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        895895895895حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2013 يوليوز 9( 1434 شعبان 30 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساEرئDس ل الرابعاخلليفة  ،ش>يخ ٔ�محدو ادبدا الس>يداملس�شار : الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
العارشة  اPقHقةدقHقة، ابتداء من الساNة السادسة و  ةثالث عرش  :التوقHتالتوقHتالتوقHتالتوقHت

  .مساءا

  :اPراسة والتصويت Nىل النصوص ال�رشيعية التالية    ::::Uدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعاملUدول اTٔعامل
متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب  - مقرتح قانون يقيض بتعديل ̀و

الثالث من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ 

جامدى  28مؤرخ يف  1.59.413املصادق Nليه بظهري رشيف رمق 

متميه  1962نونرب  26املوافق  1382الثانية  حمال ( كام مث تعديz ̀و

 ؛)من جملس النوابNىل اEلس 

متمي مجموNة القانون اجلنايئ يف الفصول  - مقرتح قانون يقيض بتغيري ̀و

 ؛)حمال Nىل اEلس من جملس النواب( 496و 495و 494

املتعلق  22.01من القانون رمق  139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة  -

   ).حمال Nىل اEلس من جملس النواب( �ملسطرة اجلنائية

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

    ::::املس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسةاملس�شار الس>يد ش>يخ ٔ�محدو ادبدا، رئDس اجللسة
  .والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السادة املس�شارون احملرتمون،

القوانني  خيصص اEلس هاته اجللسة ��راسة والتصويت Nىل مقرت�ات
  :التالية

مقرتح قانون يقيض بتعديل ومتمي الفرNني الثالث والرابع من الباب : ٔ�وال -
الثالث من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ، 

جامدى الثانية  28مؤرخ يف  1.59.413املصادق Nليه بظهري رشيف رمق 
متميه، واحملال Nىل جملس كام مت تعدي 1962نونرب  26املوافق لـ  1382 z ̀و

  املس�شار�ن من جملس النواب؛

متمي مجموNة القانون اجلنايئ يف الفصول : 6نيا - مقرتح قانون يقيض بتغيري ̀و
 ، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس النواب؛496و 495، 494

 22.01من القانون رمق  139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة : 6لثا -
�ملسطرة اجلنائية، واحملال Nىل جملس املس�شار�ن من جملس  املتعلق
 .النواب

�س>هتل هذه اجللسة �Pراسة والتصويت Nىل مقرتح قانون يقيض 
بتعديل ومتمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء اTٔول من 
 الكgاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ املصادق Nليه بظهري رشيف رمق

 1962نونرب  26املوافق ل  1382جامدى الثانية  28، مؤرخ يف 1.59.413
متميه   .كام مت تعديz ̀و

اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع حلقوق إال�سان لتقدمي تقر�ر ا�لجنة 
  .وزع التقر�ر. حول مقرتح القانون

  .اللكمة اTٓن �لحكومة، تفضل الس>يد الوز�ر

الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد     الس>يد ادر¡س اTٔزيم إالدر¡يس،الس>يد ادر¡س اTٔزيم إالدر¡يس،الس>يد ادر¡س اTٔزيم إالدر¡يس،الس>يد ادر¡س اTٔزيم إالدر¡يس،
        ::::واملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانيةواملالية، امللكف �ملزيانية
�سم هللا الرمحن الرحمي.  
  الس>يد الرئDس احملرتم،

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر، نيابة عن زمHيل وز�ر العدل 

متمي الفرNني الثالث و  الرابع من واحلر¨ت، مقرتح قانون يقيض بتعديل ̀و
  .الباب الثالث من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ

ؤ�ريد ٔ�ن ٔ�نوه يف البداية ٕاىل ٔ�ن هذا املقرتح واملقرت�ني ا�©�ن س>يليانه 
يعتربان حمطة نوعية يف تزنيل مقgضيات اPس>تور اجلديد، والس>» ما يتعلق 

، والس>» يف جمال املبادرة ال�رشيعية، بتعز�ز وتقوية دور املؤسسة ال�رشيعية
حHث ٔ�ن هذه املبادرات وهذه املقرت�ات قوانني اليت س¯ٔ®رشف بتقدميها 

  .تعترب لبنة يف جمال تزنيل اPس>تور اجلديد
وهذا املقرتح ا³ي هو معروض Nىل ٔ�نظار جملسمك املوقر �لمصادقة 

لرب·مج احلكويم اليوم �ك�يس ٔ�مهية �لغة ف» خيص كذ´ جزءا من تزنيل ا
املتعلق مباكحفة اكفة ٔ�وUه ومظاهر الفساد، ٕاذ س>يعمل هذا املقرتح Nىل 
تعز�ز اEهودات الرامHة ٕاىل ختليق احلياة العامة من ½الل املسامهة يف حماربة 
بعض مظاهر الفساد والرشوة واس>تغالل النفوذ، من ½الل، ٔ�وال، الرفع من 

  . املر®شنيبعض الغرامات Áوس>يÀ من وسائل ردع 
يعمل مقرتح القانون Nىل ٕاعفاء الرايش ا³ي يبلغ عن  ،ٕاضافة ٕاىل ذ´

اجلرمية ٔ�و يثÇت ٔ�نه طولب �لرشوة ٔ�و اكن مضطرا Pفعها، وذ´ يف ٕاطار 
  . حتفزي حضا¨ الرشوة Nىل فضح املامرسات اليت يتعرضون لها

gالس كام يعمل مقرتح القانون Nىل تعز�ز العقو�ت املقررة جلرامئ £خ 
  .والرشوة واس>تغالل النفوذ، �ملعاقÏة Nىل احملاوÎ يف اجلنح

  .تلمك، الس>يد الرئDس، مقgضيات هذا املقرتح قانون
  .وشكرا

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

واTٓن ٔ�فgح �ب املناقشة، اللكمة �Tٔد املس�شار�ن عن فرق اÐTٔلبية 
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يف الرئاسة، شكرا الس>يد دقHقة، ٔ� س>يدي سلمومه لنا احÑا  15يف 
  .املس�شار احملرتم

دقHقة، مت  15اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن عن فرق املعارضة يف 
  .®سلميها مكgوبة، شكرا الس>يد املس�شار احملرتم

اللكمة اTٓن �Tٔد املس�شار�ن عن الفريق الفHدرايل �لو�دة 
  واPميقراطية، واش عندك املدا½À مكgوبة وال مقروءة؟ 

  .ؤ�نت راك ½ارج املوضوع

        ::::املس�شار الس>يد عبد املا´ ٔ�فر¨طاملس�شار الس>يد عبد املا´ ٔ�فر¨طاملس�شار الس>يد عبد املا´ ٔ�فر¨طاملس�شار الس>يد عبد املا´ ٔ�فر¨ط
  .هاذي يه املدا½À د¨يل

        ::::الس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسة
واTٓن نgÜقل �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مقرتح . صايف

  .القانون
  :ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال ٔ��د؛: املعارضون
  . ٔ��دال: املمتنعون

إالجامع؛ ال ٔ��د من املعارضني؛ : ٔ�عرض مقرتح القانون �رمgه �لتصويت
  .ال ٔ��د: املمتنعون

متمي  ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون يقيض بتعديل ̀و
الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث 

 N ة القانون اجلنايئ املصادقN1.59.413ليه بظهري رشيف رمق من مجمو ،
كام مت تعديz  1962نونرب  26املوافق لـ  1382جامدى الثانية  28مؤرخ يف 

متميه   .̀و
متمي  واTٓن نgÜقل ��راسة والتصويت Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري ̀و

اللكمة ملقرر جلنة . 496، 495، 494مجموNة القانون اجلنايئ يف الفصول 
ق إال�سان لتقدمي التقر�ر، وزع التقر�ر؟ الس>يد العدل وال�رشيع وحقو 

 .رئDس ا�لجنة، التقر�ر؟ وزع
  .اللكمة �لحكومة، تفضل الس>يد الوز�ر

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
�سم هللا الرمحن الرحمي.  

  . شكرا الس>يد الرئDس
  السادة املس�شارون احملرتمون،

  . قط من �ب التعريف هبذا املقرتح قانون�رسNة، ف
من مجموNة  496و 495و 494هاذ مقرتح القانون يقيض ٕ�لغاء الفصول 

كر¡س  القانون اجلنايئ، وذ´ يف ٕاطار تعز�ز املقgضيات امحلائية �لمرٔ�ة ̀و
مÏدٔ� املساواة بني اجلÜسني، و�لتايل ٕالغاء هذه الفصول يقيض ٕ�لغاء 

  .Uل واملرٔ�ة يف مقgضيات مجموNة اجلنايئوبتâاوز اáمتيزي بني الر 

  .وشكرا

        ::::الس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسةالس>يد رئDس اجللسة
  . شكرا الس>يد الوز�ر احملرتم
اللكمة �Tٔد السادة املس�شار�ن عن فريق  :ٔ�فgح �ب املناقشة

  .واش املدا½N Àىل مجيع هاذ املشاريع؟ جوج مدا½الت... اÐTٔلبية
الفريق الفHدرايل �لو�دة لكمة  ،لكمة فرق املعارضة ،لكمة فرق اÐTٔلبية

  .شكرا الس>يد املس�شار... مكgوبة. واPميقراطية
  .نgÜقل �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مقرتح القانون

  . �ٕالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة �لتصويت
  .�ٕالجامع: ٔ�عرض مقرتح القانون �رمgه �لتصويت

متمي ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قان ون يقيض بتغيري ̀و
  . 496، 495، 494مجموNة القانون اجلنايئ يف الفصول 

 139نgÜقل ��راسة والتصويت Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة 
املتعلق �ملسطرة اجلنائية، اللكمة ملقرر جلنة العدل  22.01من القانون رمق 

  . وال�رشيع
  . الس>يد الرئDس، التقر�ر؟ وزع

  .مة، تفضل الس>يد الوز�راللكمة �لحكو 

        ::::الس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانيةالس>يد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر £قgصاد واملالية، امللكف �ملزيانية
�سم هللا الرمحن الرحمي.  

  الس>يد الرئDس،
  السادة املس�شار�ن احملرتمني،

من املسطرة اجلنائية، ويف  139هاذ مقرتح القانون يقيض بتعديل املادة 
اجلة مجموNة من إالشاكليات العملية صيغهتا احلالية، الهدف مÑّو هو مع

�سÇب الت¯ٔويالت اليت اكنت تعطى لهذه املادة ف» يتعلق حبق احملايم يف 
احلصول Nىل �سخ من و6ئق وحمارض ٕاجراءات التحقHق، و�لتايل التعديل 
د¨ل هاذ املادة ي¯ٔيت رغبة يف متكني اPفاع من املشاركة الفعاÎ يف ٕاجراءات 

وهبذا، سDسمح التعديل . `كر¡س ضام·ت احملامكة العادÎالتحقHق áمتكني و 
  . ب�سلمي احملارض والو6ئق �لمìايم

ولضامن حق اPفاع يف ممارسة اكفة ٔ�وUه دفاNه، خول مقرتح هذا 
القانون �لمìايم يف �ال رفض ®سلميه �لو6ئق حق الطعن يف قرار قايض 

هو `رس>يخ ٔ�وUه احملامكة التحقHق، Nلام ب¯ٔنه الهدف اáهنايئ من هذا املقرتح 
العادÎ ومتكني اPفاع من الو6ئق الالزمة �لمشاركة الفعاÎ يف ممارسة 

  .التحقHق
  . وشكرا

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

  :اTٓن نفgح �ب املناقشة
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  . سلمت مكgوبة :لكمة فرق اÐTٔلبية -
  . سلمت كذ´ مكgوبة :لكمة فرق املعارضة -
-Hميقراطيةولكمة الفريق الفPدرايل �لو�دة وا .  

واTٓن نgÜقل �لتصويت Nىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا مقرتح 
  :القانون

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

ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Nىل مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة 
  .�ملسطرة اجلنائيةاملتعلق  22.01من القانون رمق  139

شكرا السادة الوزراء والسادة املس�شارون Nىل مسامهتمك ومشاركتمك 
  . يف هذه اجللسة

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسة
 ---------------------------------------------  

    مïالحـقمïالحـقمïالحـقمïالحـق

IIII.... لبية املسلمة لرئاسة اجللسةÐTٔلبية املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق اÐTٔلبية املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق اÐTٔلبية املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق اÐTٔمدا½الت فرق ا::::    
    

iiii....  لبية يفÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½لبية يف مداÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½لبية يف مداÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½لبية يف مداÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½اقشة مقرتح قانون يقيض مداÑاقشة مقرتح قانون يقيض مÑاقشة مقرتح قانون يقيض مÑاقشة مقرتح قانون يقيض مÑم
بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من مجموNة القانون بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من مجموNة القانون بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من مجموNة القانون بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث من مجموNة القانون 

جامدى جامدى جامدى جامدى     28282828مؤرخ يف مؤرخ يف مؤرخ يف مؤرخ يف     1.59.4131.59.4131.59.4131.59.413املصادق Nليه بظهري رشيف رمق املصادق Nليه بظهري رشيف رمق املصادق Nليه بظهري رشيف رمق املصادق Nليه بظهري رشيف رمق . . . . اجلنايئاجلنايئاجلنايئاجلنايئ
        ....1962196219621962نونرب نونرب نونرب نونرب     26262626املوافق لـ املوافق لـ املوافق لـ املوافق لـ     1382138213821382الثانية الثانية الثانية الثانية 

  الس>يد الرئDس احملرتم،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  ون احملرتمون،السادة املس�شار 
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق اÐTٔلبية مبâلس>نا املوقر Tٔعرض 
متمي الفرNني الثالث والرابع  وôة نظر· يف مقرتح القانون القايض بتعديل ̀و
من الباب الثالث من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث من مجموNة القانون 

  .اجلنايئ
بعمل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق ويف مس>هتل املدا½À، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه 

إال�سان، رئاسة ؤ�عضاء، ا�³ن شارÁوا يف مÑاقشة املقرتح دا½ل ا�لجنة، 
حHث سامه امجليع، Ð�ٔلبية ومعارضة، يف بلورة قراءة موضوعية، كام ٔ�ش>يد 
�لتفاNل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس>يد الوز�ر الويص Nىل هذا القطاع 

ملس�شار�ن، وهو معطى جيسد �لفعل التعاون مع �ٓراء ومقرت�ات السادة ا
والتÜس>يق املÜشود بني احلكومة واملؤسسة ال�رشيعية، اعتبارا لطبيعة 
الوالية ال�رشيعية احلالية واملرسومة بطابعها الت¯ٔسDيس و£نتقايل حول 
فلسفة دس>تورية Uديدة وممارسة مؤسساتية مg¯ٔلقة تعمق املسار اPميقراطي 

  .لب�·

  ئDس احملرتم،الس>يد الر 
ٕان املقرتح املطروح Nىل ٔ�نظار جملس>نا املوقر، وا³ي يتقاطع مع ما Uاء 
به اPس>تور من ربط احملاس>بة �ملسؤولية وٕارادة احلكومة من U�ٔل حماربة 
الفساد جبميع ٔ�شاكû وNىل مجيع املس>تو¨ت، سواء تعلق اTٔمر �لفساد 

ملان ٔ�و الصìافة ٔ�و املعلن عنه من طرف ôات حكومHة ٔ�و من طرف الرب 
املواطنني، وذ´ بعد التحري الاكمل والشامل، زد Nىل ذ´ Nىل ٔ�ن هذا 
املقرتح هيدف ٕاىل ®شديد العقاب �لرفع من بعض الغرامات وتقوية وسائل 
الردع �لÜس>بة �لجرامئ املتعلقة �الخgالس والرشوة والغدر وٕاس>تغالل 

تابعة ٔ�و العقوبة يف �اÎ تبليغه عن كام مت اقرتاح ٕاعفاء الرايش من امل . النفوذ
  .الرشوة ٔ�و اضطراره Pفعها

  الس>يد الرئDس احملرتم،
ٕان الظرفHة احلالية حتمت إالرساع بوضع مÑظومة قانونية مÜسجمة مع ما 
ينص Nليه اPس>تور اجلديد وما رفعته احلكومة من شعارات يف هذا الباب، 

  .جتس>يدا خليار ربط احملاس>بة �ملسؤولية
ما س>بق، نؤكد كفرق لÐ�ٔلبية تفاNلنا إالجيايب مع هذا املقرتح للك 

  .وت¯Áٔيد· �لتصويت إالجيايب Nليه، وا³ي حظي �ٕالجامع يف ا�لجنة ا�تصة
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 
iiiiiiii....  اقشة مقرتح قانون يقيضÑلبية يف مÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½اقشة مقرتح قانون يقيض مداÑلبية يف مÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½اقشة مقرتح قانون يقيض مداÑلبية يف مÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½اقشة مقرتح قانون يقيض مداÑلبية يف مÐTٔالفريق احلريك �مس فرق ا À½مدا

        ....من مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئ    496496496496وووو    495495495495، ، ، ، 494494494494    بتغيري و`متمي املوادبتغيري و`متمي املوادبتغيري و`متمي املوادبتغيري و`متمي املواد

  الس>يد الرئDس احملرتم،
  الس>يد الوز�ر احملرتم،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فرق اÐTٔلبية مبâلس>نا املوقر Tٔعرض 

متمي مجموNة القانون اجلنايئ يف  وôة نظر· يف مقرتح القانون القايض بتغيري ̀و
  .496و 495، 494صول الف

ويف البداية، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�نوه بعمل جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان 
و�اكفة ٔ�عضاهئا، كام ٔ�ش>يد �لتفاNل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس>يد 
وز�ر العدل مع املقرتح وواضعيه، جتس>يدا ملنظومة العمل املشرتك اليت 

  .تتطلهبا ٔ�جرٔ�ة وتزنيل مضامني اPس>تور اجلديد
  الس>يد الرئDس احملرتم،

ٕان املقرتح املطروح Nىل ٔ�نظار جملس>نا املوقر واملتمثل يف ٕالغاء الفصول 
Tٔن بقاءها ¡شلك مسا خطريا �سالمة وÁرامة وحقوق  496و 495و 494

ولالتفاقHات اPولية  2011الÜساء املغربيات وخمالفة لنص وروح دس>تور 
ة مهنا حبامية احلقوق إال�سانية املوقع Nلهيا من طرف املغرب، و½اصة املتعلق

  .�لÜساء
  الس>يد الرئDس احملرتم،
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ٕاننا نؤكد تفاNلنا إالجيايب مع املقرتح، مس>تحرض�ن ٔ�مهيته وٕاجيابgDه يف 
  .امحلاية القانونية �لÜساء من العنف املبين Nىل النوع

وفقÑا هللا ملا فHه ½ري الوطن واملواطنني، حتت القHادة الرش>يدة 
 Îمحمد السادس نرصه هللا ؤ�يدهلصاحب اجلال   .امل

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiiiiiii....  الفريق £س>تقاليل �لو�دة والتعادلية �مس À½الفريق £س>تقاليل �لو�دة والتعادلية �مس مدا À½الفريق £س>تقاليل �لو�دة والتعادلية �مس مدا À½الفريق £س>تقاليل �لو�دة والتعادلية �مس مدا À½اقشة فرق فرق فرق فرق مداÑلبية يف مÐTٔاقشة اÑلبية يف مÐTٔاقشة اÑلبية يف مÐTٔاقشة اÑلبية يف مÐTٔا
املتعلق املتعلق املتعلق املتعلق     22.0122.0122.0122.01من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق من القانون رمق     139139139139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة 

    ....�ملسطرة اجلنائية�ملسطرة اجلنائية�ملسطرة اجلنائية�ملسطرة اجلنائية

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

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  السادة املس�شارون احملرتمون،

لعz من طالع اTٔمل ٔ�ن تتâاوب احلكومة مع مقرتح القانون موضوع 
من القانون رمق  139املناقشة والتصويت Nليه اليوم واملتعلق بتìديد املادة 

  . املتعلق �ملسطرة اجلنائية 22.01
ادة، فٕان املقرتح هذا ٔ��لناه Nىل اجلهات ا�تصة مÑذ ولعلممك، ٔ�هيا الس

، قÏل ٔ�ن تت¯ٓلف املبادرات من اEلس املامثل وتتو�د 2010يونيو من العام 
  .الرؤى، هيئة ®رشيعية وهيئة تنفHذية

من قانون املسطرة  132ٕان هدفÑا اTٔويل اكن هو تعديل الفصل 
ون املسطرة اجلنائية لثالث من قان 139اجلنائية ا³ي N�ٔادت تفاصيz املادة 

ورغبة تعديلنا اكنت متتد ٕاىل وجوب وضع ملف ٔ�ي قضية . 2002ٔ�كتو�ر 
بيد العداÎ رهن ٕاشارة حمايم املهتم قÏل £س�Ñطاق بيوم وا�د Nىل اTٔقل، 
حHث ا®سمت بعض املامرسات يف تبا�ن فهم ت¯ٔويل املادة من طرف بعض 

ق يف إالطالع اEرد Nىل و6ئق قضاة التحقHق Nىل ٔ�هنا ال تفHد سوى احل
  .امللف دون ٕاماكنية ٔ�½د �سخ مهنا

وبغض النظر، الس>يد الرئDس، ٔ�ننا كنا س>باقني ٕاىل هذا ال�رشيع ا³ي 
يقطع دا�ر املناورة البئDسة، مما `رتب عنه مgاعب ال مÑهت�ى لها، فٕاننا، ودفعا 

 ٔTمثينا �لعمل ا³ي قام به نظرائنا يف الغرفة ا خرى، ال¡سعنا للك تضارب، ̀و
  .ٕاال ٔ�ن نذÁرمك �حلي�Hاث القانونية اليت ٔ�سست ل�رشيعنا هذا

  الس>يد الرئDس،
وضع رهن "مل يقع ٔ�ي اخgالف يف تغيري لكمة  1959مÑذ س>نة 

اليت اكن �راد مهنا وضع ملف ٔ�ي قضية رهن ٕاشارة هيئة اPفاع، " إالشارة
ع �لمìايم �لقHام ٕاطالNا و�س�ا وتصو�را، ورمبا مسìا ٔ�يضا، وهو حق مÑقط

  .بواجÏه ٔ�حسن قHام
لقد ذهب بعض القضاة ٕاىل مÑع احلق، بناءا Nىل ½لفHات ال Nالقة لها 

ٕان احلق يف احلصول Nىل ملف التقايض . وال بت¯ٔويلها 139بنص املادة 

وو6ئقه تنطلق مبر�À التحقHق £بتدايئ والتفصييل �امسة يف مصري مركز 
لكgابية والتوثيقHة خبصوص لك ما �روج ٔ�مام املهتم، تعمتد Nىل املسطرة ا

قايض التحقHق مبا فهيا إالس�Ñطاقات والترصحيات وما حييط هبا من 
تد½الت ٔ�و طعون ٔ�و شهادات ٔ�و Ðريه، لكون هذه الو6ئق تعترب جوهر 

Àا³ي يطبع هذه املر� Îبناء قرار إال�ا.  
Nىل �س�ة  ونؤكد ٔ�نه ال يوUد نص رصحي مينع احملايم من حق احلصول

امللف ٔ�و ما تذرع به البعض �حملافظة Nىل الرس ال يتوافق مع املبدٔ� 
  .اTٔسايس ا³ي يقول ٔ�ن احملايم مقHد �لرس املهين يف ٕاطار دقHق

لقد �ٓمÑا ٔ�ن ممارسة احلق يف اPفاع حامية ملصاحل املهتم ٔ�¨ اكن ؤ�¨ اكنت 
Àهتمة ملا يف ذ´ من ضام·ت مسطرية واسعة يف مر�áق بصفة اHالتحق 

½اصة، وٕاذ من املعروف ٔ�ن من بDهنا ويف مقدمهتا حضور احملايم يف ٔ�ول 
اس�Ñطاق وطلب اس>تدNاء الشهود وٕا6رة البطالن وÐريها من الضام·ت 
اليت ¡س>تحيل التعاطي معها حبق دون ٔ�ن �كون �لمìايم احلق يف الوصول 

ل و6ئق ملف احلصول Nىل املعلومة، ؤ�ول املعلومة، ¨ سادة، اكمو 
  .التقايض

ٕان هذا الرشط ٔ�سايس لضامن احملامكة العادÎ ٕ�جراءاهتا القÏلية 
والبعدية، وٕان ممارسة مÑع احملايم من احلصول Nىل �س�ة ملف التحقHق 
يعين وضعه ٔ�مام �اÎ العجز يف مؤازرة حقHقHة �لمهتم يف ٔ�دق مرا�ل 

ه وكفاÎ مساواته التقايض، ويه مر�À التحقHق، وعوضا عن تقوية حضور
مع النيابة العامة اليت ٔ�صبحت مبقgىض املنع من إالطالع يف وضعية تفوق ال 

Îدٔ� احملامكة العادÏمعىن لها وترضب يف الصممي م .  
ٔ�ما اليوم، وهبذا ال�رشيع، "رفع ذ´ ا�لÇس وذ´ الغبار ا³ي لف بعض 

صول Nىل القضا¨ حىت ال خيرج Nلينا من يدعي ٔ�نه ال حق ��فاع يف احل
و6ئق امللف اكمÀ، وٕاهنا �لبنة يف رصح جممتع Nادل، تصان فHه احلقوق 

 .وتؤمن فHه اTٔعراض

IIIIIIII.... مدا½الت فرق املعارضة املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق املعارضة املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق املعارضة املسلمة لرئاسة اجللسةمدا½الت فرق املعارضة املسلمة لرئاسة اجللسة::::    
        

i.  اقشة مقرتح قانونÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑواملعارصرصرصرصة �مس فرق املعارضة يف م ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½مدا
الباب الثالث من مجموNة الباب الثالث من مجموNة الباب الثالث من مجموNة الباب الثالث من مجموNة يقيض بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من يقيض بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من يقيض بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من يقيض بتعديل و`متمي الفرNني الثالث والرابع من 

  ....القانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئالقانون اجلنايئ
¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اTٔصاÎ واملعارصة مبناس>بة مÑاقشة 
متمي الفرNني الثالث والرابع من الباب الثالث  مقرتح قانون يقيض بتعديل ̀و
من اجلزء اTٔول من الكgاب الثالث من مجموNة القانون اجلنايئ، لعرض وôة 

خبصوص موضوع حرص خمتلف مظاهر الفساد والرشوة  نظر فريقÑا
 Îىل حرية املبادرة واملقاوN واس>تغالل النفوذ، ملا لها من �6ٓر سلبية

اكفؤ الفرص �لجميع، متاش>يا مع ما Uاء به دس>تور   2011والتنافس احلر ̀و
ا³ي جرم �االت تنازع املصاحل واس>تغالل ال�رسيبات ا�À �لتنافس الزنيه 
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  . ات ذات الطابع املايلوا�الف
ٕان الرفع من العقو�ت املقررة جلرامئ £خgالس والرشوة واس>تغالل 
النفوذ وعقاب احملاوÎ والرفع من الغرامات، ٕاضافة ٕاىل ٕاعفاء الرايش املبلغ 
عن اجلرمية ومتتيعه بعذر معف من العقوبة، لكها حماوالت تصب يف اجتاه 

 ٓ 6رها السلبية Nىل اEمتع و£قgصاد حمارصة الظاهرة إالجرامHة وتاليف �
الوطين، تظل حماوالت حمدودة يف ٕاجراءاهتا، مما حيد من س>بل القضاء 

ذ´ ٔ�نه من جعائب الصدف Áون مؤسسة القضاء، �عتبارها الساهرة . Nلهيا
Nىل تطبيق نصوص التجرمي والعقاب املتعلقة �جلرامئ املالية موضوع مقرتح 

بني القطاNات املريضة بداء الرشوة حسب التقر�ر القانون احلايل، يه من 
الصادر عن الهيئة املركزية حملاربة الرشوة، مما بؤ� املغرب مراتب Ðري مرشفة 

  .Nىل الصعيد اPويل يف جمال ماكحفة الفساد
ٕان غياب إالرادة الس>ياس>ية Pى احلكومة احلالية يف القطع مع مايض 

ربة تضارب املصاحل يف ا"هتاك صارخ £خgالسات املاسة �ملال العام وحما
ملبدٔ� مساواة امجليع ٔ�مام القانون مبا يف ذ´ الوزراء، ٕاضافة ٕاىل £نتظارية 
و£نتقائية يف ٕا�اÎ امللفات اليت قد تتضمن عنارص فعل جريم Nىل 
القضاء، حHدا Nىل التطبيق السلمي �لمبدٔ� اPس>توري اجليد املتعلق �ربط 

ذ´ ٔ�ن النصوص القانونية لDست سوى ٔ�دوات  املسؤولية �حملاس>بة،
Uامدة حتتاج ٕاىل قضاء مس>تقل و"زيه قادر Nىل بعث احلياة يف رشايDهنا 
وٕالرادة س>ياس>ية فعاÎ و·جعة لتزنيل املقgضيات اPس>تورية تزنيال سل» يف 
زÁية املامرسات املتعلقة حبرية  ٕاطار ضامن مÏدٔ� مساواة امجليع ٔ�مام القانون ̀و

اكفؤ الفرص �لجميعاملباد   .رة واملقاوÎ والتنافس احلر ̀و
  الس>يد الرئDس، 

من مÑطلق حرصنا مكعارضة بناءة ومسؤوN Îىل دمع املبادرات 
اTٔصاÎ ق يال�رشيعية اليت `روم حتيني الرتسانة القانونية، فٕاننا يف فر 

  . قانون املقرتحنصوت �ٕالجياب Nىل هذا  واملعارصة
  . تعاىل و�راكتهوالسالم Nليمك ورمحة هللا

iiiiiiii....  اقشة مقرتح قانونÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑاقشة مقرتح قانون ة �مس فرق املعارضة يف مÑواملعارصرصرصرصة �مس فرق املعارضة يف م ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½واملعامدا ÎصاTٔفريق ا À½مدا
متمي الفصول  متمي الفصول يقيض بتغيري ̀و متمي الفصول يقيض بتغيري ̀و متمي الفصول يقيض بتغيري ̀و         ....من مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئمن مجموNة القانون اجلنايئ    496496496496وووو    495495495495، ، ، ، 494494494494يقيض بتغيري ̀و

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اTٔصاÎ واملعارصة يف ٕاطار مÑاقشة 
متمي مجم  494وNة القانون اجلنايئ يف الفصول مقرتح قانون يقيض بتغيري ̀و

واليت تد½ل يف اخgصاصات جلنة العدل وال�رشيع وحقوق  496و 495و
إال�سان، ويه مÑاس>بة لعرض وôة نظر فريقÑا ف» يتعلق مبوضوع العنف 

  . واáمتيزي ضد الÜساء يف اجتاه ضامن سالمة وÁرامة الÜساء املغربيات
يب، ف» خيص تصوره �لبناء الهنديس لقد سار هنج القانون اجلنايئ املغر

�لنص، من ½الل £س>مترار يف جترمي ٕاخفاء املرٔ�ة املزتوUة ا�طوفة ٔ�و 
املغرر هبا ٔ�و هتر�هبا وٕاخفاء املرٔ�ة املزتوUة الهاربة من سلطة زوôا ٔ�و هتر�هبا 

متمي مجموNة  ٔ�ثناء البحث عهنا، موضوع مقرتح القانون احلايل القايض بتغيري ̀و
  .496و 495و 494نون اجلنايئ يف الفصول القا

وٕاذا اكن رهان اPميقراطية وحقوق إال�سان ورضورة مواÁبة ال�رشيع 
�لتطورات اليت يعرفها اEمتع هو اPافع اTٔسايس �لتفكري يف ٕاد½ال بعض 
التعديالت املس>تعN Àâىل القانون اجلنايئ احلايل Tٔن بقاءها ¡شلك مساسا 

والنفس>ية وٕاهدارا لكرامة الÜساء املغربيات وخمالفة Pس>تور �لسالمة البدنية 
رو�ا ونصا و�لمامرسة االتفاقHة �لمملكة يف هذا اEال، فٕان هذا  2011

ضامن احلر¨ت واحلقوق اTٔساس>ية  - من بني ما يقgضيه  -الرهان يقgيض 
�لÜساء ومÑاهضة لك ٔ�شاكل اáمتيزي القامئ Nىل النوع وحامية الÜساء من 

  .فالعن
ٕان وضعية الÜساء املطبوNة ٔ�ساسا �áمتيزي والعنف والتضييق Nىل 
حر¨هتن وحقوقهن واس>تقاللهن �شخصهن، تضع املرشع ٔ�مام حتدي وضع 
قانون جÑايئ تضمن بنgDه معاجلة مس>تقÀ �تلف جرامئ العنف ضد الÜساء، 
انطالقا من تصور �راعي خصوصية هذا النوع من اجلرامئ، و¡س�Ñد Nىل 

املساواة ٔ�مام القانون وبني اجلÜسني وبني الÜساء ٔ�نفسهن، مع مراNاة  مÏد�ٔ 
النظر يف وصف بعض اجلرامئ و½لفHات التجرمي، وذ´ �س>تحضار احلقوق 

  .اTٔصلية لٔ�فراد وحر¨هتم
من مجموNة القانون اجلنايئ  496و 495و 494ولعل ٕالغاء الفصول 

نايئ احلايل بني الÜساء �سÇب يتضمن ٕالغاءا �لمتيزي ا³ي يتضمنه القانون اجل 
  : الزواج من ½الل

ا³ي جرم، Nىل سHÇل احلرص، اخgطاف املرٔ�ة  �494ذف الفصل  -
املزتوUة والتغر�ر هبا، اليشء ا³ي حيرم يف القانون احلايل، Ðري املزتوUة 

 من نفس امحلاية؛

ا³ي يعاقب حرصا Nىل ٕاخفاء املرٔ�ة املزتوUة  �495ذف الفصل  -
ملغرر هبا وهتر�هبا، وا³ي ينطوي، يف شق مÑه، Nىل انتقاص ا�طوفة ٔ�و ا

 من Áرامهتا وٕارادهتا؛

املتعلق ٕ�خفاء املرٔ�ة املزتوUة الهاربة من سلطة  �496ذف الفصل  -
زوôا ٔ�و هتر�هبا ٔ�ثناء البحث عهنا وا³ي حير(ا يف الواقع من امحلاية من 

بل يعرضها �لمساءÎ عنف �هتددها، ويعرقل معل امجلعيات ومراكز إاليواء 
 . اجلنائية

وٕاذا اكن املنطق احلقويق القامئ Nىل املساواة والكرامة، وا³ي اكن وراء 
من  496و 495و 494مقرتح القانون الرايم ٕاىل ٕالغاء مقgضيات املواد 

القانون اجلنايئ، فٕانه Ðري اكف، ذ´ ٔ�ن املس¯Îٔ ®س>تدعي من احلكومة 
واحلر¨ت، ٕاجراء تعديل مشويل �لمنظومة  احلالية، ممثÀ يف وزارة العدل

القانونية اجلنائية �سÇب اس>مترارية ظاهرة العنف ضد الÜساء �ملغرب 
وخطورة �6ٓرها والزتامات املغرب اPولية يف جمال احلقوق إال�سانية �لÜساء، 
وTٔمهية املطالب احلقوقHة والÜسائية يف هذا الباب و�لتصور ال�رشيعي ا³ي 
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هضة الظاهرة وحامية الÜساء مهنا من U�ٔل بلورة تصور حيول دون مÑا
®رشيعي مgاكمل ملناهضة العنف ضد الÜساء، يفرض مضن س>ياقاته 
التجرميية والزجرية وامحلائية، س>ياقا ½اصا مبعاجلة جرامئ العنف ضد الÜساء 

  .معاجلة ®س>تحرض اكفة اTٔبعاد
  الس>يد الرئDس، 

Îطلق حرصنا، مكعارضة بناءة ومسؤوÑىل دمع املبادرات من مN ،
اTٔصاÎ ق يال�رشيعية اليت `روم حتيني الرتسانة القانونية، فٕاننا، يف فر 

  . قانون املقرتح، نصوت �ٕالجياب Nىل هذا واملعارصة
  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

iiiiiiiiiiii....  لبية يفÐTٔلبية يف ة �مس فرق اÐTٔلبية يف ة �مس فرق اÐTٔلبية يف ة �مس فرق اÐTٔواملعارصرصرصرصة �مس فرق ا Îفريق £صا À½واملعامدا Îفريق £صا À½واملعامدا Îفريق £صا À½واملعامدا Îفريق £صا À½اقشة مقرتح قانون مداÑاقشة مقرتح قانون مÑاقشة مقرتح قانون مÑاقشة مقرتح قانون مÑم
        ....ةةةةاملتعلق �ملسطرة اجلنائياملتعلق �ملسطرة اجلنائياملتعلق �ملسطرة اجلنائياملتعلق �ملسطرة اجلنائي    22.0122.0122.0122.01من القانون من القانون من القانون من القانون     139139139139يري املادة يري املادة يري املادة يري املادة يقيض بتغ يقيض بتغ يقيض بتغ يقيض بتغ 

¡رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فريق اTٔصاÎ واملعارصة يف ٕاطار مÑاقشة 
املتعلق �ملسطرة  22.01من القانون  139مقرتح قانون يقيض بتغيري املادة 

 ،اناليت تد½ل يف اخgصاص جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�س ،اجلنائية
من النظام اPا½يل Eلس املس�شار�ن، ويه  48وفقا ملقgضيات املادة 

مÑاس>بة لعرض وôة نظر فريقÑا ف» يتعلق مبوضوع تعز�ز وتقوية ضام·ت 
Îاحملامكة العاد،  Îاليت من مضهنا متتيع لك خشص �حلق يف العمل جبميع ٔ�د

مع جتاوز ، ؤازة حمامإالثبات القامئة ضده ومÑاقش>هتا ؤ�ن �كون û احلق يف م
موضوع املقرتح احلايل يف اجتاه متكني  139التفسري الضيق ملقgضيات الفصل 

        .احملايم من ٔ�½د صور من امللف ولDس فقط من £طالع اEرد Nليه
و¡شلك مقرتح القانون احلايل دفعة قوية حنو التخفHف من صالبة مÏدٔ� 

 ،يف امليدان اجلنايئ رسية التحقHق إالNدادي ٔ�و £س�Ñطاق التفصييل
ٕافشاء الرس املهين يف ٔ�ية  36½اصة ٔ�ن قانون (نة احملاماة مينع يف املادة 

ومن بDهنا الزتام  ،قضية، مع وجوب ا�رتام رسية التحقHق يف القضا¨ اجلنائية
احملايم بعدم تبليغ ٔ�ية معلومات مس>تخرUة من امللفات ٔ�و �رش ٔ�ي 

حتت  ،Nالقة ببحث مازال Uار¨مس�Ñدات ٔ�و و6ئق ٔ�و مراسالت لها 
Nالوة Nىل العقو�ت املقررة يف  ،طائÀ تعرض ا�الف لعقو�ت ت¯ٔديHÇة

  .القانون اجلنايئ

ٕان ختويل احملايم حق احلصول Nىل صور الو6ئق ½الل مر�À التحقHق 
 رادــــــــيفرض من الناحHة القانونية ٕاعامل املوازنة الرضورية بني ٔ�رسار اTٔف

  . من ôة، واملصلìة العامة من ôة ٔ�خرى ورشفها
والواقع ٔ�ن £جتاهات احلديثة يف القانون اجلنايئ الفر�يس تناهض مÏدٔ� 
الرسية، فقد خفف املرشع الفر�يس من Ðلو هذا املبدٔ� لفائدة املهتم وحبضور 

  .·ظرا يف ذ´ ٕاىل مصلìة املهتم ،حمامHه
من القانون  139ادة وحHث يتÇني ٔ�ن مضمون التعديل املنصب Nىل امل

�د الثوابت الكفÀH بتحصني مÏدٔ� احملامكة �ٔ سهم يف `رس>يخ D س  22.01رمق 
العادÎ، من ½الل ما تقرره من مقgضيات هتدف ٕاىل معاجلة £خgالالت 
اليت يعرفها واقع املامرسة القضائية ببالد· من ½الل التنصيص الرصحي Nىل 

وي والفعال Nىل غرار مؤسسة تدابري Uديدة `كفل �لمìايم احلضور الق
النيابة العامة، يف حق احلصول Nىل �س�ة من امللف �اكمz يف اجتاه ٕالزام 
قايض التحقHق Nىل الو6ئق ٕاال يف جرامئ معينة، مع ٕاماكنية الطعن يف ٔ�وامر 
قايض التحقHق القاضية �ملنع ٔ�مام الغرفة اجلنحية، مع ا"هتاء مفعول املنع ولو 

بدل  - اية اTٔمر ب�سلمي الو6ئق املذÁورة قÏل عرشة ٔ�¨م مت ت¯ٔييده يف هن
   .من 2رخي £س�Ñطاق التفصييل –يومني 

ويف اTٔ½ري، يتÇني ٔ�ن £نتقال من مر�À £طالع اEرد Nىل امللف 
ٕاىل مر�À احلصول Nىل صور الو6ئق ½الل مر�À التحقHق اجلنايئ مع 

ما يرتتب عن ذ´ من املهين و  حتمل احملايم ملسؤولية احلفاظ Nىل الرس
وحيتاج ٕاىل املزيد من التنظمي يف ٔ�فق التعديل  ،ٔ�مر من اTٔمهية مباكن ،�6ٓر

الشامل �لمنظومة اجلنائية املغربية Nىل ضوء املبادئ اليت اس>تقر Nلهيا 
هبدف تعز�ز دور ، ال�رشيع ومعه الفقه والقضاء يف لك من فر�سا ومرص

Hالتحق Àيف  ،قاحملايم ½الل مر� Îو�لتبعية تقوية ضام·ت احملامكة العاد
  . القضا¨ اجلنائية خلري ومصلìة املهتم

  الس>يد الرئDس، 
Nىل دمع املبادرات  ،مكعارضة بناءة ومسؤوÎ ،من مÑطلق حرصنا

يف فريق اTٔصاÎ  ،فٕاننا ،ال�رشيعية اليت `روم حتيني الرتسانة القانونية
  . ا املقرتح قانوننصوت �ٕالجياب Nىل هذ ،واملعارصة

  .والسالم Nليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته


