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        444466668888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 ينا�ر 22  (1434 ربيع أ!ول 10 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
   .لساEرئDس ل الثايناخلليفة  ،محمد فضييلالس;يد املس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 السادسةابتداء من الساNة ، دقHقة ساNة واثLMان وثالثون: التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت
   .بعد الزوال اخلامسةواPقHقة 

  :اPراسة والتصويت Nىل النصوص ال�رشيعية التالية ::::Uدول أ!عاملUدول أ!عاملUدول أ!عاملUدول أ!عامل
التdارة يتعلق bلنظام أ!سايس لغرف  38.12مرشوع قانون رمق  -

 ؛)Nىل اEلس من جملس النوابحمال ( والصناNة واخلدمات

مقرتح قانون بتjديد النظام أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس  -

 ؛)النوابNىل اEلس من جملس حمال ( النواب

من مجموNة القانون اجلنايئ  475مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي الفصل  -

 28الصادر بتارخي  1.59.413الرشيف رمق املصادق Nلهيا مبقLىض الظهري 

 ؛1962نومفرب 26املوافق لــ  1382جامدى الثانية 

مبثابة  70.03من القانون رمق  20مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي املادة  -

الصادر  1.04.22مدونة أ!رسة املصادق Nليه مبقLىض الظهري الرشيف رمق 

  .�2004ر فربا  3املوافق  1424من ذي احلdة  12يف 

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

    ::::املس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فضييل، رئDس اجللسة
  .والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمني،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
��راسة والتصويت Nىل النصوص خيصص جملس;نا املوقر هذه اجللسة 

  :ال�رشيعية التالية
يتعلق bلنظام أ!سايس لغرف التdارة  38.12مرشوع قانون رمق  .1

 والصناNة واخلدمات، واحملال Nىل اEلس من جملس النواب؛
مقرتح قانون بتjديد النظام أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس  .2

 واب؛النواب، واحملال Nىل اEلس من جملس الن
من مجموNة القانون اجلنايئ  475مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي الفصل  .3

 28الصادر بتارخي  1.59.413املصادق Nلهيا مبقLىض الظهري الرشيف رمق 
 ؛1962نومفرب 26املوافق لــ  1382جامدى الثانية 

مبثابة  70.03من القانون رمق  20مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي املادة  .4
الصادر  1.04.22ة أ!رسة املصادق Nليه مبقLىض الظهري الرشيف رمق مدون
  .2004فربا�ر   3املوافق  1424من ذي احلdة  12يف 

�س;هتل هذه اجللسة Pbراسة والتصويت Nىل مرشوع قانون رمق 
اللكمة . يتعلق bلنظام أ!سايس لغرف التdارة والصناNة واخلدمات 38.12

  .لس;يد وز�ر العالقات مع الربملان واEمتع املدين�لحكومة لتقدمي املرشوع، ا

، الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع ، الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع ، الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع ، الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع الس;يد احلبDب الشوbينالس;يد احلبDب الشوbينالس;يد احلبDب الشوbينالس;يد احلبDب الشوbين
        ::::املديناملديناملديناملدين

  .شكرا الس;يد الرئDس
بناء Nىل بعض أ!مور املتعلقة �bشغاالت السادة الوزراء، ٔ�وال الس;يد 

) Les microphones(راه املشلك يف هاذ .. وز�ر التdارة والصناNة
خصهم يطلعوا، خصنا يش ) Les microphones(خصهم يطلعوا، هاذ 

  .´اUة طوي²
قلت الس;يد وز�ر التdارة والصناNة واخلدمات ا!ٓن يف Uلسة µرشيعية 

الس;يد وز�ر العدل . مماث² مبdلس النواب، س;يلتحق ٕان شاء هللا بعد قليل
ني « ٔ�يضا ا�شغال طارئ، ف¹ٔ  ¾متس م½مك، الس;يد ا�يل عندو ٔ�يضا مق́رت

الرئDس احملرتم، تقدمي مقرتÀ الس;يد وز�ر العدل واحلر¿ت يف انتظار ٔ�ن 
  .حيرض الس;يد وز�ر التdارة والصناNة واخلدمات

  .شكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
Ãدئ مبقرتح قانون . وهو كذLÄٕاذن طبقا لطلب الس;يد الوز�ر، س;ن

�لس;يد الوز�ر  اللكمة. جلنايئمن مجموNة القانون ا 475يقيض بتغيري الفصل 
  . لتقدمي املقرتح

 . نقطة نظام الس;يدة املس�شارة؟ تفضيل، تفضيل
�س�سمح ،الس;يد الوز�رٔ.  

        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
ملا �كون . Ìري ٕاىل امسحيت، الس;يد الرئDس، هناك ٕاشاكلية مسطرية

 - مقرتح قانون، فعىل مقرتÀ القانون هام ا�يل يد�روا التقدمي د¿ل املقرتح 
وي¹ٔيت جواب الس;يد الوز�ر بعد م½اقشة أ!Ìلبية واملعارضة،  -Nىل ما ٔ�ظن 

  . وbلتايل مقرتÀ القانون هام ا�يل عندمه اللكمة يف البداية
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
bلفعل ملا Òيكون مقرتح القانون Nىل مس;توى ا�لجنة ٔ�و Nىل . شكرا

مس;توى اEلس املتخصص، ا!ٓن اح½ا ٔ�مام مقرتح قانون قدم ٕالينا من 
طرف جملس النواب، فال Ôسعنا ٕاال ٔ�ن نعطي اللكمة �لحكومة لتقدمي 

  . القانون، ومنر ٕاىل املناقشة مث التصويت

        ::::�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس املس املس املس 
  الس;يد الرئDس،

تعففا رمبا، الفريق احملرتم �لتjالف Øشرتايك هو مول هاذ املقرتح، 
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وbلتايل املقرتح Uا ووضع يف جملس املس�شار�ن، ونوقش ٔ�وال يف جلنة 
العدل وال�رشيع، وbلتايل خص املقرتح يتقدم من طرف ٔ�حصاب هاذ 

  .قانوين ومسطري واحضكنظن هذا مقLىض . املقرتح
  .شكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
�رجوك، الس;يدة املس�شارة، . مل يبق ا!ٓن املقرتح يف ملكHة املقدمٔ

وتبLMه ا�لجنة وصادق Nليه جملس .. املقرتح قدم ونوقش Nىل مس;توى
Þاملس�شار�ن ومر ٕاىل جملس النواب، ومت تعدي .  

ن، ٕاذن س;نعطي امسح يل، ٕاذن قدم ٔ!ول مرة ٕاىل جملس املس�شار�
املعذرة، املعذرة، ٔ�â مل ٔ�ن�áه، مل . اللكمة لصاحب املقرتح، أ!س;تاذ ٔ�معو

�عتذر. اللكمة لãٔس;تاذ ٔ�معو لتقدمي املقرتح. ٔ�ن�áهٔ.  

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .شكرا الس;يد الرئDس

  السادة الوزراء،
  الس;يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

تعبري عن مáادرة µرشيعية من الربملان، وbلتايل فٕان مقرتح القانون هو 
الربملان هو اäي « صالحHة التقدمي �لحكومة و�لمناقشة يف اجللسة 

  .العمومHة، و�لحكومة ٔ�ن تؤيد ٔ�و تعارض، كام ٔ�ن �لربملانيني نفس احلق
من القانون  475فاملقرتح اäي بصددâ يتعلق بتعديل مقLضيات املادة 

عند صدور مدونة  1962املادة ٔ�و الفصل pرجع ٕاىل س;نة اجلنايئ، هذه 
القانون اجلنايئ بعد اس;تقالل املغرب، هذه املدونة اليت اتفق امجليع Nىل ٔ�هنا 
اكنت رمبا تصلح �لعرص اäي هيéت فHه كغريها من القوانني، والزمان 

  . بطبيعة احلال هو حمرك التطور والبد من مواÒبته
أ!حوال الشخصية، واكنت رائعة يف صدرت مدونة  1959ففي س;نة 

وقهتا، وأ!عضاء ا�äن سهروا Nىل ٕاNدادها من العيار الثقHل من فقهائنا 
وحكامئنا أ!Uالء ورواد هنضة املغرب يف القرن املايض، ف¹ٔنتجوا نصا رائعا، 
�ن حيافظ Nىل متاسكه ؤ�ن �مني íال¿ مLينة يف ٔ Þاس;تطاع املغرب بفض

مáادئ أ!رسة وربط أ!صول وأ!�ساب وتنظمي الòسك العائيل وقمي 
العائالت وتنظمي احلقوق الرشعية، فاحLمك يف �ٓخر املطاف فLح bب 

Ãب الراحج واملرشوط وما جرى به العمل يف مذهب ماbجهتاد وØ.  
اكن من الطبيعي ٔ�ن pكون مدونة يف نفس الزمن، ويه مدونة القانون 

ومع ذÃ، . قانون وضعي bمLياز اجلنايئ، صدرت من مرجعية ٔ�خرى ويه
فلDس مه ت÷ النخب وال تلمك أ!رشاف العلمية الثق²H مه ا�äن سهروا 
Nىل ٕاNدادها، بل فقهاء Nمل Øجòع وNمل القانون وNمل Nلوم إالجرام، اكن 
�Ìلهبم من أ!Uانب وbخلصوص الفر�س;يني، ولكن ثقل ت÷ املدونة وثقل ٔ

انون الوضعي ال Ôس;تطيع ٔ�ن يLÄعد عن ٔ�عراف املغرب جعلت حىت الق
مفهوم القاNدة أ!íالقHة يف اEمتع املغريب، جفاءت مدونة القانون اجلنايئ 

pراعي الكþري من الضوابط اليت هتم جسم إال�سان، وbخلصوص جسم املرٔ�ة 
�و الطفل ٔ�و الرUل وكذÃ املس;ننئ.  

، 74ة هذه املدونة تطورت فعرفت تعديالت كثرية bخلصوص يف س;ن
ولكهنا اكنت تتdاوب دامئا ٕاىل ´اجHات املغرب ٕاىل ضامن ٔ�م½ه وسلمه، فمل 
pكن تعطي أ!مهية القصوى �لdانب املتطور املتعلق bٕال�سان، �شخص 
. إال�سان، حبقوقه، بفLح �ٓفاق �لترصف �شلك ٔ�قوى لبناء مسؤوليته وذاته

ر مدرسة ومل �كن هذا ا¾هنج يف معاجلة تطو�ر القانون ٕاال �سÄب ظهو 
Uديدة يف Nمل إالجرام، تتjدث عن مفاهمي Uديدة مLعلقة bلس;ياسة 
اجلنائية، bعتبارها س;ياسة اجòعية من �ام ومصمي �ام اPو�، 
وbخلصوص احلكومة، ٔ�ن pكون لقانون العقوbت ماكنة ٔ�خرى لDست ماكنة 

لكن تتحمك انتقامHة وال جمرد ضابطة �لعالقة، يتحمك فهيا الغالب واملغلوب، و 
  .فهيا قواNد احلر¿ت

قد خنتلف يف مáدٔ� احلر¿ت، ولكن هناك قانون �ٓخر مLطور اäي 
حيدد إالطار العام وهو اPس;تور، ومل Ôسdل يف التارخي الس;يايس �لمغرب، 

ظهور نفس احلقáة الزم½ية اليت ظهرت فهيا هذه القوانني،  1962م½ذ س;نة 
ر ، واäي اكن قو¿ مقارنة مع دس;تو )62دس;تور (واÒهبا اPس;تور ٕاكطار Nام 

، فرخس وخطط ووضع قاNدة لتطو�ر احلر¿ت ومل 70ٔ�و دس;تور  72
ينكرها، فáدٔ� مفهوم دو� القانون يظهر يف املغرب، وتعلمون ٔ�ن دو� 
القانون تقابلها دو� احلق، واملغرب يMمتي ٕاىل دو� احلق ٔ!نه عريق، مفدونة 
أ!حوال الشخصية اليت ٔ�رشت ٕا¾هيا اكنت مدونة حق، pرس;يخ حق، حق 

