات املدنية، والقانون 1971 ديسمرب 30املوافق ل 
  .ةالصادر يف نفس التارخي احملدث لنظام املعاشات العسكري 013.71

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةشكرا للجميع، 