عي زل به القر�ٓن ورخصته القواNد العامة ٔ!íالق البالد، بدٔ� مع رش 
  . احلروب الباردة طغيان دو� القانون Nىل حساب دو� احلق،  هذا حصيح

ا!ٓن ا¾هنضة ٔ�و الفكرية اجلديدة ٔ�و ٔ�جHال اجليل اجلديد �لقوانني ٔ�صبح 
�ظن ٔ�ن القانون اجلنايئ صار يف هذا امل. �ريد رد Øعتبارٔ ،Ãهنج، ف�

ولك½ه خنتلف، كثري من الناس يقرؤون هذا التطور مبفاهمي ٔ�و من نوافذ 
كثريا ما تثري اجلدال حول املرجعيات، حول Nالقة إال�سان، مواقع إال�سان 
داíل اEمتع، ولكن نMىس دامئا التطور العميق اäي يعرفه اEمتع، هذا 

، 62يف ظل مرشع التطور اäي « Nالقة ب¹ٔش;ياء مل pكن موجودة سابقا 
هو اندماج احلر¿ت يف bب املسؤولية اليت تعين املشاركة يف إالنتاج وقوام 

ٕاىل م½ظورة " العقاب التقليدي"املسؤولية داíل اEمتع، فLغريت م½ظورة 
  ". العقاب Øندما�"

�صبحنا ا!ٓن �شيك من كرثة Øعتقاالت ومن كرثة التدابري اليت مل تعد ٔ
  اعيDيت �ٓ س;يدي؟ نعم؟ .. ف�Ã. عت�½اسب مع اEمت

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل ٔ�س;تاذ، تفضل

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
ن، ال، تفضل ٔ� اليس عبد الرحام.. ما اعرفت اشكون ا�يل كتLDحمك
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 â��ٓ� pرٔ�س ٔ�حسن، �ٓ� pرٔ�س ٔ�حسن ٔ!نه ٔ)Je suis myope( ما ،
  .تMشوفش مز¿ن

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
 ٔ�  .س;تاذ، تفضلتفضل 

  : املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .ف�Ã، امسح يل، ٕاىل كنت Ìادي µسري تفضل

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل ٔ�س;تاذ، تفضل

  : املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
�â كنقرتح، تنقدم قانون، مقرتح قانونٔ ،Ãفقلت ب¹ٔنه اكن من . ف�

  الطبيعي ٕاذن ٔ�ن �س;متع ٕاىل الشارع و�س;متع ٕاىل اEمتع، ماذا يقول الشارع؟ 
يقول هناك Òرامة ال µساوي ٔ�ي مثن، فه�ي املقدسة، Òرامة إال�سان، 

يقول القانون اجلنايئ ت . وضعها ٔ�مام معطى �ٓخر وهو ضبط هذا احلق بقانون
البد من احلفاظ �لطفل Nىل ÒرامLه ؤ�ن حنميه من  475لنا يف املادة 

Øعتداء، ØخLطاف ٔ�و التغر�ر، مث Uاء ف! بعد، الفصول أ!خرى 
تتjدث لنا عن Øغتصاب، مز¿ن، ولكن ربط هذه أ!ش;ياء بعالقة 
MUس;ية وتوابعها، Nالقة MUس;ية Nادية، Nالقة MUس;ية نتج عهنا افLضاض، 

�ٓخره، ؤ�íريا تيقول ولكن ٕاذا ظهر ف! بعد ٔ�ن هذه العالقة اليت ت�سم ٕاىل 
 -وهو تصور إالرادة Pى الطفل  -bلعنف ٔ�و bٕالرادة bلMس;بة لãٔطفال 

ميكن ٔ�ن نتdاوز ونصفح، ونقول ب¹ٔن هذه الكرامات اليت ريد ٔ�ن حنمهيا، 
لفرصة ٔ�مام ما يقLضيه العرف ومصلjة العائالت وسرت الفضاحئ وٕاعطاء ا

  . �لزواج وال�شجيع Nىل الMسل، ٕاىل �ٓخره
�ن خنلط بني الMسل  �ٓنذاك مقáول هاذ اليش، ولكن ا!ٓن مل يعد مقáوالٔ

�صبحت الكرامة تMهتك . والزواج وبني احلق واحلرية يف احلريةٔ ،Ãف�
بترصف �ٓخر، ٔ�ال وهو الزواج بدون حىت الضامâت، ٔ!نه إالحصائيات 

äمام½ا، كثري من الزواج ا�ي يمت هبذه احلا� هو bٕالÒراه والضغط ويMهت�ي ٔ
  .bلطالق يف �ٓخر املطاف

الن�dHة ٔ�ن اEمتع يتحمل عواقب كثرية Nىل مس;توى واقعه اليويم، 
يتعاÔش، ٔ!ن اEمتع ا!ٓن فرضت Nليه مáادئ ٔ�خرى تضام½ية ا�يل تق½هنا ومل 

لكم، pلكم �لمجمتع ٔ�ن يت ،يعد ٔ�فاكر، ولكن يق½هنا، فاكن البد من الشارع
�شلك قوي يف هذا اEال م½ذ س;نوات، ف¹ٔصبح الوضع ا!ٓن يلزم½ا 

  .bالس;òع ٕاليه
طبعا هناك مطالبات، فهيا تعابري ٕاىل درUة Øنتjارات، فاكن البد ٔ�ن 

  . يتحرك املرشع
احلكومة اكنت صاغية ٕاىل هذا املوضوع وتتعامل معه �شلك ٕاجيايب، 

ث القوانني ولها pرسانة ولها م½ظومة، ولكن لها مهوم، وهو ٔ�هنا pريد حتدي

تنظر فهيا ٕاىل اEمتع اäي pريد ٔ�ن هتيئه يف قوانني وpرسانة Òبرية، خفطت 
ٕامنا هناك بعض اجليوب داíل هذه القوانني . خطوات جáارة يف هاذ اEال

�و بعض النقط اليت جيب التصدي لها بصفة مس;تع²d، ومن مجلهتا الفصل ٔ
  .ايئمن القانون اجلن 475

من هذا، ارت¹ٔينا يف فريق½ا ٔ�ن نتحمل هذه املسؤولية لنقدم هذا املقرتح، 
، فاكنت احلكومة �475س;يط، نطالب فHه bٕلغاء الفقرة أ!íرية من الفصل 

�íذت الوقت الاكيف �لتفكري يف املوضوع، واش هو  - ويه مشكروة  -ٔ
م½اسب؟ واش الوقت م½اسب ٔ�و من أ!فضل ٔ�ن نLMظر ٕاىل وضع م½ظومة 

م²، ٕاىل �ٓخره؟ ؤ�íريا اهتت احلكومة ٕاىل ٔ�نه وصل الوقت فعال ٔ�ن اك
يف هذا Øجتاه ٔ!هنا تفهمت  -ويه مشكروة  -�س;تجيب لهذا املطلب 

مطلبا مرشوNا ومطلبا Ôسعى ٕاىل تطو�ر مدون�½ا ؤ�ن �كون هذا الطلب 
Uاء م½ا، حتت ٕارادتنا، Ìري مفروض Nلينا جلهة من اجلهات وíارج لك 

مات ٔ�و الضوابط اليت قد pربطنا مع أ!غيار يف ٕاطار مصاحل املياكنزي 
  . اقLصادية ٔ�و Ìريها

فٕاذن هذا µرشيع تلقايئ، يقوم به الربملان املغريب، وهو مdLاوب ومLنامغ 
�ن احلكومة ذهبت بعيدة فقالت. مع طلبات الشعبٔ ،Ãكرث من ذ�ٕاذا : ٔ

 .. تعامل مع حامية الطفل 1962اكن املرشع يف س;نة 

        ::::رئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسةرئDس اجللسة    الس;يدالس;يدالس;يدالس;يد
اس;متر مع الرUاء يف . ٔ�رجو ØخLصار أ!س;تاذ، ٔ�رجو ØخLصار

  . دقHقة Ø13خLصار ٔ!نه 
شكرا اليس عبد املاÃ، اتفق½ا Nىل النقاش يف ٕاطار املناقشة العامة، مل 

. اس;متر ٔ�س;تاذ، اس;متر. اتفق½ا Nىل النقاش العام. نتفق Nىل تقدمي Øقرتاح
  تفضل 

        ::::بد ا�لطيف ٔ�معوبد ا�لطيف ٔ�معوبد ا�لطيف ٔ�معوبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع املس�شار الس;يد ع 
  .لDس Pي ما ٔ�جخل عنه

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
�س;تاذ تفضل، تفضل هللا �ريض Nليكٔ.  

  ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .ا�يل عندو دارو من الزUاج خصو Ôسكت

  :الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .تفضل ٔ�س;تاذ، تفضل

  ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .ما عندي م½اش خنdل

  :جللسةجللسةجللسةجللسةالس;يد رئDس االس;يد رئDس االس;يد رئDس االس;يد رئDس ا
  .وقع سوء الفهم
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  ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
�p âهنرض Nىل رايس، امسح يلٔ.  

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
�س;تاذ، اتفق½ا يف جلنة الرؤساء Nىل تنظمي الوقت يف املناقشة العامة، ٔ

�رجوك اليس عبد املاÃ، . تفضل ٔ�س;تاذ، تفضل. مايش يف تقدمي املقرتحٔ
�رجوكٔ.  

        ::::عبد ا�لطيف ٔ�معوعبد ا�لطيف ٔ�معوعبد ا�لطيف ٔ�معوعبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد املس�شار الس;يد 
قلت احلكومة ذهبت بعيدا ٕاىل ٕابداء الرغبة يف تطو�ر م½ظورها محلاية 

فقرات، تعاجل فهيا  3أ!طفال، ف¹ٔضافت من íالل التعديل اäي قدمLه 
  .475ال�شا�اكت اليت ي�½امغ فهيا مفهوم امحلاية الوارد يف الفصل 

ا مبا ذهبت به يف ا�لجنة، امجليع بدون اس;ت8½اء، ٔ�عضاء ا�لجنة، رحáو 
احلكومة، رمغ ٔ�ننا �سdل ب¹ٔن مفهوم ال�شديد يف العقاب ٔ�صبح ال ي�½امغ مع 
تطور اEمتع، ؤ�ظن ٔ�ن الغرفة أ!وىل س;يكون لها الفضاء لتعميق النقاش يف 
هذا املوضوع، ٔ!ننا �سعى ٕاىل توحHد املفاهمي ف! يتعلق bلس;ياسة اجلنائية، 

  .وضع املعتقالتوbخلصوص ربطها حباجHة املغرب و 
ف�b ،ÃلMس;بة لنا يف ا�لجنة ؤ�عضاء ا�لجنة، هنا تنامغوا مع النص 
bملقرتح �اكمÞ وكذÃ مع موقف احلكومة ؤ�íريا مع التعديالت اليت 

ف�Ã ال Ôسعين ٕاال ٔ�ن ٔ�Uدد µشكرايت �لحكومة اليت . ٔ�ضافهتا احلكومة
ٕاصالح بعض قáلت هذا النص، وفLحت اEال �لربملان ٔ�ن يبادر يف 

اجلوانب القانونية اليت µس;تدعي إالصالح، وbخلصوص اليت لها Nالقة 
 .bحلر¿ت وحامية حقوق أ!فراد وbخلصوص أ!فراد وأ!رس

  .وشكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة ا!ٓن ملقرر ا�لجنة ٕان اكن . شكرا أ!س;تاذ احملرتم، مقدم Øقرتاح

  . قد وزع موجودا، ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر
ؤ�عطي اللكمة �لحكومة، اللكمة �لس;يد وز�ر العدل واحلر¿ت، 

  .تفضلوا، ما اك�ن الوقت bلMس;بة �لحكومة وال مقدم Øقرتاح

        ::::الس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفالس;يد مصطفىىىى الرمHد، وز�ر العدل واحلر¿ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر¿ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر¿ت الرمHد، وز�ر العدل واحلر¿ت
  �سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد : رب العاملني، والصالة والسالم Nىل س;يد املرسلني
  ئDس،الس;يد الر 

  الس;يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

�هيا الس;يدات والسادة،ٔ  
كام هو معلوم احلكومة فLحت ورش ٕاصالح م½ظومة العدا�، ومضن 
هذا الورش هناك مراجعات وحتديث قوانني املنظومة ال�رشيعية، ومضهنا 

  . bلطبع ما« Nالقة bلعدا� اجلنائية
سعا يف ٕاطار احلوار الوطين حول العدا� اجلنائية احLلت جماال وا

ٕاصالح م½ظومة العدا�، ومت ختصيص لقاء�ن يف لك من فاس ومرا=ش، 
ومت الوقوف Nىل اكفة ØخLالالت املمك½ة ؤ�يضا تقدمي اكفة العالUات 

وbلطبع هناك ورش . واملقارbت إالصالحHة لاكفة جوانب املنظومة اجلنائية
  .سطرة اجلنائيةٕاصالح القانون اجلنايئ وقانون امل 

Ãä، فٕاننا ٕان كنا مل نتفاNل مع املطالب املعرب عهنا �شلك رسيع، فٕامنا 
ٔ!ننا كنا ريد ٔ�ن نقوم مبقاربة م½دجمة، شام²، ٕاصالحHة لاكفة فصول القانون 

  .اجلنايئ
جتاوb مع املطالب اليت  475تفضل الفريق احملرتم فاقرتح تعديل الفصل 

داíل الشارع الوطين، وكذÃ ما مت التعبري عنه Nربت عهنا بعض الف?ات 
يف بعض أ!وساط احلقوقHة اPولية، واكن الهدف هو ´ذف الفقرة الثانية 

هذه الفقرة اليت تقول ب¹ٔن القارص اليت اخLطفت ٔ�و غرر . 475من الفصل 
هبا، ٕاذا اكنت bلغة وpزوجت من اخLطفها ٔ�و غرر هبا، فٕانه ال ميكن مLابعته 

ٕاال بناء Nىل شكوى من خشص « احلق يف طلب ) ف ٔ�و املغررٔ�ي اAتط(
وال جيوز احلمك مبؤاíذته ٕاال بعد صدور حمك هبذا البطالن ٕابطال الزواج، 

  .فعال
، وهو فصل م¹ٔخوذ حرفHا 1962 ٔ�ؤكد ب¹ٔن هذا الفصل يعود ٕاىل س;نة

عن القانون الفر�يس، ومرجعيته مرجعية تMمتي ٕاىل املنظومة الالتيHMة وال 
Nالقة لها bملرجعية إالسالمHة، ولو ٔ�راد املرء ٔ�ن يتعمق كثريا يف دالالت 
هذا الفصل س;يقول ب¹ٔن « مرجعية اجòعية، ٔ�ي ٕان هذا الفصل Ôس;هتدف 

  . pرممي بعض اخلساCر اليت ميكن ٔ�ن تلحق ب¹ٔعراض الناس
وbلفعل فٕان هناك بعض الناس، بعض املواطنني، ممن ميكن ٔ�ن �كونوا 

�عراضهم، يف خشص بناهتم القارصات، يفضلون الزواج Nىل قد مسوا يفٔ 
�ن �رىم bلشخص يف السجن، وbلطبع اكنت هذه احلادثة املفجعة، ´ادثة ٔ
الضحية الفHاليل، واليت اس�Hقظنا ذات يوم Nىل صداها، واكن لهذا الصدى 
 مجموNة من التفاNالت اليت نعرفها مجيعا، لكن الغريب هو ٔ�ن يمت الرتوجي ٕاىل

معطيات Ìري حصيjة، حFH يقال ويتjدث عن زواج امرٔ�ة قارص مت 
  . اغتصاهبا

أ!مر هنا ال يتعلق bالغتصاب، واملنظومة اجلنائية الوطنية ال تعرتف 
�ي ٔ�Gر، ٕامنا أ!Gر ٔ Ãىل ذN زواج املغتصبة من طرف املغتصب وال تعلق�

قرته الثانية، ، اäي حنن اليوم بصدد م½اقش;ته يف ف475اäي يعلقه الفصل 
هو حFH �كون هناك تغر�ر ٔ�و اخLطاف وال ترتتب عنه ٔ�ي نتاجئ من هذا 

  .النوع
اليوم، احلكومة حبثت يف املعطيات احمليطة هبذا املوضوع، وbلضبط 
هل ٕان هذا الفصل يف فقرته الثانية ميثل NالUا حقHقHا ملشالك معينة ٔ�م ٕاننا 

نا بني م�شÄث بوجوب حامية سوف نبقي Nىل هذا Øنقسام داíل جممتع 
البنات من íالل هذا الفصل، íاصة فقرته الثانية، وبني من �ريد ٔ�ن حيمي 
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�يضا القارصات من íالل ´ذف هذا الفصل، ولكن مبقاربة ٔ�خرى؟ٔ 
�ن سMيت ٔ âدUا  2011و 2010حتملت مسؤولييت وحبثنا ووLعرف

�ن ´ا�، ووUد 26´االت زواج يف ٕاطار الفقرة الثانية، Nددها ٔ â19  ا�´
اهتت bلطالق، يف ´ني بقHت احلاالت أ!خرى مس;مترة، وقلنا ٔ�نه ال يشء 

يف الرؤى واملقارbت (يربر ا¾متسك هبذه الفقرة مع وجود هذا Øنقسام 
ؤ�يضا ما يعتربه البعض داíل أ!وساط ) واملطالب داíل اEمتع املغريب

من ٔ�ننا �سمح بزتوجي احلقوقHة أ!ج½بية، هاذ اليش عش;ناه يف ج½يف، 
  .املغتصبة ويعترب ٔ�ن هذا وا´د النوع من التdاوز اäي ال ميكن قáو«

ٕاذن قلنا لDس داíل جممتعنا معطيات جتعلنا متسك هباذ الفقرة، وbلتايل 
تعاملنا ٕاجيابيا مع ما تفضل به الس;يد املس�شار احملرتم من تعديل، لك½نا يف 

ب¹ٔن الزمن هو زمن حامية أ!طفال Ìري  نفس الوقت، ووعيا م½ا يف احلكومة
قلنا ٔ�نه البد من ٔ�ن نقوي امحلاية،  - س;نة  18والرشد هنا  - الراشد�ن 

وbلتايل اقرتح½ا Nىل جلنة العدل ال�رشيع وحقوق إال�سان مبdلس 
  :475فقرات تضاف ٕاىل الفصل  3املس�شار�ن 

�ر وال الفقرة أ!وىل، ا�يل يه ا!ٓن بقت، ويه حFH �كون هناك تغر 
ي�áعه ٔ�ي فعل MUيس، جمرد التغر�ر وØخLطاف، فٕان العقوبة pكون ٕاىل 

س;نوات، لكن ٕاذا اكن ن�dHة هاذ التغر�ر ٔ�و ØخLطاف Nالقة  Ì5اية 
س;نوات، ٕاذا pرتب عن  MU10س;ية، ولو رضائية، فٕان العقوبة قد تصل ٕاىل 

ن�dHة يه س;نة، ٕاذا اكنت ال  20هاذ العالقة اغتصاب فٕان العقوبة ٕاىل Ìاية 
  .س;نة 30افLضاض ٕاىل Ìاية 

 -Nىل لك ´ال  - ٔ�b ،âملناس;بة، ٔ�شكر ٔ�وال ٔ�حصاب املقرتح، ٔ!هنم 
نا من íاللها ٔ�ن مننح القارصات والقارص�ن حامية ½ وضعوا ٔ�مام½ا فرصة متك 

 .µرشيعية مضافة
6نيا، ٔ�شكر السادة املس�شار�ن والس;يدات املس�شارات يف ا�لجنة 

Nلوا ٔ�وال مع املقرتح �شلك ٕاجيايب، 6نيا مع تعديالت املعنية، لكوهنم تفا
احلكومة، وbلتايل متت املصادقة bٕالجامع Nىل هذا املقرتح بعد التعديل 

  .اäي اقرتحLه احلكومة
ومن حق½ا اليوم ٔ�ن نقول ب¹ٔن هناك تفاNل ٕاجيايب بني الربملان وبني 

ص ال�رشيعية احلكومة، ؤ�ن الربملان بغرفLيه مل يعد فقط يتلقى النصو 
ليناقشها ويصادق Nلهيا، يصادق Nلهيا من يصادق و�رفضها من �رفض، بل 
. ٕان الربملان ٔ�صبح خمتربا ٕالنتاج ال�رشيعات اليت �راها السادة الربملانيون

ات، وٕامنا تدرسها،  واحلكومة اليوم ال تتعامل bلرفض املهنجي مع املق́رت
، ويف كثري من أ!حHان تبحث تقو�ا وبعد ذÃ تتLذ املوقف املالمئ مهنا

ات، هذا حصل يف هذا املقرتح،  عن ÒيفHة التdاوب إالجيايب مع هذه املق́رت
كام س;يظهر ٔ�يضا يف املقرتح املوايل، وٕان شاء هللا تعاىل س;نعمل Nىل 

ات   . التفاNل إالجيايب مع لك املق́رت
فكام تفاNلنا مع مقرتح فريق من أ!Ìلبية تفاNال ٕاجيابيا، س;تdدون 

ا �ٓخر بعد ´ني، مصدره املعارضة تفاNلنا معه تفاNال ٕاجيابيا، وكذÃ م ق́رت

ات لكها س;تعرف  فعلنا سابقا مع جملس النواب، وهناك سلس² من املق́رت
  .نوNا من التفاNل إالجيايب

  .وهللا املوفق والهادي ٕاىل سواء السHÄل
  .شكرا لمك

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

 املناقشة، ٕاذن عن فرق أ!Ìلبية، من طلب اللكمة bمس نLMقل ٕاىل
فرق أ!Ìلبية؟ فرق املعارضة، هل هناك مLدíل؟ أ!س;تاذة زبيدة بوعياد، 

  .دقائق عن فرق املعارضة 7تفضيل يف التدíل يف ´دود 

        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس;يد الرئDس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شارون،
ات القوانني ا!ٓن يف . ٔ�وال، Pي مالحظة ف! خيص ÒيفHة تدبري مق́رت

Òيعطي هاذ القوة �لمرشع، سواء يف أ!Ìلبية ٔ�و املعارضة،  2011دس;تور 
ات قوانني   . من ٔ�Uل وضع مق́رت

نالحظ ٔ�نه هناك، ونغتمن فرصة تواUد الس;يد الوز�ر امللكف bلعالقات 
ات قوانني موضوNة يف مكLب اEلس، ولكن  مع الربملان، هناك Nدة مق́رت
ات Òيكون هناك نقاش مع  حنن نعمل كذÃ قáل ٔ�ن توضع هذه املق́رت

ات القوانني   . احلكومة من ٔ�Uل تفعيل ووضع هاذ مق́رت
ات  ا!ٓن Uاء الوقت bش خصنا نتفقو ÒيفHة Øش;تغال ف! خيص مق́رت

ات قانون عند  9ٔ�و  Ø8شرتايك اك�ن تقريبا خشصيا والفريق . قوانني مق́رت
املكLب، وbلتايل كنطلبو من احلكومة bش íPذ بعني Øعتبار هاذ 
ات  املعطيات اجلديدة وهاذ مضامني اPس;تور اجلديد يف تفعيل مق́رت

  .القوانني
املالحظة الثانية، هو ٔ�نه هذا املوضوع، موضوع اليوم �لفريق احملرتم، 

Ø الفjاالتU ،ة وموضوع  ءشرتايكNبه، هو موضوع اكن موضوع السا
جممتعي bمLياز، وbلتايل فHه لDست هناك معارضة ٔ�و ٔ�Ìلبية، هذا املواطن 

واملواطنة املغربية يف خطر، وbلتايل اللك Òيالحظ ب¹ٔنه يومHا �سمع ٔ�خáار 
وbلتايل هاذ اليش ٔ�صبح Ìري مقáول يف ... Nىل اغتصاbت، Nىل، Nىل، Nىل

  . �â، وbلتايل هاذ ا!ٓليات القانونية ٔ�ساس;ية من ٔ�Uل احلد مما يقع يف ب�âب
وbلتايل، حنن مثن، مكعارضة، مقرتح القانون اäي تقدم به فريق 

، وهاذي كذÃ 475التjالف Øشرتايك، واäي مكن من تعديل املادة 
�لمواطنة يف اكن طلب احلراكت احلقوقHة واحلراكت الMسائية بعدما وقع 

  . مدينة العراSش
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وbلتايل، هنا نالحظ ٔ�ن التفاNل بني اEمتع املدين احلقويق والMسايئ 
  .وبني الربملان وبني احلكومة، وهذا مثنه

هاذ مجموNة القانون اجلنايئ وفق ما جيعلها مMسجمة مع املقLضيات 
 من اPس;تور اليت تنص Nىل مسؤولية 21و 20و 19الواردة يف الفصول 

اPو� يف حتقHق إالنصاف واملساواة وضامن حق لك فرد يف السالمة 
اجلسدية املعنوية ٔ!ي خشص يف ٔ�ي ظرف ومن قáل ٔ�ي هيئة اكنت Nامة 

�م íاصةٔ .  
من مجموNة القانون اجلنايئ  N475ىل هاذ أ!ساس، مت تعديل املادة 

د ٔ�و واملتعلقة bخLطاف ٔ�و التغر�ر بقارص دون اس;تعامل العنف ٔ�و ا¾هتدي
  . التدلDس

وميثل التعديل يف ´ذف الفقرة الثانية اليت تنص Nىل القارصة اليت 
اخLطفت ٔ�و غرر هبا، ٕاذا اكنت bلغة وpزوجت مبن اخLطفها ٔ�و غرر هبا، 
فٕانه ال ميكن مLابعته ٕاال بناء Nىل شكوى من خشص « احلق يف طلب 

  . ٕاخل... ٕابطال الزواج، وال جيوز مؤاíذته
وافقت، ٔ�وال، Nىل إالنصات وNىل  –مشكورة  –هاذ احلكومة 

Øش;تغال Nىل هاذ املقرتح قانون، وUاء هاذ املقرتح مجع بني املقرتح وبني 
يف هاذ النقطة äbات، الس;يد الوز�ر، . الصياÌة اليت Uاءت هبا احلكومة

خشصيا فوج?ت ببالغ وزارة العدل واحلر¿ت، هذا مقرتح قانون تبع 
جنة وف! خيص اجللسة العامة، وbلتايل وهو مقرتح املسطرة ف! خيص ا�ل 

فريق حمرتم bش نعطيو قوة ٔ�كرث �لمؤسسة ال�رشيعية جيب ٔ�ن متر Nرب 
  . املؤسسة ال�رشيعية يف نتاجئها ولDس Nرب بالÌات

وbلتايل حنن مثن الصياÌة ا�يل Uا هبا املقرتح ووافقت Nلهيا احلكومة، 
´ات ٔ�خرى ويف ٔ�قرب وقت ٔ!نه هناÃ ومتىن ٔ�ن تتعامل احلكومة مع مقرت 

ات ا�يل يه الزالت تLMظر   .مق́رت
  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
اللكمة �لفريق الفHدرايل، أ!س;تاذ عبد املاÃ . شكرا لãٔس;تاذة بوعياد

�فر¿طٔ.  

�فر¿طٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãاملس�شار الس;يد عبد املا::::        
  .شكرا الس;يد الرئDس

  الس;يدة الوز�رة،
  السادة الوزراء،

Nليمك، وذÃ رٔ�فة بنا مجيعا، بل ؤ�يضا حىت ال زجع هاته  لن ٔ�طيل
الكرايس اخلاPة ٕاىل الرا´ة �سÄب انعدام املسؤولية، وهذا نقو« يف ٕاطار 

  .النقد والنقد اäايت
وbلرجوع ٕاىل موضوع هذا املقرتح قانون، البد من ٔ�ن نؤكد Nىل ٔ�ن 

شة والفقر النقاش سDس;متر حول هذا املوضوع، وذb Ãس;مترار الهشا

والظروف Øجòعية، بل وbس;مترار ظهور بني الفHنة وأ!خرى بعض 
  .القضا¿ اليت يذهب حضيهتا بعض القارصات

نعم، للك قراءته، هناك القراءة الفقهية احملضة، هناك القراءة 
Øجòعية، وهناك حىت القراءة الفزييولوجHة، ومن هنا كام ت�áعمت، الس;يد 

س;نة، هو معنا داíل  11خوة الزمالء pزوج Nىل سن الوز�ر، ٔ�ن ٔ�´د االٕ 
وقلنا �ٓنذاك بوا´د الشوية د¿ل الÄسط Nىل زوجLمك ٔ�ن تطالب جبرب .. هذه

  .. املهم، Nىل ٔ�ي، اح½ا ما مسيناش Ìري bش ما نبقاوش. الرضر
Ãä، ؤ�قول يف هذا الصدد ٔ�نه دس;تور البالد اليوم نص Nىل ٔ�ن 

من املواثيق املتعلقة حبقوق إال�سان وحبقوق  املغرب يلزتم b´رتام العديد
ومن هذا املنطلق، نطالب احلكومة برضورة إالرساع bلتصديق Nىل . الطفل

  . هاته االتفاقHات
  . وهبذا سÒٔ¹ون قد خمتت لكميت

 .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا �لس;يد املس�شار احملرتم

تناول اللكمة؟  ٕاذن هل هناك ٔ�´د من اEموNات الربملانية من �ريد
ٕاذن، منر مáارشة �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مقرتح 

  .القانون
�عرض املادة الفريدة �لتصويتٔ:  

  .إالجامع: املوافقون
�عرض مقرتح القانون �رمLه �لتصويتٔ :  

  .إالجامع: املوافقون
ٕاذن صادق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي 

من القانون اجلنايئ املصادق Nليه مبقLىض الظهري الرشيف رمق  475صل الف
نومفرب  26املوافق لــ  1382جامدى الثانية  28الصادر بتارخي  1.59.413

1962.  
ونLMقل ٕاىل املقرتح املوايل، يتعلق . ٕاذن صادق اEلس Nىل هذا املقرتح

التdارة والصناNة املتعلق bلنظام أ!سايس لغرف  38.12مبرشوع قانون رمق 
  . واخلدمات

  . ٕاذن اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع
  .الس;يد وز�ر العالقات مع الربملاننقطة نظام؟ 

        ::::الس;يد الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف bلعالقات مع الربملان واEمتع املدين
  .شكرا الس;يد الرئDس

ات الس;يد وز�ر العدل مج² وا´دة،  تصورت ٔ�ننا اتفق½ا ٔ�ن نقدم مق́رت
الوز�ر ٔ!نه اكن ٔ�يضا يف معل µرشيعي، فليك حنرر الس;يد وز�ر  مث الس;يد

العدل، لو مسحمت، بتقدمي املقرتح الثاين مشكور�ن، مع Øعتذار �لس;يد 
  .الوز�ر
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        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
زوال عند رغبة الس;يد . اح½ا، Nىل لك ´ال، اكن عندâ وا´د الربâمج
ة الوزراء ٕاىل القاNة، فمت وز�ر العالقات مع الربملان وNدم وصول الساد

البت يف املقرتح الثالث، اكن عندâ الرتتDب صادق Nليه املكLب، ولكن 
  .بعد ٕاذن اEلس املوقر س;نغري الرتتDب

امسح يل، Nىل لك ´ال، ٔ�طرح ٕاNادة النظر يف الرتتDب Nىل اجللسة 
ٕاذن Ìادي �س;بقو bلس;يد وز�ر العدل؟ ما ... العامة ٔ!نه املكLب عندو

  ؟ هل سMمتم ما بدٔ�âه مع الس;يد وز�ر العدل ٔ�م سMس;متر يف الربجمة؟ رٔ��مك
، مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي 2، املرشوع رمق 1ٕاذن املرشوع رمق 

  .مبثابة مدونة أ!رسة 70.03من القانون رمق  20املادة 
من القانون  20املتعلق بتغيري وpمتمي املادة  4ٕاذن س;ن�½اول املقرتح رمق 

مبثابة مدونة أ!رسة املصادق Nليه مبقLىض الظهري الرشيف رمق  70.03
، 2004املوافق لفاحت فربا�ر  1424من ذي احلdة  12الصادر يف  1.04.22

. وهو قدم من طرف جلنة العدل وحقوق إال�سان مبdلس املس�شار�ن
، اللكمة 20ٔ�عطي اللكمة لصاحب املقرتح، مقرتح قانون يتعلق بتغيري املادة 

 .ٕاذن إالحتاد Øشرتايك. ب املقرتحلصاح

        ::::املس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياداملس�شارة الس;يدة زبيدة بوعياد
  .شكرا الس;يد الرئDس

Ôسعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة لتقدمي مقرتح قانون bمس الفريق Øشرتايك، 
مبثابة مدونة أ!رسة، اäي تقدم½ا  �70.03ريم ٕاىل تغيري وpمتمي القانون رمق 

ومقرتح قانون �ريم ٕاىل  2010نيو به يف الفريق Øشرتايك م½ذ شهر يو 
  .من نفس القانون 22، 21، 20: تعديل الفصول

  الس;يد الرئDس،
انطالقا مما ينص Nليه اPس;تور يف فصÞ العارش من Òونه يضمن بصفة 
íاصة �لمعارضة املشاركة الفعلية يف مسطرة ال�رشيع، ال س;! عن طريق 

ات قوانني من [ة اء يف هذا الفصل حول واعتبارا ملا U ،تقدمي مق́رت
وجوب مسامهة فرق املعارضة يف العمل الربملاين �كHفHة فعا� وبناءة من [ة 
�خرى، Uاءت مáادرتنا يف الفريق Øشرتايك، املمتث² يف تقدمي مقرتح قانون ٔ

 .من قانون مدونة أ!رسة 21و �20ريم ٕاىل تعديل املادتني 
ربية تلزتم حبامية م½ظوميت لقد Uاء يف تصد�ر اPس;تور ٔ�ن اململكة املغ

حقوق إال�سان والقانون اPويل إال�ساين وا¾هنوض هبام وإالسهام يف 
تطو�رهام، مع مراNاة الطابع الكوين لت÷ احلقوق وNدم قابليهتا �لتجزيء، كام 
تلزتم اململكة جبعل االتفاقHات اPولية، كام صادق Nلهيا املغرب، ويف نطاق 

ململكة وهو�هتا الوطنية الراخسة، µسمو، فور ٔ�حاكم اPس;تور وقوانني ا
�رشها، Nىل ال�رشيعات الوطنية والعمل Nىل مالءمة هذه ال�رشيعات مع ما 

  .تتطلبه ت÷ املالءمة
من مدونة  21و 20بناء Nىل ما س;بق، Uاء مقرتح½ا بتعديل املادتني 

لية أ!رسة، بغاية جعلهام مLالمئتني ٕاىل ٔ�قىص ´د ممكن مع االتفاقHة اPو 
الطفل، �سÄب Nدم نضdه "حلقوق الطفل اليت نصت يف ديباجهتا Nىل ٔ�ن 

 Ãاصة، مبا يف ذí ايةNالبدين والعقيل، حيتاج ٕاىل ٕاجراءات وقائية ور
  ."حامية قانونية م½اس;بة، قáل الوالدة وبعدها

لك ٕا�سان مل : "كام عرفت االتفاقHة مبوجب مادهتا أ!وىل ٔ�ن الطفل هو
ة، ما مل يبلغ سن الرشد قáل ذÃ مبوجب القانون يتdاوز الثام½ة عرش 

يف مجيع إالجراءات اليت : " ؤ�كدت مادهتا الثالثة Nىل ٔ�نه". املطبق Nليه
تتعلق bٔ!طفال، سواء قامت هبا مؤسسات الرNاية Øجòعية العامة ٔ�و 
اخلاصة، ٔ�و احملامك، ٔ�و السلطات إالدارية، ٔ�و الهيئات ال�رشيعية، يوىل 

  ."ر أ!ول ملصاحل الطفل الفضىلØعتبا
مقابل هذه املقLضيات الضام½ة �لحامية القانونية �لقارص، فٕاننا نعDش 
واقعا اجòعيا عنيدا ومشاÒسا، يعكس pكرÔسا مس;مترا لظاهرة pزوجي 
القارصات، وهو واقع  تفضjه لغة أ!رقام، ٕاذ ٔ�ن إالحصائيات املعمتدة 

قارص، لريتفع هذا  p 30.685زوجي p2008كشف ٔ�نه قد مت íالل س;نة 
ٕاىل  2010ٔ�لف وكذا س;نة  34، مث ٕاىل 2009س;نة  33.253الرمق ٕاىل 

�ٓخره، وهذه ٕاحصائيات رمسية Uاء هبا الس;يد الوز�ر داíل ا�لجنة، واليت 
  .%10كنا نعرف ب¹ٔن هناك pزايد يف هذه الMس;بة ٕاىل ٔ�كرث من 

ا�لوايت مت pزوجيهن ٔ�ما Nىل املس;توى العمري، فلقد بلغ Nدد القارصات 
�لف  13ٔ�لف قارصة، ف! مت pزوجي ٔ�كرث من  27س;نة ٔ�كرث من  17يف معر ٔ

س;نة، يف  15قارصة عن معر 3257س;نة، و 16قارصة عن معر ال يتdاوز 
  .س;نة 14فLاة Nىل إالذن bلزواج وهن دون  69´ني حصلت 

وíالفا ملا تعcLcقده ٔ�و pروUه بعض أ!وساط حول اس;تفjال ظاهرة 
وجي القارصات يف البوادي، فٕان إالحصائيات الرمسية تؤكد ٔ�ن �لمدن pز 

حصة pاكد تعادل ت÷ املسb ²dلبوادي، حHث بلغ Nدد طلبات زواج 
  .%57ويف البوادي  %43القارص�ن املقدمة bملدن 

كام جتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذه إالحصائيات مل تíٔ¹ذ بعني Øعتبار 
زالت تمت يف اخلفاء ويف ٕاطار ما يcسمى ´االت pزوجي القارصات اليت ال

بـزواج الفاحتة، اäي الزال قامئا يف بعض املناطق، دون ٔ�ن pمتكن ٔ�ية [ة، 
سواء حكومHة ٔ�و Ìري حكومHة، من تقدمي معطيات مضبوطة حول جحم 

  .هذه الظاهرة
�هيا الس;يدات والسادة، ٔ  

مك µشاطروننا الرٔ�ي ب¹ٔن هذه أ!رقام اAيفة جت ال�علنا نطرح س;يال شك ٔ
من أ!س;ئ² حول ٔ�س;باب اس;مترار هذه الظاهرة و�شلك يتصاNد لك س;نة 

  .%10بMس;بة تعادل 
�ال جيعلنا هذا الوضع يف ´ا� تعارض مع ما Uاء يف ٔ�حاكم مدونة ٔ

س;نة  18واليت جعلت ٔ�هلية الزواج مLوفرة يف بلوغ  ؟أ!رسة رو´ا وم½طوقا
 السواء، واكس;ت8½اء Nىل هذه كقاNدة Nامة bلMس;بة �لرUل واملرٔ�ة Nىل

القاNدة خولت املدونة �لقايض ٕاماكنية ختفHض هذا السن يف احلاالت 
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Ìري ٔ�ننا اليوم ٔ�مام واقع تؤكده إالحصائيات الرمسية، ويدعوâ ٕاىل  .املربرة
  :وقفة ت¹ٔمل قصد إالUابة Nىل س;يل من أ!س;ئ²، من ٔ��رزها

ها القانون �لقضاة قصد Òيف تمت ممارسة السلطة التقد�رية اليت خول  - 1
م½ح إالذن �زواج القارص�ن؟ وهل تمت ممارسة هذه السلطة �شلك مMسجم 

ٔ!نه مع املقاصد الن²HÄ اليت Uاءت يف مدونة أ!رسة؟ ٕانه ٔ�مر بعيد املنال 
  مرهون بتوقري مقومات قضاء ٔ�رسي Nادل، عرصي، وفعال؛

يد يف ما يه أ!س;باب الاكم½ة وراء اس;تحاكم العادات والتقال  - 2
pكرÔس هذه الظاهرة، وكذا الظروف Øجòعية وØقLصادية اليت تعصف 
مبصري طفالت �ريئات، ما زلن يف ´اUة ٕاىل الرتبية والتعلمي والت¹ٔهيل 

 والتMش;ئة Øجòعية من ٔ�Uل ا¾هنوض ب¹ٔوضاعهن وبناء خشصيهتن؟
 ما يه ا!6ٓر النفس;ية واجلسدية اليت خيلفها الزواج املبكر؟  - 3
كن ٔ�ن تصبح الفLاة القارصة ٔ�ما قادرة Nىل ممارسة أ!مومة هل مي - 4

 �شلكها الطبيعي؟ 
Òيف س;يكون مس;تقáل ٔ�رسهتا، íاصة عند زواج القارصة �رUل  - 5

 مسن؟
ما مدى قدرة ٔ�م قارصة ٔ�و صغرية السن Nىل رNاية ٔ�طفالها عند  - 6

 وفاة ذÃ الزوج املسن؟
اAاطر الصحية  ٕاهنا ٔ�س;ئ² تفرض Nلينا واجب Øن�áاه والتنHÄه ٕاىل

والنفس;ية وØجòعية اليت ترتتب عن pزوجي القارصات، والناجتة عن Nدم 
اكòل البلوغ الفزييولو� وNدم مراNاة تقارب السن بني الزوUني وNدم 

من مدونة أ!رسة خبصوص ٕاجراء اخلربة  20التفعيل السلمي ملقLضيات املادة 
تب عنه مج² من أ!رضار اليت الطبية وكذا البحث Øجòعي، وهو ما يرت 

تلحق القارصة، اليشء اäي ي�½اىف مع مáدٔ� املصلjة الفضىل �لطفل �شلك 
 .íاص ومع مقLضيات االتفاقHة اPولية حلقوق الطفل �شلك Nام

Nىل هذا أ!ساس، فٕان املقرتح اäي تقدم½ا به يف الفريق Øشرتايك، 
ف Øشرتايك حول املوضوع، ٕاىل Uانب املقرتح اäي تقدم به فريق التjال

ويف ٕاطار من التوافق مع احلكومة ومع السادة ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشيع 
وحقوق إال�سان، اك�ىس صيغة هنائية، شلكت موضوع ٕاجامع جعل املادة 

  :من مدونة أ!رسة معد� Nىل النحو اäي يقيض بــ 20
، هذا من معرهام 16م½ع pزوجي الطف² ٔ�و الطفل القارص دون سن  - 1

يشء ٕاجيايب رمغ ٔ�ن احلراكت الMسائية ملا وصل ٕاىل Nلمها ٔ�ن جلنة العدل 
وال�رشيع والسادة املس�شارون والس;يدة املس�شارة قáلت هبذا التوافق، 
هناك ٔ�صوات بدٔ�ت pرتفع ٔ!نه ال تتفق Nىل هذا السقف، لكن حنن 

ٕالصالح �كون مقLنعون يف الفريق Øشرتايك ب¹ٔنه ٕاذا ما ٔ�ردâ ٕاصال´ا ما، فا
  ؛bلتدرج، وهذا ما قلناه داíل ا�لجنة، وندافع Nىل هذا املوقف دامئا

ٕالزامHة أ!مر bٕجراء íربة طبية وحبث اجòعي يف نفس الوقت ملا  - 2
  نقáل هبذا السقف؛

يف املقرتح ´ددâ فرق . وجوب مراNاة تقارب السن بني الطرفني - 3

ا�لجنة Uد مفHد، ٔ!نه السن ما بني املرٔ�ة والرUل، لكن مت نقاش داíل 
 60س;نة والرUل  18ٔ�íذâ بعني Øعتبار ملا تزتوج املرٔ�ة يف سن مþال 

Nام، حبيث هناك مشالك اجòعية ا�يل سوف تLMج عن هذا، وbلتايل يف 
التعديل وضعنا وجوب مراNاة تقارب السن بني الطرفني املعنيني bلزواج، 

، ولكن ما ´ددâش هاذ الفرق ´ني �كون ٔ�´دهام ٔ�و hهام معنيا bلزواج
 .هذا

ٕان قáولنا هبذا السقف اäي شلك الصيغة ا¾هنائية املتوافق Nلهيا، ال 
Ôشلك ٔ�ي جتاهل �لLالصات واملواقف اليت س;بق ٔ�ن جسلناها íالل ا�لقاء 
اPرايس اäي نظمه الفريق Øشرتايك حول املوضوع مبشاركة الهيئات 

ر ما هو موقف مáين Nىل الواقعية وNىل وامجلعيات واخلرباء اAتصني، بقد
التعامل بنوع من البيداغوجHة يف معاجلة ظاهرة اجòعية معقدة ومرÒبة يف 
�بعادها اPيHMة والثقافHة وØجòعية واجلغرافHة، وbلتايل فه�ي مáادرة تدشن ٔ
خلطوة البد ٔ�ن تتلوها خطوات، مؤكد�ن Nىل رضورة حتمل اكفة أ!طراف 

ولية الاكم² من ٔ�Uل توفري الرشوط الكفb ²Hلتفعيل السلمي املعنية املسؤ 
ملقLضيات هذا املقرتح، لك من موقعه، ويف مقدمهتم احلكومة، Nرب 
Øس�jر أ!مþل �لمدة الزم½ية اليت مت االتفاق Nلهيا كفرتة حتضريية لتطبيق 

 . هذه املقLضيات واملمتث² يف س;تة ٔ�شهر بعد �رشه يف اجلريدة الرمسية
وشكرا Nىل موافقLمك، وشكرا Nىل التعامل مع هذا املقرتح ٕاجيابيا يف 

  . جلنة العدل وال�رشيع
  .وشكرا

 ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
أ!س;تاذ ٔ�معو، هل �Pمك رغبة يف تقدمي املقرتح . شكرا لãٔس;تاذة بوعياد

  .=رشيك يف هذا املقرتح، تفضلوا

        ::::املس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معواملس�شار الس;يد عبد ا�لطيف ٔ�معو
  .الرئDسشكرا الس;يد 

  الس;يدة والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس;يدة والسادة املس�شار�ن،

يف البداية ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�مثن ؤ�ن ٔ�تÄىن ؤ�خنرط لكية يف التقدمي اäي ٔ�تت به 
الس;يدة املس�شارة زبيدة، ٔ!ن « نفس اNPامات ونفس الراكCز اليت انطلق½ا 

  .مهنا عند تقدمي هذا املقرتح
الس;يد وز�ر العدل واحلكومة �رمهتا Nىل تفهمها 6نيا، ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�شكر 

لهذا املقرتح والتعامل معه �شلك ٕاجيايب ويف حوار رصحي، خصوصا بعد 
العرض القمي اäي قدمه الس;يد وز�ر العدل ٔ�مام ا�لجنة عند م½اقش�½ا لهذا 
املقرتح، وما تضمنه من بياâت ودالئل، اس;تطاع ٔ�ن يق½ع امجليع مبا يقLيض 

  .رزانة والرتوي وØجهتادأ!مر من ال
قلت قáاي² ٔ�رشت  -مس¹ٔ� 6لثة ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�جسلها، هو ٔ�ن مدونة أ!رسة 

ا!ٓن مدونة أ!رسة بنDت Nىل فلسفة  -لها يف مدونة أ!حوال الشخصية 
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�خرى لDست فلسفة الس;تD½ات، ولكن فلسفة اEمتع املغريب، ويه مؤرش ٔ
خول اEمتع املغريب يف قáول Pخول املغرب يف مقاربة ٔ�و م½طق العقل، د

حتو« املس;متر وجتديده ومواÒبته bلعقل من [ة، ومن [ة ٔ�خرى bحلوار، 
ليفهم الناس بعضهم بعضا، وهذا اäي شعرت به يف جلنة العدل وال�رشيع 

  .�شلك موضوعي
فهذه املدونة Uاءت مبفاهمي Uد مLطورة، وbخلصوص ملا تتjدث عن 

وأ!م جتاه أ!طفال، فاعتربهتام عامد أ!رسة، ومع  مسؤولية الزوUني ٔ�و أ!ب
ذÃ فاحلكامء ا�äن هيؤوا املرشوع ٔ�و قانون املدونة ان�هبوا ٕاىل ´ا� حبال 
هاذي اليت Nاجلناها، وهو هناك بعض احلاالت اليت البد من التعامل معها، 
فاعمتدوا Nىل مؤسسة القايض، لDس القضاء، Nىل مؤسسة القايض، bعتبار 

مادة أ!حوال الشخصية يه �لقايض، يه �لرجوع ٕاىل القايض احلكمي  ٔ�ن
واäي لDس ٕاىل القضاء، ف¹ٔعطوه السلطة الاكم² ٔ�نه �زوج bٕالذن بدون 
تقHيد اعòدا Nىل سلطته التقد�رية، �رشط ٔ�ن Ôس�شري أ!ولياء ٔ�و الوايل ٔ�و 

د¿لو ال  ٕاىل �ٓخره، ولكن ال رقHب Nليه، خصوصا ؤ�ن القرار... يقوم ببحث
  .يقáل ٔ�ي طعن من طرق الطعن

التجربة �لمدة اليت مضت Nىل املدونة ٔ�عطت ٔ�رقام، ٔ�شارت ٕا¾هيا 
ما : أ!س;تاذة زبيدة �شلك واحض، كتجعلنا من Uديد رجعو نطرحو السؤال

يه السلطة التقد�رية �لقايض يف هذه املادة مقارنة مع ٔ�هداف املدونة 
  وتطور اEمتع املغريب؟

 32 أ!مر هو اPس;تور اجلديد، اPس;تور اجلديد يف املادة اجلديد يف
نا ٔ�ن تيجي تيقول ٔ�ن أ!رسة املبHMة Nىل الزواج يه ٔ�ساس اEمتع، فكHف ل 

نتحمل هذه املسؤولية من íالل تطو�ر مدونة أ!حوال الشخصية، حتدث 
عن مسؤولية الزوUني، أ!بناء، ويؤكد اPس;تور مáدٔ� املسؤولية يف قHام 

  .هذا سؤال. ة ٔ�ن نقáل bٕعطاء هذه املسؤولية لãٔطفالأ!رس 
املدونة كتdاوب يف bب Øس;ت8½اء ا�يل ´التو Nىل إالذن، تقول 
bالعòد Nىل مسؤولية أ!بويني، ٔ!نه Øس�شارة الوجوبية �لويل واعتبار 

  . الويل ضامنة ٔ�و كفHل يف هذا، مبعىن محلته املسؤولية
طق، انطلق من م½طق �ٓخر، وهو اPس;تور ال يتjدث هذا املن

املسؤولية يف بناء أ!رسة حىت ال ميكهنا ٔ�ن تفلت ٔ!هنا يه النواة أ!ساس;ية 
 .لبناء اEمتع السلمي

مفن هذا املنطوق، مل �كن لنا من ´ل ٕاذا كنا داíلني يف م½طق العقل 
 ٕاال ٔ�ن نتقدم �رفع هذا Øس;ت8½اء والرجوع ٕاىل املبدٔ�، ٕاىل القاNدة، ٔ�ال وهو

س;نة، ٔ!ن الطفو� تطورت وهناك ٕاحصائيات ٕاىل  18السن القانوين ملدة 
�ٓخره، جفئنا مبقرتح نقرتح ٔ�ال ميكن الزواج، ٔ�ن حنذف إالذن بصفة هنائية، 

 N20ام �كون قابل �لزواج، فطالبنا بتعديل املادة  18ؤ�ن �كون ملن وصل 
  .22و 21وٕالغاء املادتني 

ني ٔ�ثناء النقاش، وانطالقا من عرض ا لس;يد الوز�ر ووجود مق́رت
مLقاربني قابلني �لتوافق و�لضم وØندماج، ٔ�صبحنا مقLنعني Nىل ٔ�ننا تطور 

بد لنا ٔ�ن نتحرك اEمتع bلفعل، ولكن مازال حيتاج ٕاىل �سHÄة التطور، فال
�شلك �س;يب Nىل ٔ�ن نلغي إالذن لكية، ولكن ٔ�ن نقلص ؤ�ن نتعامل مع 

س;نة، ممنوع الزواج  16يصها وتقHيدها bلسن السلطة التقد�رية �لقايض بتقل 
قáل سن الرشد  18و 16س;نة، قáول ٕاماكنية الزواج ما بني  16ٔ�قل من 

�رشوط ٔ�شارت ٕا¾هيا أ!س;تاذة زبيدة، هذا اäي تفهمته احلكومة بدون 
كون bلفعل قد تعاملنا مبسؤولية Òبرية  Ãه، وبذHعناء، فاخنرطت ف

ا اEمتعي حنو التjديث، حنو التطور، حنو و�رزانة Òبرية مع دفع مرشوعن
  .�Øسdام ٔ�كرث

فáذÃ اختذ قرار bٕالجامع ٔ�مام ا�لجنة، ؤ�متىن ٔ�ن تصادقوا bٕالجامع 
  .كذN Ãىل هذا املقرتح

  .وشكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع، ؤ�عطي اللكمة . شكرا أ!س;تاذ ٔ�معو

  .وز�ر العدل واحلر¿ت، تفضلوا�لحكومة، الس;يد 

        ::::الس;يد وز�ر العدل واحلر¿تالس;يد وز�ر العدل واحلر¿تالس;يد وز�ر العدل واحلر¿تالس;يد وز�ر العدل واحلر¿ت
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس;يد الرئDس،
  الس;يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

  الس;يدات والسادة احلارض�ن،
Ôسعدين كثريا ٔ�ن ٔ�حتدث bمس احلكومة يف ٕاطار التdاوب والتفاNل 

هذا . من مدونة أ!رسة 20ملادة إالجيايب مع مقرتÀ التعديلني ملقLضيات ا
التعديل ال ختفى ٔ�مهيته، ٔ!نه ٔ�ول تعديل Nىل مدونة أ!رسة ينصب Nىل 

 16مادة �شلك جوهري، يتdاوز مقLضيات التعديل الواردة Nىل املادة 
 املك½ةهذا Òمينح الربملان وا´د . سابقا، واäي اكن تعديال ٕاجرائيا مؤقLا

  . اPس;توريةµرشيعية يه من مصمي اخLصاصاته 
هذا التعديل هو تعديل يالمس موضوNا اجòعيا حساسا، يáMغي ٔ�ن 
نتعامل معه مجيعا بنوع من احلذر وØحLياط، ٔ!نه اEمتع ومعوم أ!رسة 
خصوصا، يعين يه من مج² املؤسسات ا�يل يه يف Ìاية التعقHد 

الس;نة nٔساس  18واحلساس;ية، وÃä مرشع املدونة نص Nىل قاNدة سن 
�لزواج، لك½ه فLح الباب ٔ�مام Øجهتاد �لقضاء ليك يزنل ٕاىل ما ميكن ٔ�ن 

هذا أ!ساس . يقدره من سن صاحل �لزواج لكن Nىل ٔ�ساس موضوعي
  .املوضوعي هو ٕاما اخلربة الطبية ٔ�و البحث Øجòعي

�نفس;نا ٔ�مام اجهتادات خمتلفةٔ âدUن : هنا و�äمن [ة هناك القضاة ا
ورمبا ٔ�قل من ذÃ، متاهيا مع  H14صلون ٕاىل سن يتوسعون يف إالذن ف 

أ!وضاع Øجòعية يف بعض املناطق النائية، حHث يعمل ا!bٓء ٕاىل pزوجي 
بناهتم الصغريات، ويعترب اEمتع احمليط هبذه العائ² ٔ�ن ذÃ شD?ا طبيعيا ؤ�ن 
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اليشء اäي لDس طبيعيا هو إالبقاء Nىل البMت íارج مؤسسة الزواج ٕاىل 
، لكن ٔ�يضا وUدâ يف مس;توى �ٓخر قضاة 20و 19و 18تصل سن ٔ�ن 

 17س;نة، ٔ�قل من  17ي�شددون يف م½ح إالذن، وقد ´ددوا مس;بقا سن 
س;نة ال مينحون إالذن �ام اكنت أ!س;باب، مع ٔ�نه ميكن ٔ�ن pكون هناك 

  . ´االت تقLيض هذا الزواج
وbلطبع بذلنا يف وزارة العدل واحلر¿ت جمهودات �مة، وهاذ 
اEهودات µشخصت يف اس�شارة اكفة القضاة ا�äن Ôش;تغلون يف هذه 
املادة، مادة قضاء أ!رسة، سواء تعلق أ!مر بغرب املغرب ٔ�و رشقه ٔ�و 
شام« ٔ�و ج½وبه ٔ�و وسطه، واحلقHقة ٔ�ن هذه Øس�شارة اكنت ن�Hجهتا 
لDست bلن�dHة اليت جتعلنا خنتار ما ريد وحنن مرPحون، ٔ!نه اخLلفت 

تقH!ت وو[ات النظر حسب مواقع القضاة وحسب ثقافهتم وحسب ال 
املؤGرات احمليطة هبم، فوUدâ من يقول يáMغي إالبقاء Nىل اEال مفLوح ٔ�مام 

ما �راه وفقا لãٔعراف والتقاليد وتطورات اEمتع،  القضاء ليك جيهتد حسب
د سن وهناك من يقول يáMغي bلفعل ٔ�ن نعطي احلق �لقايض يف ٔ�ن يقف عن

 .س;نة 16س;نة، وهناك من قال  15
حنن يف وزارة العدل واحلر¿ت ج?نا �لجنة العدل وال�رشيع وحقوق 
�Øسان يف جملس املس�شار�ن، وقلنا ٕاننا نLMظر م½مك يف ا�لجنة، ٔ�هيا 
السادة املس�شارون، ٔ��هتا السادات املس�شارات، ٔ�ن تقرروا ٔ�نمت ما pرونه 

غرب �اكفة مكوâته وثقافاته ومعطياته، ريد ٔ�ن مالمئا ٔ!مك تMمتون ٕاىل امل
، اíرتمت، 16وبني سن  �15س;متع م½مك، Nىل ٔ�ساس ٔ�ن ختتاروا بني سن 

�هيا الس;يدات والسادة، سن ٔ16 Ãمك يف ذâس;نة وساند.  
وهنا ٔ�ريد ٔ�ن ٔ�بني بعض املعطيات، ٔ!ن الكþري�ن يتjدثون يف هذا 

�ن خبالف ما يتصوره  املوضوع دون ٔ�ن pكون هلم اكفة البياâت،ٔ Ãومن ذ
الناس، دول Nديدة تصنف يف مس;توى اPول ا!ٔكرث حرصا Nىل حامية 
حقوق إال�سان، ومن ذÃ حقوق الMساء، فضال عن الطفالت، ٔ�ذÒر هنا 

  :مþال
فر�سا جتزي لوÒيل امجلهورية إالعفاء من رشط السن يف ´ا� توفر  -

 17ا البMت ا�يل عندها ٔ�س;باب Uدية، وbلتايل يف فر�سا ميكن ٔ�ن �زوجو 
  ؛رشط ٔ�ن pكون ٔ�س;باب Uدية 15و 16و

�ن ٕاس;بانيا µسمح bلزواج ٕاىل Ìاية سن  -ٔ âدUس;نة، لكن يف  14و
  ؛ظروف معينة

�ن القانون البلجييك يعطي حملمكة الش;باب صالحHة pزوجي من  -ٔ âدUو
  ؛س;نة 18مه ٔ�قل من سن 

�ن القانون السوÔرسي مينح احلق يف املادة  -ٔ âدU94و -  âوهاذي عند
  .س;نة 18يف الزواج من دون  -مواد bلMس;بة لهاذ القوانني لكها 

ٕاذن ٕاذا اكنت هناك [ات �سائية تلوم½ا Nىل ٔ�ن يف هذا مMسجمني مع 
معطيات جممتعنا ومقLضيات رشيعتنا، ؤ�يضا مMسجمني مع ال�رشيعات 

يد م½ا س;بjان هللا، ماذا �ر : املقارنة، ف½حن رصا´ة ال ميك½نا ٕاال ٔ�ن نقول

  !هاذ الرشاكء د¿لنا ا�äن يMمتون ٕاىل اEمتع املدين ٔ�ن نفعل؟
�قولٔ Ãلنا بـــ : ومع ذáىل  16اليوم قN س;نة، ولكن  16س;نة، وافقمت

توقعة ملثل هاذ امل Ìري راه اك�ن ختوفات، اك�ن ختوفات من بعض ا!6ٓر 
ال�رشيع، ٔ!نه س;نواUه ´االت س;يلتجئ فهيا أ!ولياء ٕاىل احملامك، ويوا[ون 

ؤسسة فHقومون بزتوجي بناهتم íارج م 16هاذ القانون ا�يل هو فHه سن 
، املؤسسة القضائية، وbلتايل كونو ٔ�مام وا´د املفارقة، )الزواج(التوثيق 

�ن حنمي البنات الصغريات ورمبا جردâمه من نوع ٔ âرد�ويه ٔ�ننا من حHث ٔ
  . اية التوثيقHةامحلمن امحلاية ويه 

لكن، ٔ�قول لكن، مبا ٔ�ن هاذ املوضوع د¿ل زواج القارصات هو مايش 
قانوين µرشيعي، هو موضوع اجòعي ثقايف، حفيF  موضوع bٔ!ساس موضوع

يتطور وعي اEمتع، حFH تتطور أ!وضاع ØقLصادية Øجòعية، لن جتدوا 
، لكن 20و 19و 18ولرمبا حىت  17وال  16ٔ�´دا ميكن ٔ�ن �زوج بMت ال 

�يضا مؤمن ب¹ٔن القانون ميكن ٔ�ن �كون وس;ي² لتمنية وعي اEمتع، �رشط ٔ�ن ٔ
  .يبا من عقلية اEمتع ومن نفسLDه ومن معطياته، لDس بعيدا عهنا�كون قر 

وÃä، قلنا ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن نقول ب¹ٔن الطف² ال جيوز لها الزواج 
س;نة، ولكن ٔ�يضا نظرا �لعوامل  bٕ18طالق ٕاال ٕاذا توفرت Nىل سن 

، وٕاذن اتفق½ا مجيعا Nىل 14الفزييولوجHة، ال ميكن ٔ�ن نبقى Nىل زواج بMت 
س;نة، ولكن ت¹ٔكدوا ب¹ٔنه يáMغي كام اش;تغلنا Nىل ال�رشيع وحناول من  16سن 

íال« ٔ�ن رفع من مس;توى اEمتع، íاصة يف هاذ املادة، مادة الزواج 
القارصات، يáMغي ٔ�ن �ش;تغل Nىل الرفع من املس;توى ØقLصادي 

  . وØجòعي، النقطة أ!وىل
Ãä ،متعEىل الرفع من وعي اN سايئ 6نيا، يه �ش;تغلMمتع املدين الEا 

عوض ٔ�ن يتوUه ٕالينا ويلوم½ا ٔ�و يLMقدâ، وذÃ حقه اäي ال جنادل فHه، 
Nليه ٔ�ن يتdه ٕاىل اEمتع يف ´د ذاته ويعمل Nىل رفع وعيه حىت جند ٔ�نفس;نا 
�مام نص ال ٔ�´د �رغب يف أ!íذ �رخصته، ٔ!نه مس;تغنيا عهنا، عىس ٔ�ن ٔ

  .�كون ذÃ قريبا
 .الس;يدات والسادة، والسالم Nليمك ورمحة هللا و�راكتهشكرا لمك، ٔ�هيا 

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك ٔ�يضا الس;يد الوز�ر

ٕان مل . ٕاذن نفLح bب املناقشة ٕاذا اكن هناك من مLدíل يف هذا املقرتح
  . كن هناك مLدíل، فمنر مáارشة ٕاىل التصويت�

  :معي² التصويت
  : املادة أ!وىل

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املادة الثانية

  .إالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رمLه �لتصويت
ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري وpمتمي 
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مبثابة مدونة أ!رسة املصادق Nلهيا مبقLىض  70.03من القانون رمق  20املادة 
املوافق  1424من ذي احلdة  12الصادر يف  1.04.22الظهري الرشيف رمق 

  .2004فربا�ر  3لــ 
  .ٕاذن صادق جملس املس�شار�ن Nىل هذا املقرتح

يتعلق bلنظام أ!سايس لغرف  38.12ونLMقل ٕاىل مرشوع قانون رمق 
اللكمة . التdارة والصناNة واخلدمات، واحملال Nىل اEلس من جملس النواب

  .�لس;يد الوز�ر لتقدمي املرشوع، فليتفضل مشكورا

        ::::قادر اعامرة، وز�ر الصناNة والتdارة والتك½ولوجHات احلديثةقادر اعامرة، وز�ر الصناNة والتdارة والتك½ولوجHات احلديثةقادر اعامرة، وز�ر الصناNة والتdارة والتك½ولوجHات احلديثةقادر اعامرة، وز�ر الصناNة والتdارة والتك½ولوجHات احلديثةالس;يد عبد الالس;يد عبد الالس;يد عبد الالس;يد عبد ال
  .شكرا الس;يد الرئDس
  الس;يدان الوز�ران،
  الس;يدة املس�شارة،
  السادة املس�شار�ن،

Ôرشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�مام جملسمك املوقر bخلطوط العريضة ملرشوع القانون 
واخلدمات، يتعلق bلنظام أ!سايس لغرف التdارة والصناNة  38.12رمق 

  . قصد التصويت Nليه
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هذا املرشوع قد متت املصادقة Nليه bٕالجامع يف 

  .2012غشت  13اجللسة العامة Eلس النواب بتارخي 
و�ريم مرشوع هذا القانون ٕاىل تعديل وpمتمي الظهري الرشيف مبثابة 

واملتعلق ) 1977ينا�ر  28( 1397صفر  7املؤرخ بتارخي  1.77.42قانون 
bلنظام أ!سايس لغرف التdارة الصناNة واخلدمات، مع ما ٔ�دíل Nليه من 

  . 97تعديالت ٕاىل Ìاية س;نة 
ؤ�ود ٔ�ن ٔ�توUه bلشكر ٕاىل السادة املس�شار�ن يف جلنة الفال´ة 
والشؤون ØقLصادية ملدارسة وم½اقشة هذا املرشوع، واäي صادقت Nليه 

  .2012ر ينا� 15هذه ا�لجنة bٕالجامع يف 
  الس;يد الرئDس، 

  الس;يدة والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
هاذ املرشوع د¿ل القانون اقرتح مجموNة من التعديالت، ٔ�وجزها ف! 

  : ييل

م½ح الغرف حق ٕا´داث وتدبري املMش¹ٓت ذات النفع ØقLصادي  -
 وµس;يري املناطق الصناعية وٕا´داث مشاتل املقاوالت؛ 

ركة يف تدبري بعض املرافق العمومHة اليت م½ح الغرف احلق يف املشا -
تدíل مضن نفوذها الرتايب، وتعىن bلقطاNات اليت متثلها من جتارة وصناNة 

 وíدمات؛

اعòد طريقة Uديدة النتLاب املكLب، pرpكز Nىل مáدٔ� ٕاجراء  -
انتLاب املكLب bلالحئة مع ضامن متثيلية خمتلف أ!صناف املهنية، عوض 

´اليا، اäي يعمتد طريقة ØنتLاب بواسطة Øصناف النظام املعمول به 
 املهنية؛

ٕاNادة حتديد Nدد ٔ�عضاء املكLب bلنظر �لعدد إالجاميل ٔ!عضاء  -
 الغرفة؛

 س;نوات؛ 6س;نوات ٕاىل  3الز¿دة يف مدة انتداب املكLب من  -

ٕادíال مقLضيات Uديدة توحض املسطرة الواجب اتباعها يف ´ا�  -
املكLب ٔ�و ٕاقا¾هتم، وكذÃ يف ´ا� اس;تقا� رئDس اس;تقا� ٔ�عضاء الغرفة 

 الغرفة وٕاقالته مع توضيح طريقة التعويض؛

-  Ãادة التوازن يف العالقة بني هذه املؤسسات والوصاية، وذNٕا
 بتjديد جماالت تدíل إالدارة وتÄس;يط املساطر إالدارية؛

حتديد اPور اäي جيب ٔ�ن تلعبه مجيع الغرف املغربية �لتdارة  -
ناNة واخلدمات، خصوصا اäي جيب ٔ�ن تلعبه مجعية الغرف املغربية والص 

�لتdارة والصناNة واخلدمات، خصوصا يف مHدان التMش;يط وا¾متثيل 
 .والتMس;يق بني خمتلف غرف اململكة

ؤ�ود فقط ٔ�ن ٔ�ذÒر ب¹ٔن هاذ إالصالح اكن موضوع مشاورات مع 
يغة د¿لو خمتلف املتدíلني، ٔ�فىض بطبيعة احلال ٕاىل مرشوع يف الص 

  . احلالية
تلمك، الس;يد الرئDس، الس;يدة والسادة املس�شار�ن، bخLصار اخلطوط 

  .ؤ�س¹ٔل هللا عز وUل ٔ�ن يوافق½ا ملا فHه اخلري. العريضة ملرشوع هذا القانون
 .شكرا الس;يد الرئDس

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  . شكرا لمك الس;يد الوز�ر

  :تصويتٕاذا مل �كن هناك م½اقشة، س;منر ٕاىل معلية ال 
  : املادة أ!وىل

  .إالجامع: املوافقون
  .إالجامع: املادة الثانية، الثالثة

املادة الرابعة، املادة اخلامسة، السادسة، السابعة، الثام½ة، التاسعة، 
، ٕاذن إالجامع 71العارشة، احلادية عرش، ٕاذن مجيع املواد ٕاىل املادة أ!íرية 

  .71ٕاىل ´دود املادة 
  .إالجامع: �رمLه ٔ�عرض مرشوع القانون

يتعلق  38.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مرشوع قانون رمق 
  . bلنظام أ!سايس لغرف التdارة والصناNة واخلدمات

  .و�شكر الس;يد الوز�ر Nىل مسامهته يف هذه اجللسة
نLMقل ٕاىل اPراسة والتصويت Nىل مقرتح قانون بتjديد النظام 

  . لس النوابأ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جم
�شري ٕاىل ٔ�نه ورد من جملس النواب خبصوص هذا املقرتح ٔ Ãل ذáق

يف عنوانه، " ٕادارة"اس;تدراك خط¹ٔ مادي، حHث ٔ�درجت سهوا لكمة 
�صبح عنوان املقرتح Nىل الشلك التايلٔ Ãديد : "وبذjمقرتح قانون بت

  ".النظام أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب
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التقر�ر وزع، . اللكمة �لحكومة. مقرر ا�لجنة موجود؟ نعترب ٔ�نه قد وزع
ال، ال، هو اس;تدراك يعرض Nىل .. هو داز bٕالجامع يف ا�لجنة.. نعطيو

  . اجللسة العامة
Ìري ٕاىل امسحتو هذا ٔ�درج سهوا، سهوا، يعين خط¹ٔ مادي حمض، ال 

  . ميكن ٔ�ن ن�áاه ونتداركه يف اجللسة.. حيتاج ٕاىل
ذ، هل pريدون تناول اللكمة ٔ�و نعطيو اللكمة �لحكومة، نعطيو أ!س;تا

لمك اللكمة . اللكمة �لس;يد الوز�ر رمبا لتوضيح أ!مر حىت يف ش¹ٔن هذا اخلط¹ٔ 
  .الس;يد الوز�ر

الس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروالس;يد عبد العظمي الكروجججج، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف ، الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف 
        ::::bلوظيفة العمومHة وbلوظيفة العمومHة وbلوظيفة العمومHة وbلوظيفة العمومHة وحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

  .الرحمي �سم هللا الرمحن
  الس;يد الرئDس احملرتم،

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
سعيد بلقاCمك يف هذا اEلس املوقر مبناس;بة م½اقشة مقرتح القانون 

  . املتعلق bلنظام أ!سايس اخلاص مبوظفي جملس النواب
يف البداية ٔ�ود الÒٔ¹cLيد Nىل ٔ�ن صيغة املقرتح يه مثرة توافق وتعاون 

  :مشرتك بني جملس النواب واحلكومة، واكنت الغاية م½ه ونتاج معل
جتويد النص، حHث مت جتميع بعض املقLضيات وتوحHد املواضيع  - 1

 وتعويض بعضها bٕ´االت مáارشة Nىل النظام أ!سايس �لوظيفة العمومHة؛
 pكرÔس احلقوق املك�س;بة لبعض ف?ات املوظفني؛ - 2
ص الف?ات اPنيا حتسني الوضعية املادية لبعض الهيئات اليت خت  - 3

 واملتوسطة يف موظفي جملس النواب؛
 "�ندس Nام"و "مس�شار Nام"مقLضيات Uديدة ختص م½صيب  - 4

 .وحتديد مسطرة التعيني فهيا
ٕاذن ٕان هذا املقرتح اäي يناقشه جملسمك املوقر اليوم من أ!مهية مباكن 
 لطبيعة وخصوصية املؤسسة ال�رشيعية وجلسامة املهام امللقاة Nىل Nاتقها،

² التارخيية املمتزية من Pرخي بالدâ، واملرتبطة بتزنيل  íاصة يف هاذ امل́ر
مقLضيات اPس;تور اجلديد، مما يتطلب بل يفرض توفرها Nىل إالماكنيات 
. املادية والÄرشية الالزمة ليك تقوم مبها�ا اPس;تورية يف ٔ�حسن الظروف

  .ف�Ã، فاحلكومة تعاملت مع هذا املقرتح �لك ٕاجيابية
ويف أ!íري، ال Ôسع احلكومة ٕاال ٔ�ن تؤيد هذا املقرتح، bعتباره من [ة 

مدíال �لرفع من ٔ�داء املؤسسة ال�رشيعية ووس;ي² لتطو�ر  - كام قلت  -
كفاءهتا وجناعهتا، ومن [ة 6نية pكرÔسا حلقوق ومك�س;بات س;بق ٕاقرارها 

ف?ات لفائدة بعض موظفي جملس النواب، وكذÃ حتسني الوضعية لبعض ال 
كذÃ، وµشجيعا هلم Nىل املزيد من البذل والعطاء من íالل متكHهنم من 

  .مسار �ين منوذ� وحمفز
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
  .شكرا جزيال �لس;يد الوز�ر

ٕاذن حبثت يف السهو ووUدت ٔ�ن مقرتح قانون بتjديد النظام 
أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي ٕادارة جملس النواب، Uاء من جملس 

  . النواب، لDس اس;تدراك وال خط¹ٔ وال مه حيزنون
يتقدم  ٔ�ؤ�ؤ�ؤ�وٕاذا اكن Øس;تدراك خصو �كون، خصو جيي ٔ�مام ا�لجنة 

ل بتعديل ال من طرف ا�لجنة ٔ�مام هذا الوضع مل نتوص. كتعديل ٔ�مام ا�لجنة
فالس;يد الوز�ر، ما رٔ��مك . وال من طرف ٔ�ي ٔ�´د وال من طرف احلكومة

�ننا مل نتوصل، حنن سLMعامل مع النص كام ورد عن ا�لجنة، وٕاذا اكن هناك ٔ
  . من هيمه التعديل فليتقدم به طبقا �لمساطر اجلاري هبا العمل

  .لمك اللكمة لتوضيح هذا املوضوع

الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الس;يد الس;يد الس;يد 
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

bلMس;بة لهاذ النقطة، الس;يد الرئDس، ما اك�ش يف اäهن د¿يل ٔ�ن يف 
ٕاطار ا�لجنة وقع وا´د التعديل د¿ل هاذ املقرتح قانون، وbلتايل يف النظر 

ن اكن هناك يش د¿يل فهو خط¹ٔ مادي، وجيب ٔ�ن نعتربه كذÃ، ٔ!ن Òو
تعديل Pاز يف ٕاطار املسطرة اجلاري هبا العمل ولرصح Nليه ونوقش، ٕاىل 

فٕاذن bلMس;بة يل راه خط¹ٔ مادي، ونبقاو يف الصيغة أ!صلية د¿ل . �ٓخره
  .النص

  .وشكرا

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
واش خط¹ٔ مادي وقع Nىل مس;توى جملس املس�شار�ن ٔ�و Nىل مس;توى 

املسؤوليات، bش نعرفو Òيفاش نتعاملو مع جملس النواب bش حنددو 
  .النص؟

الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة 
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

bلMس;بة لهاذ النقطة هاذي، تيظهر يل تيخص املقرر هو ا�يل جياو�مك 
  . Nىل هاذ النقطة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
ال�رشيع مبdلس املس�شار�ن، ٔ�رجومك  الس;يد رئDس قسم هل املقرر موجود؟

إالفادة، هل النص اäي هو بني ٔ�يدينا Uاء هبذه الصيغة من جملس النواب 
مقرتح قانون بتjديد النظام أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي ٕادارة "

�و ٔ�ضيفت هذه إالدارة مبdلس املس�شار�ن؟" جملس النوابٔ  
وقد تعاملنا مع ؟ مادي ءلقد ورد اس;تدراك مادي، من ٔ�ي [ة Uا

ٕاذن س;نفLح bب . هذه Øس;تدرااكت دامئا بني اEلسني �لك ٔ�رحيية
 .املناقشة يف هذا املوضوع
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هاذي مراس² من جملس النواب، واش مراس² وقعها الس;يد Òرمي 
Ìالب رئDس جملس النواب؟ هل مت تدارسها Nىل مس;توى ا�لجنة؟ واش 

مل . مقرر ا�لجنة ما اكيMشاي. الس;يد رئDس ا�لجنة معنا هنا؟ ما اكيMشاي
  .يناقش Nىل مس;توى ا�لجنة

ٕاذن مل يؤíذ بعني Øعتبار، س;نÄت يف املرشوع كام ورد Nلينا ٔ�و 
  .أ!س;تاذ ٔ�فر¿ط، تفضل. ٕارUاNه ٕاىل ا�لجنة، كام ٔ�ردمت

�فر¿طٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãفر¿طاملس�شار الس;يد عبد املا�ٔ Ãاملس�شار الس;يد عبد املا::::        
�قرتح ٔ�ن يعاد ٔ â�ٕاىل جتنبا ملا من ش¹ٔنه ٔ�ن يؤول هذا Øس;تدراك، ٔ

ا�لجنة �لبت فHه يف ٔ�قرب وقت ممكن، bش ما خنرجوش Nاود 6ين Ìدا 
نبقاو âقشو يش نقاش، ٕايوا راه مشلك هذا، هذا راه مشلك Òبري، 

  .مشلك، الس;يد الرئDس، مشلك مسطري، مسطر¿ خصو �رجع �لجنة

        ::::الس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسةالس;يد رئDس اجللسة
العامة  ٕاذن من الناحHة ال�رشيعية، ال ميكن ٔ�ن نتعامل حنن يف اجللسة

وقع خط¹ٔ مادي، عندâ . مع هذه الرسا� الواردة من جملس النواب
ٕاما رجعوه �لجنة ونقدمو تعديل، مايش تدارك، هذا تعديل، : اخLيار�ن

راه " ٕادارة"´ذف لكمة اكم² من املرشوع يعترب تعديل، ´ذف لكمة 
  .تعديل، مايش خط¹ٔ مادي، خط¹ٔ مادي عند âس �ٓخر�ن ا�يل صيفطوه لنا

  .الس;يد الوز�ر، لمك اللكمة.. ٔ�طرح القضية د¿ل ٕاذن

الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة الس;يد الوز�ر املنتدب Pى رئDس احلكومة، امللكف bلوظيفة العمومHة 
        ::::ووووحتحتحتحتديديديديثثثث إالدارة إالدارة إالدارة إالدارة

   :Ìري بغيت نعطي وا´د إالضافة

فعال كنمثن هاذ اليش ا�يل قلتوه، ٔ!ن يف النص كام Uا من جملس 
ٔ!سايس اخلاص مبوظفات مقرتح قانون بتjديد النظام ا"النواب فHه فعال 

، Òيظهر يل ٔ�ن هذا خصو �كون مMسجم مع "جملس النواب ٕادارةٕادارةٕادارةٕادارةوموظفي 
النظام "املضمون، مضمون املادة أ!وىل د¿ل النص Òيتلكم Nىل قانون 

، وهذا Òي¹ٔكد Nىل ٔ�ن "أ!سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب
  ..اخلط¹ٔ هو خط¹ٔ يعين مادي، لDس خط¹ٔ يعين

        ::::اجللسةاجللسةاجللسةاجللسةالس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس الس;يد رئDس 
 اداتyا العــــــع هاذو مهـــــيف ال�رشي. Nىل لك ´ال لDس خبط¹ٔ مادي

والتقاليد، اس�áدال لكمة �لكمة ٔ�خرى يعترب تعديال، ا!ٓن عندâ ٕاما تعديل 
تتÄ½اه احلكومة ٔ�و ٕارUاNه ٕاىل ا�لجنة ٔ�و نLÄو فHه كام هو، وجملس النواب 

  .عندو الفرصة ملا يوصل عندو يعدلو
   ؟تقرتحون ٕارUاع النص ٕاىل ا�لجنةٕاذن 

ٕاذن قرر اEلس bٕالجامع ٕارUاع النص ٕاىل ا�لجنة من ٔ�Uل تعديÞ طبقا 
ٕاذن هاذ  ..�لرسا� الواردة من جملس النواب، واليت تقرتح ´ذف ٕامس

  .التعديل يف ا�لجنة خصو يتÄ½اه يش ´د، يتÄ½اه يش فريق ٔ�و تتÄ½اه ا�لجنة
جللسة bملصادقة Nىل ثالثة نصوص هبذا س;نكون قد ٔ�هنينا هذه ا ،ٕاذن

وٕارUاع نص وا´د ٕاىل ا�لجنة من ٔ�Uل ٕاNادة النظر فHه ومن ٔ�Uل ٕاصال´ه 
  .وٕارUاNه ٕاىل اجللسة العامة

  . شكرا �لجميع
 ....ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة


