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 والثالثني الثانيةحمضر اجللسة 
 

يوليوز  32ه ) 8341 ذو القعدة 2الثالاثء : التاريخ
 م(.2182
 رئيس جملس النواب. ،احلبيب املالكيالسيد  الرائسة:

تسع ساعات، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال  التوقيت:
 والدقيقة اخلامسة عشر.

ية ص التشريعالدراسة والتصويت على النصو  :جدول األعمال
 التالية:

  يوافق مبوجبه على املعاهدة  43.82مشروع قانون رقم
املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية، املعتمدة أببوجا )نيجرياي( 

من قبل الدول األعضاء يف منظمة الوحدة  8998يونيو  4يف 
 اإلفريقية اليت حل حملها االحتاد اإلفريقي

   مبوجبه على بروتوكوليوافق  29.82مشروع قانون رقم 
املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن الربملان 

 .2118مارس  2اإلفريقي، املعتمد مبدينة سرت )ليبيا( يف 
   يوافق مبوجبه على االتفاق  82.82مشروع قانون رقم

بني حكومة اململكة املغربية  2182ديسمرب  4املوقع أببوجا يف 
جرياي الفيدرالية بشأن اإلنعاش واحلماية وحكومة مجهورية ني
 املتبادلة لالستثمارات

  يوافق مبوجبه على اتفاق  81.82مشروع قانون رقم
 2182أكتوبر  89التعاون يف اجملال األمين، املوقع بكيغايل يف 

 بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا
  رةيوافق مبوجبه على مذك 84.82مشروع قانون رقم 

ديسمرب  2تفاهم يف ميدان الصيد البحري، املوقعة أببوجا يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي  2182
 الفيدرالية
   يوافق مبوجبه على االتفاق  82.82مشروع قانون رقم

 2182ديسمرب  2الثنائي بشأن اخلدمات اجلوية املوقع أببوجا يف 
 ليةية وحكومة مجهورية نيجرياي الفيدرابني حكومة اململكة املغرب

   يوافق مبوجبه على االتفاق  88.82مشروع قانون رقم
 2182أكتوبر  23بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بدار السالم يف 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تنزانيا املتحدة
   يوافق مبوجبه على اتفاق  81.82مشروع قانون رقم

 جمال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية، املوقع التعاون يف
بني حكومة اململكة املغربية  2182نوفمرب  28أبنتناانريفو يف 

 وحكومة مجهورية مدغشقر
   يوافق مبوجبه على االتفاقية  19.82مشروع قانون رقم

بني حكومة اململكة  2182نوفمرب  28املوقعة أبنتناانريفو يف 
 هورية مدغشقر لتجنب االزدواج الضرييب ومنعاملغربية وحكومة مج

 التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل
   يوافق مبوجبه على االتفاق  11.82مشروع قانون رقم

بني  2182أكتوبر  89بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بكيغايل يف 
 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا

  وافق مبوجبه على االتفاق ي 12.82مشروع قانون رقم
بني حكومة اململكة املغربية  2182أكتوبر  89املوقع بكيغايل يف 

واحلماية املتبادلة  وحكومة مجهورية رواندا بشأن التشجيع
 لالستثمارات

  يوافق مبوجبه على االتفاقية  12.82مشروع قانون رقم
بني اململكة املغربية  2182أكتوبر  89املوقعة بكيغايل يف 

هورية رواندا لتجنب االزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب ومج
 يف ميدان الضرائب على الدخل
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   يوافق مبوجبه على  21.82مشروع قانون رقم
الربوتوكول حول إنشاء جملس السلم واألمن التابع لالحتاد 

 2112يوليو  9اإلفريقي، املعتمد بدورابن )جنوب إفريقيا ( يف 
   يوافق مبوجبه على االتفاق  11.82مشروع قانون رقم

نوفمرب  89بشأن خدمات النقل اجلوي املوقع أبديس أاباب يف 
بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا  2182

 الفيدرالية الدميقراطية
   يوافق مبوجبه على االتفاق  13.82مشروع قانون رقم

اململكة بني حكومة  2182نوفمرب  89املوقع أبديس أاباب يف 
شأن ب املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية،

 التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات
   يوافق مبوجبه على مذكرة  83.82مشروع قانون رقم

نوفمرب  89تفاهم بشأن تعزيز التجارة املوقعة أبديس أاباب يف 
وبيا ة إثيبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهوري 2182

 الفيدرالية الدميقراطية
   يوافق مبوجبه على االتفاقية  14.82مشروع قانون رقم

بني اململكة املغربية  2182نوفمرب  89املوقعة أبديس أاباب يف 
 ومجهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية لتجنب االزدواج الضرييب

 ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل
  يتعلق بنقل اختصاصات  44.82ع قانون رقم مشرو

السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى 
حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم 

 رائسة النيابة العامة
   يتعلق بتغيري القانون رقم  23.82مشروع قانون رقم

 املتعلق ابلتعاونيات 882.82
   يتعلق ابجمللس االستشاري  19.81قانون رقم مشروع

 للشباب والعمل اجلمعوي

  يتعلق إبحداث الوكالة  814.83مشروع قانون رقم
 الوطنية للسالمة الطرقية

  يتعلق إبعادة تنظيم وكالة  12.81مشروع قانون رقم
 املغرب العريب لألنباء

  يقضي ابملصادقة على  21.82مشروع قانون رقم
من ذي احلجة  21الصادر يف  2.82.183قم املرسوم بقانون ر 

( املتعلق إبخضاع العاملني ابملديرية 2182سبتمرب  41) 8342
 .العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط العسكري

 :رئيس اجللسة ،السيد احلبيب املالكي

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 اء،السيدات والسادة الوزر 

 السيدات والسادة النواب،

خيصص جملس النواب جلسة تشريعية للدراسة والتصويت       
مشاريع  2اتفاقية هتم العالقات املغربية اإلفريقية، مث  82على 

قوانني تتعلق ب: النيابة العامة؛ ابجمللس اإلستشاري للشباب 
رب غوالعمل اجلمعوي؛ الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية؛ وكالة امل

 .العريب لألنباء؛ الوقاية املدنية وأخريا التعاونيات

كما نالحظ مجيعا جدول أعمال دسم، لكن البد من أن       
نسجل ابعتزاز اجلهود املبذولة لبلوغ ما حنن بصدد مناقشته من 
أجل املصادقة، ومناسبة كذلك لنثمن مستوى التعاون اإلجيايب بني 

ر اسبة أن أتقدم خبالص الشكاجمللس واحلكومة. ويسعدين ابملن
لكافة أعضاء احلكومة وعلى رأسهم السيد رئيس احلكومة، 
وكذلك للسيدات والسادة أعضاء املكتب، السيدة والسادة رؤساء 
الفرق واجملموعة النيابية، السيدات والسادة رؤساء اللجن الدائمة 

 يتوكافة أعضاء اجمللس على العناية املركزة، واجلهود املتواصلة ال
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خصصوها للعمل الربملاين عامة والتشريعي بصفة خاصة، كل ذلك 
 .لرتقى حصيلتنا إىل املستوى املطلوب

يوافق مبوجبه على  14.82فننتقل إىل املشروع قانون رقم       
نونرب من السنة املاضية  89االتفاقية املوقعة أبديس أبيبا يف 

الية الدميقراطية لفدر يوبيا اث، بني اململكة املغربية ومجهورية إ2182
رائب الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الض االزدواجلتجنب 

 .على الدخل، الكلمة للسيد الوزير، تفضل السيد الرئيس

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 السيد الرئيس،

م ينوض للمنصة يقدغإذا جا على خاطرك هذا السيد الوزير       
 .االتفاقيات كلها

 :الرئيس السيد

 كلهم؟      

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 .شكرا ،ايه دفعة واحدة      

 :السيد الرئيس

 السيد الوزير متفق؟ طيب، متفقني؟      

 .فقني، على اليسار؟ ويف الوسط؟ شكراعلى اليمني؟ مت

يوافق مبوجبه على الربوتوكول  21.82مشروع قانون رقم -   
 األمن التابع لإلحتاد اإلفريقي املعتمدحول إنشاء جملس السلم و 
 ؛2112يوليوز من سنة  9بدورابن )جنوب إفريقيا( يف 

يوافق مبوجبه على اإلتفاق بشأن  11.82مشروع قانون رقم  -   
 2182نوفمرب  89خدمات النقل اجلوي املوقع أبديس أاباب يف 

 ةبني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا الفدرالي
 الدميقراطية؛

يوافق مبوجبه على االتفاق املوقع  13.82مشروع قانون رقم -   
بني حكومة اململكة املغربية  2182نوفمرب  89أبديس أاباب يف 

وحكومة مجهورية إثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية، بشأن التشجيع 
 واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛

وجبه على مذكرة تفاهم يوافق مب 83.82مشروع قانون رقم -   
 2182نوفمرب  89بشأن تعزيز التجارة املوقعة أبديس أاباب يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية إثيوبيا الفيدرالية 
 الدميقراطية؛

يوافق مبوجبه على اإلتفاق املوقع  82.82مشروع قانون رقم -    
 ربية وحكومةبني حكومة اململكة املغ 2182دجنرب  4أببوجا يف 

مجهورية نيجرياي الفدرالية بشأن اإلنعاش واحلماية املتبادلة 
 لإلستثمارات؛

ة املوقعة فاقييوافق مبوجبه على اإلت 12.82مشروع قانون رقم -   
بني اململكة املغربية ومجهورية  2182أكتوبر  89ايل يف بكيغ

ان درواندا لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهريب الضرييب يف مي
 الضرائب على الدخل؛

ق مبوجبه على اإلتفاق املوقع يواف 12.82مشروع قانون  -   
بني حكومة اململكة املغربية  2182أكتوبر  89ايل يف بكيغ

وحكومة مجهورية رواندا، بشأن التشجيع واحلماية املتبادلة 
 لإلستثمارات؛

شأن بيوافق مبوجبه على إتفاق  11.82مشروع قانون رقم  -   
بني  2182أكتوبر  89ايل يف دمات اجلوية املوقعة بكيغاخل

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا؛
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يوافق مبوجبه على االتفاقية  19.82مشروع قانون رقم  -   
بني حكومة اململكة  2182نونرب  28املوقعة أبنتناانريفو يف 

ييب ومنع ر املغربية وحكومة مجهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج الض
 التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل؛

يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون  81.82مشروع قانون رقم  -   
يف  ويف جمال الصيد البحري وتربية األحياء البحرية املوقع أبنتناانريف

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2182نونرب  28
 مدغشقر؛

يوافق مبوجبه على اتفاق بشأن  88.82ن رقم مشروع قانو -   
بني  2182أكتوبر  23اخلدمات اجلوية املوقع بدار السالم يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية اتنزانيا املتحدة؛

 يوافق مبوجبه على االتفاق الثنائي 82.82مشروع قانون رقم -   
بني  2182 دجنرب 12بشأن اخلدمات اجلوية املوقع أببوجا يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجرياي الفيدرالية؛

يوافق مبوجبه على مذكرة تفاهم  84.82مشروع قانون رقم  -  
بني  2182دجنرب  2يف ميدان الصيد البحري املوقع أببوجا يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية نيجراي الفيدرالية؛

يوافق مبوجبه على اتفاق التعاون  81.82 مشروع قانون رقم -   
بني  2182أكتوبر  89يف اجملال األمين املوقع بكيغايل يف 

 حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا؛

يوافق مبوجبه على املعاهدة  43.82مشروع قانون رقم  -  
 املؤسسة للجماعة اإلقتصادية اإلفريقية املعتمدة أببوجا نيجرياي يف

من قبل الدول األعضاء يف منظمة الوحدة  8998يونيو  4
 اإلفريقية اليت حل حملها اإلحتاد اإلفريقي؛

 يوافق مبوجبه على بروتوكول 29.82وأخريا مشروع قانون رقم -   
املعاهدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن الربملان 

 .2118مارس  2اإلفريقي املعتمد مبدينة سريت ليبيا يف 

 .الكلمة للسيد الوزير      

 :السيد انصر بوريطة وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تندرج كل هذه اإلتفاقيات يف إطار السياسة اإلفريقية جلاللة       
 امللك حممد السادس نصره هللا، وكما تعرفون فقد عرفت هذه

السياسة اإلفريقية دفعة قوية بفضل اإلخنراط الشخصي والقوي 
جلاللة امللك، وذلك ما مكننا من حتقيق حضور قوي وانتصارات 
دبلوماسية مهمة خالل هاذ السنة. حبال اللي كتعرفو فالسياسة 
اإلفريقية جلاللة امللك، عرفت تطور مهم وقفزة نوعية على 

إفريقيا  رتايب ما بقاتش فقط يفمستوايت: أوال يف مداها ال ثالثة 
الغربية واصبحت اليوم كتهم كل مناطق القارة وأصبحت اليوم 
سياسة قارية؛ على مستوى الطابع دايهلا ما بقاتش فقط ثنائية بل 
أصبح عندها إطار مؤسسايت كتشتاغل سواء يف إطار اإلحتاد 

رب غاإلفريقي وقريبا إن شاء هللا داخل اجملموعة اإلقتصادية لدول 
أفريقيا؛ ومن حيث املضمون دايهلا فهي كتستمر يف املزاوجة بني 
مشاريع صغرية ولكن ذات أثر اقتصادي واجتماعي مهم ومشاريع 
إسرتاتيجية حبال أنبوب الغاز، حبال املشاريع املرتبطة ابألمن 

 .الغذائي إبثيوبيا وبغينيا

للي ا إتفاقية هي من نوعني: كاين ثالثة إتفاقيات 82هاذ       
اتفاقية ثنائية ولكنها هي  83مرتبطة ابإلحتاد اإلفريقي، و

متكاملة، االتفاقيات اللي كتهم اإلحتاد اإلفريقي هي أتيت 
الستكمال عودة املغرب إىل االحتاد اإلفريقي بعد توقيع يف السنة 
املاضية على النظام األساسي لإلحتاد اإلفريقي، بدينا واحد 
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 21وعة من االتفاقيات كاين حوايل االشتغال حول واحد اجملم
اتفاقية اللي كيخصنا ندخلو فيها ابش يكتامل العودة إىل اإلحتاد 
اإلفريقي، كاين اآلن دراسة هلاذ اإلتفاقيات بناء على األمهية 
دايهلا، بناء على األولوية دايهلا وبناء على مصاحل اململكة املغربية 

ميكننا نسميوها  تهم اللي هيفيها. بدينا ابإلتفاقيات الثالثة اللي ك
اتفاقيات مستعجلة واللي كتهم ثالثة أجهزة أساسية يف اإلحتاد 
اإلفريقي: جملس األمن والسلم، الربملان اإلفريقي واملعاهدة املؤسسة 

 .للجماعة االقتصادية اإلفريقية

جملس األمن والسلم كما تعلمون هو جهاز أساسي يف       
 قضااي اللي كيشتغل عليها القضااياإلحتاد اإلفريقي حبكم ال

السياسية والقضااي األمنية املهمة اللي كيشتغل عليها، بفضل  
كذلك أن بعض القضااي اهلامة ابلنسبة املغرب تطرح داخل هذا 
اجمللس وحضور املغرب داخل جملس األمن والسلم سيمكنه من 

يقيا ر املسامهة بشكل فعال يف القضااي املرتبطة ابألمن والسلم يف إف
 ولكن كذلك الدفاع على مصاحله حبكم أن قضية الصحراء املغربية

 .مطروحة فهاذ اجلهاز هذا

الربملان اإلفريقي، كما تعرفون فهو عندو اختصاصات سياسية       
مهمة، وانضافت له يف التعديالت األخرية اللي كانت منذ سنتني 

سيمكن  ياختصاصات تشريعية، الدخول إىل هاذ الربملان اإلفريق
الربملان املغريب من االخنراط كذلك يف إسرتاتيجية اململكة املغربية 

 .داخل اإلحتاد اإلفريقي

أما املعاهدة املؤسسة للجماعات اإلقتصادية اإلفريقية،       
فبالرغم من أن العديد من البنود دايهلا أصبحت متجاوزة إال أن 

 :عندها أمهية على مستويني

 هو يف التبادل التجاري ابقية هي املرجع؛ املستوى األول -   

واملستوى الثاين هي أن داك اجملموعات اإلقتصادية اإلقليمية   -  
 كتستمد القوة دايهلا والشرعية دايهلا من هاذ اإلتفاقية هذه حبال

CDAO وال LIMA  وغريها وابلتايل الدخول هلاذ املعاهدة هو
صادية للمنظمات االقت اللي غادي ميكّنا أننا نستاعدو ابش ندخلو

 .لدول غرب إفريقيا

توقعات خالل الزايرة امللكية  83الثنائية هي  االتفاقيات      
األخرية لعدد من الدول اللي متت يف الشهور املاضية، ميكن لنا 
نقاربو هاذ اإلتفاقيات من زوج دايل املقارابت: إما من حيث 

 1فهي كتهم  الدول أوال من حيث املضمون. إيال شفنا الدول
دول: إثيوبيا، طانزانيا، رواندا، نيجرياي، مدغشقر، وكلها دول اللي 
ما كانش عندها عالقات قوية مع املغرب ابلعكس كانت عندها 
مواقف يف بعض األحيان سلبية من قضااي مهمة ابلنسبة للمملكة 
املغربية، وكانت الزايرة امللكية بتوقيع االتفاقيات بداية لواحد 

اللي  االتفاقياتجديدة مع هاذ الدول هذه، وهاذ الصفحة 
توقعات غادي تشكل هي املنطلق دايل تطوير العالقات مع هاذ 
الدول وشفنا النتائج األوىل سواء فيما خيص هاذ الدول خبمسة 

اإلفريقي، وهاذ الدول  االحتادصوتت على عودة املغرب إىل 
 .غربيةامل خبمسة اصبحت عندها مواقف بناءة من قضية الصحراء

مرة   حبكم أن هذه أول االتفاقياتإيال شفنا من طبيعة هاذ       
كندخلو يف عالقات مع هاذ الدول فمشينا لألرضية القانونية 

 4اتفاقيات دايل جتنب االزدواج الضرييب؛  4األولية، شتو كاين 
اتفاقيات للخدمات اجلوية  3، االستثماراتفاقيات لتشجيع 

ات وحدة كتهم التجارة ووحدة األمن ووحدة اتفاقي 4ابإلضافة ل
الصيد البحري. وكل هاذ االتفاقيات ابش حنطو اللبنة األوىل 
لإلطار القانوين للتعاون مع هاذ الدول واللي غادي تعزز هاذ 
اإلطار القانوين من خالل بعض اللجان اللي ختلقات وبعض 

 .اآلليات اللي ختلقات

 :مالحظاتخنتم السيد الرئيس بثالثة       
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املالحظة األوىل: هي أن الدخول السريع هلاذ اإلتفاقيات -   
غادي ميكننا من مواصلة إسرتاتيجيات العمل إبفريقيا سواء يف 

 جانبها الثنائي أو جانب هاذ اإلحتاد اإلفريقي؛

املالحظة الثانية: كما أشار إىل ذلك جاللة امللك، يف خطاب -   
يذها عندو ذ االتفاقيات ومتابعة تنفنوفمرب املاضي تنفي 2دكار يف 

نفس األمهية دايل التوقيع دايهلا أو دخوهلا حيز التنفيذ، هلذا هناك 
عمل على وضع آليات ملتابعة هاذ اإلتفاقيات وبتعليمات ملكية 
راه شفتو كاين حاليا واحد الوفد اللي كيزور هاذ الدول هاذو 

ني ك فابش يشوف املشاريع على أرض الواقع، ويشوف كذل
وصالت هاذ الدول من حيث مسطرة دخول االتفاقيات حيز 
التنفيذ، واهلدف هو أنه يف شهر شتنرب وال شهر أكتوبر تكون  
كل هاذ اإلتفاقيات داخلة حليز التنفيذ ابش ندوزو للمرحلة الثانية 

 .الدول يف العالقات مع هاد

ابعها طابلرغم من  االتفاقياتالثالثة: هي أن هاذ  املالحظة-      
 يةاالقتصادالدويل فهي عندها أتثري مباشر على التنمية 

يف املغرب سواء من حيث التجارة حبيث أن التجارة  واالجتماعية
يف السنتني املاضيتني  % 82مع الدول اإلفريقية تطورات بواحد 

؛ ستثماراالوغريها؛ اثنيا على مستوى  االتفاقياتبفضل هاذ 
ات حبيث أن عدد من الشرك قتصادياالوأخريا على مستوى النمو 

املغربية أصبح جزء كبري من منوها مرتبط ابلعالقات مع إفريقيا، 
، صاديةاالقتوهذا عندو أتثري مباشر على الشغل، على التنمية 

 .شكرا السيد الرئيس االجتماعية ابملغرب،وعلى التنمية 

 :السيد الرئيس

عه، إذن جنة مت توزيشكرا السيد الوزير، أعتقد أن تقرير الل      
اء رؤس أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيدات والسادة

الفرق، ابسم فرق وجمموعة األغلبية الكلمة للسيد الرئيس شقران 
 .أمام

النائب السيد شقران أمام رئيس الفرق االشرتاكي، ابسم فرق 
 :األغلبيةوجمموعة 

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 وزراء والنواب احملرتمونالسيدات والسادة ال

ة يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية الربملاني      
مبجلس النواب، لبسط وجهة نظران وقراءتنا لإلتفاقيات الدولية 
املعروضة للمصادقة أمام جملسنا املوقر. ونستحضر ابملناسبة 

دان إىل التوجهات اجلديدة للدبلوماسية املغربية اليت أعادت بال
مكاهنا الطبيعي ضمن األسرة اإلفريقية وهي توجهات إجيابية ذات 
بعد إسرتاتيجي برؤية ملكية سامية وعمل ميداين مكثف عرب 
تيارات متعددة متنوعة للعديد من البلدان اإلفريقية اليت كادت 

 .بالدان أان تفقد معها كل الروابط التارخيية اليت مجعتنا وإايها

جمموعات األغلبية مبجلس النواب تستحضر يف إن فرق و       
، واليت  البداية الروابط التارخيية العديدة اليت مجعتنا ابلبلدان اإلفريقية

كانت تشكل دائما عمقا إسرتاتيجيا مكننا من تنويع عالقاتنا 
اليت امتزج فيها ما هو ديين وروحي مبا هو اقتصادي اجتماعي 

حد الكبري الذي مجعنا وو  وثقايف زاد من تقويتها ذلك التحدي
مواقفنا يف الدفاع عن أوطاننا ضد النزعات اإلستعمارية اليت كانت 

 .ترتبص ابلقارة

وقد ساهم بلدان ابلوقوف جبانب حركات التحرر الوطنية       
ودعمها بكل ما كانت حتتاجه ماداي ومعنواي ودبلوماسيا، بل إننا 

ارية يف منظمة إفريقية قوضعنا اللبنات األوىل لبلورة فكرة إنشاء 
بداية الستينات عن طريق إحداث جمموعة الدار البيضاء اليت كان 
هلا األثر البالغ يف إنضاج فكرة الوحدة اإلفريقية. وهلذا مل يكن 

على أن  8922غريبا أن تنص كل الدساتري املغربية ومنذ دستور 
هدافها أ اململكة املغربية بصفتها دولة إفريقية، فإهنا جتعل من بني

حتقيق الوحدة اإلفريقية، وأن حنافظ على هذا التوجه الحقا بل 
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ابلتنصيص على اإلنتماء اإلفريقي   2188وأن نعمقه يف دستور 
كأحد روافد اهلوية الوطنية مع التأكيد واإللتزام بتقوية عالقات 
التعاون والتضامن بني الشعوب والبلدان اإلفريقية وتقوية التعاون 

 .جنوب-جنوب

إن هذه الرتاكمات املبدئية، واليت جعلت بالدان تتميز دائما       
هبذا التوجه، كانت يف حاجة إىل تصور إسرتاتيجي مينحها خارطة 
طريق جتسدها على أرض الواقع بشكل أكثر عمقا وتستثمر 
العالقات الثنائية اجليدة مع شعوب ودول نتبادل وإايها نفس 

 رفع التحدايت الكربى اليتالتصورات وجيمعنا وإايها هاجس 
 .تواجهها قارتنا اإلفريقية

لذا، فإننا نستحضر مرة أخرى املبادرات امللكية العديدة من       
زايرة، وتوقيع اإلتفاقيات اليت  31زايرات العمل اليت فاقت 

جتاوزت األشكال التقليدية للعمل اإلتفاقي املبدئي لرتتقي 
ا روع أنبوب غاز إفريقيألشكال التعاون الفعلي من قبيل مش

األطلسي، واملشاريع اليت هتدف إىل الرفع من املردودية الفالحية 
وضمان األمن الغذائي والتنمية القروية من خالل إقامة وحدات 

اآللية إىل تكييف الفالحة  "triple A" إلنتاج األمسدة ومبادرة
 باإلفريقية مع املتغريات املناخية واليت ما إن أعلن عنها صاح

 41حىت حظيت بدعم قرابة  22اجلاللة مبناسبة قمة املناخ كوب 
 .بلدا

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 السادة النواب احملرتمون،

 82إن دراستنا هلذه اجملموعة من اإلتفاقيات البالغ عددها       
اتفاقية، يف إطار جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية 

 ملغاربة املقيمني ابخلارج، جعلتنا نقف على اجملهودات اليت تقوموا
 :هبا بالدان على عدة مستوايت

فعلى املستوى األول: فإن استعادة مقعدان ومكانتنا يف       
تسمح لنا ابلعمل يف كل  داخل االحتاد اإلفريقي أصبحت

مؤسساته، وتفرض علينا ترسيخ ممارساتنا الدبلوماسية يف خمتلف 
هزته، وطبعا لن يتأتى ذلك إال ابملوافقة على املعاهدات أج

والربوتوكوالت املؤطرة هلذه املمارسة، ومن ذلك ما حنن اآلن بصدد 
املوافقة عليه ويتعلق األمر هنا ابجملموعة األوىل من مشاريع القوانني 
املوافقة على املعاهدة املؤسسة للجماعة اإلقتصادية اإلفريقية؛ 

هدة املؤسسة للجماعة االقتصادية اإلفريقية بشأن بروتوكول املعا
الربملاين اإلفريقي؛ وبروتوكول إنشاء جملس السلم واألمن التابع 
لالحتاد اإلفريقي. وسوف تكون موافقتنا مؤكدة ملمارستنا، وال أدل 

 28و 21على ذلك من كون جملسنا املوقر قد عرف طيلة يومي 
جنة التنفيذية لإلحتاد لل 21من الشهر اجلاري أشغال الدورة 

الربملاين اإلفريقي، واليت أكدت بالدان من خالهلا استمرارها يف 
مقامسة أشقائنا األفارقة املعركة املشرتكة ضد اإلرهاب والفقر 
والبطالة من جهة، والعمل لتحقيق التنمية املندجمة وجتويد 

 .اخلدمات اإلجتماعية من جهة أخرى

قتضي ، فإن تنويع عالقاتنا اخلارجية يأما على املستوى الثاين      
ابإلضافة إىل ما سبق تقوية العالقات الثنائية مبا خيدم مصلحة كل 
األطراف املعنية هبا، بل وجعلها تتوزع على خمتلف اجملاالت. ويف 
هذا الصدد، تندرج خمتلف اإلتفاقيات األخرى اليت حنن بصدد 

 :ةاملوافقة عليها واليت تشمل اجملاالت التالي

الذي  :أوال جمال اإلنعاش واحلماية املتبادلة لإلستثمار      
يستهدف تعزيز ومحاية التعاون بني األطراف املعنية من أجل 
تسهيل وتشجيع ومحاية اإلستثمارات املتبادلة، وإنشاء جدول 
أعمال التعاون خبصوصها وتسهيل وتطوير آليات لتخفيف 

ويشمل هذا احملور ثالث  املخاطر والوقاية من النزاعات وحلها،
اتفاقيات مع كل من مجهورية نيجرياي الفدرالية، ومجهورية روندا، 

 ومجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية؛
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ويشمل اتفاقية التعاون  :اثنيا وعلى مستوى اجملال األمين      
مع مجهورية روندا تستحضر أمهية التعاون الدويل يف جمال مكافحة 

جتار الغري املشروع للمخدرات واهلجرة الغري اإلرهاب واإل
املشروعة، وكل األشكال اخلطرية للجرمية املنظمة واليت ال ميكن 

 ؛النجاح يف حماربتها إال بتعاون أمين ينظم عملية التبادل املعلومايت

ويشمل مذكرة تفاهم مع  :اثلثا يف جمال الصيد البحري      
د البحري التعاون يف جمال الصيمجهورية نيجرياي الفدرالية واتفاق 

وتربية األحياء البحرية مع مجهورية مدغشقر، وتندرج هذه 
اإلتفاقيات يف إطار إرساء التعاون يف هذا اجملال احليوي من خالل 
برامج التكوين املشرتكة لفائدة أطرها العاملة هبذا القطاع احليوي 

حرية بوالتعاون العلمي والتقين وحتويل وتسويق املنتجات ال
ومشتقاهتا وحماربة الصيد الغري القانوين وغري املصرح به وغري 

 املنظم؛

ويشمل مذكرة تفاهم بشأن تعزيز  :رابعا جمال التجارة      
زيز التجارة مع مجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية، تروم تطوير وتع
ت االتجارة املباشرة والعالقات اإلقتصادية بني الطرفني وفق احتياج

 التنمية واملعاملة العادلة واملنفعة املتبادلة؛

ويشمل ثالث  :خامسا جمال الضرائب والتهرب الضرييب      
اتفاقيات هتم جتنب اإلزدواج الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف 
ميدان الضرائب على الدخل مع كل من مجهورية مدغشقر 

ة. وتقتضي راطيومجهورية روندا ومجهورية إثيوبيا الفدرالية الدميق
هذه اإلتفاقيات حتديد هذه الضرائب واألشخاص واملؤسسات 
املعنية هبا، وخاصة من ذلك تنظيم التعامل مع املداخيل العقارية 
وأرابح املقاوالت واألرابح الناجتة عن العمل يف املالحة البحرية 
واجلوية وغري ذلك... بشكل حيقق العدالة الضريبية القائمة من 

حماربة التهرب الضرييب، ومن انحية أخرى على عدم  انحية على

إرهاق املعنيني به ابألداء املزدوج الذي ال ميكن أن تكون من 
 نتائجه إال اإلحجام عن االستشمار وتقليص فرصه؛

ويشمل أربع اتفاقيات،  :سادسا جمال اخلدمات اجلوية      
تنزانيا  ةثالث منها مع كل من مجهورية نيجرياي الفدرالية ومجهوري

املتحدة ومجهورية رواندا والرابعة بشأن خدمات النقل اجلوي مع 
مجهورية أثيوبيا الفدرالية الدميقراطية، وتستهدف تنظيم إجراءات 
منح حقوق النقل وتعيني املؤسسات املعنية به والرتخيص هلا 

 .أو تعليق أو احلد من هذه الرخص إىل غري ذلك وسحب أو إلغاء

 حملرتم،السيد الرئيس ا

 السيدات والسادة الوزراء والنواب احملرتمني،

إننا يف فرق وجمموعات األغلبية نعي جيدا أن اهلدف ليس هو    
فقط املوافقة على هذه االتفاقيات يف حد ذاهتا كإجراء مسطري، 
ولكن املوافقة من خالل ذلك على سياسة عمومية، ينبغي أن 

زامات ما حتمله من التتتفاعل مع مضامني هذه االتفاقيات ومع 
وهو ما يتطلب عمال حكوميا منسجما ومندجما، حتتل اجملاالت 
اليت تنظمها هذه النصوص فيه مركزا حموراي، فتجسيد هذه 
االتفاقيات على أرض الواقع يتطلب وجود العالقات االقتصادية 
املكثفة واملبادالت التجارية الواسعة، والنقل اجلوي املنتظم واحلرص 

قضااي األمنية، وكل ذلك وسط حتدايت عابرة للقارات وهو على ال
 .ما أنمل أن تنجح السياسات العمومية يف حتقيقه

ألجل كل ذلك، فإن فرق وجمموعات األغلبية مبجلس النواب     
ستصوت إجيااب على مشاريع القوانني املوافقة على االتفاقيات 

عية حتت ادة مجاالدولية املعروضة على جملسنا املوقر، جتسيدا إلر 
القيادة امللكية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس وتطلعاته اليت 

لقادة دول وحكومات  29عرب عنها يف خطابه املوجه إىل القمة 
اإلحتاد اإلفريقي املنعقدة مؤخرا أبديس أاباب، واليت أشار فيها إىل 
التزام املغرب الصريح واملسؤول والثابت من أجل خدمة قضااي 
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قارة اإلفريقية ومصاحلها وإسهامه يف إقالع افريقيا جديدة، ال
افريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصاحلها، وافريقية مؤثرة على 

 .الساحة األممية، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الرئيس، الكلمة اآلن ابسم األصالة واملعاصرة للسيد 
 .النائب عبد الفتاح العوين

 :عبد الفتاح العوين النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أعطت الزايرة االفريقية اليت قادت جاللة امللك يف مارس املاضي    
إىل كل من السنغال والكوت ديفوار والغابون رسالة قوية للقادة 

ع دول القارة يجية ماألفارقة عن التزام املغرب بتعزيز شراكة اسرتات
السمراء يف خمتلف اجملاالت ومواصلة تضامنها معها والدفاع عن 
مصاحلها، وعزم املغرب األكيد على تشييد منوذج مثمر ومزدهر 

 .جنوب يف افريقيا-للتعاون جنوب

هذه الزايرة مت خالهلا التوقيع على مجلة من اتفاقيات التعاون     
 املغرب لعالقات االقتصادية بنيبني اجلانبني، أعطت دفعة قوية ل

وافريقيا اليت شهدت يف السنوات األخرية تطورا ملموسا من خالل 
التواجد املتزايد للقطاع اخلاص املغريب لالستثمار يف افريقيا، مما 

هتا فتح اجملال للشركات املغربية املتوسطة والكربى لتوسيع استثمارا
صرا على افريقيا مقتبعدما كان التواجد االقتصادي املغريب يف 

بعض التجار املستقرين يف بعض الدول االفريقية، وتشمل 
االستثمارات اخلواص من املغاربة يف القارة االفريقية جماالت 
متعددة مثل األبناك واملالية والتأمني واالتصاالت والبنيات التحتية 

 .والسكن واملناجم والتكوين واالقتصاد األخضر

 31 الوقت الراهن بعالقات التعاون مع حنو ويرتبط املغرب يف    
اتفاقية وبروتوكول،  321دولة افريقية ينظمه إطار قانوين يضم 

تتكفل اللجن املشرتكة بوضعها حيز التنفيذ، كما وظفت عدة 
آليات مؤسساتية على غرار الوكالة املغربية للتعاون الدويل إلعطاء 

ية متزايدة خرية إىل أمهدفعة قوية هلذا التعاون، ومت يف السنوات األ
للمجال االقتصادي يف الشراكة املغربية اإلفريقية خاصة يف دول 
السينغال والكوت ديفوار ومايل والطوغو والبنني وبوركينافاسو 

صدرة املغربية امل وغينيا والنيجر، حيث ارتفع عدد املقاوالت
خالل اخلمس السنوات  %8.2مقابل  2181سنة  %2ب

بني  %28.1صادرات املغرب جتاه إفريقيا ب السابقة وإرتفعت
 .2181و 2112

ويف هذا السياق نؤكد على احلكومة أن تواصل حتمل    
املسؤوليات املنوطة هبا على الوجه األكمل سواء على الصعيد 
الثنائي ابعتبار املغرب جارا يؤمن بقيم التضامن أو على املستوى 

يف املنطقة،  لم واألمنالدويل ابعتباره شريكا يتوخى استتباب الس
ويف سياق القرارات اليت كان املغرب يتخذها يف حينه، إبرسال 
مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف من معاانة اآلالف من 
السكان سواء املهّجرين إىل جنوب مايل أو الالجئني إىل موريطانيا 
والنيجر وبوركينافاسو، فإنه سيظل يويل اهتماما ابلغا للوضع 

ن املقلق الذي تعيشه بعض البلدان، وال يقتصر هذا التعاو  اإلنساين
بني املغرب وإفريقيا على الشق اإلقتصادي والتجاري، بل يتجاوزه 
إىل جمال السلم واألمن بفضل اجلهود الكبرية اليت تقوم هبا اململكة 
هبدف إرساء السلم واالستقرار يف القارة اإلفريقية، إذ ما فتئت 

املتحدة إلعادة اإلستقرار يف املنطقة، كما ال  تدعم مبادرات األمم
تدخر أي جهد للمسامهة بقواهتا العسكرية يف حفظ السلم يف 

ويعكس التضامن مع البلدان اإلفريقية يف الطوارىء  املنطقة.
والكوارث الطبيعية وروح اإلنتماء اإلفريقي للمغرب الذي ال يدخر 

 .املتضررين جهدا يف تقدمي املساعدات اإلنسانية للسكان
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احلكومة اليوم مدعوة لالطالع ابلدور املنوط هبا وتتبع تنفيذ    
 اإلتفاقيات واختاذ قرارات إسرتاتيجية وتفعيلها يف إطار املسؤولية

لتكون يف صاحل العديد من الشباب خاصة املقاولني، مع عدم 
ترك مصريهم بيد من يرجتل ويتعاطى بكثري من استغالهلم 

رفة، كذلك يف إطار جتمع دول الساحل والصحراء ابخلطاابت املتط
دولة لتعزيز مكانته يف القارة اليت تعرف حتوالت   21الذي يضم 

كربى وعميقة اقتصادية وسياسية وإجتماعية وجمالية، وذلك من 
خالل تطوير أشكال جديدة للتعاون وتشجيع كل الدبلوماسية 

ية ذات التأثري إلفريقاملوازية واإلنفتاح على اجملتمع املدين والنخب ا
 .يف احلياة السياسية واإلقتصادية ابلقارة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 
 .السيد النائب عالل العمراوي

 :النائب السيد عالل العمراوي

 رسلني،امل بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة السالم على خامت

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

امسحوا يل يف البداية، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة    
والتعادلية، أن أشيد ابلنجاحات اليت حققتها الدبلوماسية املغربية 
الرمسية مؤخرا واليت ما زالت حتققها حتت القيادة القوية جلاللة 

لك حفظه هللا، وذلك ابلنظر إىل النتائج الغري املسبوقة اليت امل
بصمت عليها مؤخرا، انطالقا من اجلوالت امللكية املتواترة اليت 
مهت عددا كبريا من الدول اإلفريقية، سواء من اليت تتميز عالقاتنا 
الثنائية معها ابملتانة، أو تلك اليت ظلت مواقفها إىل وقت قريب 

 .ا األساسية واملتعلقة ابلوحدة الرتابيةمعاكسة لقضيتن

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

هذه اجملهودات املبذولة اليت توجت مؤخرا ابسرتجاع املغرب    
القوية و  ملقعده داخل أسرته املؤسسية، مبا يعيد املكانة الرمزية

ائية ا اخنراطها يف عالقات ثنلبالدان داخل األسرة اإلفريقية، وكذ
متميزة يف إطار تعاون جنوب جنوب مبا يرسخ أواصر الصداقة 
والتكامل االقتصادي مع هذه الدول االفريقية، وذلك من خالل 
التوقيع على جمموعة من االتفاقيات ذات البعد االقتصادي واملايل 

بعد بوالتنموي واالسرتاتيجي، هذه الشراكات تعترب التزاما سياسيا 
دويل وتعكس توجه املغرب يف دعم موقعه وحضوره االفريقي، 
وأيضا دعم التعاون والتكامل بني املغرب والبلدان االفريقية، والبد 
من التأكيد على احلرص كل احلرص والتتبع املتواصل من أجل 
تنفيذ مضامني هذه االتفاقيات، من أجل حتصني وتقوية صورة 

هلا  دام األمر يتعلق ابتفاقيات ثنائيةومسعة اململكة املغربية، ما
ىت خصوصياهتا مبا تقتضيه من اسرتاتيجية والسرعة يف التنفيذ، ح

 تكون هلذه االتفاقيات مدلوهلا احلقيقي يف تقوية احلضور املغريب
 .يف القارة االفريقية وترمجة نوااي املغرب الصادقة يف تنمية افريقيا

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 يدات والسادة النواب احملرتمون،الس

نصادق اليوم على جمموعة من االتفاقيات يف الوقت الذي    
أخذت قضيتنا الوطنية يف املنتظم الدويل منعطفا إجيابيا، واليت 

ىل جتعلنا أكثر اقتناعا هبذا التوجه اجلديد واحلكيم املتعلق ابلرجوع إ
بداية قطة انطالق و حظرية االحتاد االفريقي، هذا القرار ليس إال ن

مسار شاق ومليء ابلعقبات، األمر الذي يتطلب منا مجيعا 
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حكومة وبرملاان وأحزااب سياسية ومؤسسات اجملتمع املدين، التأهب 
واحلرص أكثر وكذا تكثيف اجلهود لتجاوز سلبيات استمرار 
سياسة املقعد الفارغ، مبا يكسر منطق الصمت الذي ما فتئ 

 .عداء الوحدة الرتابيةاستغله أعداء الوطن أ

إن مصادقتنا اليوم على االتفاقيات املتعلقة ابالحتاد االفريقي    
تشكل مدخال أساسيا لتقوية احلضور املغريب يف املنتظم االفريقي، 
وذلك من خالل التواجد الفعلي يف مجيع األجهزة التابعة لالحتاد، 

قية االفريقية، يابلنظر إىل أمهيتها ودورها يف تطوير العالقات االفر 
خاصة يف اجملاالت االقتصادية والدبلوماسية اليت تستوجب اليقظة 
واحلرص الشديد على التصدي لكل حتركات خصوم املبادرة 
املغربية، هاذ املؤسسة اليت هلا امتداد واسع على بقية التكتالت 

 .الدولية واملنظمات األممية مبا فيها األمم املتحدة

 السيد الرئيس،

 ة الوزراء،الساد

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ولذلك على احلكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة، انطالقا    
من رؤية جاللة امللك اجتاه افريقيا، وأن تعمل على تفعيل 

 ال دبلوماسية قوية خبطى اثبتة وبتنسيق مع املؤسسة التشريعية اليت
ع مواكبة حىت نستطي يقل أتثريها وأمهيتها عن أتثري احلكومة،

املبادرات امللكية يف افريقيا وابقي الوجهات الدولية اليت مشلها 
 .االهتمام امللكي

ومرة أخرى نتساءل عن ماذا أعدت احلكومة من إمكانيات     
مالية وبشرية من أجل مواكبة الوضع اجلديد واالستفادة منه. 

بادرات ملونؤكد من جهتنا كفريق استقاليل اصطفافنا وراء كل ا
السامية اليت يرسم من خالهلا جاللة امللك حفظه هللا، خارطة 
طريق متجددة للدبلوماسية املغربية بشقها السياسي واالقتصادي 
واالسرتاتيجي، وذلك عرب شراكات مبنية على بعد تضامين صادق 

تنموية من خالل تتبع األوراش ال ودعم التنمية يف القارة االفريقية
غم من اإلمكانيات احملدودة لبالدان مقارنة مع دول املفتوحة ابلر 

أوروبية مثال ذات اإلمكانيات الضخمة، فاملغرب يعد يوم أول 
وهذه  مستثمر إبفريقيا الغربية واثين مستثمر إفريقي إبفريقيا كلها،

 .تعد مفخرة لنا وتعطي الدرس هلؤالء الدول

املتميزة واملتعلقة  بيةوال تفوتين الفرصة دون اإلشادة ابملقاربة املغر    
من جهة بتدبري ملف اهلجرة وبتأطري وتكوين عدد مهم من الطلبة 
واألطر األفريقية واليت بلغ عدد الدول اإلفريقية اليت ينحدرون منها 

دولة إفريقية، موزعني بني اجلامعات واملعاهد املغربية على  32إىل 
 .اختالف ختصصاهتا من جهة اثنية

 السيد الرئيس،

 ادة الوزراء،الس

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

وإذ نعلن يف هناية هذا التدخل على موافقة الفريق التامة على  
هذه املشاريع اليت ختدم املصلحة العليا للمملكة املغربية، وتفتح 
الباب أمامها ملعاجلة الداء من الداخل وذلك مبقارعة اخلصوم 

موضوع هذه اإلتفاقيات، ابحلجج واألدلة من داخل األجهزة 
حيث سيسمع الصوت املغريب من داخل اإلحتاد لدى اجملتمع 
الدويل والذي سيكون رانان مبشروعيته، مبشروعية قضيتنا األوىل 
ومدواي مبصداقية إلتزاماتنا التنموية اجتاه قارتنا العزيزة، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :الرئيسالسيد 

النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت على مشروع شكرا للسيد 
 .اإلمجاع :14.82القانون 

 248املوافقون: 
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يوافق  14.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
 2182نوفمرب  89مبوجبه على االتفاقية املوقعة أبديس أبيبا يف 

تجنب لبني اململكة املغربية ومجهورية إتيوبيا الفدرالية الدميقراطية، 
اإلزدواج الضرييب ومنع التهريب الضرييب يف ميدان الضرائب على 

 .الدخل

 .اإلمجاع :21.82التصويت على مشروع القانون 

 .ضافو اثنان  233

يوافق  21.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
مبوجبه على الربوتوكول حول إنشاء عفوا جملس السلم واألمن التابع 

 9فريقي املعتمد بدورابن جنوب إفريقيا يفلإلحتاد اإل
 .2112يوليوز

 .اإلمجاع :11.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  11.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم     
مبوجبه على إتفاق بشأن خدمات النقل اجلوي املوقع أبديس أاباب 

، بني حكومة اململكة املغربية وحكومة 2182نونرب  89فب 
 .هورية إتيوبيا الفدرالية الدميقراطيةمج

  .اإلمجاع :13.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق مبوجبه  13.82صادق جملس النواب على مشروع قانون    
بني حكومة  2182نونرب  89على اإلتفاق املوقع أبديس أاباب يف 

اململكة املغربية وحكومة مجهورية إتيوبيا الفيدرالية الدميقراطية 
 .التشجيع واحلماية املتبادلة لإلستثمارات شأنب

  .اإلمجاع : 83.82التصويت على مشروع قانون رقم 

يوافق  83.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
مبوجبه على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة املوقعة أبديس أاباب 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2182نونرب  89يف 
 .هورية إثيوبيا الفدرالية الدميقراطيةمج

 .اإلمجاع :82.82منر إىل عملية التصويت عى مشروع قانون 

صادق جملس النواب على هاذ املشروع يوافق مبوجبه على    
بني حكومة اململكة  2182دجنرب  4اإلتفاق املوقع أببوجا يف 

حلماية ااملغربية وحكومة مجهورية نيجراي الفيدرالية بشأن اإلنعاش و 
 .املتبادلة لإلستثمارات

 .اإلمجاع :12.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  12.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
بني  2182أكتوبر  89مبوجبه على االتفاقية املوقعة بكيغايل يف 

اململكة املغربية ومجهورية رواندا لتجنب اإلزدواج الضرييب ومنع 
 . يف ميدان الضرائب على الدخلالتهرب الضرييب

  .اإلمجاع :12.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  12.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم   
بني  2182أكتوبر  89مبوجبه على اإلتفاق املوقع بكيغايل يف 

حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا بشأن التشجيع 
 .إلستثماراتواحلماية املتبادلة ل

  .اإلمجاع : 11.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق مبوجبه  11.82صادق جملس النواب على مشروع قانون    
أكتوبر  89على اإلتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقع بكيغايل يف 

 .بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية رواندا 2182

 .اإلمجاع : 19.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق مبوجبه  19.82صادق جملس النواب على مشروع قانون    
بني حكومة  2182نونرب  28على اإلتفاقية املوقعة أبنتاانريفو يف 

اململكة املغربية وحكومة مجهورية مدغشقر لتجنب اإلزدواج 
 .الضرييب ومنع التهرب الضرييب يف ميدان الضرائب على الدخل

 .اإلمجاع 81.82ون التصويت على مشروع قان
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يوافق  81.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
مبوجبه على اتفاق التعاون يف جمال الصيد البحري وتربية األحياء 

بني  2182نونرب من سنة  28البحرية املوقعة أبنتاانريفو يف 
 .حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مدغشقر

  .اإلمجاع : 88.82 التصويت على مشروع قانون

يوافق  11.17 صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم   
مبوجبه على إتفاق بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة بدار السالم يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2182أكتوبر  23
 .تنزانيا املتحدة

 .اإلمجاع :82.82عملية التصويت على مشروع قانون رقم 

يوافق  82.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
مبوجبه على اإلتفاق الثنائي بشأن اخلدمات اجلوية املوقعة أببوجا 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2182دجنرب  12يف 
 . مجهورية نيجرياي الفيدرالية

 .اإلمجاع :84.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  84.82مشروع قانون رقم  صادق جملس النواب على   
مبوجبه على مذكرة التفاهم يف ميدان الصيد البحري املوقعة أببوجا 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة  2182دجنرب  12يف 
  .مجهورية نيجرياي الفيدرالية

 .اإلمجاع :81.82التصويت على مشروع قانون رقم 

يوافق  81.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
 89مبوجبه على اتفاق التعاون يف اجملال األمين املوقع بكيغايل يف 

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية  2182أكتوبر 
 .رواندا

 .اإلمجاع :43.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  43.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
ة للجماعة اإلقتصادية اإلفريقيمبوجبه على املعاهدة املؤسسة 

من قبل الدول  8998يونيو  4املعتمدة أببوجا، بنيجرياي يف 
األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية اليت حل حملها اإلحتاد 

 .اإلفريقي

 .اإلمجاع :29.82التصويت على مشروع قانون 

يوافق  29.82صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
توكول املعاهدة املؤسسة للجماعة اإلقتصادية مبوجبه على برو 

 اإلفريقية بشأن الربملان اإلفريقي، املعتمد مبدينة سرت )ليبيا( يف
 .2118مارس  2

 .شكرا للسيد الوزير وشكرا للسيدات والسادة النواب

يتعلق بنقل  44.82منر اآلن إىل مشروع قانون رقم    
ن إىل..، بدو اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل 

تسخني السيد الرئيس..، يتعلق بنقل اختصاصات السلطة 
احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة 

يابة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رائسة الن
شوية د اإلنصات من فضلكم شوية  العامة، الكلمة للسيد الوزير

 .د اإلنصات

 :حممد أوجار، وزير العدل السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

املتعلق  44.82يشرفين أن أقدم حلضراتكم مشروع القانون رقم    
بنقل اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل 

العامة، و  لنيابةالعام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا ل
 .بسن قواعد لتنظيم رائسة النيابة العامة
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وهبذه املناسبة أود أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير ألعضاء    
جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب على روح 
التفاهم والتعاون والتفاعل الذي عرب عنه أعضاؤها مبناسبة مناقشة 

 .اللجنة مشروع هذا القانون داخل

 حضرات السيدات والسادة،

يندرج مشروع هذا القانون ضمن سياق تنزيل األوراش الكربى    
إلصالح منظومة العدالة اهلادفة إىل استقاللية السلطة القضائية 

، كما يشكل طفرة 2188وفق ما جاء به دستور اململكة لسنة 
 نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية، وأييت مشروع

من القانون  21هذا القانون يف سياق تنزيل مقتضيات املادة 
املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة فيما  812.84التنظيمي رقم 

خيص سلطة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا 
للنيابة العامة على مجيع قضاة النيابة العامة العاملني مبختلف 

 .حماكم اململكة

 طار تنبغي اإلشارة إىل أن الدستور نص يف الفصلنيويف هذا اإل   
على تبعية النيابة العامة للسلطة حيث حددت  882و 881
من القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة  22املادة 

من القانون التنظيمي املتعلق ابلنظام  21القضائية واملادة 
ملك لدى العام لل األساسي للقضاة، هذه السلطة ممثلة يف الوكيل

حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، مما يعين أن مشروع 
هو عبارة عن تنزيل ملقتضيات الدستور  44.82القانون رقم 

 .وللقانونني التنظيمني

وأتسيسا على ما تقدم فإن مشروع هذا القانون يتوخى متكني    
ا وفق بدوره لالضطالعرائسة النيابة العامة من الوسائل الالزمة 

املنظور الذي رمسه هلا جاللة امللك حفظه هللا مبقتضى الظهري 
أبريل  4/  8341رجب  1الصادر يف  8.82.81الشريف رقم 

املتعلق بتعيني الوكيل العام لدى حمكمة النقض بصفته  2182

رئيسا للنيابة العامة واملسؤول القضائي األول عن حسن سريها، 
مل ام والدود عنه ومحاية النظام العام والعيتوىل الدفاع عن احلق الع

على صيانته وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل 
 .واإلنصاف

 حضرات السيدات والسادة،

إن اطالع رائسة النيابة العامة هبذا الدور اهلام يتطلب توفري    
إطار قانوين تنتقل مبقتضاه إىل الوكيل العام للملك السلطات 

ضاء النيابة العامة، وهو ما يتطلب وضع إطار الرائسية على أع
قانوين حيدد املهام اليت سيتم نقلها من السلطة احلكومية املكلفة 
ابلعدل إىل الوكيل العام للملك كرئيس للنيابة العامة بشكل يتم 
معه تاليف أي تداخل أو ارتباك قد تتسبب فيه النصوص القانونية 

يث لطات إىل وزير العدل، حاملطبقة حاليا، واليت تسند هذه الس
حدد مشروع هذا القانون الصالحيات املعنية ابلنقل فقط فيما له 

 .عالقة ابلسلطة الرائسية على قضاة النيابة العامة

ويف هذا اإلطار تنبغي اإلشارة إىل أن مشروع هذا القانون    
مواد تتضمن عدة مقتضيات هتدف إىل نقل رائسة  81يتكون من 
ة من وزير العدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النيابة العام

ه النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشراف
لدعوى وممارسة ا على النيابة العامة وعلى قضاهتا ومراقبة عملها

العمومية والسهر على حسن سري الدعاوى وممارسة الطعون 
ظ يدة مع اإلحتفااملتعلقة هبا دون إضافة أي اختصاصات جد

بنفس اآلليات القانونية اليت ميارس هبا حاليا وزير العدل سلطته 
 .على أعضاء النيابة العامة

اثنيا: نقل ملكية األرشيف والواثئق وامللفات املتعلقة 
ابختصاصات النيابة العامة واملوجودة حاليا لدى السلطة احلكومية 

عم مبا يصب يف د املكلفة ابلعدل إىل رائسة النيابة العامة،
 استمرارية مصلحة املرفق العام؛
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متكني الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل 
الضرورية اليت متكنه من أداء مهامه، وال سيما إحداث بنيات 
إدارية ومالية وتقنية مع اعتمادات مالية ومنحه صفة اآلمر 

ة، سسات العموميابلصرف على غرار العديد من اهليئات واملؤ 
وذلك مبا يضمن شفافية صرف تلك اإلعتمادات ومراقبتها من 

 الناحية احملاسباتية؛

 توفري املوارد البشرية واللوجستيكية الالزمة الشتغاهلا ومتكينها من
 .القيام مبهامها على الوجه األكمل

ويف هذا اإلطار البد من اإلشارة إىل أن توفري هذه اإلمكانيات    
ني املهام املوكولة إىل رائسة النيابة العامة اليت تعترب من ب يبقى من

مكوانت السلطة القضائية إىل جانب اجمللس األعلى للسلطة 
القضائية، الذي حدد القانون التنظيمي مهامه يف تدبري الوضعية 
املهنية للقضاة، مما يعين أنه ال ميكن أن متتد مهامه إىل تسيري 

 .النيابة العامة

 

 السيدات والسادة،حضرات 

إن مشروع هذا القانون يعد دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية    
مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات امللكية السامية، وال 
سيما من خالل التنزيل السليم ملؤسسة رائسة النيابة العامة مبا 
يضمن اخنراط كافة مكوانهتا يف اجلهود الرامية إىل حماربة اجلرمية 
واحلفاظ على النظام العام وصون احلقوق واحلرايت األساسية 

 .للمواطنني

هذا وجتدر اإلشارة إىل أن احلكومة طلبت رأي اجمللس األعلى    
للسلطة القضائية يف مقتضيات ومضامني هذا القانون، ختاما 
امسحول يل السيدات والسادة النواب أن أجدد تشكرايت جمللسكم 

ن اعضاء جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنساملوقر ومن خاللكم أل

 مع وجادا وتفاعل اللجنة اإلجيايب على تعاون اجلميع تعاوان بناء
 .مشروع هذا القانون، شكرا جزيال لكم، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بدون شك أن التقرير مت توزيعه على السيدات 
 ر إىل املناقشة إبعطاء الكلمةوالسادة النواب، لذلك إذا مسحتم من

إبسم فريق األصالة واملعاصرة للسيد النائب عبد اللطيف وهيب..، 
 .تنعملو التناوب بني احملاور، تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيد وزير العدل،

 رضة،السادة النواب يف املعا

 السادة نواب األغلبية، السادة نواب األغلبية الناصحة،

امسحوا يل...الناصحة واملرتدية والراشدة....ال غري الراشدة    
امسحوا يل أوال يف هذا اللقاء أننا عدان إىل موضوع سبق أن انقشناه 
حول استقاللية السلطة القضائية، ونتذكر يف الوالية السابقة 

شهور حول مفهوم اإلستقاللية، وكان آنذاك  اليت دامت النقاشات
وزير العدل السابق يؤكد أنه ملتزمون بتقرير جلنة حوار حول 
منظومة العدالة، إصالح منظومة العدالة، وهي اليت ترمي إىل 

ة، وقيل الوحدة القضائي ألية السلطة القضائية من خالل مبداستقال
 سرة القضائية، وأنآنذاك أن النيابة العامة جزء ال يتجزأ من األ

هلذا السبب ابلذات جيب أن مننح االستقالل للنيابة العامة لتتبع 
السلطة القضائية يف شخص رئيس اجمللس األعلى الذي هو جاللة 
امللك والرئيس املنتدب، إال أننا ويف يوم حزين مثل هذا اليوم، 
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شعران أن هناك حماولة لفصل ولتوزيع ولتفكيك مبدأ الوحدة، 
، وسلط مستقلة واالعتقال االهتاما أمام سلطتني، سلطة وأصبحن

 قالاالعتوسلطة  االهتامالقضاء اجلالس، وقلنا إذا كانت سلطة 
مستقلة فيجب أن تكون هلا احملاسبة ألهنا ليست سلطة قضائية 
تبث يف النزاعات، الذي يبث يف النزاعات هو القضاء املوضوع، 

نا سلطة املتابعة وأعطيوأعطينا  االعتقالولكن أعطينا سلطة 
لسلطة املنع من مغادرة الرتاب الوطين، وأعطينا سلطة سحب 
جواز السفر، وأعطينا سلطة التفتيش لقوة قانونية ليست هلا رقابة، 
وليست هلا حماسبة، وأصبحنا يف دولة توجد فيها سلطة يبت يف 
القضاء، ولكن توجد فيها سلطة أخرى خارج سلطة القضاء متلك 

 حدود هلا، يقولون لنا أهنا من السلطة القضائية سلطات ال
ويضعون هلا قانوان، ويعطوهنا ميزانية وحيددون هلا رئيسا منتداب أو 
رئيسا يقوم هبذه املهام، أعتقد أن هناك مشكل وال توجد دولة يف 

لعدل ، يف فرنسا يعني وزير ااالستقالليةالعامل هبذه الدرجة من 
ان، يف تعينه احلكومة وحتيله على الربملالوكيل العام، يف إسبانيا 

أمريكا وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، ملاذا؟ ألهنا سلطة هلا 
القمع املشروع، ولكي يكون القمع املشروع، جيب أن يكون 
حماسبا ومراقبا من طرف السلطة التشريعية أو من طرف سلطة 

 .أخرى

عة ت يف يد جممو يؤسفين أان أقول لكم أن اآلن هذه السلطا    
من املسؤولني، وال رقيب عليهم، املغاربة سيكونون رهينة سلطة 
نيابة عامة ال من حيميهم منها، ال القانون وال املؤسسات، أملنا 
الوحيد يف أن تكون هناك رقابة مستمرة ومباشرة جلاللة امللك على 
هذا اجلهاز، وأمام مسؤوليته املتعددة واملختلفة والكبرية، أخشى 
أن يصبح هذا اجلهاز متغوال، فقدان سلطة املراقبة، أان أعتقد أبننا 

ة مل نعطي االستقاللية للنيابة العامة، أان أعتقد أنه مل مننح استقاللي
النيابة العامة، حولنا النيابة العامة إىل جهاز غري قابل للمراقبة، 

عدل، لحولنا جهاز النيابة العامة..، كل ما نتمناه اآلن السيد وزير ا

ما أمتناه أنه حينما أييت قانون للمسطرة اجلنائية أو القانون اجلنائي 
وخاصة قانون املسطرة اجلنائية أن متنح اختصاصات للقضاء 
 اجلالس مثل قاضي تنفيذ العقوبة ملراقبة هذا اجلهاز املتغول، وأتذكر

وزير العدل آنذاك السابق، الذي أكد آنذاك أن ليس هناك جهاز 
 يابة العامة مستقلة على السلطة القضائية، واآلن حنن نعيشامسه الن

هذه املأساة، أقوهلا لكم سيسجل التاريخ أننا رفضناها وأنتم 
األغلبية الناصحة إىل آخره قبلتموه، سيسجل التاريخ أنكم تركتم 
املغاربة بدون قدرة على الدفاع عن أنفسهم اجتاه جهاز ميلك من 

ة املغاربة أنكم سكتم على خمالفسلطة القمع الكثري، سيسجل 
الدستور والقانون التنظيمي للسلطة القضائية، سيسجل املغاربة 

ذا منحنا منا أبن إ أننا حنن املعارضة رفضناه وسنصوت ضده قناعة
ألي طرف سلطة جيب أن تراقب، وال جيب أن تطلق على 

ألمة، خطأ يف حق هذه ا ارتكبتمعواهنه، سيسجل التاريخ أنكم 
 يوم يطلب منكم أن تعتذروا، حنن ال خنشى شيئا، ولكن وسيأيت

نؤمن أبن السلطة إذا أعطيناها ألي جهة جيب أن تراقب، ألننا 
نؤمن أبن أي مؤسسة متلك من الوسائل جيب أن تكون يف 
مواجهتها وسائل أخرى، ألننا نؤمن أن التجربة اليت خضناها حنن 

ملغاربة ، وجنازف ابفريدين يف العامل، جنازف هبا، وجنازف فيها
أمامها، لذلك وألن قيل لنا آنذاك، أننا ملتزمون بتقرير جلنة احلوار 
وإصالح منظومة العدالة، وعدان إىل التقرير ومل جندها فيه، وعدان 
إىل الدستور ومل جندها فيه، وتساءلنا كيف خرجت فجأة هذه 

لنا ومل جند ءالفكرة العبقرية اليت امسها استقاللية النيابة العامة، تسا
جوااب، ورغم ذلك ورغم كل شيء كنا سنناقش القانون، ال أريد 
هنا أن أنسى أن أشكر السيد وزير العدل رغم اختالفنا معه، ورغم 
حواران معه، فقد كان يتسع صدره حلواراتنا، خلالفاتنا، وقد قبل 
بعض من مالحظاتنا، ومن تعديالتنا فقط للتلطيف من عنف 

نا أن هذا القانون مبا جاء فيه مثال اختصاصات هذا القانون، وقل
النيابة العامة منها مراقبة مجيع امللفات، وقد تفضل السيد وزير 
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العدل وقبل تعديلنا على هذا القانون، وكانت لنا تعديالت أخرى 
يف ما  فاالختاللكننا الحظنا أن األغلبية كانت تعيش مأزقا يف 

يسحبون يالت، يوقعون و بينها، أتيت التعديالت وتسحب التعد
التوقيعات، وتساءلنا هل هذه األغلبية منسجمة ومتناسقة يف 
موضوع هبذه األمهية؟ يف موضوع هبذه اخلطورة؟ يف موضوع هلا 
مسؤولية وطنية؟ وأتسفنا هناك أحزاب انسحبت من التعديالت، 
وهناك أحزاب انسحبت وسط التعديالت، وهناك أحزاب رفضت 

وقلنا أن هذا املوضوع كان جيب أن ينال  أن تتقدم بتعديالت،
نقاشنا مجيعا، أن ينال حواران مجيعا، أن ينال تصوراتنا مجيعا، وأن 
نصل إىل حل لكن كان لضغط الوقت يضغط، وكانت الرغبة يف 
اإلسراع هبذا القانون تنفيذا لتعليمات جاللته له حضور يف ذهننا، 

ىل حل، مل نصل إ لذلك كنا نريد أن نصل إىل حل، ومل نصل إىل
حل، وأان متأكد أن هذا القانون سيخلق من املشاكل القانونية 
يف نزاع االختصاصات بني القضاء اجلالس والنيابة العامة الكثري، 
وأن هذا القانون سيخلق مشاكل يف ما خيص الدعوة العمومية، 
واآلن استقلت النيابة العامة، وغدا ستستقل الضابطة القضائية، 

لسجون استقلت، ماذا بقي لنا حنن املشرعون ملراقبته فيما وإدارة ا
خيص احلرايت واحلقوق؟ ماذا بقي لنا؟ كيف لنا أن حنمي املواطن 
املغريب الذي يصوت علينا؟ أعتقد وأان حزين أننا ارتكبنا خطأ 
سياسيا، وأان حزين أنين أعتقد جازما أبننا كنا ميكن أن نقبل أن 

ابة العامة إذا اقتضى األمر بكل يكون هناك قانون يهم الني
تفاصيله، وليس قانوان خيتزل يف عشرة فصول، تنقل فيها 

 التزمو اختصاصات من وزير العدل إىل السيد رئيس النيابة العامة، 
معنا السيد الوزير أبنه سيأيت يف أقرب وقت بقانون املسطرة 
اجلنائية، ألننا اآلن يف هذه اللحظة وبعد أن يصوت على هذا 

لقانون سيجد املشرع، ستجد الدولة نفسها يف مشاكل مع هذا ا
من  12قلنا له أن مقتضيات املادة  النص، وقلناها للسيد الوزير

عن  قانون املسطرة اجلنائية اليت مبقتضاها يتم تعيني قاضي التحقيق

طريق وزير العدل سيتم تعيينه من طرف الوكيل العام، والتزم معنا 
تم نه سيناقش املوضوع وسيطرح املوضوع وسيالسيد وزير العدل أب

معاجلة املوضوع وقلنا هناك اختصاصات متعددة يف جماالت 
متعددة يف جماالت العقوبة يف جمال والتزم السيد الوزير، وسيخرج 
هذا القانون بعد أسبوعني أو ثالثة بعد أن يتم يف جملس 

ن تلتزم أ املستشارين، وقيل لنا أن قانون املسطرة اجلنائية وأرجو
بتمرب على أنه يف شهر س احلكومة وحنن نثق فيكم السيد الوزير

نبدأ يف مناقشة قانون املسطرة اجلنائية ونسجل كذلك التزامكم 
أنكم ستكونون منفتحني معنا لضبط قانون املسطرة اجلنائية، ليس 
حلماية أي طرف ليس حلماية الفاسد ليس حبماية مرتكيب اجلرمية 

نون ومحاية الربيئ ومحاية املواطن وقانون املسطرة بل حلماية القا
اجلنائية ابعتباره القانون هو ضمري العمل القانوين وضمري 
الدميقراطية ميكن أن يكون وسيلة للحد من حجم هذا القانون 
ومن عنفه، لذلك أان أنتظر منكم السيد الوزير أن توفو بوعدكم 

حوا ئية، و كذلك أن تفتابلقانون املسطرة اجلنا 9أن أتتوا يف شهر 
 .معنا حوارا عميقا لنضع قانوان يف هذا البلد

مازلنا نثق يف احلكومة، إىل أن نرى يف هذا املوضوع وآنذاك     
ستكون معركتنا، ولكن أؤكد لكم أن هذا القانون حنن كمعارضة 
نفكر ابلطعن فيه أمام احملكمة الدستورية وسنفتح نقاشا حوله قبل 

كمة الدستورية، ونتم ى للنواب الذين يعتربون إحالته على احمل
نفسهم هلم شعور ابملسؤولية اجتاه املواطن املغريب أن يساندوان يف 
هذا الطعن، حىت نستطيع ان نتوفر على ما يتطلبه القانون من 
نصاب قانوين للذهاب إىل احملكمة الدستورية، أما إذا دخلت 

ا حول تناقشنا كثري معكم إىل التفاصيل، تفاصيل هذا القانون 
تفاصيله وقلنا أنه ليس نقال لسلطات وزير العدل بل فقط حتديدا 

الوكيل العام، ولكنه عنون بنقل اختصاصات وزير  الختصاصات
العدل وختوفنا من هذا التعريف، وقلنا أن الوحدة القضائية ال 
تعطي احلق للوكيل العام أن تكون له ميزانية ويكون اآلمر 
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وفقا للقانون القانون التنظيمي للمجلس األعلى ابلصرف، ألنه 
للسلطة القضائية اليت النيابة العامة جزء منها وفقا للدستور ووفقا 
للقانون التنظيمي، وهو الذي ميلك سلطة أن يكون آمرا ابلصرف 
وأن يكون، ورفض هذا طلب وقلنا على األقل أن تكون مادة يف 

بح الوكيل ، وأصة ورفضتلس األعلى للسلطة القضائيميزانية اجمل
 العام ميلك امليزانية وآمرا ابلصرف فيها، وقالوا إهنم يريدون أن يعينوا

أطرا وموظفني، قلنا إذا كان هذا اجتهاد احملكمة الدستورية نفسها 
تعترب أن موظفي الربملان كسلطة اثلثة ال يعتربون موظف املؤسسة 

ة هي رئيس يالربملانية لكن موظفني خيضعون للسلطة التنظيم
احلكومة، فما ابلك جبهاز داخل السلطة القضائية الذي هو جهاز 
النيابة العامة، الذي من املفروض أن يكون أن يكون حتت سلطة 
السيد الوزير، أقول مجلة أخرية السيد الرئيس إذا مسحتم، أان 
متأسف جدا أان أقول لكم إنين سأصوت ضد هذا القانون، ولكن 

التارخيية اجتاه هذا القانون أنتم األغلبية  سأمحلكم املسؤولية
 .الناصحة، شكرا

 

  :السيد الرئيس

 . شكرا، السيد النائب جنيب البقايل إبسم فريق العدالة والتنمية

 :النائب السيد جنيب البقايل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 احملرتمون، السادة والسيدات النواب

يشرفين أن أتدخل ابسم فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب    
يتعلق  44.82ابجللسة العامة للتصويت على مشروع قانون رقم 

بنقل اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل 

العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، 
تفاعل ائسة النيابة العامة، لتوضيح حيثيات الوبسن قواعد تنظيم ر 

 .مع هذا املشروع واملرتكزات األساسية اليت بين عليها موقفنا منه

جتدر اإلشارة بداية إىل أن اإلطار الناظم ملوقفنا وضرورة     
التأسيس السليم والقانوين لبناء سلطة قضائية مستقلة بشقيها 

اء الواقف عن كل السلطة القضائية القضاء اجلالس والقض
التأثريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وخاصة عن مراكز 
النفوذ، خاصة وأن العدل أساس امللك، وأن األمن ضماان 
لإلستقرار، وهو األمر الذي أصل له الدستور املغريب لفاتح يوليوز 

إىل غاية  812يف الباب السابع منه وخاصة من الفصل  2188
يث أكد الدستور على أن السلطة القضائية منه، ح 843الفصل 

مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، كما نص 
على منع التدخل يف القضااي املعروضة على القضاء وسن قواعد 
لتأسيس االستقالل وهو ما عمل القانونني التنظيميني على وضع 

كان القواعد الضابطة والناظمة هلذا اإلستقالل، لكن إذا  
اإلستقالل التام للقضاء اجلالس ال يطرح أي أشكال دستوري أو 

ط قانوين فإن النيابة العامة ابعتبارها تنفذ السياسة اجلنائية وخيتل
يف دورها سلطة املالءمة املمنوحة إىل النيابة العامة، خيتلط يف 
دورها الدور القضائي واإلداري بل وحىت السياسي، وخاصة يف 

ة طبيعة احلساسة جدا، ويتعني أن تتبع هلا النيابالقضااي ذات ال
 .من الدستور 881العامة مبقتضى الفصل 

وإذا كان احلوار الوطين إلصالح منظومة العدالة قد اختار أن    
ة تستقل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وختضع لرئيس النياب

التنمية و العامة وتتبع له عوض وزير العدل فإننا يف فريق العدالة 
هبذه املناسبة نستحضر موقفه الذي عرب عنه بكل وضوح غداة 
مناقشة القانونني التنظيميني للمجلس األعلى للسلطة القضائية 

منه على انتقال  21والنظام األساسي للقضاة الذي نص يف املادة 
رائسة النيابة العامة من وزير العدل إىل الوكيل العام للملك لدى 
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يث اعترب الفريق آنذاك أن هذا املقتضى اجلديد حمكمة النقض، ح
مناقض صراحة للتوجه الدستوري القاضي بربط املسؤولية 
ابحملاسبة، مستغراب أن يعمل الربملان على إخراج تنفيذ سياسة 
عمومية هامة تتعلق ابلسياسة اجلنائية من دائرة مراقبته إىل دائرة ال 

اك من اع الربملاين آنذختضع ألية رقابة أو حماسبة، غري أن اإلمج
واب فرق املعارضة واألغلبية وحىت األغلبية احلالية ابستثناء بعض الن

وبعض فرق األغلبية اليت عربت عن رفضها هلذا املقتضى، جعل 
فريقنا يف إطار التزامه السياسي يف دعم احلكومة، يصوت على 
هذا املقتضى بعدما استنفذ مجيع وسائل إقناع احلكومة داخل 

ض لجنة ابلتفاعل اإلجيايب مع تعديالته الوازنة اليت انتهى التفاو ال
 بشأهنا إىل إقرار مناقشة اللجنتني الربملانيتني املكلفتني ابلعدل

والتشريع للتقرير الذي يعده الوكيل العام للملك لدى حمكمة 
 .النقض عن تنفيذ السياسة اجلنائية اليت يصادق عليها الربملان

 رتم،لسيد الرئيس احملا

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السادة والسيدات النواب احملرتمات،

ا ال خيفى عليكم األمهية الكربى اليت حتتلها النيابة العامة ورائسته
يف هذا املسار اإلصالحي الكبري، لقد كان هاجسنا هو توفري 
الشروط املالئمة لكي تشتغل مؤسسة رائسة النيابة العامة يف 

مناسبة ووفق شروط مالية وإدارية وتنظيمية تؤهلها ظروف 
بدورها يف محاية احلرايت العامة واخلاصة وحماربة  طالعضلال

 . اجلرمية، يف إطار احرتام منظومة حقوق اإلنسان

لكن يف نطاق وداخل إطار وحدة السلطة القضائية اليت هي    
يفما  كاختيار دستوري وقانوين وصريح، ال ميكن ألي قانون عادي  

كان نوعه أن خيرق هذا املقتضى أنه ليس هناك أي متييز ما بني 
النيابة العامة وما بني القضاء اجلالس داخل بنية السلطة القضائية، 
هو األمر الذي نعتقد على أن هذا املشروع قد خرقه يف بعض 

مقتضياته، وإذ نذكر أن فريقنا ال إشكال لديه مع مشروع القانون 
ضون أكتوبر يف غ االنتقاليةتبار انقضاء الفرتة يف حد ذاته ابع

املقبل، غري أن مالحظات فريقنا اجلوهرية تنصب على التصور 
 اجلديد الذي حيمله لرائسة النيابة العامة الذي جتاوز، الذي جتاوز

جمرد نقل اختصاصات إىل التأسيس لسلطة مستقلة عن السلطة 
فريقنا  القضائية ومنحها اختصاصات جديدة، وبذلك ظل

متمسكا حبقه املشروع يف إيداع تعديالت جوهرية على القانون 
مع النقاش اجلاد والبناء واجملهود الكبري الذي بدله  انسجاما

أعضاؤه داخل اللجنة لتجويد النص والرقي به مبا يكرس استقاللية 
السلطة القضائية، والنأي ابلنيابة العامة عن أي تدخل أو توجيه، 

تنويه ابلعمل اجلاد الذي قام به أعضاء الفريق وهي مناسبة لل
وكذلك هي مناسبة للتنويه ابلعمل الذي يقوم به قضاة النيابة 
العامة ورؤسائهم مبختلف حماكم اململكة، ويف هذا اإلطار مهت 

 :التعديالت املقدمة ما يلي

التأكيد على كون التعليمات جيب أن تكون كتابية،  -أوال    
 مع الدستور والقانونني التنظيميني، واقرتحنا أن انسجاماقانونية 

تضّم هذه التعليمات الكتابية إىل ملف القضية وجواب، أن النيابة 
العامة ورائسة النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية وليست 
سلطة مستقلة، كما يؤسس هلا هذا املشروع، خاصة وأن القانونني 

ام للسلطة القضائية أو النظالتنظيميني سواء للمجلس األعلى 
 ؛االستقاللاألساسي للقضاة قد حدد اإلطار العام الناظم هلذا 

التنصيص على عرض رئيس النيابة العامة لتقرير حول تنفيذ     
السياسة اجلنائية وسري النيابة العامة أمام اللجنتني املكلفتني 

 ابلتشريع مبجلسي الربملان؛

 لنيابة العامة طرفا فيها؛تتبع القضااي اليت تكون ا    

التنصيص على منع إعطاء أوامر أو تعليمات لقضاة النيابة     
 العامة ابستثناء الرؤساء التسلسليني، بل اقرتحنا أن يتم جترمي هذا
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مع املقتضى الدستوري، إن رائسة النيابة العامة  انسجاماالتدخل، 
ستقال مجزء من اجمللس األعلى للسلطة القضائية وليست جهازا 

 عن هذا اجمللس؛

كما اقرتحنا أن تكون املوارد املالية والبشرية واإلدارية أن توضع     
رهن إشارة اجمللس األعلى للسلطة القضائية والتأكيد على وحدة 
تدبري الوضعية اإلدارية للقضاة من طرف اجمللس األعلى للسلطة 

العامة مع  ةالقضائية، دون متييز بني قضاة الرائسة أو قضاة النياب
استشارة رئيس النيابة العامة فيما خيص تدبري بعض الوضعيات 

إىل هذا  ةاالستجاباإلدارية لقضاهتا، وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه مت 
خترق ما  4املقتضى الذي كنا نعتقد على أن مقتضيات املادة 

 نص عليه القانون التنظيمي هذا األخري؛

النيابة العامة جزء من ميزانية  كما اقرتحنا أن ميزانية رائسة   
اجمللس األعلى للسلطة القضائية ورئيس هذا األخري، أي رئيس 
اجمللس األعلى للسلطة القضائية، هو اآلمر ابلصرف وله احلق يف 

لرئيس النيابة العامة، وأن هذه التعديالت جتد  تفويض ذلك
مرجعيتها يف القانونني التنظيميني للمجلس األعلى للسلطة 

قضائية والنظام األساسي للقضاة، وكذا املعايري الدولية ال
الستقاللية النيابة العامة وخاصة املبادئ األساسية لألمم املتحدة، 
ومعايري استقالل أعضاء النيابة العامة جمللس أورواب وخاصة 

، واليت مل نكن نبغي من 2111الصادرة بتاريخ  89التوصية رقم 
ستوري. ينه مبا يتناسب مع املبدأ الدوراءها سوى جتويد النص وحتس

ال يعقل أن مننح سلطة الختصاصات كبرية وضخمة دون أن 
ختضع ألي رقابة أو حماسبة، قد تكون هذه الدورة التشريعية كما 
قلنا يف اللجنة، قد تكون هذه الدورة التشريعية آخر دورة تشريعية 

، غدا من ةنسائل فيها وزير العدل ابعتباره رئيسا للنيابة العام
سنحاسب؟ غدا من سنراقب؟ ما هي اآلليات الكفيلة مبراقبة 
رئيس النيابة العامة؟ وإذا كنا نسجل يف هذا اإلطار جتاوب 
احلكومة اإلجيايب مع بعض التعديالت اليت طرحناها يف إطار 

األغلبية، واليت تعدا مكسبا مهما للجسم القضائي، التعديالت 
ابية يد الوزير إضافة التعليمات الكتاملهمة اليت استجاب هلا الس

والقانونية، أن إشراف رئيس النيابة العامة يكون ابحرتام اتم 
ملقتضيات السياسة اجلنائية، واحرتام مبدأ وحدة تدبري القضاة 

، بينما رفضت جمموعة من 4وخاصة بتعديل مقتضيات املادة 
لكن يف  ،التعديالت رغم الدفعات القوية واملقنعة اليت تقدمنا هبا

إطار التزامنا السياسي والوفاء بتعاقداتنا فأننا اخرتان مبحض إرادتنا 
سحب هذه التعديالت لتبقى جمموعة من التساؤالت والتخوفات 
مطروحة، نتم ى أن جييب عليها التطبيق السليم للقانون وروح 

 .الدستور

وهي مناسبة لنجدد أننا ننتظر من احلكومة أن تقدم لنا قانوان    
للنيابة العامة، حيدد ابلضبط اإلطار وطبيعة العالقات البينية بني 
مكوانت النيابة العامة والرقابة على هذه املؤسسة، ونسجل يف 
هذا األمر، أننا ال نريد من الغرفة التشريعية وال نريد من هذا اجمللس 
 املوقر أن يكون غرفة للتسجيل، بل قمنا بواجبنا بتقدمي التعديالت

حىت تكون للمؤسسة التشريعية دورها األساس يف إنتاج  الالزمة
قوانني تستجيب للتحوالت الكربى اليت عرفها املغرب بعد 

2188. 

السيد الرئيس، وهي مناسبة للتذكري أن تعاقد فريقنا مع احلكومة    
غداة التنصيب الربملاين، كان تعاقدا واضحا يقضي بدعمها يف 

اقد نذكر به لإلستمرار يف إطار خدمة الشعب والوطن وهو تع
مسار اإلصالح آمن به املغاربة وعلقوا عليه آماال كثرية، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيد الرئيس توفيق كميل إبسم 
 .فريق التجمع الدستوري

 ي:ر ، رئيس فريق التجمع الدستو النائب السيد توفيق كميل
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 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق التجمع الدستوري يف    
للمناقشة والتصويت على مشروع  هذه اجللسة العامة املخصصة

املتعلق بنقل اختصاصات السلطة احلكومية  44.82قانون رقم 
 د الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقداملكلفة ابلعدل إىل السي

لنيابة بسن قواعد لتنظيم رائسة اللنيابة العامة و  بصفته رئيسا
 .العامة

يف البداية ال بد أن ننوه بعمل السيدات والسادة النواب أغلبية    
ومعارضة على حتملهم مسؤولية إخراج هذا املشروع ابلرغم من 

فرصة  ا، كما ال تفوتين الاللحظات الصعبة اليت مرران هبا مجيع
كذلك دون أن ننوه حبنكة وصرب السيد الوزير الذي تفاعل بكل 
مسؤولية مع مقرتحات السيدات والسادة النواب على اعتبار أن 
هذا املشروع يشكل أحد الدعامات األساسية لبناء السلطة 
القضائية املستقلة يف بالدان، وهو ما جيسد اإلرادة السياسية القوية 

كومة ملواصلة تنزيل مقتضيات احلوار إلصالح منظومة العدالة للح
لقانون ا الذي أعلن عنه جاللة امللك نصره هللا والذي توج بصدور

التنظيمي للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة، ضمن 
 إمياان من جاللة امللك واسرتاتيجيمسار إصالحي عميق وواسع 

 .هو أساس امللك حممد السادس حفظه هللا أبن العدل

إن فريق التجمع الدستوري وهو يناقش هذا املشروع يستحضر    
بكل إجيابية اخنراطه القوي والشجاع يف هذه الرؤية اإلصالحية 
دون تردد واثقا يف مؤسساته اللي حيث عربان عن مواقفنا وآرائنا 
واقرتاحاتنا رفقة كافة شركائنا السياسيني بكل وضوح حول مجيع 

العامة والتفصيلية املتعلقة ابإلصالح القضائي مدعمني القضااي 
 .استقالليته عن السلطتني التشريعية والتنفيذية دون أي حتفظات

السيد الرئيس، لقد كانت مناسبة مصادقة الربملان للقانون    
املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية  811.84التنظيمي رقم 

لق ابلنظام األساسي للقضاة املتع 812.84والقانون التنظيمي 
خري شاهد على ما نقول، حيث نوهنا يف حينه ملضامني ميثاق 
إصالح منظومة العدالة كخارطة طريق واضحة املعامل إلصالح هذا 
الورش، وبنفس النفس يواصل فريقنا بكل مكوانته مناقشة هذا 
املشروع الذي يبقى امتدادا هلذا اإلصالح واملفروض الدفاع عليه  

لبية، لذلك فإن فريق التجمع الدستوري يرى أنه جيب أن كأغ
نرتفع عن كل املزايدات يف هذا املوضوع الذي يهم مصلحة الوطن 
واملواطنني، إذ ال يوجد يف هذا املشروع ما جيعلنا نغري من مواقفنا 
حيث يبقى موقفها اثبت ينسجم على ما دافعنا عليه من مواقف 

رة صادقتنا على كافة القوانني املؤطيف هذا اجمللس املوقر أثناء م
 .الستقاللية السلطة القضائية

لذلك فإننا نؤكد يف فريقنا على أن ازدواجية اخلطاب ستعمق    
من ضبابية املشهد السياسي مشددين يف نفس السياق على 
ممارسة أعضاء الربملان لكافة أدوارهم الدستورية بكل حرية 

ياسية اتم مع مواقعهم الس انسجاماملتبادل يف  واالحرتامومسؤولية 
 .وفق الصالحيات املكفولة دستوراي

يشكل  44.82السيد الرئيس، مما ال شك فيه أن املشروع رقم    
ني التنفيذية بني السلطت االرتباطحلقة من احللقات املفصلية لفك 

والقضائية ونقل ما كان للسلطة احلكومية املكلفة ابلعدل من 
ة القضائية املمثلة يف رائسة النيابة العامصالحيات إىل السلطة 

اجملسدة يف الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض، هذه العالقة 
اليت استمرت ومنت لعقود نتج عنها أاثر وممارسات خمتلفة ومتنوعة 
 على أرض الواقع، منها ما هو سلوكي ومنها ما هو ثقايف ونفسي

عض الفصل هذه بوتنظيمي، لذا من الطبيعي أن تثري عملية 
التخوفات والتساؤالت املشروعة، وحنن نتفهم ونستوعب دوافعها 

 :وعلينا مجيعا التعبئة ملواجهتها عرب اآلليات التالية
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أوال الضماانت اليت يقدمها اإلطار الدستوري والتشريعي  -
واملؤسسايت واملتمثلة يف املرجعية الدستورية وال سيما الفصل 

ضيات القانون تنظيمي وكذا مقت 883و 881-884
املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية وخصوصا  811.84

بشأن  998/82منه، وقرار اجمللس الدستوري رقم  881املادة 
املتعلق ابلنظام األساسي  812.84هذه املادة، وكذا القانون رقم 

منه. وإلمتام هذا املسار ننتظر  21و 22للقضاة خصوصا املادتني 
ن املسطرة اجلنائية ومدونة القانون اجلنائي الذي وعد مشروع قانو 

 .به السيد الوزير مشكورا إبحالتهما علينا يف أقرب وقت ممكن

جمتمعة جعلتنا نناقش هذا املشروع وكلنا  االعتباراتإن هذه    
ثقة أبنه سيؤسس الستقاللية قضاة النيابة العامة عن السلطة 

سلطة  لية قضاة األحكام حتتالتنفيذية وذلك ابملوازاة مع استقال
رئيس حمكمة النقض، وكل ذلك حتت الضمانة الفعلية جلاللة 

 .امللك كما ينص على ذلك الدستور

السيد الرئيس، إننا فخورون داخل فريق التجمع الدستوري أن    
يواصل السيد وزير العدل مسرية إصالح منظومة العدالة من خالل 

ائية ؤطرة الستقاللية السلطة القضاستكمال الرتسانة القانونية امل
على اعتبار أن القضاء العادل هو أساس تقدم األمم وازدهارها، 
لنختم ونقول أبن ضمري القاضي يبقى دائما هو أساس النجاح 
وأن القانون مهما أحاطه املشرع من الضماانت الكافية يبقى يف 

حلي انظران قاصرا عن حتقيق العدالة املنشودة يف غياب الضمري 
 .للقاضي

وأخريا، ومن موقعنا داخل األغلبية احلكومية اليت ال زلنا نؤكد    
على ضرورة أن تكون منسجمة يف مواقفها سنصوت ابإلجياب 

 .على هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس

 سمابشكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيدة عبلة بوزكري 
 .للوحدة والتعادلية االستقاليلالفريق 

 :النائبة السيدة علبة بوزكري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

التعادلية، للوحدة و  االستقاليلالفريق  ابسميشرفين أن أتقدم    
املتعلق بنقل اختصاصات  44.82ملناقشة مشروع القانون رقم 

السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام للملك لدى 
لتنظيم ة العامة وبسن قواعد احمكمة النقض بصفته رئيسا للنياب

 .رائسة النيابة العامة يف اجللسة العامة

 لسيد الرئيس،ا

 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات النواب،

ن هذا فريقي هبذه املداخلة، واليت نرى أ ابسميشرفين أن أتقدم    
املشروع على الرغم من مجيع املالحظات اليت عربان عنه داخل 

ملختصة بشأن مدى تطابقه مع الدستور ومع اللجنة النيابية ا
املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة  811.14القانون التنظيمي رقم 

املتعلق ابلنظام  812.84القضائية وكذا القانون التنظيمي رقم 
يد توط لبنة أساس ضمن مسار األساسي للقضاة، والذي يشكل

هلا الاستقالل السلطة القضائية، هذه السلطة اليت يضمن استق
 .جاللة امللك حفظه هللا

اقشة هذا للوحدة والتعادلية يف من االستقاليللقد اخنرط الفريق     
 االختصاصاتاملشروع بكل مسؤولية، وحرص على إعمال 

الدستورية املوكولة للمؤسسة التشريعية بغية جتويد هذا املشروع، 
 ةوجعل مضامينه أقرب ما تكون إىل املعايري الواردة يف الكتل

 .الدستورية على ضوء قرارات اجمللس الدستوري ذات الصلة
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وحيث إننا اليوم إزاء مشروع قانون يهم السلطة القضائية فال    
ميكن املرور عليه عرضا على هذا املشروع، كما ال ميكن عدم 
استحضار كفاح الشعب املغريب وقواه احلية بغية إقرار الدميقراطية 

ن وجود سلطة قضائية مستقلة ع احلقة، مبا تقتضيه من وجوب
السلطتني التشريعية والتنفيذية، واليت شكلت على امتداد عقود 
موضوع نضاالت العديد من القوى السياسية واحلقوقية واملدنية، 
وعلى امتداد هذا املسار النضايل احلقوقي شكلت حلظة هيئة 
اإلنصاف واملصاحلة وما خلص إليه تقريرها اخلتامي من توصيات 

طة فارقة يف هذا املسار الذي توج مبيثاق دستوري جديد جسده حم
، والذي شكل حبق تعاقدا جديدا بني العرش 2188دستور 
 .والشعب

ويف غمرة استحضار كل ذلك ال ميكن إال التنويه ابلرتاكم    
الفقهي واألديب والفكري الذي أنتجه خمتلف الفاعلون يف منظومة 

يات هم بشكل ابرز يف تشييد مقتضالعدالة طيلة عقود، والذي سا
وأحكام الباب السابع من الدستور وما يرتبط به من قوانني 

لية التذكري للوحدة والتعاد االستقاليلتنظيمية، يهمنا يف الفريق 
مبواقفنا املشهود هبا، أثناء عرض ومناقشة القانونني التنظيميني 

ألساسي ا املتعلقني ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، والنظام
للقضاة، حيث صوتنا ابإلجياب عليهما، واليوم عندما حناول قراءة 

على ضوئها فإن األمر ال يتعلق  44.82مشروع القانون رقم 
إطالقا إبعادة النقاش حول القضااي واألسئلة اليت حسمها 
الدستور ويف مقدمتها استقالل النيابة العامة ابعتبارها جزءا أصيال 

ة عن وزارة العدل، وابلقدر ذاته، ابلوضوح من السلطة القضائي
 أنكد هنا أيضا أننا مع توفري كافة اآلليات القانونية واملادية والتقنية

اليت  االختصاصاتلرائسة النيابة العامة حىت تتمكن من ممارسة 
 .الدستور والقوانني التنظيمية ذات الصلة خوهلا إايها 

ل طائل منه اليوم، حياو فإن موقفنا هذا ينأى عن كل نقاش ال    
إعادة النقاشات اليت حسمتها النصوص املؤطرة ذات الصلة 

ابستقاللية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، لقد تعاطينا مع 
هذا املشروع على امتداد املسار التشريعي الذي مر منه داخل جلنة 

ر مما تضمنه الدستو  انطالقاالعدل والتشريع وحقوق اإلنسان، 
لك القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة وكذ

القضائية، والقانون التنظيمي للنظام األساسي للقضاة، وقرارات 
 .اجمللس الدستوري املرتبط هبما

وبصرف النظر للنقاش املشروع الذي أثري حول األساس القانوين    
 عليه إلعداده، فإن وجه اختالفنا مع بعض ما االستنادالذي مت 

م بعدم مطابقته ملا تضمنه القانون التنظيمي رق تضمنه يرتبط
املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، وكذا القانون  811.84

املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة، وذلك  812.84التنظيمي رقم 
 :انطالقا من القناعات التالية

ي يعين ذينص املشروع مببدأ تراتبية القواعد القانونية وال -أوال
وجوب أن تتطابق كل قاعدة قانونية مع جمموع القواعد اجلاري 
هبا العمل، اليت هلا درجة أعلى منها أو جيب على األقل أن ال 
تتناىف مع هذه القواعد، ومن ذلك ما أكده اجمللس الدستوري يف 

أنه النص إذا كان جيوز  حيث اعترب 934.83قراره هي رقم 
ر، تطبيقي أو تتميم أحكام الدستو  للمشرع سن قواعد ترمي إىل

فإن ذلك جيب أن ال يرتتب عنه إضافة قاعدة جديدة من شأهنا 
 تغيري القاعدة الدستورية نفسها، وحيث أن القانون التنظيمي منبثق

 44.82من الدستور ويعد امتدادا له، فأن مشروع القانون رقم 
يه أعاله. لال ميتثل ملا أكده اجمللس الدستوري يف قراره املشار إ

وذلك أبنه مينح الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته 
رئيسا للنيابة العامة، اختصاصات منحها القانون التنظيمي رقم 

املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، وكذا القانون  811.84
املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة حسب  812.84التنظيمي 

األعلى للسلطة القضائية أو الرئيس  احلالة لكل من اجمللس
 .املنتدب
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كان األحرى ابحلكومة اليت اختارت الطريق السهل أن   -اثنيا
تعمد إىل إعداد مشاريع قوانني تنظيمية تعدل مبوجبها القانون 
التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى للسلطة القضائية، والقانون 

ي تعديل ذلك ألن أالتنظيمي املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة، و 
ني يف املركز القانوين للنيابة العامة يستوجب ابلضرورة تعديل القانون

التنظيميني املماء إليهما أعاله. ذلك أن هذا املشروع ليس تقنيا 
د هلا جوهرية أفر  الختصاصاتوال إجرائيا، وذلك حبكم تضمنه 

فيها  تهاداالجالدستور والقانونني التنظيميني أحكاما ال ميكن أن 
 .على حنو خيالف تلك األحكام ذاهتا

إن جوهر النقاش القانوين والفقهي الذي عرفته جلنة العدل  -3
والتشريع وحقوق اإلنسان حول هذا املشروع، يرتبط بسؤال 
حاسم: هل النيابة العامة مكون من مكوانت اجمللس األعلى 
 للسلطة القضائية أم أهنا مؤسسة مستقلة عنها؟ لقد اعتربان يف

 ... الفريق الستقاليل للوحدة والتعادلية على الدوام

 

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن اللي السيدة النائبة فاطمة 
 .الزهراء نزيه إبسم الفريق احلركي

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير،

 ب احملرتمون،السيدات والسادة النوا

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي للمسامهة يف    
يتعلق بنقل  44.82دراسة ومناقشة مشروع قانون رقم 

اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل العام 

قواعد تنظيم  بسنبصفته رئيس النيابة العامة و  لدى حمكمة النقض
 .رائسة النيابة العامة

يف البداية البد من التأكيد على أمهية هذا املشروع الذي    
سيشكل دعامة أساسية لقيام سلطة مستقلة من خالل التنزيل 
السليم ملؤسسة النيابة العامة كفاعل أساسي ضمن مكوانت 
السلطة القضائية مبا يضمن محاية حقوق األفراد واجلماعات 

اربة توطيد جهود حموحرايهتم وأمنهم القضائي والقانوين، وكذا 
اجلرمية واحلفاظ على النظام العام وصون حقوق وحرايت املواطنني 

 .يف إطار التالزم بني احلقوق والواجبات

 السيد الرئيس،

أكيد أن هذا املشروع سيشكل حلقة مهمة من حلقات إصالح    
منظومة العدالة والقضاء اليت شكلت منذ سنوات مطمحا وهدفا 

مرين وقيني والسياسيني ورجال االقتصاد واملستثلكل الفاعلني احلق
واملواطنني، لذلك كان من الضروري تعزيز وتوطيد مكانة استقاللية 
القضاء داخل الوثيقة الدستورية وكان من الضروري أجرأة هذه 
املكانة وتفعيلها من خالل القوانني التنظيمية والعادية ذات الصلة، 

ميثاق إصالح منظومة العدالة  والبد من اإلشارة هنا إىل مضامني
الذي دعا صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا 

غشت  21العتماده، حيث يعترب اخلطاب امللكي السامي ل
مبناسبة تنصيب أعضاء  2182ماي  1وكذا خطاب  2119

اهليئة العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة مرجعية 
ق عيل اإلصالح الطموح الشامل والعميوقاعدة أساسية لتحقيق تف

هلذه املنظومة، وذلك إثر تناوهلما جملموعة من املبادئ األساسية 
واألهداف الرئيسية املتعلقة إبصالح القضاء، لذلك فإن النقاش 
الذي رافق إصالح منظومة العدالة يف اجلانب املتعلق ابستقالل 

بيعيا يف ظل  نقاشا طالنيابة العامة عن الوزارة املكلفة ابلعدل يعترب
وتوصيات ميثاق إصالح  2188املستجدات الواردة يف دستور 

منظومة العدالة، وابلتايل فإن موضوع استقالل القضاء ال ميكن 
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أن يكون مناط جدل وختوف استنادا إىل الضماانت الواردة يف 
الوثيقة الدستورية ومن أمهها أن امللك هو الضامن الستقالل 

ة، وهو ما يبلوره هذا املشروع الذي جاء ملنح إطار السلطة القضائي
قانوين متقدم ومالئم ملهام رائسة النيابة العامة حيث سيعمل على 
تعزيز استقالل السلطة القضائية وترسيخ املبادئ األساسية 

مع الستقالهلا عن الوزارة وتعزيز صالحياهتا وسلطتها يف متثيل اجملت
متكينها من اآلليات الضرورية  والدفاع عن احلق العام من خالل

ألداء مهامها بوضع موارد مالية وبشرية وتقنية مستقلة، وأنمل يف 
الفريق احلركي أن تتم ترمجة هذا املشروع وفق املستجدات 

ل الدستورية واإلرادة امللكية املعرب عنها يف ظهري تعيني السيد الوكي
 .العام حملكمة النقض

ملقتضيات الدستورية اجلديدة السيد الرئيس، لقد عملت ا   
ابالرتقاء ابلقضاء من وظيفة إىل سلطة دستورية مستقلة إىل جانب 
السلطتني التنفيذية والتشريعية يف إطار توازن السلط وتكاملها 
وتعاوهنا حيث أن استقالل السلطة القضائية عن السلطتني 
التشريعية والتنفيذية أييت يف صدارة األولوايت واالنشغاالت 

لوطنية، ومن القضااي اليت اندت هبا خمتلف اهليئات النقابية ا
واحلقوقية والسياسية ابعتبارها الضمانة الفعلية واألساسية لتدعيم 

 .أسس دولة احلق والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان

إننا أمام مشروع جاء ليواكب مرحلة استقالل النيابة العامة عن    
صالح ية تتجلى يف حتقيق وتفعيل اإلوزارة العدل يف حلظة أساس

من ابعتباره عمادا لأل الشامل والطموح والعميق ملنظومة العدالة
القضائي والضمانة األساسية والفعلية لتدعيم أسس دولة احلق 
والقانون وترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان وختليق احلياة العامة 

يوية بني نيف إطار العالقة الب لالستثماروحتفيز املناخ املالئم 
 .استقالل القضاء ونزاهته

أتسيسا على ما سبق فإننا يف الفريق احلركي نسجل تفاعلنا     
اإلجيايب مع هذا املشروع الذي نعتربه إضافة متقدمة يف جمال 

إصالح منظومة العدالة ببالدان آملني أن تعمل احلكومة على 
مقر يليق و  اإلسراع يف توفري اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة

ابلنيابة العامة من أجل القيام مبهامها يف أحسن الظروف، مبا 
الفعلي جلميع مكوانهتا من أجل حماربة اجلرمية  االخنراطيضمن 

ومحاية النظام العام والعمل على صيانته وصون حقوق وحرايت 
 .املواطنني واملواطنات

انوين قوإذ كنا يف الفريق احلركي نؤكد على أمهية اجلانب ال   
والتشريعي يف إصالح منظومة العدالة، فإننا نؤكد كذلك على أن 

ه وال إىل خمتلف حلقات االلتفافمشولية هذا اإلصالح تقتضي 
سيما العنصر البشري من قضاء ومساعدين للقضاة الذين 
يشكلون األداة األوىل لتفعيل هذه اإلصالحات، مبا يف ذلك 

 سائل العمل ورفع منسوباجلانب املادي وفضاءات اإلشتغال وو 
 .التخليق داخل هذا اجلهاز

كما نرجو يف األخري أبن تتم املصادقة على هذا القانون يف    
هذه الدورة التشريعية إمتثاال للتعليمات امللكية السامية اليت 

لتتم عملية  2182يونيو  21أصدرها ابجمللس الوزاري بتاريخ 
لته، ما أمر بذلك جالتسليم السلط قبل شهر أكتوبر املقبل، ك

لتشرع رائسة النيابة العامة يف مباشرة مهامها وصالحياهتا مبا 
يضمن احلفاظ على النظام العام وصون احلقوق واحلرايت 
األساسية للمواطنات واملواطنني، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

  :السيد الرئيس

نائبة مينة ي السيدة الالفريق اإلشرتاك ابسمشكرا للسيدة النائبة، 
 .الطاليب

 :النائبة السيدة مينة الطاليب

 السيد رئيس اجمللس
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 السيد الوزير

 السيدات والسادة النواب احملرتمني

ية مبجلس النواب من خالل مواقفه التارخي االشرتاكيإن الفريق    
اهلادفة إىل خلق سلطة قضائية مستقلة وترسيخ مكانتها ضمن 

ة األخرى، ال ميكنه بدءا إال أن يذكر ابملبادئ املؤسسات الدستوري
الكربى اليت كان عنصرا حموراي يف مشروعنا أو كانت عنصرا حموراي 

 .يف مشروعنا اإلصالحي

لقد كانت قناعتنا املبنية على أساس إقامة صرح دولة احلق    
والقانون والدميقراطية احلقة قائمة على وجود سلطة قضائية 

خبصوص  8992يونيو  89ن ذلك منذ مذكرة مستقلة، فدافعنا ع
تعديل الدستور واضعني على رأس مطالبنا ضمان استقالل القضاء 
بصفة فعلية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتقيق 
إصالح شامل للنظام القضائي يصون حرمة القضاة و يضمن هلم 

جبها واب طالعضاالاحلصانة الكافية وميكن السلطة القضائية من 
يف محاية حقوق وحرايت املواطنات واملواطنني وفرض سلطة 
القانون وحتقيق مبدأ املساواة أمامه وهو ما أعدان التأكيد عليه يف 

املرفوعة رفقة حلفائنا يف الكتلة  8992أبريل ل 24مذكرة 
 إىل صاحب اجلاللة احلسن الثاين رمحه هللا، وقد الدميقراطية آنذاك

الحقة من إصالحات دستورية وسياسية من أنصفتنا التطورات ال
، وبشكل متطابق 2188خالل تكريس هذا املبدأ يف دستور 

لتطلعاتنا و للمذكرة اليت رفعناها آنذاك إىل اللجنة امللكية 
 .ملراجعة الدستور االستشارية

فاستقالل السلطة القضائية أصبح شأان مؤطرا مبقتضيات    
ى ا إال التعامل اإلجيايب مرة أخر دستورية متكاملة، ولن يكون أمامن

 مع القوانني التنظيمية اليت صدرت تنفيذا للدستور وعربان مرارا عن
اخنراطنا يف هذا الورش اإلصالحي الكبري، ومل يكن موقفنا هذا 

ة ة احملضة، ولكن أيضا وليد املمارسة العمليئيوليد املواقف املبد

تدبري القطاع  رتني شرفوامليدانية اليت تبلورت عرب منح حزبنا و مل
الوزاري املكلف ابلعدل، لقد كانت هذه التوطئة ضرورية لفهم 
عمق موقفنا من مشروع القانون التنظيمي املعروض للتصويت 

ية ، وحبكم انتماءان لألغلباالشرتاكياآلن، فنحن يف الفريق 
احلكومية، ال ميكن أن نكون ضد التوجهات الواردة به، فقد 

يه ش بلجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبا متلسامهنا يف النقا
علينا مسؤولياتنا النيابية، وحرصنا على احرتام الدستور والقوانني 

ئية أو القانونني التنظيميني املتعلقني ابجمللس األعلى للسلطة القضا
وابلنظام األساسي للقضاة وكذا بقرارات احملكمة الدستورية الواردة 

 .هبذا اخلصوص

د تكونت لدينا القناعة أبن عهدا قضائيا جديدا بدأ يشق لق   
 طريقه ببالدان يف إطار التوجيهات امللكية اليت ظلت لفرتة طويلة

 21إىل ورش إصالح منظومة العدالة منذ خطاب  االنتباهتثري 
أكتوبر  1مبناسبة ثورة امللك والشعب وخطاب  2119غشت 
بيعي،  لذا كان من الط، مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية 2181

كتتويج هلذا املنظور امللكي، متكني القطاع من حمور خاص ضمن 
التارخيي مبناسبة اإلعالن عن  2188مارس  9خطاب 

اإلصالحات الدستورية، وقد كان للتوجيهات امللكية الدور 
األساس يف إطالق دينامية إصالح منظومة العدالة اليت تّوجت 

 .ثاق الوطين إلصالح منظومة العدالةبعد حوار وطين إبصدار املي

قاللية نعترب أن أحد أهم مرتكزات است االشرتاكيإننا يف الفريق    
السلطة القضائية تتمثل يف متكني خمتلف مكوانته من وسائل 
العمل الالزمة، ويف هذا اإلطار، فإن انطالق هذه العملية ال ميكن 

 ة ابلشأنأن تتم إال بنقل صالحيات وزير العدل ذات الصل
القضائي إىل اجلهة اليت خصها الدستور بذلك، لذا فإنه ما دام 
أن قضاة النيابة العامة أصبحوا إىل جانب قضاة األحكام يشكلون 
هيئة واحدة، تسري عليهم نفس املقتضيات تطبيقا للدستور واملادة 

من القانون التنظيمي املتعلق ابلنظام األساسي للقضاة، وأنه مت  4
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من القانون التنظيمي  21النيابة العامة مبوجب املادة  وضع قضاة
السابق حتت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى حمكمة 
النقض، فإن مشروع القانون املعروض للتصويت نتيجة منطقية 
وتطبيق عملي لنصوص قانونية أعلى منه درجة، وتبعا لذلك 

يونيو  21خ بتاريوللتوجيه امللكي السامي مبجلس الوزراء املنعقد 
ع مشروع ينخرط إجيااب يف تفاعله م االشرتاكياألخري، فإن الفريق 

القانون ويعترب أن التعديالت التقنية وبعض التدقيقات املضافة 
للنص األصلي تدخل فقط يف إطار جتويد النص وتفادي أية 

 .أتويالت خاطئة له

لدى  كإن نقل اختصاصات وزير العدل إىل الوكيل العام للمل   
حمكمة النقض ليست عملية تقنية تستهدف تغيريا شكليا بقدر 
ما هي عملية مؤسساتية كربى تؤسس لتحول عميق تشهده بالدان 

ية مبنظومتنا القضائية إىل مصاف الدول الدميقراط االرتقاءيف أفق 
العريقة، والذي سيسمح لنا إبطالق دينامية مؤسساتية جديدة 

 بالدان على مسار دولة احلق والقانونتنضاف للرتاكمات األخرى ل

إن هذا التوجه السليم ال ميكن معه فتح اجملال ألية مزايدات، 
فاألمر يتعلق إبقامة صرح سلطة قضائية مستقلة قائمة إىل جانب 
السلطتني التشريعية والتنفيذية وقادرة على خلق توازانت جديدة 

ه ذبني خمتلف السلطات العمومية من جهة وبني جمموع ه
السلطات واملواطنات واملواطنني من جهة أخرى، كما يتطلب منا 
مجاعة تكثيف اجلهود لتحيني املنظومة القانونية لتصبح متالئمة 
مع كل هذه املستجدات ونعترب أنه على رأس هذه األولوايت 
حتيني قانون املسطرة اجلنائية نظرا ملا يتضمنه من إجراءات ومساطر 

ات ت املواطنات واملواطنني بفعل عمليقد تضيع مع حقوق وحراي
التأويل والتأويل املضاد، فقط لنعرب عن موقفنا السيد الرئيس، 
لذلك فإن الفريق االشرتاكي استنادا على كل ما سبق سيصوت 
إجيااب على هذا املشروع وكله أمل يف استكمال حتيني املنظومة 

سالم الالقانونية خاصة منها ذات الصلة ابلقضااي اجلنائية، و 
 .عليكم

 :السيد الرئيس

 االشرتاكيةو اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمشكرا للسيدة النائبة، 
 .السيدة النائبة فاطمة الزهراء برصات

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

، االشرتاكيةو اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمان أتدخل يشرفين أ   
املتعلق بنقل  44.82يف إطار املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 

اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل السيد الوكيل 
ة ابعتباره رئيسا للنيابة العامالعام للملك لدى حمكمة النقض 

 .بة العامةبسن قواعد لتنظيم رائسة النياو 

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير احملرتم،

اليوم وحنن نواصل التأسيس الستقالل القضاء يف هذه املرحلة    
االنتقالية احلامسة والفاصلة بني صدور القانونني التنظيميني 
املتعلقني على التوايل ابجمللس األعلى للسلطة القضائية والنظام 

ر سة النيابة العامة من وزياألساسي للقضاة وعالقتها بنقل رائ
العدل إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض، نستحضر 
بقوة املطلب الشعيب الذي انضلت من أجله مجيع القوى 
الدميقراطية احلية يف وطننا العزيز واليت حنن جزء منها، حيث عربت 
عن طموحاهتا وتطلعاهتا وهي تصوت يف فاتح يوليوز على دستور 

قضاء مستقل، مستقل عن السلطة التشريعية، مستقل  إىل 2188
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عن السلطة التنفيذية، يف إطار مبدأ فصل السلط وتعاوهنا وتوازهنا 
 .وربط املسؤولية ابحملاسبة

قيقة واليت الد االنتقاليةالسيد الرئيس، إن تدبري هذه املرحلة    
تفرض على اجلميع ضرورة التحلي مبزيد من احلنكة والقدرة على 

تشراف التغيريات العميقة اليت جيب أن تنتجها النصوص اس
دثتها التشريعية، لتحقيق التأطري اإلجيايب للتحوالت الكبرية اليت أح

 الوثيقة الدستورية وتفادي التأثريات السلبية الناجتة عن تفعيل
 .النصوص التشريعية على أرض الواقع

ن نوع مإن األمر يتطلب ضرورة التعامل مع هذه املرحلة ب   
التبصر واحلكمة وهو اهلاجس الذي حتكم فينا، فاملسألة ال تتعلق 
بنقل اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل السيد 
الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة 
العامة، فقد مت حسم هذا األمر يف القانونني التنظيميني، وصوتنا 

ابحرتام  الوالية التشريعية السابقة، بل يتعلق عليهما ابإلجياب يف
اليت أرست وثيقة الدستورية و اهلندسة املؤسساتية اليت أسست هلا ال

سلط فقط نعن أرست لثالث سلط فقط، وهي السلطة  ثلثال
ة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية العتبار أن النياب

 .قضائيةالعامة جزء هام ال يتجزأ من السلطة ال

 السيد الرئيس،

ننوه ابلعمل املهم واملنتج الذي قامت به جلنة العدل والتشريع    
وحقوق اإلنسان مبناسبة مناقشة ودراسة هذا املشروع، وهو عمل 

 ضائهاأع عربت من خالله هذه اللجنة على غ ى أفكارها ويقظة
وتشبثها إبنتاج نص تشريعي يف مستوى تطلعات املواطنات 

 وكافة الفاعلني، يساهم يف اإلصالح العميق ملنظومة واملواطنني
العدالة يف بالدان على أساس استقالل السلطة القضائية، من أجل 
ضمان دولة احلق والقانون، تضمن للمتقاضني واملتقاضيات 
حماكمة عادلة علما أن القضاة هم املكلفون حبماية احلقوق 

يق يف إطار تطب واحلرايت واألمن القضائي لألفراد واجلماعات
 .القانون

إن التعديالت اليت تقدمت هبا اجملموعة النيابية للتقدم    
ية يف إطار األغلبية مبنية على مرجعية دستورية وقانون واالشرتاكية

واضحة يؤكدها منطوق الوثيقة الدستورية واملادة اخلامسة من 
القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، واليت 

املايل  واالستقالل االعتباريةت هذا اجمللس فقط الشخصية منح
واإلداري وكل ما يتبع ذلك من نتائج، فتمكني وكيل امللك لدى 
حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من البنيات اإلدارية 
والوسائل البشرية واملالية والعقارية ونقل األرشيف أمر ال جدال 

ائل ب أن يتبع ابلتأكيد نقل وسجي االختصاصاتفيه، ألن نقل 
ممارستها، لكن ابعتبارها مكوان من مكوانت اجمللس األعلى 

ملايل ا االستقاللللسلطة القضائية وليس سلطة مستقلة هلا 
واإلداري، علما أن موقفنا كان مؤطرا ابلوثيقة الدستورية 

 .والقانونيني التنظيميني

 

 السيد الرئيس،

على تفاعله اإلجيايب مع بعض نشكر السيد وزير العدل    
ة التعديالت اليت نعتربها يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكي

جزئية وتقنية إالّ أنه كان بودان أن يتم التفاعل مع تعديالت أخرى 
تقدمنا هبا اعتربانها جوهرية، ونتفهم اهلواجس والتخوفات اليت 

مة جمددا كو حتكمت يف تعاطي احلكومة مع تعديالتنا وندعو احل
إىل التعامل إجيابيا مع تعديالت الفرق واجملموعة النيابية من أجل 
مواصلة التأسيس حلوار مؤسسايت انجع ومنتج بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية إلنتاج نصوص قانونية ترقى إىل مستوى 

 .تطلعات املواطنات واملواطنني وخمتلف الفاعلني
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 م التزامنا السياسي داخل األغلبيةوأخريا السيد الوزير وحبك   
سنصوت داخل اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية  ،احلكومية

على هاذ مشروع القانون الذي بني أيدينا ابإلجياب، والسالم 
 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، منر السيدات والسادة إىل عملية التصويت 
لنا أبول تعديل من طرف فريق األصالة واملعاصرة حول عنوان توص

 .الكلمة ألحد مقدمي التعديلمشروع القانون، 

 مالكة خليل:  النائبة السيدة

 السيد الرئيس،

واملعاصرة كيتقدم تعديل على مستوى العنوان فريق األصالة    
يتعلق  44.82وذلك ابقرتاح ما يلي: مشروع قانون رقم 

ئيس النيابة العامة وحذف الباقي، ومرتكزين يف ابختصاصات ر 
ذلك أن مشروع القانون ينصب ابألساس على مهام 
واختصاصات رئيس النيابة العامة دون جهاز النيابة العامة الذي 
أنمل أن تتقدم احلكومة مبشروع يتناول اجلهاز يف مشوليته وبرمته، 

 .شكرا

  :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 .شكرا السيد الرئيس، التعديل غري مقبول شكرا      

 :السيد الرئيس

أعرض هذا التعديل للتصويت املوافقون؟.. غادي جنّمعو هاذ 
 الشي يف النقطة األخرية املتعلقة بتفسري التصويت سيكون أجنع،

كلمة السيكون سياسيا أجنع إذا أردت أان هذا اقرتاح.. وستأخذ 

من أجل التفسري كذلك، تفضل تفضل السيد النائب، له الكلمة 
 .تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

حنن يف اجللسة العامة، واجللسة العامة هي اللي كتختار رقابة       
احملكمة الدستورية، فلهذا من العناصر اللي ميكن غدا يثريها، محاية 

 اين الرأي املؤيد والرأي املعارضللقانون، فاحنا رجاالت قانون، ك
يف احلقيقة ما عندانش الرأي املؤيد والرأي املعارض يف كلشي 

 .ولكن غري حنتارمو املسطرة فقط

 :السيد الرئيس

 ..تفضل تفضل السيد النائب      

 :طيب أعرض هذا التعديل للتصويت

 35املوافقون: 

 061املعارضون: 

 92: املمتنعون

للتصويت كما صادقت عليه  قانونعنوان مشروع ال أعرض
لى متت املصادقة ع اللجنة املوافقون؟ املعارضون؟ املمتنعون؟

 .عنوان مشروع القانون كما صادقت عليه اللجنة

ورد بشأهنا  8اجلانب أو احملور املتعلق ابألحكام العامة املادة 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الكلمة ألحد تعديل من 

 .تعديلمقدمي ال

 عمر عباسي: النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

نقرتح إضافة فقرة جديدة يف املادة األوىل وهي التالية جيب       
 االلتزامو قضاة النيابة العامة تطبيق القانون يف مجيع األحوال على 
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ابلتعليمات الكتابية القانونية الصادرة على الوكيل العام للملك 
ته رئيسا للنيابة العامة وذلك لعدة لدى حمكمة النقض بصف

 881تربيرات يبقى أبرزها إدماج املقتضيات الواردة يف الفصل 
من الدستور يف هذا املشروع القانون الذي نعترب أبنه بعيد إىل حد  
كبري على مقتضيات القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى 

ام األساسي ظللسلطة القضائية والقانون التنظيمي املتعلق ابلن
 .للقضاة شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للحكومة السيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

ال ميكن قبول هذا التعديل ألن مكانه الطبيعي هو قانون       
على أن من بني مهام  42املسطرة اجلنائية اليت نصت يف املادة 

على أن النيابة  41مة تطبيق القانون كما تنص املادة النيابة العا
العامة تقدم ملتمسات كتابية طبقا للتعليمات اليت تتلقاها، وضع 
هذه التعليمات اليت حددها الدستور والقانون التنظيمي هذا 
القانون حدد أيضا طبيعة التعليمات اليت يوجهها الوكيل العام 

 .األخرية وشكرارئيس النيابة العامة إىل قضاة هذه 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد معارضي التعديل، أحد       
 .مؤيدي التعديل

  :أعرض هذا التعديل للتصويت

 29املوافقون: 

 061املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0املادة  أعرض

   061املوافقون : 

 35املعارضون: 

 92متنعون: امل

 .كما صادقت عليها اللجنة  0متت املصادقة على املادة 

 .املتعلقة ابختصاصات رائسة النيابة العامة 2منر إىل املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادة  أعرض
242 

 .كما صادقت عليها اللجنة  9إذن صادق اجمللس على املادة 

من الفريق األصالة واملعاصرة، الكلمة  ورد بشأهنا تعديل 4املادة 
ألحد .... شكرا للسيد النائب. إذن ما فيها ال معارض وال 
مؤيد. ما كاين معارض اللي ابغي ايخذ الكلمة، وال مؤيد من 

 .طرف السيدات والسادة النواب؟ صايف طيب، للتأكيد فقط

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 5املادة  أعرض

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92املمتنعون: 

كما صادقت   5متت املصادقة من طرف اجمللس على املادة 
 .عليها اللجنة

خاصة بتنظيم رائسة النيابة العامة، ورد بشأهنا تعديالن  3املادة 
األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد السيدات والسادة من فريق 

 .النواب

 :وهايبالالنائبة السيدة زهور 
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 ،يد الرئيسشكرا الس

اقرتح فريق األصالة املعاصرة حذف هذه الفقرة مالءمة مع       
التعديالت السابقة وحفاظا على وحدة السلطة القضائية، وجلعل 

 .هذه االختصاصات حمددة واتبعة للحكومة شكرا

 :السيد الرئيس

 .الكلمة للسيد الوزير      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 ،شكرا السيد الرئيس

إذن هاذ التعديل ال ميكن للحكومة القبول به، أود فقط       
إخطار اجمللس مبا يعرفه. ابدر اجمللس إىل طلب الرأي اإلستشاري 
للمجلس األعلى للسلطة القضائية، والسيدات والسادة النواب 
على علم ابلرأي اإلجيايب للمجلس يف مدى مطابقة مقتضيات 

 .وللدستور. شكرا السيد الرئيسهذا القانون للقانون التنظيمي 

 

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل األول للتصويت

 35املوافقون: 

 061املعارضون: 

 92املمتنعون: 

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 35املوافقون: 

 061املعارضون: 

 92املمتنعون: 

تعديالت من الفريق االستقاليل  3يف نفس املادة ورد بشأهنا  
والتعادلية، الكلمة ألحد السيدات والسادة من الفريق  للوحدة

 .االستقاليل

 :النائب السيد عمر عباسي

 شكرا السيد الرئيس،

الفقرة األوىل التعديل الذي نقرتح هو بدل قرار  3يف املادة    
يعده الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض ويعرضه على أتشرية 

جب النظام ، نقرتح يتم حتديد مبو السلطة احلكومية املكلفة ابملالية
الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، ومرد هذا التعديل 
هو القراءة اليت ندافع عنها للقانون التنظيمي املتعلق ابجمللس 
األعلى للسلطة القضائية والذي ال يستشف فيه يعين خلق 
مؤسسة جديدة خارج مؤسسة اجمللس األعلى للسلطة القضائية، 

 أبن البنيات اإلدارية املشار إليها يف مشروع القانون مكاهنا نعترب
الطبيعي هو النظام الداخلي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، 

من القانون التنظيمي السالف  11وفقا لقراءتنا وملضمون املادة 
 .الذكر

السيد الرئيس، هذا التعديل يندرج أيضا ضمن أتكيدان على    
لإلشارة  11ب املشرع الدستوري يف املادة أنه عندما يعين ذه

للنظام الداخلي أفرده مبسطرة خاصة وهو األمر الذي ال ينسحب 
على قرار السيد الوكيل العام للملك، ومادام السيد الوزير أشار 
إىل اآلراء االستشارية، نشري إىل أنه يف الرأي االستشاري الذي 

هذا الرأي  ند السابع منأبداه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف الب
ذهب وأكد على أنه منح وهذه أتيت يف تعديالت حىت من بعد، 
ولكن منح الوكيل العام للملك يعين مهمة أو اآلمر ابلصرف 
يستلزم وضع آليات حملاسبته وهو األمر الذي دافعنا عنه منذ 
البداية على أنه النيابة العامة ليست مؤسسة منفصلة، ولكنها بنية 

من مكوانت اجمللس األعلى للسلطة القضائية الذي  أو مكون
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أكد اجمللس الدستوري يف العديد من قراراته على أن القضاء موحد 
 .يف بالدان، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير ابسم احلكومة

 :السيد حممد أوجار، وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

قبول، ألنه ال ميكن للنظام الداخلي للمجلس التعديل غري م   
أن يستوعب تنظيم رائسة النيابة العامة، ألن النيابة العامة سلطة 

وإن   882و881منفصلة عن اجمللس مبقتضى الدستور يف مادتيه 
كانت اتبعة للسلطة القضائية، القانون التنظيمي للمجلس حيدد 

لس، وليس هام اجملمكوانت النظام الداخلي للمجلس اليت تتعلق مب
 .من بني مهامها تسيري النيابة العامة، شكرا

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، لكم الكلمة السيد النائب إذا أردمت كمعارض  
 .كمؤيد، تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 882إيال امسحيت السيد الرئيس، السيد الوزير، املادة الدستورية 
بسبب ..........ليها واضحة هناك وحدة القضاء، وتعطىوما ي

وحدة القضاء، أصبحنا اآلن كنقولوا أبن حنا األستاذ الرميد منني  
كان وزير العدل يف احلكومة السابقة ما كانوش فهمو عاد فهمنا 
دااب حنااي أنه الوحدة اللي كنتكلموا عليها ما كانتش حاضرة 

وحدة، ام القانوين دايلنا على الحاضرة التجزيء، بينما بنينا النظ
بقدرة قادر خرجنا شي حاجة شي عجب، وقلنا ال راه ما كايناش 
الوحدة كاينة كذا، كذا حيث ما كاينش الوحدة الش استندتو 

عليها يف وضع القانون التنظيمي اللي كان فوق القانون اللي  
كنعاجلوه اآلن، كذلك بغيت نقول لك هذا التقرير اللي تكلم 

اجمللس األعلى للسلطة القضائية تكلم حول هاذ املوضوع، حول 
ما فيه وال إشارة إمىت اجتمع هاد اجمللس وفني، مع ى شكون دار 
هاد التقريرالرئيس، راه موقع من طرف الرئيس، أما اجمللس ما 

اللي كيعني جاللة  3عنديش هنا ما يفيد أبن اجمللس انعقد، دوك 
 .نا، شكراامللك موحالش واش عطاو رأيهم ه

 :السيد الرئيس

هل هناك من يريد التدخل من املؤيدين أو من املعارضني، سي 
 العباسي هذا التعديل األول اللي تقدمت به وال التعديالت األربع

 .هذا التعديل األول 3هذا األول هذا، من املادة 

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 29املوافقون: 

 061املعارضون: 

 أحد املمتنعون: ال

التعديل الثاين السي العباسي التعديل الثاين، دائما يف إطار 
 .3 املادة

 :النائب السيد عمر عباسي

ما دام احلكومة مع كامل األسف رفضت التعديل السابق، ..   
فإننا نعترب أنه ال موجب لتقدمي هذا التعديل يف التصور الذي 

بق بسطها يت سقدمناه هلذا املشروع، والذي ينبين على الفكرة ال
وهي التالية: " إن القراءة اليت نقدمها للقانون التنظيمي للمجلس 
األعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي للنظام األساسي 
للقضاة ال تسمح خبلق مؤسسة جديدة مبؤسسات النيابة العامة". 

ا يف ونعترب أبنه القراءة الدقيقة للقانونني التنظيميني تسعف موقفن
بار النيابة العامة مؤسسة ضمن مؤسسات يعين جزء من اجمللس اعت
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األعلى للسلطة القضائية وهذه القراءة مبنية على قراءة دقيقة 
ة للقانونني التنظيميني على ضوء قرارات اجمللس الدستوري يف الوالي

 .التشريعية السابقة

لذلك السيد الرئيس لقد دافعنا مطوال عن هذه القراءة الدقيقة    
ونبهنا احلكومة إىل أنه مبدأ احرتام تراتبية القواعد القانونية الواضح 
يف الدستور كان يفرض عليها اإلتيان بتعديالت على القانونني 
التنظيميني عوض هذا املشروع القانون الذي نعتربه منايف يف عدة 
جوانب منه للقوانني التنظيمية اليت تعترب بطبيعة احلال جزء من 

تداد له، لكل هذه اإلعتبارات السيد الرئيس وألن الدستور وام
تصوران ينبين نسقي، تعديالتنا نسقية ومادامت احلكومة يعين 
دفعت برفض التعديل السابق، فإننا نسحب هذا التعديل 
ونسحب ابقي التعديالت اليت قدمناها على هذا املشروع مؤكدين 

وانب منه جعلى موقفنا الثابت أبنه مشروع هذا القانون يف عدة 
خمالف للقانونني التنظيميني، واآلراء اإلستشارية اليت قدمت من 
طرف مؤسسات دستورية حنرتمها ولكنها غري ملزمة وحنن خمتلفون 
مع جزء كبري مما ذهبت إليه ألن ما ذهبت إليه ال ميس الفكرة 
اجلوهرية واألطروحة األساسية اليت دافعت عنها العديد من 

مبدأ  لفرق النيابية لألمانة واليت تعترب أبنهاألصوات من خمتلف ا
ربط املسؤولية ابحملاسبة الذي أكده اجمللس الدستوري مبناسبة 
فحصه للقانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية الذي 
اعترب أبنه الوكيل العام لدى حمكمة النقض بصفته رئيس النيابة 

ة القضائية، ابإلضاف العامة مسؤول أمام اجمللس األعلى للسلطة
إىل مسؤوليته أمام جاللة امللك لكل هذه اإلعتبارات، السيد 
الرئيس، نؤكد ونعلن سحبنا هلذا التعديل وللتعديالت الالحقة، 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 شكرا، هل هناك من متدخل؟

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92متنعون: امل

 .كما صادقت عليها اللجنة  3صادق اجمللس على املادة 

بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة ورد  1املادة 
 .النائبة

 موىن اشريط: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

إبسم فريق األصالة واملعاصرة نقرتح تعديل الفقرة األوىل من    
 امةاملرصودة لرائسة النيابة الع االعتماداتوذلك بتسجيل  1املادة 

ضمن ميزانية اجمللس األعلى للسلطة القضائية عوض امليزانية العامة 
مع  اوانسجامللدولة، وذلك حفاظا على وحدة السلطة القضائية 

من القانون التنظيمي املتعلق ابجمللس األعلى  22مقتضيات املادة 
هبذا  قي املقرتحات املقدمةللسلطة القضائية، وأيضا مالءمة مع اب

 .اخلصوص وشكرا

 :الرئيسالسيد 

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير إبسم احلكومة

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

إذن هذا تعديل غري مقبول ال ميكن للمجلس األعلى للسلطة 
القضائية أن يتوفر على ميزانية لتدبري أمور ليست من اختصاصه 

 .تسيري واإلشراف على النيابة العامةلل

 :الرئيسالسيد 
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 .هل من متدخل ؟ السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

يف إطار القانون املنظم للقانون التنظيمي للسلطة القضائية  
كان املبدأ السيد النقيب كان املبدأ هو أن السلطة القضائية  

اف املنتدب حتت إشر  كوحدة قضائية هلا رأس واحد وهو الرئيس
جاللة امللك كرئيس وله ميزانية را هو هذا السبب ابش جابو 
القانون ما داروهاش يف إطار مرسوم، ألنه ما ميكنش مبراسيم يديرو 

ة ميزاني آمر ابلصرف يدير واحد جمموعة نتاع األمور ويديرو
خاصها أتمن ميزانية الدولة خص ميشيو ايخذوها من عند اجمللس 

لسلطة القضائية، جاو دارو هاذ القانون ابش يعطيو آمر األعلى ل
ابلصرف يعطيوه ميزانية عالش غادي يعطيوه ميزانية هو عندو 

سنة كتمشي بنفس  21موظفني الدولة ؟ والنيابة العامة هاذي 
سنة والنيابة العامة كاينة ما عندهاش ميزانية  21امليزانية، هاذي 

الفلوس، هاذ القضية دايل اليوم عاد ابنت لنا أهنا خاصينها 
رو بيهم؟ يديل عطيو الفلوس وهاذ الفلوس آش غداي االستقاللية

واش غادي يسريو هبم ليسانس واملوظفني كانوا خيرجوهم لرئيس 
اجمللس األعلى للسلطة القضائية، ألنه املوظفني تتخلصهم الدولة 

على يف إطار امليزانية العامة، املصاريف حتددها يف إطار الرئيس األ
رئيس القضاة كلهم سواء  تتسريو ابعتبار جمللس السلطة القضائية،

النيابة العامة أو املوضوع، جينا حىت اليوم عاد تنقولوراه النيابة 
العامة ما عندهاش فلوس، هلذا أان أعتقد أبنه الفلوس هو املشكل 
دايلنا احنا كنواب كنراقبو الفلوس دايل األمة، اللي كيخلصو 

ة راقبو فلوسهم فني كيمشيو، داب خصنا نراقبو السلطالضرائب كن
القضائية ونراقبو اجمللس بغينا نشريو السيارة هاذو يشريو السيارة 
بوحدهم وهاذو يشريو السيارة بوحدهم، غيديرو مهام هاذو يديرو 
مهام بوحدهم وهاذو يديرو مهام بوحدهم، ماشي أنه جنمعها ابش 

غا احنا اش ترشيد النفقات اللي بنديرو هبا ترشيد النفقات، ما بق
غادي حنلو ليه حساب وغنديروه آبمر ابلصرف، كان انئب عام 

وزارات أخرين،  .... وغداّ غادي خنرجو شي عجب أخر منشيو
وخنّرجو يف آوامر الصرف، غنمشيو يف هاذ االجتاه راه ما بقى ال 

ولة دترشيد وال ضبط امليزانية دايل الدولة، كاين تشتيث ميزانية ال
 .ماشي التوحيد دايهلا، شكرا

  :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

 35املوافقون: 

 061املعارضون: 

 92املمتنعون: 

الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية سحب كما مت اإلخبار عن 
 .ذلك كل التعديالت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92املمتنعون: 

كما صادقت عليها اللجنة، املادة   1صادق اجمللس على املادة    
مت سحب تعديل من طرف الفريق االستقاليل للوحدة  2

 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: 2والتعادلية، أعرض املادة 

 061املوافقون : 

 35املعارضون : 

 92املمتنعون : 

كما صادقت عليها اللجنة، املادة   2على املادة صادق اجمللس    
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد  2

 .مقدمي التعديل
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 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

هاذ التعديل اللي جبنا وهو يكون حماسب عمومي ألن أي    
واحد تيكون آمر ابلصرف تيكون حماسب ترياقبو من طرف وزارة 

ملالية، داب سحبناه آش غنعدو هاذ احملاسب غنديروه ملن؟ داب ا
ادي غ سحبناه ما دام سحبناه تيبقي ما بقى مربر راه احملاسب

يكون بقوة القانون ألنه آمر ابلصرف، غادي يكون عندو 
احملاسب، حنا ما بغيناش، حيدان احملاسب ألن كنا غنحيدو، ال، 

 ر ابلصرف، غادي تبقىصفة اآلمر ابلصرف، إذا ما بقات ال آم
 .لو احملاسب، إذا كنسحبوا هاذ التعديل

 :السيد الرئيس

ورد بشأهنا تعديل من  2شكرا للسيد النائب السي وهيب، املادة 
 .فريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، مت سحب التعديل

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 061املوافقون:

 35املعارضون: 

 92متنعون:امل

 .، كما صادقت عليها اللجنة2صادق اجمللس على املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة  1املادة 
 .ألحد مقدمي التعديل، السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

نعم السيد الرئيس، هذا التعديل مرتبط ابلكتمان ما بعد القيام 
نت تيكون يف واحد الوظيفة كيخرج منها، ألنه ابلوظيفة، حي

النيابة العامة كلها أسرار، عمل النيابة العامة هو السر املهين، 
وجبنا هاد التعديل قلنا أبنه ما بعد ما كينتهي من وظيفتو كيمشي 
للتقاعد أو يعزل خصو يبقى ملتزم بداك كتمان السر املهين ألنه 

نص لنا أبنه النص اجلنائي وال فيه أسرار الناس، السي الوزير أكد
اللي كاين يف القانون اجلنائي والنص اللي كاين يف قانون الوظيفة 

 .العمومية كايف، لذاك كنسحبو هاذ التعديل، شكرا

 :السيد الرئيس

للتصويت كما  1شكرا السيد النائب السي وهيب، أعرض املادة 
 :صادقت عليها اللجنة

 061املوافقون:

 35املعارضون:

 92متنعون:امل

 .كما صادقت عليها اللجنة  1صادق اجمللس على املادة 

للتصويت، كما صادقت عليها  9األحكام اخلتامية، أعرض املادة 
 :اللجنة

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  9صادق اجمللس على املادة 

 :اللجنةللتصويت، كما صادقت عليها  81أعرض املادة 

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92املمتنعون: 

صادق اجمللس، ايك ما كاين شي واحد انقص هو السي عدي، 
 .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 
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أعرض مشروع القانون برمته للتصويت، كما صادقت عليه 
 :اللجنة

 061املوافقون: 

 35املعارضون: 

 92املمتنعون: 

يتعلق  55.03مشروع قانون رقم جملس النواب علىادق ص   
بنقل اختصاصات السلطة احلكومية املكلفة ابلعدل إىل الوكيل 
العام للملك لدى حمكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن 
قواعد تنظيم رائسة النيابة العامة. شكرا للسيد الوزير، شكرا 

 .السيدات والسادة النواب

، نعم، تعطيوه الكلمة، ال 19.81مشروع قانون رقم  منر إىل    
برتكيز  .ولكن الرجوع إىل القاعدة، تفضل السيد النائب، تفضل

 .شديد إذا مسحت

 

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

أان بغيت نشكر فريق األصالة املعاصرة على موقفه التارخيي    
ن ع وسيسجل التاريخ أن احلكومة رغم أهنا يف خطر وأأتسف

يف حلظة اترخيية وكنت أمت ى أن يكون هناك موقف فيه  االمتناع
حس وطين يدافع عن احلقوق واحلرايت، أشكركم مرة أخرى 

 .زمالئي النواب وعليكم أن تفتخروا هبذا اليوم، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، منر كما أشرت، تفضلوا السي العباسي تفضل

 :النائب السيد عمر عباسي

حلقيقة كنا نعتقد أن ما أسلفناه يغين على تفسري هو يف ا   
التصويت، ولكن ما أثري يقتضي التأكيد على أنه موقف الفريق 

ة، للوحدة والتعادلية موقف يكتسي الكثري من املسؤولي االستقاليل
 الحرتاماأوال يرتبط املشروع بسلطة دستورية نكن هلا الكثري من 

ؤسسة رب أبنه من واجب املوالتقدير هي السلطة القضائية، ونعت
لطة التشريعية يعين الدفع حنو ترسانة تشريعية قوية تتمتع هبا الس

القضائية، ولكن امتنعنا عن التصويت ألنه يف تقديران جمموعة من 
املقتضيات الواردة فيه ال تتطابق مع القانونني التنظيميني وهذه 

الكثري من  ىمناسبة يف احلقيقة ال تفوتنا لنعرب للسيد الوزير عل
التقدير على جتاوبه، على سعة صدره، على تفاعله، والذي ما 
من شك على أنه هذا التعاون سيتطور للنصوص الالحقة 
وسيمكن الربملان واحلكومة من جهة من تطوير ترسانة تشريعية 

 .ذات الصلة ابلسلطة القضائية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب عباسي، السيد الوزير

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 شكرا السيد الرئيس،

أود أن أعرب للسيدات والسادة النواب عن عميق الشكر    
 تشاراتاالسلتجاوهبم وأستغل هذا التعقيب ألؤكد أنه بعد كل 

اليت متت مببادرة من احلكومة أو مببادرة من اللجنة، مشروع القانون 
 881ملادتني وروح الدستور االذي تفضلتم ابملصادقة عليه يتطابق 

وروح القوانني التنظيمية، هذه حلظة مؤثرة يف مسار بالدان  882و
مع اعتزازي بكل املالحظات اليت تقدمت واحلكومة ستتقدم يف 
الدورة اخلريفية إن شاء هللا كما التزمت مبشروع قانون املسطرة 

 ياجلنائية الذي سينظم مشروع قانون املسطرة املدنية أيضا لك
نتداول مجيعا يف اختصاصات النيابة العامة ما صادقتم عليه هو 

ىل من وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة إ الختصاصاتنقل 
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السيد الوكيل العام بصفته اجلديدة، أشكر لكم تعاونكم، والسالم 
 .عليكم

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الرئيس   

 :)ة نظام)نقط النائب السيد عبد هللا بووانو

خلطأ الدولية كان وقع واحد ا االتفاقياتالسيد الرئيس، أان يف    
صغري جدا بغيت نداركوا اآلن، يف كل اتفاقية ترد يف إطار مادة 
فريدة، فكنصوتوا على املادة مث على النص، واغتنمتها فرصة ألنه 
اعطيتم تعقيب السيد الوزير بينما تفسري التصويت هو خاص 

 .ادة النوابابلسيدات والس

 :السيد الرئيس

 .أان أعلم ذلك

 : النائب السيد عبد هللا بووانو

 ..غري النظام الداخلي راه فوقنا مجيعا السيد الرئيس

 

 :السيد الرئيس

أان معك كما يقال القانون فوق العدل، إذا مسحتم هناك 
تغيري فيما خيص جدولة القوانني، السيدة الوزيرة هلا إكراه مرتبط 

راءته ق القانون يفاملهنية، فسأقدم لكم مشروع  اهتاابلتزام
لتضامن ااملتعلق ابلتعاونيات، السيد الوزير يف إطار  الثانية

 . احلكومي ما كاين مشكل، تفضلي السيدة الوزيرة

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
كلفة ملاجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ا

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني،

 أوال، شكرا السيد الرئيس على هذا التفهم يف تعديل الربجمة،

 السادة النواب، ،السيدات النائبات

يسعدين ويشرفين أن أتقدم أمام جملسكم املوقر مبشروع القانون    
املتعلق  882.82قضي بتغيري القانون رقم ي 23.82رقم 

ابلتعاونيات، بعد أن متت املصادقة عليه ابإلمجاع من طرف جلنة 
يوليو  82احملرتمة املنعقدة بتاريخ  االقتصاديةاملالية والتنمية 

، كما يشرفين أن أتقدم ببالغ شكري وتقديري جمللسكم 2182
ىل دين إحلسن تفاعلكم اجتاه هذا املشروع الذي نسعى جاه

تظارات ناللإخراجه إىل حيز الوجود يف اآلجال املالئمة، تلبية 
امللحة للعاملني ابلقطاع التعاوين خصوصا منهم املنخرطون 

املتعلق  882.82ابلتعاونيات القائمة قبل صدور القانون 
 .ابلتعاونيات

املتعلق ابلتعاونيات  882.82وجدير ابلتذكري أن القانون رقم    
غاه من خالل األعداد اهلامة من املشاريع التعاونية قد حقق مبت

احملدثة من قبل حاملي املشاريع التعاونية، حيث بلغ عدد الطلبات 
املصادقة على التسمية املسلمة من طرف مكتب تنمية التعاون ما 

ألف طلب منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ،  88يزيد على 
 يكلة القطاع التعاوينالشيء الذي يؤكد مسامهته يف إعادة ه

وإعادة اإلعتبار للمقاولة التعاونية عرب املقتضيات القانونية اليت 
 :تضمنها واليت تكتسي أمهية ابلغة أذكر ببعضها ابختصار شديد

إحداث سجل عمومي خاص ابلتعاونيات وما جنم عنه من  -
تبسيط مسطرة التأسيس وتقوية الشفافية بضمان مصداقية واثئق 

 ت؛التعاونيا

دعم احلكامة اجليدة داخل التعاونية إبرساء قواعد هيكلة  -
جديدة لطرق اشتغال خمتلف أجهزة التعاونية لتحسني فعاليتها 

 وكفاءهتا ابلنظر لعدد منخرطي التعاونية ورقم معاملتها؛
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فتح اجملال أمام التعاونيات للتعامل خارج مبدأ التعامل احلصري  -
االت تمكني التعاونيات يف احلبنسب معينة وآبليات مضبوطة ل

االستثنائية من جتاوز الصعوابت والعراقيل اليت حتد من تطوير 
أنشطتها، وابلتايل حتسني مناخ األعمال ابلنسبة للمقاولة 

 ..التعاونية

 :السيد الرئيس

 ..السيد النائب السي وهيب من فضلك

 السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

منح املتعاونني الراغبني يف العمل يف إطار اإلقتصاد احلر إمكانية  -
 .حتويل تعاونيتهم إىل شركة

عمد  ،ويف مقابل ذلك وتبعا ملبدأ ربط املسؤولية ابحملاسبة   
فني إىل تشديد العقوابت ابلنسبة للمتعاونني واملكل مشروع القانون

 .بتسيري التعاونية يف حالة خرقهم ملقتضيات هذا القانون

وحىت نبقى أوفياء لروح هذا النص، من جانب تبسيط املساطر    
ونزوال عند رغبة املتعاونني الذين نتوصل منهم بطلب من أجل 

كنوا من مل يتم إجياد حل لتسوية وضعيتهم القانونية، لكوهنم
مالءمة أنظمتهم األساسية مع مقتضيات القانون املذكور يف 

 ..811اآلجال القانونية حيث أن املادة 

 :السيد الرئيس

نستامعوا لبعضنا من فضلكم، نستامعوا لبعضنا السيدة الوزيرة 
تقدم عرض حول ملف اجتماعي واقتصادي مهم، وامسحوا يل 

 .وهلذا نستامعوا لبعضنانذكر هباد الطابع املهم دايله 

السيدة مجيلة املصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل 
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

 السيد الرئيس،

 السيدات النائبات، السادة النواب،

وض أمامكم، يرتكز فقط إن مشروع هذا القانون اليوم املعر    
من هذا القانون اليت حددت للتعاونيات  811على تعديل املادة 

واحتاداهتا القائمة أجل سنة ملالءمة أنظمتها األساسية، وذلك 
ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ وحيث أنه وقعت وقع 

 عدم كفاية ساهم يف التأخر يف صدور بعض النصوص التطبيقية مما
يعين املنصوص عليه يف القانون ملالءمة األنظمة األساسية  الوقت

هلذه التعاونيات مع القانون اجلديد، ونظرا للعدد الكبري من 
التعاونيات اليت توجد يف هذه الوضعية والبالغ عددها حوايل 

تعاونية، تزاول أنشطتها يف خمتلف القطاعات  82.111
ول تلكات وأصاإلنتاجية واخلدماتية، وهبدف احلفاظ على مم

التعاونيات واالحتادات املعنية، وإعطائها الفرصة من أجل تسوية 
وضعيتها اجتاه هذا القانون يف آجال وظروف مالئمة وتيسري سبل 

 23.82إجناز هذه العملية، فقد مت إعداد مشروع القانون رقم 
الفقرة الثانية والثالثة  811املعروض أمام أنظاركم لتعديل املادة 

املتعلق ابلتعاونيات متدد مبقتضاه  882.82انون رقم من الق
آجال مالءمة األنظمة األساسية للتعاونيات واالحتادات املذكورة 

، حىت نتمكن من بلوغ األهداف 2189دجنرب  48إىل غاية 
املسطرة هلذا القانون، وكما متت اإلشارة إىل ذلك خالل دراسة 

رة ومكتب تنمية مشروع هذا القانون داخل اللجنة فإن الوزا
املتعلق  882.82التعاون قد واكب تنزيل القانون رقم 

دة، ابلتعاونيات، بتنظيم لقاءات جهوية للتعريف مبقتضياته اجلدي
وطبعا هذا القانون سيحتاج اليوم بعد مصادقة جملسكم املوقر 
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 عليه، سيحتاج إىل يعين تنظيم أنشطة حتسيسية املزيد من تعريف
ن وضرورة مالءمة أنظمتها األساسية حىت تكو  التعاونيات أبمهيته

وفق هذا القانون اجلديد، وشكرا لكم السيد الرئيس، السيدات 
 .والسادة النواب، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة الوزيرة، بدون شك كما جرت العادة مت توزيع تقرير 
روع ملش قراءة اثنية مرة اثنيةاللجنة يف هذا املوضوع، وأذكر 

ن، بعض الفرق عندهم رغبة يف تناول الكلمة، مدة زمنية القانو 
يعين حمددة عن فريق األصالة واملعاصرة السيد سعيد ضور، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد سعيد الضور

 شكرا السيد الرئيس،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السادة النواب والنائبات،

ن أجل يق األصالة واملعاصرة ميشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فر    
 23.82اإلدالء برأينا ووجهة نظران بشأن مشروع القانون رقم 

املتعلق ابلتعاونيات الذي  882.82يقضي بتغيري القانون رقم 
جاء يف مادة فريدة ترمي إىل تعديل الفقرتني الثانية والثالثة من 

 .من هذا القانون 811املادة 

اته ىل مناقشة هذا التعديل وحيثييف البداية وقبل التطرق إ   
وأسباب نزوله، البد أن نغتنم هذه الفرصة ألن نعرب عن آسفنا 

ومة يف فشل احلك الستمرارالشديد يف فريق األصالة واملعاصرة 
معاجلة معضلة أتخر إصدار النصوص التطبيقية، وابلتايل استمرار 

يس فقط لالعرقلة اليت تطال تفعيل جمموعة من التشريعات اهلامة، 
النصوص التشريعية العادية كالذي حنن بصدد مناقشته اليوم، 

ولكن من بينها أيضا بعض القوانني التنظيمية واليت هي كما يعلم 
اجلميع نصوص مكملة للدستور وحامسة يف تنزيل وتفعيل 

 .مضامينه

ويكفي أن نذكر هنا مشكل أتخر صدور النصوص التطبيقية    
ة بتفعيل تنظيمية املرتبطة ابجلماعات الرتابيذات الصلة ابلقوانني ال

اجلهوية املتقدمة، فبالرغم مما يتطلبه إخراج هذه التشريعات إىل 
حيز الوجود من جهود مضنية ومتواصلة سواء ابلنسبة للحكومة 

ن أو ابلنسبة للمؤسسة التشريعية، إال أن تفعيلها يبقى يف كثري م
 ها يف ذلك من عدمهورغبت احلاالت رهني مبدى جدية احلكومة

خاصة، وأهنا متتلك سالحا ميكنها من ذلك بسهولة وهو آلية 
 النصوص التطبيقية اليت تلجأ إليها للتحكم واهليمنة على السلطة

 .التشريعية

وابلنسبة للمشروع الذي يناقشه جملسنا اليوم، فالبد من التذكري    
جتماعي المبوقفنا اإلجيايب من مشروع إصالح القطاع االقتصادي ا

والتضامين خالل الوالية التشريعية السابقة، حيث اعترب فريقنا 
ضمن فرق املعارضة آنذاك مبناسبة مناقشة قانون التعاونيات 
اجلديد أنه مشروع مهم وأساسي لتطوير وتنمية هذا القطاع 

ته خر آنذاك، ومن أهم مستجدااالسرتاتيجي ابلرغم من جميء املتأ
لتعاونيات بغرض تبسيط مساطر إحداث سجل عمومي خاص اب

التأسيس وتقوية الشفافية واملصداقية يف احلياة التعاونية، وسن 
قواعد جديدة يف تسيري األجهزة وأخرى لتجاوز الصعوابت 
والعراقيل اليت حتد من إمكانية تطوير أنشطة املقاولة التعاونية 
 أواالنفتاح على إمكانية التحول إىل شركة، فضال عن تفعيل مبد

ربط املسؤولية ابحملاسبة يف هذا القطاع الذي يعرف العديد من 
االختالالت. وهنا نذكر ما تعاين منه النساء يف سوس يف 
تعاونيات حبيث أن هناك يعين واحد التظلم على ما يقمن به، 
وهذا من االختالالت اللي البد ابش نرجعوها، وحنن اليوم نؤكد 

 وحنث احلكومة على تدارك من جديد على هذا املوقف اإلجيايب
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الضعف املسجل على مستوى تفعيل هذا اإلصالح املهم وخاصة 
فيما يتعلق بتكثيف إجراءات املواكبة والدعم وعملية التحسيس 
وإيصال املعلومة ابلطرق واألشكال املالئمة والكفيلة بضمان 
إجناح خمتلف مراحل تنزيل مقتضيات التشريع اجلديد، كما ال 

ية طالب احلكومة بدعم مكتب تنمية التعاون ابملوارد املاليفوتنا أن ن
والبشرية الالزمة اليت متكنه من حتمل عبء تنزيل هذا اإلصالح 

 .الكبري واملهم

املتعلق 882.82من القانون  811ويف ما خيص تعديل املادة 
ابلتعاونيات فهو أمر ضروري ومستعجل سبق أن طالبنا به يف 

ة من خالل توجيه سؤال شفوي إىل احلكوم فريق األصالة واملعاصرة
هبذا الشأن، وهو مفروض علينا لألسباب اليت ذكرانها يف بداية 
هاذ املداخلة أي بسبب أتخر إصدار النصوص التطبيقية، واليت 

 82جعلت عددا كبريا من التعاونيات والسيدة الوزيرة أشارت إىل 
طبقا للقانون  ةألف تعاونية ال تتمكن من تسوية وضعيتها القانوني

اجلديد يف األجل احملدد يف املادة السالفة الذكر، وحتدد املادة 
للتعاونيات واحتاداهتا آجاال ملالءمة أنظمتها األساسية عن  811

طريق عقد مجع عام استثنائي، إما لتعديل أنظمتها األصلية أو 
للمصادقة على أنظمة أساسية جديدة وفق ما ينص عليه القانون 

يوم املوالية النعقاد اجلمع العام  41مث التسجيل يف أجل اجلديد 
االستثنائي بسجل التعاونيات املمسوك بكتابة الضبط لدى احملاكم 

 .االبتدائية اليت يوجد هبا مقر التعاونية

وختاما أود أن أذكر احلكومة على سبيل اإلنصاف ابملوضوع 
التنمية الية و املطلوبة أن السيدات والسادة النواب أعضاء جلنة امل

االقتصادية خالل الوالية التشريعية السابقة أغلبية ومعارضة قد 
انقشوا وقدموا تعديالت بشأن قانون التعاونيات الذي حنن بصدد 
تعديله اليوم، ونبهوا احلكومة إىل إمكانية بقاء النصوص التنظيمية 
ذات الشأن رفضته احلكومة معللة ذلك أبنه األجل راه كاين ما 

، وختاما يف هاذ اإلطار بقدر ما ندعم ونزكي هذا املشروع يكفي

لألسباب اليت سبق ذكرها، فإننا جندد طلبنا الرامي إىل عقد 
اجتماع عاجل للجنة املختصة من أجل تدارس...، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

 .عن الفريق الدستوري مولود بركايوشكرا السيد النائب 

 : مسعوديعبد هللاالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل ابسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة مشروع    
املتعلق  882.82يقضي بتغيري القانون رقم  23.82رقم 

خالل  ابلتعاونيات، هذا املشروع الذي حظي بقبول مجيع الفرقاء
مناقشته داخل اللجنة إذ يهم متديد أجل مالءمة التعاونيات 
واحتاداهتا ألنظمتها األساسية مع جممل مضامني القانون 

الذي يتوخى إعادة هيكلة القطاع التعاوين وحتسني  882.82
ة احلكامة فيه، لتصبح التعاونيات واملقاوالت التعاونية رافعة حقيقي

ر كوهنا حجر الزاوية للنسيج التنموي الوطين، على اعتبا
والتضامين، وأن أتخر صدور النصوص  االجتماعي، االقتصادي

ل التطبيقية الالزمة ملواكبة هذا القانون يظل السبب الرئيسي للتعدي
 .الذي نناقشه اليوم

 حضرات السيدات والسادة احملرتمون،

الوطين  ادياالقتصإن القطاع التعاوين عرب مسامهته يف النسيج    
دماج فئة كبرية من املواطنني يف سوق الشغل ويف دورة يسمح إب

اإلنتاج، وأخص ابلذكر هنا بتوفري إمكانيات مهمة للتشغيل الذايت 
للنساء يف العامل القروي والشباب حاملي الشهادات، وعلى اعتبار 
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أن هذه التعاونيات وخصوصا املبتدئة منها تعاين من حمدودية 
وجب على اجلميع مواكبتها سواء  اإلمكانيات املادية والبشرية،

من قطاعات حكومية وهيئات منتخبة ومؤسسات أخرى  
كاألبناك ومؤسسات القروض، ورمبا هذا ما يفسر أيضا العدد 
الكبري من التعاونيات املزاولة أنشطة إنتاجية أو خدماتية اليت 

، لذلك 882.82تتمكن من مسايرة واستيعاب أحكام القانون 
ت تجمع الدستوري تفاعلنا إجيااب مع مقتضيافإننا يف فريق ال

املشروع املعروض أمام اللجنة، مع أتكيدان على ضرورة اإلعتناء 
هبذا القطاع الذي يشكل دعامة أساسية للتنمية اإلقتصادية 
واإلجتماعية ببالدان، وأحد أهم الروافد اليت وجب تفعيلها إلنعاش 

 .ورمحة هللاسوق الشغل وإدماج الكفاءات، والسالم عليكم 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية 
 .السيد النائب صالح أوغبال

 

 : أوغبالاحلالنائب السيد ص

 والصالة والسالم على أشرف املرسلني بسم هللا الرمحن الرحيم
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

لتعادلية تقاليل للوحدة وايل الشرف أن أتدخل إبسم الفريق اإلس   
يتعلق بتغيري القانون رقم  23.82يف مناقشة مشروع قانون رقم 

املتعلق ابلتعاونيات، والذي جاء يف مادة فريدة هتدف  882.82
املتعلق  882.82إىل متديد اآلجال املنصوص عليه يف القانون 

ابلتعاونيات، ويتعلق هذا األجل بتسوية التعاونيات القائمة 
 .تها ومالءمتها مع القانون اجلديدلوضعي

إن أمهية هذا القطاع تنبع من أمهية الشرحية اليت تنشط به    
السيدة الوزيرة وهي الفئات املرتبطة ابلتعاونيات واليت قامت أساسا 
على فلسفة جوهرها أن التنمية جيب أن تنطلق من الفاعلني 

ال تكون  اتالبسطاء وخاصة يف العامل القروي، إن أغلب هذه الفئ
على إملام جيد ابلقوانني والربامج اليت تستهدف رفع التهميش 
واإلقصاء عنها والرفع من مستوى معيشتها وضمان مورد عيش  

ال و  كرمي هلا وال علم ألغلبهم بقواعد احملاسبة وال إبجراءات البنوك
ابآلليات املوضوعة رهن إشارهتم يف جماالت تثمني اإلنتاج 

لى فئات السيدة الوزيرة اهلشة اليت قد ال تطلع عوالتسويق، هذه ال
ما هلا وما عليها وال تستطيع الدفاع عن حقوقها وهي بعيدة يف 
مناطقها النائية عن محالت التحسيس ودورات التكوين اليت 
متكنها من اكتساب القدرة على العمل التعاوين اجليد والفعال 

 .واملتسم ابحلكامة

بسط إجراءات  882.82ة الوزيرة وإن كان القانون السيد   
أتسيس التعاونيات، لكنه أتى أيضا إبجراءات عديدة يصعب 
على هذه الفئات فهمها أو العمل هبا ابلشكل الذي يتوخاه هاذ 
القانون، وابلتايل فإن املصاحبة واملواكبة والتكوين املستمر هو 
عمل ينبغي التكثيف منه وتعميمه على مجيع املناطق بدون 

ألف تعاونية يف خمتلف  82اء، فلدينا حاليا السيدة الوزيرة استثن
منها بتسوية وضعيتها، مع أننا نرى  2111اجملاالت ومل تقم إال 

أن احلكومة حىت تقوم هبذه املواكبة واملراقبة جيب أن تقوم بتعزيز 
وتقوية دور مكتب تنمية التعاون، للقيام هبذه املهمة اليت هلا دور  

كتب لعمل التعاوين ببالدان، جيب على أطر هذا املكبري يف أتهيل ا
أن يصلوا إىل املناطق النائية واملعزولة من أجل التواصل امليداين 
ونقل اخلربات يف جمال التعاون والقيام حبمالت حتسيسية ميدانية 
لتعريف النساء ابخلصوص ابملناطق اجلبلية والنائية، مفهوم مع ى 

ب اليت سوف جينينها منها وكذا التعاونيات وفوائدها واملكاس
قواعد احلكامة واحملاسبة، حىت ينخرطن بشكل فعال ومثمر يف 
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بالدان ب االجتماعي لالقتصادهذا اجملال الذي يعد القلب النابض 
ويساهم يف خلق مورد مايل يضمن العيش الكرمي هلن وألسرهن، 

 جاء ليحل جمموعة من املشاكل يف االجتماعيفاقتصاد التضامن 
ملناطق النائية واجلبلية سواء ابلنسبة للمرأة أو ابلنسبة للشباب ا

العاطلني، فهناك نساء يقمن بعمل مهم وعلى جانب كبري من 
األمهية يف هذه اجملاالت، خاصة فيما يتعلق ببعض املنتجات  
كالصناعة التقليدية وكرتبية النحل واملنتجات ذات األصل 

ال يتمكن من معرفة الفالحي من أعشاب ونبااتت، ولكنهن 
آليات تثمني منتجاهتن وال يعرفن طرق تسويقها فهن ينتجن داخل 
البيوت ويتوفرون على خارطة طريق للتسويق والتثمني، حنن داخل 
الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية لنا بعض املالحظات، نسجل 
غياب سياسة إرادية جلعل التعاونيات...أساسية، شكرا السيد 

 .الرئيس

 :السيد الرئيس

السيد النائب، انتهى الوقت السيد النائب..، الكلمة للسيدة 
 .النائبة حكيمة بلقزاوي إبسم الفريق احلركي

 

 :اويسق النائبة السيدة حكيمة بل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ون،السيدات والسادة النواب احملرتم

ة الفريق احلركي إلبداء وجه ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
يتعلق بتغيري  23.82نظران وموقفنا من مشروع القانون رقم 

 القانون رقم

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي إلبداء وجهة    
يتعلق بتغيري  23.82نظران وموقفنا من مشروع القانون رقم 

املتعلق ابلتعاونيات، فعلى الرغم من كون  882.82القانون رقم 
هذا املشروع يرمي إىل متديد آجال مالءمة األنظمة األساسية 

رب ن أجل تسوية وضعيتها اجتاه هذا القانون، فإننا نعتللتعاونيات م
ا املناسبة ساحنة لتسليط األضواء على قطاع نعتربه تضامنيا وتعاوني

ومنتجا للثروة وفرص الشغل، فالتعاونيات تشكل بكل أتكيد 
النواة األوىل واحلاضنة األساسية للتنمية وإبمكاهنا أن تكون قاعدة 

وي سواء على املستوى احمللي أو اجله حنو تنمية مشولية االنطالق
 .أو الوطين

 التضامين من خالل االجتماعي فاالقتصادالسيد الرئيس،    
التعاونيات يعترب قطاعا واعدا ابإلمكاانت والفرص اليت يتيحها 

واملسامهة يف حماربة الفقر واإلقصاء، وإحداث  االستثمارمن أجل 
يبني  ري أن الواقعفرص شغل جديدة وحتقيق تنمية مستدامة، غ

ابمللموس أبن قطاع التعاونيات يعرف حتدايت كبرية من أجل 
 بتكارواالالنهوض ابلتنمية اجملالية، من خالل تعزيز املبادرة 

وتشجيع روح املقاولة األمر الذي يتطلب تعبئة مجيع الفرقاء 
واستغالل خمتلف الفرص واإلمكاانت التنموية اليت حتدثها 

 .اوننيالتعاونيات للمتع

ويف هذا اإلطار فالكل مدعو حكومة وبرملاان وجمتمعا مدنيا إىل    
أكثر ابجملال التعاوين وإبراز دوره سواء على مستوى  االهتمام
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أو التضامين خاصة ابلعامل القروي واملناطق  االجتماعي االقتصاد
اجلبلية، وابلتعريف ابملكتسبات اليت حققتها التعاونيات 

هات والتحدايت اليت تعرتضها إضافة إىل والتحسيس ابإلكرا
حتسيس الفاعلني يف القطاع التعاوين بتحديد التوجهات 
اإلسرتاتيجية العامة لتأهيل التعاونيات والنهوض ابلقطاع التعاوين 
جبميع اجلهات عرب القيام بدراسات لتحديد مؤهالت كل جمال 

 .عاوينتترايب وإبراز مكامن النجاح واإلخفاء يف تدبري الشأن ال

إن جتويد القطاع رهني إبضفاء شفافية أكثر على طرق اشتغال    
التعاونيات، ومن خالل تسهيل مسطرة التأسيس وتوسيع قاعدهتا 

 .حىت ال يبقى نشاطها مرتكزا على جماالت معينة

 882.82ويف ذات السياق، نشيد بصدور القانون اجلديد    
ل عمومي على سج اخلاص ابلتعاونيات والذي نص يف مقتضياته

خاص ابلتعاونيات، ومتاشيا مع هذا املقتضى ندعو احلكومة إىل 
إيالء املزيد من التبسيط على مستوى مسطرة التأسيس، ودعم 
احلكامة اجليدة داخل التعاونية وإرساء قواعد هيكلة جديدة 

مللحة لكافة ا اراتظلالنتوحتسني كفاءة أجهزة التعاونيات تلبية 
 ع التعاوين والراغبني يف التأطري داخل املقاوالتالعاملني ابلقطا 

التعاونية من حاملي املشاريع، واعتماد آليات قانونية فعالة تساعد 
التعاونيات على حتقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وأتهيلها 

 .لتصبح مقاوالت مهيكلة قادرة على خوض غمار املنافسة

تضامين والقطاع ال االقتصاد كما أننا نعترب يف الفريق احلركي أبن   
التعاوين ال ميكنه أن يتقوى وينتج القيمة املضافة املرجوة إال 
بتكثيف نسيج الشراكات سواء مع اجلماعات أو اجلهة أو 
اجلمعيات أو خمتلف املؤسسات والسيما اجلامعات اليت نعترب 
 انفتاح القطاع التعاوين عليها فرصة لإلرتقاء هبذه التعاونيات إىل

 .ملستوى الذي جيعلها شريكا حقيقيا يف التنميةا

لتكوين اب االهتمامالسيد الرئيس، إننا ندعو احلكومة إىل ضرورة    
واملواكبة حلاملي املشاريع، مع ضرورة إدراج وصالت مبختلف 
وسائل اإلعالم العمومي للتعريف مبستجدات القطاع التعاوين، 

ادة رة، وشروط اإلستفوإعداد دليل يوضح إمكانيات الدعم املتوف
منها ومواكبة وتوجيه حاملي املشاريع خالل مرحلة اإلعداد 
والتنفيذ من خالل تعزيز القدرات التقنية لإلنتاج والتسويق، وهنا 

كراهات إ البد من التأكيد على أن تسويق املنتوجات مازال يعرف
وصعوابت حبكم البعد اجلغرايف وكذا ضعف التواصل وقلة آليات 

 .ن واإلشهارالتخزي

 ويف هذا الصدد فإننا ندعو يف الفريق احلركي إىل تشجيع تسويق   
املنتوجات التعاونية وتسهيل الولوج إىل التمويل وإحداث مراكز 
حرفية وشجيع بروز فاعلني منوذجيني امليدان اإلقتصادي 

 .واالجتماعي من خالل إنعاش منتوجات التعاونيات، وشكرا

 :السيد الرئيس

ر السيدات والسادة النواب إىل عملية التصويت على شكرا، من
 .اإلمجاع املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون:

، دائما اإلمجاع تيخصو يكون مرقم، يف 821السيدة األمينة، 
 .اعتقادي

يتعلق  31.06مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق   
دة ت، شكرا للسياملتعلق ابلتعاونيا 882.82بتغيري القانون رقم 

 .الوزيرة

وأجدد شكري للسيد الوزير وزير الشبيبة والرايضة السي رشيد    
را الطاليب العلمي على صربه وتفهمه إثر تغيري اجلدولة الزمنية، شك

لك، بطبيعة احلال، بطبيعة احلال، منر اآلن إىل مشروع قانون رقم 
ي، و يتعلق ابجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمع 19.81

 .الكلمة للسيد الوزير، تفضل السيد وزير الشبيبة والرايضة
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 :السيد راشيد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضة

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ل وقر هبذا العرض املوجز حو يسعدين أن أتقدم أمام جملسكم امل   
باب للش االستشارياملتعلق ابجمللس  19.81مشروع قانون رقم 

، 44والعمل اجلمعوي، والذي جاء تفعيال ملقتضيات الفصول 
من الدستور، واليت نصت على إحداث اجمللس  828، 821

للشباب والعمل اجلمعوي كآلية من ضمن آليات  االستشاري
ية لشباب يف احلياة النشيطة واجلمعو أخرى لتيسري سبل إدماج ا

 .ودعم مسامهتهم يف مسار التنمية املستدامة

وأييت هذا املشروع كذلك يف سياق اجملهودات املبذولة من    
طرف اململكة املغربية لتعزيز فرص وإمكانيات املشاركة املؤسساتية 

مع اخلطاب امللكي السامي مبناسبة ذكرى ثورة  انسجاماللشباب، 
، حيث 2182غشت  21والشعب وعيد الشباب بتاريخ  امللك

أكد صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده على 
معوي للشباب والعمل اجل االستشارييتعني على اجمللس " :أنه

املنصوص عليه يف الدستور اجلديد أن يساهم بعد إنشائه يف 
عتماد ومبشاركة هؤالء الشباب ال االسرتاتيجيةوضع احملاور 

جتسيد املواطنة الكاملة  االعتبارسياسة أتخذ بعني 
 .انتهى كالم جاللة امللك "للشباب

وهبذه املناسبة، ال يفوتين التأكيد على أن التنصيص على    
دستورية هذا اجمللس، يعد نقلة نوعية يف جمال ترصيد الدور اهلام 

فا بدورهم اواإلجيايب للشباب داخل البناء اجملتمعي املغريب، واعرت 
ة املهم يف تكريس دعائم الدميقراطية التشاركية وحتقيق مفهوم املواطن

اإلجيابية اليت ذكرها اخلطاب امللكي، ومن أجل حتقيق هذه 

 ياالستشار  األهداف حيدد مشروع القانون املتعلق ابجمللس
 الستشارةاللشباب والعمل اجلمعوي إطارا قانونيا متكامال لتقدمي 

ياسات العمومية املتعلقة بقضااي الشباب والعمل يف بلورة الس
يت يف كل القضااي ال االستشاريةاجلمعوي، من خالل إبداء آرائه 

حتال عليه من لدن صاحب اجلاللة ورئيس احلكومة ورئيسا جملسي 
 جمال اليت تعدها احلكومة يف االسرتاتيجياتالربملان وكذا مشاريع 

اجلمعوي، وإجناز  النهوض أبوضاع الشباب وتطوير العمل
الدراسات واألحباث اليت ختص قضااي الشباب والعمل اجلمعوي 
واإلسهام يف وضع منظومة مرجعية متكاملة حبكامة العمل 

 .اجلمعوي

للشباب والعمل  االستشاريوخبصوص تشكيلة اجمللس    
اجلمعوي فإن مشروع القانون املعروض على أنظاركم حيدد عدد 

ة من الشخصيات ذات التجربة واخلرب  أعضائه يف ثالثني عضوا
والكفاءة واإلملام بقضااي الشباب والعمل اجلمعوي يعينون من لدن 
صاحب اجلاللة ورئيس احلكومة ورئيسي جملسي الربملان ملدة مخس 
سنوات قابلة للتجديد، أما فيما خيص اهليكلة الداخلية فإن 

عمل لللشباب وا االستشاريمشروع القانون املتعلق ابجمللس 
اجلمعوي ينص على إحداث هيئتني على النحو التايل هيئة مكلفة 
بقضااي الشباب وهيئة مكلفة ابلعمل اجلمعوي، حيث ستمارس  

 .املوكولة للمجلس االختصاصاتكل هيئة على حدة 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

سيدة رئيسة الشكر لل ال يفوتين هبذه املناسبة أن أتقدم جبزيل   
اللجنة والسيدات والسادة النواب احملرتمني أعضاء جلنة القطاعات 

، على تفاعلهم واجملهود القيم الذي بذلوه من أجل االجتماعية
دراسة مشروع القانون الذي بني أيديكم ومناقشته وجتويده 
ومالءمة مقتضياته، مما سيمكن بالدان من تعزيز اإلطار القانوين 
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 سسايت املتعلق بتصور السياسات العمومية ذات الصلة بقضاايواملؤ 
الشباب والعمل اجلمعوي، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، كالعادة تقرير اللجنة مت توزيعه، أفتح ابب 
املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب 

 .ضى بوكمازير 

 :بوكمازي االنائب السيد رض

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسولنا الكرمي،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السادة والسيدات أعضاء جملس النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية يف اجللسة    
املتعلق  19.81القانون  العامة للمسامهة يف مناقشة مشروع

 .ابجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي

وبداية وجب أن أنوه إبسم فريق العدالة والتنمية ابلنقاش العايل    
اليت عرفته جلنة القطاعات اإلجتماعية يف هذا املوضوع على اعتبار 

 :أن هذا النص حيوز أمهية خاصة لثالث حمددات أساسية

ص مرتبط جبواب دستوري وسياسي على حلظة أن هذا الن أوال -
سياسية ابمتياز كانت فيها الشباب عنوان لإلصالح من داخل 
املؤسسات والذي كان عنوانه األساس تواجد الشباب بشكل قوي 
داخل الشارع للتعبري على جمموعة من املطالب عنواهنا األساس 

 .واالستبداداملطالبة إبسقاط الفساد 

لسيد الرئيس، هذا النص هو جواب سياسي يف السيد الوزير، ا   
حلظة سياسية خاصة، لألسف كنا نتم ى أن يكون هذا النص يتم 

 ؛2188عد حركة الشارع ب تنزيله وفق الزخم السياسي الذي عرفته

 السيد الوزير،

 السادة والسيدات أعضاء جملس النواب،

تربز أمهية هذا النص ابعتباره يندرج ضمن مؤسسات  -اثنيا
كامة الواردة يف الباب الثاين عشر من الدستور، واليت هتم أساسا احل

املؤسسات املتعلقة ابلتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية 
التشاركية، كما تربز كذلك أمهية هذا النص بكونه يهم فئة مهمة 
من فئات اجملتمع على اعتبار أنه يهم قضااي الشباب من جهة، مث 

ل م فاعل أساسي من بني الفاعلني أال وهو الفاععلى اعتبار أنه يه
دين بعمل مجعيات اجملتمع امل اهتمامهاملدين من خالل تنظيمه أو 

واليت متتاز اليوم بتنوعها على مستوى جماالت التدخل وكذا تنوعها 
 .على مستوى بعدها اجملايل الذي حتضر فيه

ل كما ميكن أن نناقش هذا ما النص السيد الوزير من خال   
 19.81استحضار املسار الذي عرفه إعداد مشروع القانون 

نا يف للشباب والعمل اجلمعوي، وإذ ك االستشارياملتعلق ابجمللس 
 رياالستشاالبداية ننوه أبنه هذا املوضوع، موضوع اجمللس 

للشباب والعمل اجلمعوي من بني أكثر املواضيع اليت عرفتها 
 ى النقاش خالل املرحلةالساحة املدنية والشبابية على مستو 

السابقة، إال أنه يطرح السؤال بشكل قوي على هذا املسار والذي 
عرفته وزارة الشباب والرايضة ابعتبارها من طرح هذا النص ابعتماد 
جلنة تقنية فيما بعد لألسف لن نتفهم عدم األخذ مبا جاءت به 

 .من مقرتحات وتعديالت

ه املداخلة سؤال حول كما نطرح السيد الوزير من خالل هذ   
نظرة احلكومة وتفسريها للمقتضيات الدستورية املتعلقة مبجموعة 
من النصوص اليت هتم مؤسسات احلكامة، وهنا يطرح السؤال، 
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حول مدى إمكانية بناء مؤسسات احلكامة تقوم بدورها وتضطلع 
أبدوارها مبا مسح هلا الدستور، ولكن يف إطار نوع من التكامل 

ني خمتلف هذه املؤسسات، وهنا، امسح يل السيد ب واالنسجام
الوزير بداية أن أطرح السؤال حول تفاعل احلكومة مع جمموعة من 
التعديالت واملقرتحات اليت جاءت هبا فرق األغلبية وأساسا على 
مستوى هوية ومضمون هذا اجمللس، يطرح السؤال بشكل قوي، 

ن يف هل حن أي جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي نريد؟
حاجة إىل جملس ينضاف إىل ابقي اجملالس يقدم اخلربة والدراسة 
يف جماالت الشباب والعمل اجلمعوي؟ أم حنن يف حاجة إىل 
مؤسسة أو إىل هيئة للحكامة هتم ابألساس نقل النقاش العمومي 
حول الشباب والعمل اجلمعوي إىل الفضاءات املؤسساتية؟ هل 

 ة حكامة جتعل من الشباب يف صلبحنن اآلن يف حاجة إىل هيئ
صناعة السياسات العمومية؟ هل حنن اآلن يف حاجة إىل هيئة 
دستورية جتعل من العمل اجلمعوي واملنشغلني ابلعمل اجلمعوي 
جيدون الكثري من األجوبة على قضاايهم وانشغاالهتم من خالل 

على أن يستوعب كل هذه  فضاء مؤسسايت دستوري قادر
أتكيد تفاعل احلكومة مع جزء من املقرتحات النقاشات؟ بكل 

مية  والتعديالت اليت تقدمنا هبا كفرق األغلبية و كفريق للعدالة والتن
كان فيه جزء من هذا التجاوب، ولكن لألسف نسجل أنه مل يتم 
التفاعل بكل إجيابية مع كل املقرتحات اليت من شأهنا أن تعطي 

ا حياته ومهامه مبهلذا اجمللس مضموان خاصا على مستوى صال
يسمح بقيام جملس استشاري للشباب والعمل الدستوري أبدواره 

 .الدستورية األساسية، العمل اجلمعوي أبدواره الدستورية

أيضا نسجل السيد الوزير على مستوى الرتكيبة، كنا نتم ى أن    
أكثر،  للشباب والعمل اجلمعوي االستشاريتكون لرتكيبة اجمللس 

اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي  أن تكون تركيبة
كون ت أكثر قدرة على متثيل خمتلف وجهات النظر اليت ميكن أن

على مستوى العمل الشبايب والعمل املدين نسجل جتاوب احلكومة 

عضو، ولكن نعتقد أن هذا  41عضو إىل  23مع رفع العدد من 
ما نظران  اغري كايف ولن يسمح بقيام اجمللس بكل أدواره، خاصة إذ

إىل طريقة اختيار هؤالء األعضاء، وهنا أسجل على مستوى 
األمساء أو األعضاء املقرتحني من قبل رائسة احلكومة، كيف ميكن 
أن نسمح، أن نعطي هلذا اجمللس قدرة على القيام مبجموعة من 
األدوار الدستورية اليت منحها له الدستور، وحنن حنصر التعيينات 

رئيس احلكومة يف ستة أعضاء ممثلي لإلدارة املقرتحة من قبل 
العمومية وابشرتاط أن يكون ممثال ملدير مركزي أو أكثر من ذلك، 

أعضاء آخرين ممثلني للجالية للمغاربة  3مث نعطي لرئيس احلكومة 
 تشارياالساملقيمني ابخلارج؟ كيف ميكن أن يكون هذا اجمللس 

ة مرتبطة هذه البنيللشباب والعمل اجلمعوي يقوم أبدواره وثلث 
ابإلدارة العمومية ومرتبطة مبغاربة اخلارج؟ هذا السؤال يطرح علينا  

 لالضطالعحول قدرة اجمللس  االستفهامكثري من عالمات 
أبدواره؟ وكيف لنا أن تكون رائسة احلكومة ابعتبارها متثيلية 
السلطة التنفيذية مقرتحاهتا مرتبطة ابإلدارات العمومية أساسا، 

ستقبل حول م االستفهاما يطرح علينا الكثري من عالمات أيضا م
للشباب والعمل  االستشاريهذا اجمللس هو عالقة اجمللس 

 .اجلمعوي على مستوى بعده اجلهوي

 اليوم اخرتان كبلد اإلجتاه حنو اجلهوية املتقدمة، لألسف مل نستطع   
للشباب والعمل  االستشاريأن جنعل من مؤسسة اجمللس 

لية من اآلليات اليت نضمن من خالهلا حتقيق نوع من اجلمعوي آ
ار التوازن بني البعد املركزي الوطين والبعد اجلهوي اجملايل، على اعتب

أنه إمكانية إما إحداث آليات جهوية خاصة ابجمللس االستشاري 
للشباب والعمل اجلمعوي أو التنسيق مع اآلليات اجلهوية احملدثة 

املتعلق  888.84انون التنظيمي من الق 882مبقتضى املادة 
ابجلهات، هذا أيضا يطرح السؤال على قدرة هذا اجمللس يف 
إحداث نوع من التوازن بني اجلهوي واملركزي، كذلك يطرح 
السؤال على النسق العام الذي تنضبط له كل املؤسسات احلكامة 
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الواردة يف الباب الثاين عشر من الدستور وهو بنية اهليكلة اإلدارية 
ة أو التنظيمية هلاته اجملالس، كان من بني مقرتحاتنا يف فريق العدال

والتنمية مبعية فرق األغلبية أن يتم التنصيص كما هو احلال يف 
ابقي اجملالس األخرى واملتعلقة ابلباب الثاين عشر من الدستور 
على مكتب يسهر على تنفيذ مقررات وقرارات اجمللس االستشاري 

معوي، يسهر على اإلعداد للعمل اجمللس الشباب والعمل اجل
للشباب والعمل اجلمعوي، كنا نتم ى أن تتفاعل  االستشاري

 .احلكومة مع هذه املقرتحات

أيضا من بني املالحظات اجلوهرية اليت ميكن طرحها من خالل    
هذه املناقشة هو سؤال الصالحيات واملهام املنوط هبذا اجمللس، 

حينما تكلم، من الدستور، حني  819بكل أتكيد أنه الفصل 
تكلم عن استقاللية هيئات احلكامة جاءت النصوص اخلاصة 

حتدد اهليئات  822حىت ل  823والواردة أساسا يف الفصول من 
 بشكل مباشر، بيد أن هذا ال مينع من أننا يف ابالستقاللاملعنية 

حاجة إىل إحداث نوع من التكامل بني املؤسسات الدستورية 
لقائمة على مستوى هذا الوطن، على اعتبار أنه اجمللس والسلط ا

للشباب والعمل اجلمعوي، يف إطار وظيفته  االستشاري
، ويف إطار تقدمي رأيه للمؤسسات الدستورية وأساسا االستشارية

امللك واحلكومة والربملان، جيب أن يضطلع ابختصاص النظر 
قنية ، عرب توإبداء الرأي يف جمموعة من القضااي من تلقاء ذاته

اإلحالة الذاتية واليت هي متاحة جملموعة من اجملالس وهيئات 
احلكامة األخرى، كنا نتم ى أن تتفاعل احلكومة مع هذا املقرتح 

مل للشباب والع االستشاريألنه ال ميكن أن نطلب من اجمللس 
رأي، وأن وإبداء ال االستشارةأن يقوم بوظيفته يف إطار  اجلمعوي

 املرتبط ابلتكامل بني االختصاصتتجاوز هذا  ميأل مساحة ال
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وآليات احلكامة وهيئات 
الدميقراطية التشاركية، ولكن يف نفس الوقت ال ميكن أن يكون 

هذا اجمللس غري قادرعلى تناول جمموعة من القضااي من تلقاء 
 .ذاته

س جيب أن تتاح له من كما نؤكد السيد الوزير، أن هذا اجملل   
واره أبد واالضطالعاإلمكاانت ومن املوارد ال يسمح له ابلقيام 

الدستورية كاملة على اعتبار أنه لبنة من اللبنات األساسية اليت 
ميكن أن تسهم يف نقل النقاش العمومي حول قضااي الشباب 

 .واجملتمع املدين للفضاءات املؤسساتية والدستورية

ل أتكيد هذا النص وإن كان فيه من املالحظات ويف األخري بك   
حنو تعزيز الدميقراطية  انطالقال ميكن إال أن يكون حمطة 

التشاركية، من خالل اهليئات واآلليات الدستورية اليت وردت يف 
، نتم ى على مستوى 2188الباب الثاين عشر من الدستور 

ا القدرة هل التنفيذ أن يكون هذا اجمللس أيضا من بني اجملالس اليت
أبدوارها كاملة وأن تكون هلا القدرة كذلك على  االضطالععلى 

املسامهة يف صناعة السياسات العمومية املتعلقة ابلشباب والعمل 
 .اجلمعوي، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير

 :السيد الرئيس

ب فريق األصالة واملعاصرة، السيد النائ ابسمشكرا للسيد النائب 
عرفة....نقطة نظام، هل تعطى وأنت كنت ..... هناك عدي بو 

النظام الداخلي إذا مسحت السيد الرئيس كتب يل وريقة، السيد 
الوزير إذا مسحت، السيد الوزير غادي نسمعو للتدخالت دايل 
.... شكرا إذا مسحيت السيد الوزير... تفضل....السيد النائب 

 .والو إذا مسحت نسمعوا لبعضنا ...ما زال ما كاين

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
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 السيدات والسادة النواب،

ا حنن نأان كنعتقد قبل ما نتلي العرض، البد من اإلشارة إىل أن   
، منذ البداية ويف النقاش اللي كان يف حزب األصالة واملعاصرة

وزير يد الداخل اللجنة، كنا أمام مشروعني، مشروع اللي قدمو الس
واملشروع اللي جات به األغلبية، بل أكثر من ذلك، التعديالت 
اللي جابت األغلبية أكرب بكثري من التعديالت اللي قامت هبا 
املعارضة، بل أكثر من ذلك، كنا أمام تساؤل مشروع، وهاذ الشي 
اللي عرب عليه السيد الوزير دااب اليوم من خالل املداخلة دايل 

نه هاذ املشروع اللي جا به السيد الوزير هل بعض النواب، أل
ابلفعل مشروع دايل احلكومة؟ أوهل املشروع دايل جزء من 
احلكومة؟ وتبني ابمللموس أبننا أمام حكومة متعددة، ووزراء يعين 
عندهم واحد وجهة نظر خمتلفة متاما وتبني من خالل النقاش 

ى، هناك ألخر داخل اللجنة على أساس أنه األغلبية بني الفينة وا
فرتات متقطعة من سري الوقت كيخرجوا يتناقشوا ابش يرجعو 

 .جلودة الصواب واجلودة دايل النقاش دايهلم

على أي، ابمسي ونيابة عن إخواين وأخوايت يف حزب األصالة و 
املعاصرة، نظرا للتطورات والتحوالت السريعة اليت يشهدها العامل 

يت من املشاكل املختلفة المبا فيها ذلك املغرب، يظهر العديد 
تالمس الشباب يف جماالت متعددة، حتتم اآلن على القادة 
السياسيني، مبختلف أنظمتها السياسية وعلى كل الفاعلني 

ضرورة الرمسيني والغري الرمسيني، كلهم معنيني إىل حد كبري ب الدوليني
حل تلك املشاكل اليت متس هذا املكون األساسي يف اجملتمعات 

ملختلف مطالبه من أجل حتقيق أهدافه ضمن برامج  تجابةواالس
وخمططات متكاملة، أو ما يعرف ابلسياسات العامة، ومبا أن 
شباب يعد القوة األساسية يف التغيري يف األلفية الثالثة، وفاعال 
تنمواي يف حتقيق التنمية املستدامة، فإذا كان اتريخ اجملتمعات 

رير ويف فاعلة للشباب يف ثورة التحالنامية قد شهد على املشاركة ال
األفعال الضاغطة من أجل استقرار الوطن والتنمية يف مستوايت 

متعددة، فإن احلاضر يشهد على أن الشباب وقدرات إبداعه يف 
جماالت العلوم واملعارف، فهم جيل أكثر تطلعا إلثبات الذات 

ر ثواملغامرة والتجديد يف خمتلف جماالت التنمية، وهم أيضا أك
تعامال مع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واألكثر انفتاحا 
على ثقافة العامل، واألكثر رغبة يف إقامة جمتمعات العدالة 

 .والدميقراطية وحوارات الثقافات وحتقيق السالم العاملي العادل

إن الشباب يف حاجة إلعطائه األولوية من لدن كافة املتدخلني     
، سواء على الصعيد الرمسي أو غري الرمسي يف السياسات العامة

ألن فهم متغرياهتم ومتطلباهتم وإمكانيات الشباب ليس ابألمر 
السهل، لكن األخطر ان نرتكه بدون بوصلة، ألن هذه الشرحية 

 االهتمامتعترب إحدى معامل التقدم وختلف بدرجة حجم 
شكل تاملوجه حنوها يف إحدى ركائز التنمية وحمركها، و  واالستثمار

مصدر جتديد وتغيري وختتزن طاقة هائلة لإلبداع واإلنتاج، كما 
 .ختتزن كل مصادر اخلطر والقلق واخلوف

وبناء عليه ال بد من استحضار روح اخلطاب امللكي السامي    
يتعني  : "، حيث قال جاللة امللك2182غشت  21بتاريخ 

على اجمللس التجاري للشباب والعمل اجلمعوي املنصوص 
وضع احملاور  ه يفه يف الدستور اجلديد، أن يساهم بعد إنشائعلي

مبشاركة هؤالء الشباب العتماد سياسة أتخذ اإلسرتاتيجية و 
مع  نسجامااحتسني املواطنة الكاملة للشباب،  االعتباربعني 

 ".031والفصل  55الفصل 

إن الشباب هو املستقبل وهو املؤهل لتدبري شؤون البالد واألخذ    
ا، وهو معادلة أساسية يف اهلرم السكاين حبيث أنه ميثل بزمامه
من الساكنة، مع األسف ال تعينه احلكومة  %31يف املغرب  اليوم 

املكانة املرموقة والالزمة به، وبناء عليه فإنه سبق حلزب األصالة 
واملعاصرة يف الوالية السابقة، أن قدم مشروع قانون يف نفس 

بقة تعاملت مع هذا القانون املوضوع، ولكن احلكومة السا
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ابستخفاف وجتاهل اتم هبذا املشروع، وعطلت بذلك أحد أهم 
 .املواد الدستورية

ن مشروع وضع مبعزل ع إن القانون الذي بني أيدينا اليوم هو   
السياسات دايل التعديالت السياسية والدستورية، خاصنا نعرفو 

ات السياسية فرباير واللي جاب اإلصالح 21أبنه احلراك دايل 
والدستورية، استجاب جاللة امللك يف وضع جديد متميز جدا، 

، ولكن مع اكآنذمارس، اخلطاب امللكي املتميز  9يعين ف 
األسف أن احلكومة عطلت هاذ اإلصالحات اللي قادهتا احلركات 
الشبابية آنذاك، بل أكثر من ذلك اخلطاب امللكي السامي دايل 

قضية دايل دسرتة حقوق الشباب مارس اللي استحضر هاذ ال 9
 .2188ألول مرة يف دستور 

هذا املشروع الذي بني أيدينا اليوم، السيد الرئيس، هو مشروع    
خارج منطق الدميقراطية التشاركية، ألنه ضرب كل اجملهودات اليت 

م، للزمن واملال العا تبذيربذلت عرض احلائط، وما رافقها من 
، عينت وزارة الشباب 2184أكتوبر  81ذلك أنه بتاريخ 

والرايضة جلنة وطنية استشارية كلفت إبعداد مشروع أرضية هذه 
 القطاعات عضوا مهتم، فيها اخلرباء وممثلو 22اللجنة فيها 

احلكومية ومؤسسات احلكامة وممثلي اجلمعيات املدنية، هاذ 
املنهجية املعتمدة كانت مهمة جدا، حبيث مت استقبال مذكرات 

ن أجل م االستماعدنية والسياسية، وتنظيم جلسات اجلمعيات امل
إشراك مجيع املعنيني من برملان وقطاعات حكومية ومؤسسات 

رباء ني وخدستورية ومجعيات مدنية ومنظمات حقوقية وابحث
يقية ظمات طالبية وشبيبات حزبية وتنسوفاعلني اجتماعيني ومن

 .األطر العليا املعطلة

  السيد الرئيس،

مدة االشتغال أكثر من سبعة دايل أشهر دايل  زير،السيد الو    
ساعة  311اجتماع، أكثر من  31اشتغال، تنظيم أكثر من 

مجعية شبابية ومدنية  41خبري وطين،  41ل االستماععمل، 
هيئات  81شبيبة حزبية وقطاعات طالبية،  81ووطنية وحملية، 

 ومؤسسات وطنية ذات الصلة ابلشباب والعمل اجلمعوي، تنظيم
ندوة دولية ملناقشة التجارب واملمارسات املتميزة خبصوص جمالس 
استشارية ابلنسبة للشباب يف العامل، كما أن هذا القانون الذي 
بني أيدينا ما كيهتمش ابملهاجرين، اليوم عندان واحد الوضعية 
متميزة، البلد العريب الوحيد واإلفريقي الوحيد، اللي كينظم اهلجرة، 

ألف مهاجر يف املغرب اليوم يف وضعية  41 عندان ما يقارب
قانونية، وعندهم مجعيات دايل املهاجرين مع األسف هاذ القانون  

 .كيبعد وكيلغي هاذ املهاجرين اللي بيناتنا اليوم

تذكري فقط يف النقاش التفصيلي، أنه كنا أمام هاذ املشروعني    
اتنا يف باللي حتدثنا عليه، مع األسف أنه احلكومة مل تستجب لطل

التعديالت، جمموعة دايل املواد، بل أكثر من ذلك، كان هناك 
نقاش ما بني األغلبية واألغلبية، هاد الشي اللي جعلنا أنه ضيعنا 
الوقت ومن خالل التدخل دايل السيد الوزير تبني ابمللموس 
ابلفعل، أنه كان على احلكومة أن تستحضر النقاش اللي داز يف 

املشروع وغادي متشي جتيب واحد  اللجنة، وتسحب هذاك
مشروع معدل، آنذاك سنقول أبنه ابلفعل هو قانون دايل األغلبية 
ماشي قانون دايل الوزير، ألن تبنّي ابمللموس ابللي أنه الوزير يف 
واد واألغلبية يف واد آخر، وهاد الشي اللي جعل االرتباك يكون 

ن م 24داخل اللجنة، وعليه، على خالف منطوق الفصل 
الدستور، الذي جاء أكثر تفصيال من املشروع الذي ينص على 
أن من أهداف اجمللس هي توسيع وتعميم مشاركة الشباب يف 

الد، والثقافية والسياسية للب واالقتصاديةالتنمية االجتماعية 
يضطلع اجمللس مبهام استشارية لدى امللك واحلكومة وجملس 

لشباب يف ميادين محاية االنواب وجملس املستشارين ويبدي آراءه 
والنهوض بتطوير احلياة اجلمعوية عرب تتبع وتقييم السياسات 

 العمومية املرتبطة ابلشباب والعمل اجلمعوي؛
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إبداء الرأي حول التشريعات املتعلقة بقضااي الشباب واحلياة    
اجلمعوية، مل يتم اإلشارة إىل مبدأ وقاعدة االستشارة الوجوبية من 

لسي الربملان واجلماعات الرتابية، كل يف جمال قبل حكومة وجم
اختصاصه، يف ما يدخل يف االختصاص االستشاري للمجلس مما 
قد جيعل إبداء اجمللس لرأيه مرتبطا مبواقف مزاج السلطات 

 الدستورية األخرى؛

عدم التنصيص على آليات اإلحالة الذاتية من طرف اجمللس يف  
 لعمل اجلمعوي؛كل القضااي ذات الصلة ابلشباب وا

عدم تضمن املشروع ملبادئ سري اجمللس، وقيم تشكيل أعضائه 
من قبل املناصفة، التعددية، الكفاءة والتجرد والنزاهة، االخنراط يف 
العمل اجلمعوي، التمثيلية الرتابية، متثيلية األشخاص يف وضعية 

 إعاقة، متثيلية اجلالية املغربية يف اخلارج؛

 تزويد املؤسسات الدستورية واإلدارات عدم التنصيص على وجوب
العمومية واملصاحل التابعة هلا، كل يف نطاق اختصاصه تلقائيا أو 
بطلب منه اجمللس ابملعلومات واملعطيات والواثئق اليت من شأهنا 

 .مساعدته على ممارسة صالحياته

واخلالصة، إن املشروع الذي بني أيدينا هو مطلب شبايب    
شروع خميب لمآمال، هو إجهاض حللم شبايب ودستوري، ولكن امل

ألنه مشروع بدون هوية، مع التأكيد على غياب البعد اجلهوي 
للمشروع والبعد اجملايل للمشروع ومبدأ املساواة واملناصفة، وبناء 
عليه، فإن فريق األصالة واملعاصرة ميتنع عن التصويت على هذا 

 بةاالستجادم املشروع، وحيمل فشل هذا املشروع للحكومة لع
للتعديالت وتوصيات اللجنة الوطنية، ألن ابلفعل حنا إيال كنا 
دميقراطيني، علينا أن نستحضر النقاش الذي كان يف اللجنة، 
والنقاش كان يف اللجنة كان مهم ومهم جدا، بل أكثر من ذلك 
تقاطع، يعين كالم املعارضة واألغلبية يف أكثر من مواد، ولكن مع 

ا ستحضر أنه القضااي الوطنية كتهمنا مجيعا، عليناألسف، حينما ن

بني الفينة واألخرى،  ...... أن نبعد هذه األغلبية الدكتاتورية اللي
ملي تيكون واحد املشروع مهم جدا جيب أن يكون هناك إمجاع  
كما كان ابلنسبة للتغطية الصحية، وابلنسبة للمستقلني، مع 

 2، بل أكثر من ذلك األسف هاذ املشروع كيما قلنا ولد ميتا
سنوات دايل الضياع، وضعنا جمموعة دايل الفرص لو أنه مت 

اإلصالحات السياسية  هلذا املشروع منذ البداية االستجابة
مارس كان من املمكن  9مع اخلطاب دايل  انسجاماوالدستورية 

فرباير،  21وكان من األفيد أن نستجيب للحراك دايل شباب 
ضيعناها واليوم حنن أمام واحد سنوات  2ولكن مع األسف 

املشروع اللي ما استجبش للدميقراطية التشاركية، هلذا حنن نصوت 
ألن ابلفعل إيال كان مهم جدا ألنه  ابالمتناععلى هاذ املشروع 

خالل جمموعة دايل  جابتوا مضامني دايل الدستور، ولكن من
اب بواملواد دايلو ال يستجيب لطلبات ورغبات الش الفقرات دايلو

 .املغريب، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا شكرا للسيد النائب ابسم فريق التجمع الدستوري السيدة 
 .النائبة نوال املتوكل

 :النائبة السيدة نوال املتوكل

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس احملرتم،

 لسادة الوزراء احملرتمني،ا

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني،

مرة أخرى السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته، يشرفين عاليا    
فريق التجمع الدستوري وذلك يف إطار  ابسمأن أتناول الكلمة 
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 االستشارييتعلق ابجمللس  19.81مناقشة مشروع قانون رقم 
 .للشباب والعمل اجلمعوي

هذا املشروع قانون الذي جاء يف سياق دستوري وقانوين يؤسس    
للحظة اترخيية يف بناء الصرح الدميقراطي ببالدان واستكمال هياكل 
دولة احلق واملؤسسات وسيادة القانون، خاصة أنه يعتين بقضااي 
وأوضاع أهم فئة من مكوانت املنظومة اجملتمعية املغربية املتمثلة يف 

عاليات اجلمعوية على اختالف أطيافها فئات الشباب والف
وأطرافها، ألجل ذلك ووعيا منا يف فريق التجمع الدستوري ابحلس 
النضايل لفئات الشباب املغريب ومتاشيا مع قناعتنا الراسخة املؤمنة 

 الجتماعيةابضرورة تعزيز مكانة الشباب كركيزة أساسية للتنمية 
بالدان، فإننا نؤكد والبيئية ل والثقافية والسياسية االقتصاديةوالتنمية 

ونلح من هذا املنرب املوقر على ضرورة العمل على مضاعفة اجلهود 
املبذولة من أجل تطوير احلياة اجلمعوية اعتبارا للدور الرايضي 
الذي تضطلع به فعاليات اجملتمع املدين على رأسها اجلمعيات 

 .املواطنة

ة لسنة ملكة املغربيإن املكتسبات اليت جاء حيملها دستور امل   
على  828إىل  828والفصول  44خاصة يف الفصل  2188

مستوى تعزيز مؤسسات ومستوى تعزيز هيئات احلكامة ومن 
جلمعوي للشباب والعمل ا االستشاريضمنها بطبيعة احلال اجمللس 

هو نتاج خالص لدرجة الوعي وكذلك ملدى اإلملام واإلدراك الكبري 
رق، قوامه ب املغريب املؤمنة والتواقة لغد مشاليت بلغتها فئات الشبا

واإلصالحات السياسية  االجتماعيةإجناح مسلسل اإلصالحات 
ة يف إطار يستجيب بطبيعة احلال لكل تطلعاهتا وانتظاراهتا املعقول

 .وانتظاراهتا املشروعة

لقد سعى النص إىل منح صالحيات وأدوار ومهام متكينه من    
ة ن تركيبته اجلامعة بني التخصص واخلرب القيام بواجباته كما أ

والتجربة واملمارسة والنشاط يف العمل اجلمعوي غري ما جاء على 
لسان بعض اإلخوة وهي عوامل ستساعد على إدماج فئات 

الشباب يف خمتلف السياسات العمومية وتيسري الولوج ملختلف 
 الثقافات وولوجهم ملختلف علوم التكنولوجية املتطورة فضال عن

معوي ن الرايضة والعمل اجلين الفن ومياديصقل مواهبهم يف مياد
د وزير البد من التنويه ابلتفاعل اإلجيايب للسي على اخلصوص، وهنا

الشباب والرايضة على النقاش الذي حظي به املشروع السالف 
 .وهذا بشهادة اجلميع االجتماعيةالذكر بلجنة القطاعات 

 السيد الرئيس احملرتم،

 الوزراء احملرتمني،السادة 

 أخوايت، إخواين النواب احملرتمني،

إن اعتماد مبدأ التشاور وهنج مقاربة تشاركية يف معاجلة خمتلف    
اإلشكاليات، وخمتلف القضااي املرتبطة ابلشباب واملرتبطة ابلعمل 
اجلمعوي يقتضي منا حكومة، ويقتضي منا كذلك برملاان وشبااب 

ن نتعبأ مجيعا من أجل إجناح، ومن فاعلني يف العمل اجلمعوي أ
 الشاملة اليت اندى هبا صاحب اجلاللة االسرتاتيجيةأجل بلورة 

امللك حممد السادس نصره هللا خالل خطابه ختليدا لثورة امللك 
 .2182غشت  21والشعب بتاريخ 

ارتباطا مبا سبق وانسجاما مع روح الدستور ومع كذلك فلسفة    
باب للش االستشارييتعلق ابجمللس  19.81املشروع قانون رقم 

والعمل اجلمعوي كهيئة دستورية استشارية، ويف إطار وضع 
وترسيخ منظومة مرجعية متكاملة حلكامة العمل اجلمعوي وحتسني 
أدائه وتنمية قدرات العاملني به يف أفق التطلع إىل وضع ميثاق 

 يألخالقيات هذا العمل النبيل، فإننا يف فريق التجمع الدستور 
ننوه ونثمن السياسة احلكومية يف جمال الشباب على رأسها العمل 
اجلبار الذي تقوم به وزارة الشباب والرايضة مشكورة، كما أننا 
ندعو إىل املزيد من عقد الشراكات وتعزيز سبل وأوجه التعاون 

 .بني كل اهليئات، وبني كل املنظمات ذات األهداف املتماثلة
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تعبري يف فريق التجمع الدستوري، سوى ال ويف اخلتام، ال يسعنا   
عن طموحنا والتعبري عن أمالنا الكبري يف حتقيق كل األهداف 
املسطرة من وراء إخراج هذا املشروع قانون ومراسيمه التطبيقية 
حيز الوجود يف أقرب اآلجال مؤكدين على تصويتنا اإلجيايب لصاحل 

 .وبركاته هذا املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل

 :السيد الرئيس

ة والتعادلية، للوحد االستقاليلشكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق 
 .السيد النائب عمر عباسي

 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدين، والسادة الوزراء،

 ..ةيف، نكمل السيد الرئيس وال، السيد الوزير تنتمناو احلكوم   

 :السيد الرئيس

 .تفضل، السيد النائب معذرة تفضل

 :النائب السيد عمر عباسي

ذه للوحدة والتعادلية، سعداء هب االستقاليلأوال يف الفريق    
اللحظة الدستورية يف احلقيقة، ألنه اليوم حنن إزاء مشروع قانون 

 44مرتبط بشكل مباشر ابلوثيقة الدستورية ومبا تضمنه الفصل 
تور، لذلك ما ميكن لينا نعربو على اعتزازان الكبري من الدس

ابستمرار اخنراط املؤسسة التشريعية يف تنزيل مضامني الدستور، 
من الدستور املرتبط  82ويرتبط األمر بشكل مباشر ابلباب 

 82هبيئات احلكامة، ويتعني اإلشارة والتأكيد على أنه الباب 
من  قفنا النهائيسنصل، سنبين عليها موا وهذه معطيات مهمة

هذا املشروع على أنه الباب الثاين عشر من الدستور تضمن عشر 

مؤسسات  4دايل هيئات محاية احلقوق واحلرايت و 3مؤسسات 
 .مؤسسات للدميقراطية التشاركية 4للضبط والتقنني و

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الزمالء والزميالت الكرام،

أن هذا  برمتها حتتاج نقاشا، وأعتقد يف احلقيقة هيئات احلكامة   
املشروع مناسبة لإلشارة إىل بعض من ذلك النقاش، يرتبط أساسا 

قة بدورها وبفعاليتها وبقرارات اجمللس الدستوري املرتبطة هبا وبعال
 الربملان هبا وبصدور بعض القوانني اليت مل يتم تفعيل املؤسسات

ن هيئات السابقة، هذا عاملتعلقة هبا بعد منذ الوالية التشريعية 
احلكامة وألن هاذ املشروع القانون يهم يف شقيه شق الشباب 

ليوم، ا االستقاليلوشق العمل اجلمعوي، يهمنا جدا يف الفريق 
التأكيد على أنه يتعلق بفئة مهمة من جمتمعنا وهي الشباب، 
وعندما نتحدث على الشباب نضع بشكل مباشر أصبعنا على 

ة لكربى اليت تعرفها بالدان سواء ما يرتبط أبزممجلة من األعطاب ا
التشغيل والبطالة، سواء منها ما يرتبط ابلتعليم، ومنها ما يرتبط 
ابجلرمية والعنف ومنها ما يرتبط أبزمة اهلوية واالستيالب القيمي، 

 جاجاالحتومنها ما يرتبط خبرق حق الشباب الدستوري يف 
 شروع، وأبرز تلكالسلمي وجماهبة احتجاجاته بعنف غري م

 التحدايت اليت تواجه شبابنا هو الثقة، الثقة، الثقة؛

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الزميالت والزمالء،

الثقة تواجه شبابنا ومن مسؤوليتنا اجلماعية إعادة الثقة، إعادة    
الثقة يف مؤسسات بالدان، إعادة الثقة، ثقة الشباب يف أنفسهم، 
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ا النموذج الذي نبنيه معا، هذا بشكل عام إعادة الثقة يف هذ
 .مرتبط، هذه القضااي هبذا املشروع الذي نناقشه اليوم

ريق وفيما يتعلق ابملشروع القانون يتعني التأكيد على أننا يف الف   
 للوحدة والتعادلية اتبعناه منذ أن أحدثت وزارة الشباب االستقاليل

ودة لتقنية إبعداد مسوالرايضة جلنة تقنية وقامت هذه اللجنة ا
مشروع القانون، وقامت احلكومة السابقة إبحالة مشروع القانون 
على الربملان وشرع عمليا يف مناقشة مشروع القانون داخل جلنة 

، وهو األمر الذي أعيد تثبيته خالل هذه االجتماعيةالقطاعات 
 .الوالية

 لسيد الرئيس،ا

 السادة الوزراء،

 السادة النواب والنائبات،

يف احلقيقة طيلة املناقشة اليت عرفتها جلنة القطاعات    
، كانت لدينا مالحظات جوهرية حول هذا املشروع، االجتماعية

مرتبطة بشكل أساسي أبنه ال يتطابق مع الوثيقة الدستورية، ال 
يتطابق مع الكتلة الدستورية، بعيد يف عدة قضااي منه مع قرارات 

 سمابأريد أن أشري هنا يف هذه، اجمللس الدستوري ذات الصلة، و 
يابية للوحدة والتعادلية، إىل أنه مجيع الفرق الن االستقاليلالفريق 

تعديل، وهو  91قدمت تعديالت حول هذا املشروع، انهزت 
رقم إذا كان له من داللة فهو داللة أنه هناك يعين إرادة مجاعية 

ى على ر وهناك اتفاق مجاعي لدى األغلبية، كما لدى الفرق األخ
 .أنه هذا املشروع أجوف وال يصمد أمام النقد

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيد الزمالء والزميالت النواب،

يف احلقيقة هاذ املشروع واملناسبة شرط، مشروع القانون بعيدا     
كل البعد حىت عن املسودة التقنية اليت قامت وزارة الشباب 

اها بشكل بسطن السابقة، وهذه أموروالرايضة إبعدادها يف الوالية 
 ، هذا املشروع يتضمناالجتماعيةمفصل يف جلنة القطاعات 

ه مفاهيم ملتبسة غري قابلة للقياس، ستعرف صعوابت يف تنزيل هذ
وأسوق هنا منوذجني، ماذا يراد ابجلمعيات  االستشاريةاملؤسسة 

املهتمة بقضااي الشباب؟ كيف ميكن أن حندد معايريها؟ وكيف 
 .كن أن حندد معايري اجلمعيات األكثر نشاطامي

عي، التشري االنسجامعالوة كل ذلك، هذا املشروع خيل مببدأ    
عربان وبسطنا وأكدان على أنه ال يعقل أن يكون هذا املشروع 
 بعيد على القوانني املرتبطة هبيئات احلكامة الواردة يف الباب الثاين

لربملان خالل الوالية عشر من الدستور، واليت صادق عليها ا
التشريعية، هذه األمور كلها أكدان عليها ومع كامل األسف قدمنا 

تعديل، جمموع التعديالت اليت قدمت كان منها  91من أصل 
روم للوحدة والتعادلية، كانت ت االستقاليلتعديل للفريق  38

مالءمة هذا املشروع مع القوانني املنظمة هليئات احلكامة، كما 
 .يف الباب الثاين عشر من الدستورالواردة 

 السيد الرئيس،

إن هذا هذا املشروع حيرم اجمللس من آليات مهمة، ما مع ى أن    
ال يتضمن هذا املشروع التنصيص على مكتب هذا اجمللس وأن 
حيدد بشكل حصري عدد جلانه وأن ال ينص على نظام أساسي 

ذا إن هاألخرى،  االستشاريةللعاملني به إسوة ابملؤسسات 
املشروع يكرس تراتبية خمالفة للدستور ما بني اهليئات الواردة يف 
الباب الثاين عشر من الدستور، هذا عالوة على أننا دافعنا وقدمنا 
تعديالت لكي يكون املشروع منسجم مع املنظومة القانونية 

ون والدستورية املرتبطة ابلدميقراطية التشاركية، سواء ما يرتبط ابلقان
يمي للعرائض أو القانون التنظيمي للملتمسات، ولكن مع  التنظ

 .كامل األسف كل تعديالتنا ومعظمها رفضت
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وخبصوص اختصاصات هذا اجمللس قدمنا إىل جانب العديد    
من الفرق تعديالت بغية تقويتها ولكن مع كامل األسف مل جتد 

 .طريقها إىل هذا املشروع

ية اليت توصلت لصيغة التوافقأما خبصوص الرتكيبة ومع تنويهنا اب   
 41إىل  23إليها اللجنة يف هناية املطاف، ومت رفع العدد من 

ولكن دافعنا وسندافع وسنستمر يف الدفاع على حضور منظمات 
تمثيلية، وليس ال االستشاريةشبابية احلزبية داخل هذه املؤسسة 

وعندما ندافع على هذا األمر فليس دفاعا عن املقاعد إطالقا، 
 .لكن دفاعا وانتصارا للفكرة احلزبية اليت تتعرض لتهديدات جديةو 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الزمالء والزميالت،

كنا على امتداد هذا املسار التشريعي أمام رؤيتني؛ رؤية تعترب    
أن هذا املشروع عبء دستوري جيب التخلص منه، كيف ما اتفق 

شارية قوية تتجاوب مع ورؤية أخرى تريد إخراج مؤسسة است
كل التحوالت الكربى اليت يعرفها الشباب املغريب واجملتمع املغريب ل

 .هذه األسباب حنن منتنع عن التصويت على هذا املشروع، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق احلركي السيدة النائبة ليلى 
 .أحكيم

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 .الرمحن الرحيمبسم هللا 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ة الفريق احلركي إلبداء وجه ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
يتعلق ابجمللس  12.81نظران وموقفنا من مشروع قانون رقم 

 .للشباب والعمل اجلمعوي االستشاري

وع حلظة ذا املشر إننا نعترب يف الفريق احلركي أبن مناقشة ه   
نظرا لكونه يتضمن مبادئ مثلى ويتوخى أهدافا  تشريعية هامة

سامية وجييب عن انتظارات الشباب واجلمعيات يف سقفها االعلى 
على األقل، كما يندرج هذا املشروع يف إطار تفعيل مقتضيات 

من الدستور، وذلك إبحداث  828و 821، 44الفصول 
دستورية  ل اجلمعوي بصفته هيئةللشباب والعم االستشارياجمللس 

واستشارية تقدم التوصيات واملقرتحات إىل اجلهات املختصة، 
قصد مساعدهتا على اختاذ التدابري اهلادفة إىل توسيع وتعميم 

 تصاديةواالق االجتماعيةمشاركة الشباب يف إرساء دعائم التنمية 
وض هوالثقافية والسياسية للبالد، وتطوير احلياة اجلمعوية والن

أبوضاع الشباب والعمل اجلمعوي، وكذا تيسري ولوج هذه الشرحية 
من اجملتمع ملختلف الربامج واملشاريع اليت تعدها احلكومة يف 
اجملاالت املرتبطة به، وتوفري الظروف املواتية الستفادهتم منها 
واعتبارهم رقما أساسيا يف معادلة التنمية، أتكيدا ملسار حافل 

 بوثقة يف انصهارهغريب الذي أثبت عن جدارة وطويل للشباب امل
 .قضااي الوطن

إن اإلتيان هبذا املشروع يؤسس للمرحلة األخرية من ترمجة    
احلياة  يف االخنراطأحكام الدستور وذلك لتحفيز الشباب على 

الوطنية بروح املواطنة املسؤولة، مكسرا بذلك تلك املساحة الغري 
حلضور ون الشبايب يف منأى عن االطبيعية اليت كانت جتعل املك

 .الشبابية يةاالسرتاتيجاملؤسسايت الذي جيعله شريكا يف القرارات 

إننا نعيش اليوم تراكمية شبابية إجيابية بدأت مبمثليهم يف    
ال املؤسسات املنتخبة املقررة وتتوصل بتثبيت موطئ قدمهم يف اجمل
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هم ال ي سيسيف كل القضااي اليت هتمهم، األمر الذ االستشاري
حمالة يف إجياد وبلورة حلول ومقارابت انجعة إلشكاالت وقضااي 
العمل اجلمعوي والشبايب، واملسامهة يف رسم معامل السياسات 
العمومية املرتبطة هبما من خالل إعمال آليات املقاربة التشاركية 

 .والدميقراطية واحلكامة اجليدة

من  هذا املشروع إننا يف الفريق احلركي نشيد مبا تضمنه   
صالحيات أسندت للمجلس لعل أبرزها إبداء رأيه يف كل القضااي 
اليت حتال عليه من لدن امللك واحلكومة ورئيسي جملسي الربملان 

حلكومة يف اليت تعدها ا االسرتاتيجياتواملسامهة يف إعداد مشاريع 
جمال النهوض أبوضاع الشباب وتطوير العمل اجلمعوي، وإجناز 

ت واألحباث اليت ختص قضااي الشباب والعمل اجلمعوي الدراسا
واإلسهام يف وضع منظومة مرجعية حلكامة العمل اجلمعوي وإعداد 

له ميثاق ألخالقياته، ال سيما املبادئ والقواعد املتعلقة بشفافية متوي
وتدبريه وإصدار التوصيات إىل اجلهات املختصة من أجل النهوض 

ات اجلمعوي وغريها من املقتضي أبوضاع الشباب وتطوير العمل
 .اليت ال يتسع احليز الزمين لسردها

 سيدي الرئيس،

لقد عربان عن مواقفنا داخل اللجنة املختصة أثناء املناقشة    
ع مع مبادئنا والتزاما م انسجاماوالتصويت على مشروع القانون 

قضااي الشباب، ونسجل يف هذا اإلطار التفاعل اإلجيايب للحكومة 
ة املقدمة من طرف الفرق، حبيث مت الرفع من تركيب لتعديالتمع ا

عضوا، كما مت حذف  41عضوا إىل  23من  االستشارياجمللس 
حاالت تنايف العضوية ابجمللس مع العضوية يف جملس النواب أو 

ي وكذا التشريع االنسجامملبدأ  احرتاماجملس املستشارين، وذلك 
سنوات مالءمة مع  3وض سنوات ع 1تعيني أعضاء اجمللس ملدة 

انصبت  األخرى واليت االقرتاحاتابقي اجملالس، إضافة إىل ابقي 
 .يف اجتاه ترسيخ مبدأ املساواة واملناصفة وكذا تكافؤ الفرص

 سيدي الرئيس،

إن إحداث جملس استشاري للشباب والعمل اجلمعوي يعد    
ذا ولعل هلمبكانته املهمة داخل اجملتمع، و  مكتسبا للمجتمع واعرتافا

هذا املشروع يف صلبه هو تعاقد جديد يهدف إىل دعوة الشباب 
للعمل املؤسسايت والعمل على اإلصالح والتغيري من داخل 
املؤسسات، ومن أجل تعزيز دور الشباب احملوري يف التنمية، ما 
فتئ صاحب اجلاللة نصره هللا وأيده خيص هذه الفئة بعناية خاصة 

 فاءهتاكوطنيتها الصادقة ويدعو إىل دعم  ويشيد بدورها الطالئعي و 
 .وصقل مواهبها حىت تكون مشاركتها انجعة يف التنمية

 حضرات السيدات والسادة،

بفئة  هتماماالهبذا املوضوع ال يرجع فقط إىل  االهتمامإن تزايد    
حمددة وال بصنف من أصناف اهلرم السكاين للمملكة،  اجتماعية

ااي اليوم بقض االهتمامعمق إذ أصبح بل إن األمر أمشل من ذلك وأ
الشباب يعترب دعامة أساسية من دعائم دولة القانون واملؤسسات، 
وإحدى مؤشرات الدولة الدميقراطية اليت تضمن التماسك 

 تثماريةاالس، وما املشاريع واالقتصاد االزدهاروحتقيق  االجتماعي
تعزيز و الكربى وكذا اجملهود اجلبار الذي بدله املغرب لتقوية 

 الستثمارلالتجهيزات األساسية وتوفري األرضية املالئمة واحلاضنة 
إال مقومات ومرتكزات تروم بناء جمتمع حداثي متقدم، مينح 

 .للشباب اإلمكانية والوسيلة لتحقيق ذاته ورسم تطلعاته

ع انطالقا مما تقدم، فإننا يف الفريق احلركي نعلن تصويتنا ابإلمجا    
 .، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاتهعلى هذا املشروع

 

 :السيد الرئيس
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لسيدة النائبة ل االشرتاكيفريق ال ابسمشكرا للسيدة النائبة، الكلمة 
 .بتسام مراسا

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ول مشروع ح االشرتاكيالفريق  ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
لعمل للشباب وا االستشارياملتعلق ابجمللس  19.81قانون رقم 

اجلمعوي، وأتيت أمهية هذا املشروع القانون الذي يندرج يف إطار 
كونه جيعل من قضااي الشباب أولوية   2188تنزيل أحكام دستور 

 .تتجاوز النظرة القطاعية الضيقة اسرتاتيجية

 ع يف إطار تصور مشويل ينطلق من تعزيزكما أييت هذا املشرو    
 ببالدان، وانطالقا كذلك من استحضار أدوار االستشارةسلطة 

ة ت النهوض ابلتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركيئاهي
، وذلك من 2188من دستور  82املنصوص عليها يف الباب 

ة يخالل تقييم وتوسيع مشاركة الشباب يف إرساء دعائم التنم
طوير احلياة والثقافية ببالدان، وت واالجتماعيةوالسياسية  االقتصادية

اجلمعوية والنهوض أبوضاع الشباب والعمل اجلمعوي وتيسري ولوج 
 .هذه الشرحية ملختلف الربامج واملشاريع املرتبطة هبا

ذه اللحظة أن ه االشرتاكيويف هذا السياق، نعترب يف الفريق    
ظار إليها، لكي تكون حلظة مؤسسة بعد انت التشريعية كنا نتطلع

سنوات، نظمنا خالهلا عدة لقاءات مع خمتلف  2طويل عمر ل 
 .الشباب لإلنصات للفعاليات املدنية املهتمة هبذا املوضوع أطياف

السيد الرئيس، إن مسامهتنا يف النقاش اجلدي واهلادف داخل    
 ار أمهيةكان انطالقا من استحض  االجتماعيةجلنة القطاعات 

األدوار، أدوار هذا اجمللس الذي يضم هيئتني مرتابطتني غري 

م منفصلتني عن بعضهما، األوىل هتتم بقضااي الشباب والثانية هتت
بقضااي العمل اجلمعوي يف تعزيز الدميقراطية التشاركية، وإمياان منا 

ام ابلشأن الع االهتمامبضرورة مصاحلة الشباب املغريب مع 
يف احلياة السياسية واملواطنة املسؤولة، وجتسيد املواطنة  واالخنراط

الكاملة للشباب طبقا لتوجيهات اخلطاب امللكي السامي مبناسبة 
 .2182غشت  21ذكرى 

جيايب نسجل ونثمن عاليا التفاعل اإل االشرتاكيإننا يف الفريق     
للسيد وزير الشباب والرايضة مع مالحظتنا ومقرتحاتنا من خالل 

ل جمموعة من التعديالت اليت تقدمنا هبا رفقة فرق األغلبية قبو 
لتجويد النص، النص املقدم ولتوزيع متثيلية الشباب داخل اجمللس 
خاصة الزايدة يف متثيلية اجلمعيات املغاربة والشباب املقيمني 

د ابخلارج واعتماد تركيبة جديدة تضامن متثيلية وازنة للشباب ومتدي
جمللس وأعضائه إسوة بباقي جمالس احلكامة مدة التعيني رئيس ا

 .املنصوص عليها يف الدستور

لى أمهية التأليف ع االشرتاكيالسيد الرئيس، لقد وقفنا يف الفريق    
املتنوع لرتكيبة هذا اجمللس الذي يضم إىل جانب ممثلي اإلدارات 
العمومية املعنية بقطاع قضااي الشباب والعمل اجلمعوي ممثلني عن 

دين ب املغاربة املقيمني ابخلارج وممثلني عن مجعيات اجملتمع املالشبا
 .املكلفة بقضااي الشباب والعمل اجلمعوي

 44إننا نعترب أن حتقيق األهداف املنصوص عليها يف الفصل    
من الدستور ويف مشروع القانون املعروض علينا للمصادقة  821و

معوي عمل اجلللشباب وال االستشاريواملتعلق إبحداث اجمللس 
 بصفته هيئة دستورية إستشارية تع ى إببداء الرأي يف كل القضااي

اليت حتال عليه من لدن جاللة امللك ويف القضااي ومشاريع 
امج ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والرب  االسرتاتيجيات

املتعلقة ابلشباب والعمل اجلمعوي احملالة عليه من احلكومة أو من 
 سي الربملان ابإلضافة إىل إجناز الدراسات واألحباث اليترئيسي جمل

 .هتم ميادين الشباب والقضااي املتصلة هبا
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أصبح اليوم ضرورة من أجل مسايرة التحوالت اإلصالحية    
ؤها اجملتمع و والدينامية الشبابية واملكانة املتقدمة اليت أصبح يتب

سبة نؤكد ثر من منااملدين، وانطالقا من قناعتنا املعرب عنها يف أك
من جديد أن التنزيل السليم ألحكام الدستور املتعلقة هبذا 
املوضوع، وتنفيذ هذه األهداف يتطلب منح اجمللس اإلستشاري 

ملنصوص ا االستقالليةللشباب والعمل اجلمعوي نفس الضماانت 
من الدستور، واملمنوحة ملؤسسات وهيئات  819عليها يف الفصل 

رايت واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية محاية احلقوق واحل
واملستدامة والدميقراطية التشاركية وهيئات محاية حقوق اإلنسان 
والنهوض هبا، ومتكينه من وسائل العمل واألدوات واآلليات 
الضرورية وتعزيز الشراكة مع السلطات العمومية والتنسيق املنتج 

ري كل مع توف ت احملدثة لدى جمالس اجلهات،ئاوالفعال مع اهلي
ضماانت احلياد واملوضوعية يف تعيني أعضاء اجمللس مع أن يراعى 
يف اختيارهم اخلربة والكفاءة واملسامهات النوعية والعلمية واحلضور 
املستدام، مع استحضار البعد اجلهوي يف هذه التعليمات لتحقيق 

 احلكامة الداخلية للمجلس، ال خيفى عليكم؛

 السيد الرئيس؛

 لوزراء؛السادة ا

 أخوايت إخواين النواب؛

دور اجملتمع املدين واحلركة الشبابية بشكل عام يف املسلسل    
الدميقراطي ويف إطالق دينامية النقاش العمومي وتوسيع دائرته 

، االقتصاديةو  واالجتماعيةلتشمل كل اجملاالت السياسية والثقافية 
 الستقاللامنذ  انطالقا من التجارب اليت راكمتها احلركة اجلمعوية

إىل اليوم ومشاركتها الفعالة يف الدبلوماسية اجلمعوية ودفاعها عن 
 .القضااي واملصاحل الوطنية يف احملافل واملنتدايت اإلقليمية والدولية

لقد كان مطلب التنصيص على إحداث مؤسسة دستورية تع ى    
ابلشباب والعمل اجلمعوي وعلى ضرورة حضور الشباب واجملتمع 

دين يف الوثيقة الدستورية أحد أهم مطالب واقرتاحات اجلمعيات امل
 .املهتمة هبذا املوضوع

روع سنصوت ابإلجياب على هذا املش االشرتاكيإننا يف الفريق    
رور ستني مب قانون الذي يصادف احتفال احلركة اجلمعوية والشبابية

سنة على مشاركة أزيد من اثنا عشر ألف شاب من خمتلف جهات 
بالد يف طريق الوحدة الذي ربط مشال البالد جبنوهبا واليت كانت ال

حلظة مشرقة يف اتريخ املغرب ألجل بناء استقالل املغرب اجلديد، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 االشرتاكيةو اجملموعة النيابية للتقدم  ابسمشكرا للسيدة النائبة 
 .السيد النائب مجال بنشقرون

 كرميي: النائب السيد مجال بنشقرون

 شكرا السيد الرئيس ،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 اجملموعة النيابية للتقدم ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
يف إطار املناقشة ملشروع القانون املتعلق إبحداث  واالشرتاكية

 .19.81اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي رقم 

يف البداية أود أن أشري أبن إحداث هذا اجمللس يعترب يف نظران    
داخل اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية حلظة أتسيسية جد هامة 

 .هلا ما بعدها من إصالحات مواكبة بطبيعة احلال

وهذا املشروع الذي جاء يف سياق دستوري جد هام يعلمه     
تضي منا ية سياسية مهمة يقاجلميع ويف إطار دينامية وحركية شباب

اليوم مجيعا أن نباشر من خالله جتاوب مع متطلبات املرحلة الراهنة 
ومع التحدايت اليت يرفعها الشباب املغريب، الشباب املغريب الذي 
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يقارب اليوم ما يناسب ثلثي يف اهلرم السكاين املغريب ما بني سن 
ذي جلديد السنة، وابلتايل هذا املولود الدستوري ا 31إىل  81

طال انتظاره نتم ى أن يكون فعال مؤسسة دستورية هلا من 
 والصالحيات اليت ستجعل من الشباب املغريب يثق االختصاصات

من جديد يف احلياة السياسية املغربية ويثق ويتجاوب مع ما تقدمه 
له احلكومة املغربية ومع ما يقتضيه من تطور ومناء لفائدة وطننا 

 .احلبيب

هذا النص جيب أن أييت ويكون إستجابة لكل الطموحات فعال    
ولكل التعبريات ولكل االنتظارات اليت أسسنا هلا، وابلتايل 
فالرتكيبة املوجوده قد ال تكون قدر طموحاتنا، قد ال تستجيب ملا 
يتطلبه الوضع احلايل من إشراك فاعل ملختلف هيئات اجملتمع 

لشديد واليت احليف ولألسف ااملدين والشبيبات احلزبية اليت طاهلا 
تعترب مكون أساسي ومركزي يف دينامية الفعل احلزيب والسياسي 
يف بالدان، حيث نشري وندقق أن خرية األطر وكفاءات هذا الوطن 
خترجت من رحم شبيبات ومنظمات حزبية اليوم مشهود هلا أبهنا  
كانت مدارس ومشاتل إلنتاج أطر وكفاءات وطننا، وابلتايل أمت ى 
أن ال يتم تغييب هذا العنصر املهم، وجيب أن يكون هناك توازي 

وتناغم مع كافة مكوانت الفعل اجلمعوي  انسجامويكون هناك 
والسياسي ببلدان، حىت ال نكون خمطئني فكل هاته املنظمات 
واجلمعيات فهي جزء وأجزاء من داخل مكوانت اجملتمع املدين 

 .املغريب

 السيد الرئيس،

 دات،السادة والسي

فعال إهنا حلظة مهمة، حلظة مهمة نقول من خالهلا أن اهلدف    
من ذلك اليوم هوأن جيد الشباب املغريب نفسه داخل هذا اجمللس 

املؤسسة  هلذه االستشاريوأن يساهم يف كل القرارات، رغم الطابع 

يف إبداء رأيه وابألخذ هبذا الرأي وأال تكون هناك أية وصاية 
 .تذكر

اجملموعة النيابية أن يكون هذا اجمللس جملسا متثيليا  أملنا يف   
ل هذا يشك للشباب واجلمعويني بكل ما لذلك من مع ى، حىت

الفضاء مؤسسة تواصلية متكننا مجيعا من اإلسهام عرب خمتلف 
املؤسسات يف إنتاج السياسات العمومية مندجمة هلا واقعية وهلا 

وزيع الة اجتماعية وتأتثري فعلي على ما نطمح إليه من منو وعد
 .عادل للخريات داخل هذا الوطن

كذلك والفرصة ساحنة اليوم كي نتوجه من هذا املنرب إىل خمتلف    
السلطات العمومية املعنية ابلتعيينات داخل هذا اجمللس، أن أتخذ 
بعني اإلعتبار خمتلف الكفاءات وأن تكون فعال هذه العناصر اليت 

ا ة وكفاءة عالية وأن تكون فعال هلستؤثث هذا اجمللس ذات جترب
 .قابلية من طرف اجملتمع املدين

وال ننسى أبن أي هتميش وأي إقصاء سيكون له أتثري سليب    
لألسف الشديد، لكن التنشئة السياسية اليت نطمح إليها وتطوير 
املشهد السياسي احلزيب يقتضي أخذ بعني اإلعتبار كل ما ذكرانه، 

التطلعات اليت نطمح إليها وأن نوفر حىت ميكن أن حندث كل 
لشبابنا وشاابتنا إمكانيات التواصل وإمكانيات العمل يف إطار 
فضاءات حرة فضاءات هلا كلمتها ال أن تكون فعال أو بشكل 

 .أو آبخر مركزا من مراكز اإلنصات والتحاور دون األخذ برأيها

لذي ا أمت ى أن ال يكون ذلك وأمت ى فعال أن نصل إىل طموحنا   
ننشده، و ابلتايل ال ميكننا إال أن ننسجم داخل األغلبية احلكومية 
مع التجاوب الذي جاء به السيد الوزير مشكورا، حيث فعال 
جتاوب مع عدة تعديالت قدمناه، وكانت هناك حتدايت مطروحة 
أمامه وأمامنا، وابلتايل هاذي التحدايت نتفهمها كيفما كان 

سنكون إجيابيني يف إطار إعطاء احلال، وسنصوت ابإلجياب و 
يله بعد العمل وبعد تفع مت ى انطالقة جديدة هلذا املولود الذي
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وأجرأته أن جند أيضا بعض السبل إلصالح ما ميكن إصالحه 
وتطوير ما ميكن تطويره يف إطار نوع من التضامن ونوع من العمل 
اجلدي واهلادف واملنسجم خدمة لوطننا احلبيب، والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اآلن إىل عملية التصويت، الباب    
 .األول الكلمة للسيد الوزير املكلف ابلعالقات مع الربملان

ومة املنتدب لدى رئيس احلكالسيد مصطفى اخللفي، الوزير 
 :ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين املكلف

  الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني،بسم هللا

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 والسادة النائبات والنواب احملرتمات واحملرتمني،

كان بود احلكومة أن يكون هنالك مناقشة اثنية يف إطار ما    
لكن هاذ املناقشة الثانية ستفضي وجواب إىل  833تتيحه املادة 

ابلتايل سيؤدي ذلك إىل إرجاء العملية إعادة النص إىل اللجنة، و 
دايل التصويت الحقا، لكن بعد استشارة السيد رئيس احلكومة 
ورغم أن املناقشة شهدت آراء متعددة ومتباينة، فنحن نقدر أنه 
ميكن أثناء املناقشة دايل التعديالت يوقع واحد اإلاتحة دايل 

ستطيع يف نالوقت للسيد الوزير ليثري الرد حول بعض األمور حىت 
 .هذه الدورة التشريعية أن جنيز هاذ النص، وشكرا

 

 :السيد الرئيس

من النظام الداخلي وبطلب  833إذن احلكومة يف إطار املادة    
منها طبقا ملقتضيات املادة تطالب اجمللس مبناقشة اثنية قبل أن 

 .منر إىل مرحلة التعديالت، وضح السيد الوزير

مة ير املنتدب لدى رئيس احلكو السيد مصطفى اخللفي، الوز 
 :املكلفة ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

ل ما قب االتفاقيف هاذ األمر، فكان  صرحية 833املادة   
نغادر القاعة واالستكمال دايل املشاورات أننا غادي نطرحوا 

صرحية أنه ال طلبنا املناقشة الثانية  833، املادة 833املادة 
ل ع للجنة، فمن بعد القيام ابستشارات والتواصفالنص خصه يرج

مع السيد رئيس احلكومة ما عندانش رغبة دايل السحب دايل 
النص، ولكن كنلتمس من حضور اإلخوان من جمموع الفرق دايل 
أنه أثناء مناقشة دايل أول تعديل تتاح اإلمكانية للسيد الوزير ابش 

رأي د الوزير،  وا لليرد على بعض القضااي اليت أثريت، أييه، نسمع
كانت واحد اإلمكانية للرأي دالسيد الوزير وهذا يساعدان ابش 
ندوزوا للتصويت على التعديالت يف هاذ اجللسة عوض ما نرجعوا 

سلطة تقديرية للسيد  833للجنة، إذن ماشي يف إطار املادة 
 .الرئيس لتجاوز هاد اإلشكال

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزيرالسيد الوزير، إذا مسحت تفضل 

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

مت اغتصايب مت اغتصاب احلق داييل يف الكالم، ورغم ذلك أوال     
كان بودي أن آخذ الكلمة قبل انطالق املناقشة للدفع مبقتضيات 
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 تكلمت غادي نقول شي حاجة ما ، ألنه إيال833املادة 
 .غتعجبش، اللهم بكل مسؤولية غادي جنلس

 :السيد الرئيس

 . دقيقة، شكرا لكم 81نرفع اجللسة ملدة 

 :السيد الرئيس

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيدات والسادة النواب،

 السادة الوزراء،

نستأنف أشغالنا من خالل مواصلة املناقشة ملشروع القانون    
 .تعلق إبحداث اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعويامل

ورد بشأهنا تعديالن  8الباب األول خاص أبحكام عامة، املادة 
األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي هاذين من فريق 

 .التعديلني، تفضلي السيدة النائبة

 فاطمة الطوسي: ة السيدةالنائب

 شكرا السيد الرئيس،

رة تعديل القانونية نقرتح يف فريق األصالة واملعاصغة تدقيقا للصيا   
يتمتع  :اليت جاءت على الشكل اآليت 8الفقرة الثانية من املادة 

اجمللس بصفته شخصا اعتباراي من أشخاص القانون العام 
يتمتع اجمللس  :، إىل الصيغة التعديلية التاليةابالستقالل املادي

وذلك  "داري واملايلابلشخصية االعتبارية واالستقالل اإل
للمالءمة مع ابقي اجملالس االستشارية وانسجاما مع ما نص عليه 

 .الدستور وقرارات اجمللس الدستوري، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير ابسم احلكومة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

 .مقبول التعديل غري   

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 املوافقون، املعارضون معذرة مرة اثنية، املمتنعون،

 93املوافقون: 

 052املعارضون: 

 03املمتنعون:

أعرض التعديل الثاين للتصويت، الكلمة لتقدمي التعديالت، 
 . لتقدمي التعديل الثاين السيدة النائبة  ..معذرة

 فاطمة الطوسي: ةالنائبة السيد

 شكرا السيد الرئيس،

 حرصا على إعمال املقتضيات الدستورية املتعلقة ابجلهوية يقرتح   
فريق األصالة واملعاصرة صياغة الفقرة الثالثة من املادة الثالثة على 
الشكل اآليت " يوجد املقر املركزي للمجلس ابلرابط، وحتدث فروع 

 ة، وحيدد النظام الداخلياتبعة له يف كل جهة من جهات اململك
للمجلس صالحيات هذه الفروع وكيفية أتليفها وتنظيمها وقواعد 

 .سريها"، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .احلكومة ابسمشكرا، الكلمة للسيد الوزير 

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول
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 :السيد الرئيس

 93املوافقون: 

 011:  املعارضون

 02املمتنعون: 

ادلية، للوحدة والتع االستقاليلمن الفريق تعديل  8ورد يف املادة 
 .الكلمة ألحد مقدمي التعديل تفضل السيد النائب

 احلسني أزوكاغ:  النائب السيد

إضافة فقرة جديدة  8يف املادة السيد الرئيس، تنضيفوا التعديل    
هوية س استشارية جتساعد اجمللس يف ممارسة اختصاصاته جمال

منه،  828عندما أوكل الدستور للمشرع الربملان مبقتضى الفصل 
حتديث أتليف صالحيات وتنظيم وقواعد سري املؤسسات 

، فإنه 821إىل  828واهليئات املنصوص عليها يف الفصول 
بذلك ترك له بصريح النص الدستوري حتديث التأليف، إن 

س فيه أي هذا اجمللس ليالتنصيص على البعد اجلهوي يف أتليف 
خمالفة ملقتضيات الدستور وذلك على خالف ما متت إاثرته من 
طرف البعض أثناء املناقشة العامة هلذا املشروع يف اللجان، إن 
الصيغة املقرتحة هي عينها اليت تضمنتها مسودة املشروع اليت 
قامت إبعداده جلنة تظم فقهاء دستوريني ومنهم اليوم من يتواجد 

كمة الدستورية وأعضاء يف جلنة وضع الدستور واليت قامت ابحمل
 .بتشكيلها وزارة الشباب والرايضة

متاشيا مع توجهات بالدان الكربى حنو املضي قدما يف اجلهوية    
ح إباتحة يف الرابط لن يسم االستشاريةاملتقدمة متركزت اهليئات 

اح الفرصة للجمعيات والشباب للمسامهة يف وضع وتنفيذ واقرت 
السياسات العمومية يف هذا اجملال، يف جمال الشباب واحلياة 
اجلمعوية من بني املمارسات الفضلى يف هذا اجملال رغم النقائص 
املوجودة جتربة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إذا كان الدستور 

منه إحداث هيئات أخرى  819أو كان للربملان مبقتضى الفصل 
صوص عليها يف الدستور، فكيف ال للحكامة من غري تلك املن

األخري يف تشريع إحداث  االختصاصميكن للربملان صاحب 
هياكل جهوية هلذه املؤسسات، وهو األمر الذي يندرج ضمن 
أتليفها، كما أذكر يف هذا الباب أن احلكومة السابقة ويف تصرحيها 

 .احلكومي أوردت أبنه ستخلق أو ستحدث جمالس جهوية

 888.83علق وتفاعال مع القانون التنظيمي كذلك فيما يت   
ابعتبار أن اجملالس جهوية أن لديها جمالس استشارية للشباب 
وسيكون هناك تفاعل من أجل بلورة بشكل قاعدي ملقرتحات 

 الوطين يف إطار وبلورهتا يف إطار سياسات لطرحها على مستوى
 .عمومية خاصة ابلشباب واحلياة اجلمعوية

يضطلع اجمللس مبهام استشارية  :يدة كذلكإضافة مادة جد   
لدى جاللة امللك واحلكومة وجملس النواب وجملس 
املستشارين ومؤسسات وهيئات محاية احلقوق واحلرايت 
واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية 
التشاركية واملنظمات الشبابية احلزبية وكذا اجلمعيات 

إضافة هذه املادة يروم إعمال أحد  .كوميةواملنظمات الغري احل
مبادئ األساس اليت أكد عليها اجمللس الدستوري يف العديد من 
قراراته وهو مبدأ تطابق القواعد القانونية مع اهلدف املتوخى منها، 
إدماج هذه املقتضيات اليت تضمنتها مسودة املشروع الذي أعدهتا 

ة ى مصاحل األمانة العاموزارة الشباب والرايضة قبل إحالتها عل
للحكومة، توسيع اجلهات اليت ميكنها طلب آراء استشارية سوف 
يغين عمل اجمللس، إدراج املنظمات الشبابية احلزبية واملنظمات 
واجلمعيات غري احلكومية يندرج ضمن تفعيل أسس الدميقراطية 
التشاركية والذي يندرج هذا اجمللس ضمن اهليئات اخلاصة هبا 

فصول الباب الثاين عشر من الدستور هيئات النهوض مبقتضى 
ابلتنمية البشرية املستدامة والدميقراطية التشاركية، إذ كيف ميكن 
أن تكون هيئة ضمن هيئات النهوض ابلدميقراطية التشاركية إذا مت 
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إغالق اجملال أمام اللجوء إىل اجملتمع املدين مبختلف تعبرياته 
ج ضمن حول املواضيع اليت تندر  رةواالستشاللمجلس طلبا للخربة 

وضعية   تباراالعمهامه وصالحياته، يتعني التأكيد هنا وأخذا بعني 
كل مؤسسة دستورية استشارية على حدة، أن الدستور وعلى 
سبيل املقارنة حدد اجلهات اليت ميكن هلا أن تطلب اآلراء من 

احلصر  على سبيل االستشاريةطرف بعض املؤسسات الدستورية 
من  812والبيئي الفصل  واالجتماعي االقتصادي اجمللس مثال

الدستور، ولكن ابملقابل فإن الدستور مل حيدد تلك اجلهات عندما  
كان يتناول هيئات احلكامة يف الباب الثاين عشر من الدستور 

 .اتركا بذلك املشرع الربملان القيام بذلك

 :السيد الرئيس

 .ومةاحلك ابسمشكرا، الكلمة للسيد الوزير 

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول

  :السيد الرئيس

  :أعرض هذا التعديل للتصويت

 13املوافقون 

 23املعارضون 

 املمتنعون ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 23املوافقون 

 املعارضون ال أحد

  13املمتنعون 

 .كما صادقت عليها اللجنة  8اجمللس على املادة صادق   

 للوحدة والتعادلية يرمي إىل االستقاليلتعديل من الفريق    
 .جديدة، الكلمة ألحد مقدمي التعديلإحداث مادة 

 الكبري قادة:  النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس

على أن  تنص يتعلق األمر مبهام اجمللس واملادة اجلديدة يعين   
اجمللس مبهام استشارية لدى جاللة امللك واحلكومة وجملس  يطلع

النواب وجملس املستشارين ومؤسسات وهيئات محاية احلقوق 
واحلرايت واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية 
التشاركية واملنظمات الشبابية احلزبية وكذا اجلمعيات واملنظمات 

 .غري احلكومية، شكرا

 :يد الرئيسالس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير إبسم احلكومة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 02املوافقون: 

 23املعارضون: 

 92املمتنعون: 

 تعديل يف شأن عنوان الباب الثاين من مشروع القانون من فريق
 .األصالة واملعاصرة، الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيدة النائبة

 فاطمة الطوسي: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،
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 :على الشكل التايل 2الثالثة من املادة نقرتح تعديل الفقرة 

إبداء الرأي بطلب من احلكومة الذي تتقدم به وجواب يف  "
نهوض يف جمال ال مجيع مشاريع اإلسرتاتيجيات اليت تعدها

أبوضاع الشباب وتطوير العمل اجلمعوي، متهيدا لعرضها على 
من الدستور،  12مسطرة املصادقة، طبقا ألحكام الفصل 

جيب أن ال يبقى اختياراي طلب رأي اجمللس، جيب أن ال يبقى 
 .وشكرا "اختياراي بل ال بد من الزام احلكومة به بشكل واضح

 :لسيد الرئيسا

 .ذا التعديل للتصويت، السيد الوزيرشكرا، أعرض ه

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 92املوافقون: 

 015املعارضون: 

 02املمتنعون: 

أعرض عنوان الباب الثاين من مشروع القانون للتصويت، كما 
 :صادقت عليه اللجنة

 015املوافقون: 

 ال أحد املعارضون:

 13املمتنعون: 

 .صادق اجمللس على عنوان الباب الثاين، كما صادقت عليه اللجنة

أربع تعديالت من فريق األصالة واملعاصرة،  2ورد بشأن املادة 
 .مقدمي التعديالتالكلمة ألحد 

 فاطمة الطوسي: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

 فريق األصالة قة نقرتح يفمع نفس التربير السابق يف املادة الساب   
 :على شكل اآليت 2واملعاصرة تعديل الفقرة الرابعة من املادة 

إبداء الرأي بطلب من احلكومة الذي تتقدم به وجواب يف  "
مجيع القضااي ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والربامج 

 .، شكرا السيد الرئيس"املتعلقة ابلشباب والعمل اجلمعوي

 :ئيسالسيد الر 

 .الكلمة للسيد الوزير إبسم احلكومة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل األول للتصويت

 92املوافقون: 

 011املعارضون: 

 02املمتنعون: 

 .التعديل الثاين السيدة النائبة

 فاطمة الطوسي: النائبة السيدة

مهية ميادين العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرايضة أل    
ة ابلنسبة للشباب، نقرتح يف فريق األصالة واملعاصرة تعديل الفقر 

إجناز الدراسات أو  " :على الشكل التايل 2السادسة من املادة 
ل األحباث اليت هتم ميادين الشباب والقضااي املتصلة هبا واقرتاح سب

أبوضاعهم وتنمية طاقاهتم اإلبداعية وتيسري  ضمحايتهم والنهو 
ولوجهم ملختلف العلوم والتكنولوجية والثقافة والفن والرايضة 
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واألنشطة الرتفيهية وحتفيزهم على اإلخنراط يف احلياة العامة، وكذا 
إجناز الدراسات واألحباث أو األحباث اليت هتم تشخيص وضعية 

رتاح علقة هبذه الوضعية واقالعمل اجلمعوي، وإعداد املؤشرات املت
الوسائل الكفيلة ابلنهوض ابحلياة اجلمعوية وتطويرها وذلك مببادرة 

 .منه أو بطلب من احلكومة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :للتصويتأعرض التعديل الثاين 

 92املوافقون:

 011املعارضون: 

 02املمتنعون: 

أعرض التعديل الثالث للتصويت، عفوا الكلمة لكم السيدة النائبة 
 .ابلنسبة للتعديل الثالث

 فاطمة الطوسي: النائبة السيدة

 2تعديل من فريق األصالة واملعاصرة للفقرة العاشرة من املادة    
اسات النقاش العمومي حول السي اليت تنص على املسامهة يف إثراء

العمومية يف ميادين الشباب والعمل اجلمعوي، نقرتح الصيغة 
املسامهة يف تقييم السياسات العمومية وليس إثراء  :التعديلية التالية

لس املطلوب من اجمل ،النقاش يف ميادين الشباب والعمل اجلمعوي
عمومي حول الهنا تربيران السيد الرئيس، ليس جمرد إثراء النقاش 

السياسات العمومية يف ميادين الشباب والعمل اجلمعوي وإمنا 
 .املسامهة يف تقييم هذه السياسات، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 92املوافقون: 

 012املعارضون: 

 02تنعون: املم

 .التعديل الرابع السيدة النائبة

 فاطمة الطوسي: النائبة السيدة

ح تعديل يف الفقرة الثانية واألخرية من املادة الثالثة وابلتايل نقرت    
ويف حالة عدم متكنه من  :إعادة الصياغة على الشكل التايل

اإلدالء برأيه يف اآلجل املشار إليه أعاله، وجب عليه إحاطة 
اليت طلبت رأيه بذلك واليت هلا أن متدد اآلجل املذكور اجلهة 

ملدة شهر واحد، وإال اعتربت املشاريع واملقرتحات املعروضة 
لرئيس تربيران هنا السيد ا عليه ال تثري أي مالحظات إىل ذلك،

جيب التمييز بني احلالة اليت ال يتمكن فيها اجمللس من إبداء رأيه 
أجل  ار اجلهة اليت طلبت رأيه منلعدم كفاية أجل حيث عليه إخب

التمديد وبني احلالة اليت ال يكون فيها للمجلس رأي يف املوضوع، 
 .وابلتايل فال حاجة ألي إجراء يقوم به

 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير   

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة
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ي يف للجنة واللي كتمشمت إدخال هاذ التعديل ابلصياغة دايل ا   
نفس هاذ اإلجتاه، إذن هو نفس املضمون كاين يف مادة كما جاء 

 .يف الفقرة، إذن هاذ التعديل غري مقبول، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد الوزير

 92املوافقون:

 012املعارضون: 

 02املمتنعون: 

ستة تعديالت من الفريق اإلستقاليل  2ورد كذلك ابلنسبة للمادة 
والتعادلية، الكلمة ألحد مقدمي التعديالت، تفضل للوحدة 

 .السيد النائب

 الكبري قادة:  النائب السيد

التعديل األول يتعلق إببداء الرأي إذ كان ابلنسبة للنص 
مجيع القضااي ومشاريع النصوص يتم بطلب من احلكومة يف 

إبداء  والتشريعية والتنظيمية، بينما املقرتح ابلنسبة هلاذ التعديل ه
الرأي بطلب من احلكومة أو مببادرة منه، مببادرة من اجمللس، وذلك 
لتمكني اجمللس من القيام ابملبادرات الذاتية، كما أنه ال يوجد ما 
مينع من استحالة هذا احلق ابلنسبة للمجلس، شكرا السيد 

 .الرئيس

 

 :السيد الرئيس

التعديل  دشكرا، السيد الوزير، ابلنسبة للتعديل األول، من بع
 .الثاين فيما بعد إذا مسحت، شكرا

 .السيد الوزير معذرة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 02املوافقون: 

 013املعارضون: 

 92املمتنعون: 

 .الثاين، لكم الكلمة السيد النائبالتعديل 

 احلسني أزوكاغ:  النائب السيد

البند السادس تنقتارحوا أنه التعديل اللي تقدمنا به هو  2املادة    
 الربملان على اعتبار أنه كذلك جيب متكنيبطلب من أحد جملسي 

الربملان من هذا احلق خبصوص الدراسات واألحباث حول املواضيع 
 .ذات الصلة ابحلياة اجلمعوية وكذلك بقضااي الشباب

 :السيد الرئيس

 .لوزيرشكرا، السيد ا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 092املوافقون:

 املعارضون: الأحد

 92 املمتنعون:
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 .ل الثالثالتعدي، الثاين املرتبط ابملادة الثانيةقبل التعديل 

 عمر عباسي:  النائب السيد

 الرئيس،شكرا السيد 

التعديل الثالث هو إعداد نقرتح إضافة بندين جديدين هم على    
التوايل إعداد الدراسات واألحباث والتوصيات ذات الصلة 
بتشجيع الشباب على االخنراط يف احلياة السياسية واملشاركة 

نوي حول ، مث إعداد تقرير ساالنتخابية االستحقاقاتاملكثفة يف 
 .وضعية الشباب املغريب

ات وتربيراتنا بكل تركيز، السيد الرئيس، هو أنه نعترب أبن اختصاص
اجمللس كما هي واردة يف املادة الثانية من مشروع اختصاصات 

اد أتيت انسجاما، ه االختصاصاتضعيفة، ونعترب أبنه هذا 
لفصل مع مقتضيات ا انسجامااليت نقرتعها أتيت  االختصاصات

عمل السلطات العمومية من الدستور الذي ينص على أنه ت 44
 صاديةواالقتعلى تشجيع إدماج الشباب يف احلياة السياسية 

 .والثقافية للبالد، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

هاذ التعديل هو نفسه اللي كاين يف الفقرة السادسة من املادة 
 هتم األحباث اليت رة إجناز الدراسات أوالثانية حيث تقول الفق

ميادين الشباب والقضااي املتصلة هبا واقرتاح سبل محايتهم 
والنهوض أبوضاعهم وتنمية طاقاهتم اإلبداعية وحتفيزهم على 

يف احلياة العامة، وكذا إجناز الدراسات أو األحباث اليت  االخنراط
تعلقة امل هتم تشخيص وضعية العمل اجلمعوي وإعداد املؤشرات

هبذه الوضعية واقرتاح الوسائل الكفيلة ابلنهوض ابحلياة اجلمعوية 

وتطويرها وذلك مببادرة من اجمللس أو بطلب من احلكومة، إذن 
 .التعديل هو كاين يف نفس الفقرة إذن التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل الثالث للتصويت

 02املوافقون: 

 013املعارضون: 

 92: املمتنعون 

 .التعديل الرابع

 عمر عباسي:  النائب السيد

 شكرا السيد الرئيس،

هذا التعديل وهو من املؤكد على أنه غري وارد يف املشروع إصدار    
ذا حالة التمويل الوطين واألجنيب للجمعيات، ملاتقرير سنوي حول 

يها واحد إجراء ف نقرتح هذا التعديل ألنه بكل بساطة بالدان مت
احلوار وطين كبري حول اجملتمع املدين، ومن بني توصياته هو 
احلكامة فيما يتعلق ابلدعم للجمعيات وأحد اختصاصات هذا 
اجمللس هو العمل اجلمعوي، لذلك نعترب أبنه يعين تضمني املادة 

اختصاص يتعلق إبعداد إبصدار تقرير سنوي حول حالة  2
 واجلمعيات سيساهم بشكل فعال يف التمويل الوطين األجنيب

 .ختليق وشفافية العمل اجلمعوي، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الوزير   

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة
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 .التعديل غري مقبول   

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 02املوافقون:

 013املعارضون: 

 92املمتنعون: 

 .، السيد النائبديل اخلامسالتع

 عمر عباسي: النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس

تقدمي اخلربة واملشورة ألصحاب العرائض  :التعديل هو التايل   
وكذا للجان تقدمي العرائض املنصوص عليها يف القانون التنظيمي 

 رائضاحلق يف تقدمي الع بتحديد شروط وكيفية ممارسة 33.83
و بكل بساطة ألنه هذا اجمللس، التربير ه ،موميةإىل السلطات الع

أنه هذا اجمللس من هيئات الدميقراطية التشاركية، وأحد اآلليات 
الدستورية املهمة، فيما يتعلق ابلدميقراطية التشاركية هو تقدمي 
العرائض، نعترب يف الفريق اإلستقاليل أبنه من غري املنطقي أن ال 

ع أي اختصاص استشاري يف ما من هذا املشرو  2تتضمن املادة 
يتعلق مبوضوع أساسي، وابلتايل من أجل يعين جتسري العالقة ما 
بني املنظومة القانونية واملؤسساتية ذات الصلة ابلدميقراطية 

 .التشاركية، شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير   

 

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

ل تقدم به السيد النائب احملرتم، هو تعديل نبي التعديل اللي   
ومغري، لكن يف املقابل أن هذا التعديل يتناقض مع مقتضيات 
القانون التنظيمي لتقدمي العرائض وامللتمسات، حيث ال يوجد 
هناك ما يشري إىل إاتحة هذه الفرصة من جهة، اثنيا أن مجعيات 

من يدخلون ضاجملتمع املدين والذين يتقدمون ابلعرائض ال 
السلطات  44اإلختصاصات املنصوص عليها يف الفصل 

العمومية، فهما ليسو جبزء من السلطات العمومية، إذن كاين 
مساطر هو يف حد ذاته ملا كيتقدم كيتقدم نبيل، كما جاء يف 
اخلطاابت دايل اجملموعة د اإلخوان أهنم كيتقدموا مبجموعة دايل 

تور ال طاقة له به، مؤطر ابلدس املقرتحات لكن النص ال حيتمل ما
حدد أن املشورة تقدم إىل السلطات العمومية فقط  44الفصل 

وليس لشخص اعتباري آخر، شكرا السيد الرئيس، إذن غري 
 .مقبول

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

 12املوافقون:

 012املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 . ، السيد النائبالسادسالتعديل 

 عمر عباسي: النائب السيد

تقدمي اخلربة واملشورة إىل  :التعديل هو على الشكل التايل   
أصحاب امللتمسات يف جمال التشريع وكذا جلن تقدمي امللتمسات 

 23.83من القانون التنظيمي رقم  2املنصوص عليها يف املادة 
مسات يف جمال تبتحديد شروط وكيفية ممارسة احلق يف تقدمي املل

نطول  وتربيراتنا ويهمين هنا التأكيد على أنه أان ما بغيتش ،التشريع
ألنه يعين اجللسة التشريعية جدول أعمال ممتلئ، ولكن يف يعين 
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مرفوقة جداول بتربيرات مؤصلة دستوراي وقانونيا، ونؤكد ما يلي: 
 هإذا مل ينص القانون التنظيمي ال امللتمسات وال العرائض على هذ

األمور، فإن ذلك ال مينع للربملان سلطته الكاملة يف التشريع، 
وابلتايل هي فعال أفكار نبيلة ولكنها مدعومة ومسنودة دستوراي 
وقانونيا على ضوء القوانني التنظيمية، وكذا قرارات اجمللس 
 الدستوري املرتبطة ابلقانون التنظيمي للعرائض، والقانون التنظيمي

على أنه املنظومة القانونية واملؤسساتية للملتمسات، ونؤكد 
للدميقراطية التشاركية، إذا ما استمرت يف حالة الشتات احلالية لن 
تؤيت أكلها، ومن املهم جدا أن يتمتع اجمللس اإلستشاري للشباب 
والعمل اجلمعوي ابختصاصات إستشارية نقول ونؤكد يف ما يرتبط 

حنن يف  وصا على أنهبدعم، يعين تقدمي اخلربة واإلستشارة، خص
مرحلة أتسيسية للعرائض وامللتمسات، وكاين واحد اللبس وكاين 
واحد جمموعة داألمور اليت تفرض على هاذ املؤسسة االستشارية 

 .اإلخنراط يف هكذا مهام، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :ةالسيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايض

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .أعرض، تفضل

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 عاله مالو من العدالة والتنمية؟

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

ال، السيد الرئيس أان غري عجبتين الفكرة اللي جاهبا الزميل سي 
 نه فكرة مجيلة، وال تتدخل يفعباسي من فريق االستقالل، أل

املسطرة، هذا غري دعم، غري توجيه، غري، ما عندوش عالقة 
ابملسطرة كتحددها، واستشارة والرأي وجيد أنه الشباب دايلنا يبدا 
يفكر يف هاد الطريق هادي يقدم االستشارة والرأي وكذا وتساعد، 

و أمافيهاش شي تدخل يف املسطرة أو أنه غادي يعرقل املسطرة 
أنه غادي يعطي واحد االختصاص جديد أو أنه غادي يؤسس 
موقف جديد، ماعرفت أان عالش احلكومة معقدة أمورها هلاد 
الدرجة، العكس، هادي مزاين تتدير تعطي املشورة ومزاين تقدم، 
أان خاص يكون شوية االنفتاح، ما خاصناش الواحد يتغلق يف 

 .الفريق الوطين، شكرا

 :السيد الرئيس

 :ا السيد النائب، أعرض التعديل للتصويتشكر 

 12املوافقون: 

 : 109املعارضون

 ال أحد: املمتنعون

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 012املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2صادق اجمللس على املادة 

اث تقاليل للوحدة والتعادلية يرمي إىل إحدتعديل من الفريق اإلس
 .، السيد النائب9تعديل رقم مادة جديدة، 
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 الكبري قادة: النائب السيد

س ابلنسبة هلذه املادة اجلديدة تنص على أنه للمجلالسيد الرئيس، 
 ..أن يقوم

 :السيد الرئيس

 ...طيب صايف عندك

 الكبري قادة: النائب السيد

عديل ذي جاء به الفريق ينص التابلنسبة هلذا التعديل ال
على أنه للمجلس أن يقوم مببادرة منه ابإلدالء آبراء وتقدمي 
اقرتاحات وإجناز دراسات أو أحباث يف جمال اختصاصاته، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

مقبول ألنه ورد يف الفقرة السابعة من املادة  تعديل غري
 .الثانية، نفس املضمون

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هاذ التعديل للتصويت

 90املوافقون: 

 012املعارضون: 

 92املمتنعون: 

تعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يرمي إىل أحداث 
 .مادة جديدة، الكلمة لكم السيد النائب

 الكبري قادة: ئب السيدالنا

 شكرا السيد الرئيس،

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 الكبري قادة: النائب السيد

التعديل كما جاء به الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، ينص    
على أن تطّلع اجملالس اجلهوية للشباب والعمل اجلمعوي على 

صاحل غري ت الرتابية واملمستوى اجلهة مبهام استشارية لدى اجلماعا
املمركزة واجلمعيات واملنظمات غري احلكومية وهلا أن تقوم تلقائيا 
بتقدمي أي توصية أو رأي إىل تلك األطراف، وكل ذلك يف نطاق 
املهام اإلستشارية للمجلس، يتوىل النظام الداخلي للمجلس 
حتديد مهام هذه اجملالس اجلهوية وبنياهتا وعالقتها كذلك مع 

لس وطريقة تعيني أعضائها، ويدخل هذا التعديل يف إطار اجمل
 .إشراك مجيع الفعاليات على مستوى اجلهات، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير شكرا

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب

 

 :عدي بوعرفة النائب السيد

املشكل اللي مطروح ابلنسبة للبالد دايلنا، هاذ اجلهوية اآلن    
املتقدمة هل هي حرب على ورق؟ أم ابلفعل حنن بصدد بناء واحد 
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اجلهوية متقدمة، ألنه ال ميكن أبي حال من األحوال نبقاو نسريو 
تقريب اإلدارة من املواطنني، خاصنا  هاذ البالد من الرابط، 

 ابلتايل أنه ال يعقل فاش ما تطرح شي فكرةاجلهوية املتقدمة، و 
متميزة ورمبا حىت السيد الوزير كيتفهم وابلتايل أنه ال يستجيب 
ويعارض، أان كنعتقد أبنه منني كانت واحد الفكرة متميزة وهاذ 
اجلهوية، إيال اجلهوية ما بغاوهاش املغاربة حنيدوها، أو إيال كان 

نسبة التطبيقية ابلهناك تعطيل بزاف ابش خيرجو املراسيم 
للجهات، واجلهات اآلن بدون إمكانيات وبدون، عاد خرجو 
النصوص التنظيمية دايل اجلهات وابلتايل أنه البد أن نفكر مجيعا 

لدولة ا ، وتصور جديد لبناءيف بناء دولة جديدة، وإدارة جديدة
ل أساسية، راه ال يعقدايل املستقبل واجلهوية  الوطنية الدميقراطية

، املغاربة، يف املغرب العميق، ويف اجلبال كيعانيو الشيء الكثريأهنم 
راه املغرب ماشي احملور حنو دايل القنيطرة ودايل اجلديدة، وابلتايل 

 .أنه هاذ اجلهوية فإما أن تكون أو ال تكون

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 12املوافقون:

 012املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4ض املادة أعر 

 012املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  4صادق اجمللس على املادة 

األصالة واملعاصرة يرمي إىل إحداث مادة جديدة تعديل من فريق 
 .مكررة، الكلمة للسيدة النائبة 4حتمل رقم 

 ة الطوسي:فاطم النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

يغة واملعاصرة إضافة مادة جديدة، ابلصنقرتح يف فريق األصالة    
تنشر يف اجلريدة الرمسية  :مكررة كما يلي 4التالية: حتدث املادة 

مجيع آراء اجمللس مبا فيها تلك اليت يصدرها مببادرة منه، ويقوم 
ه إبحاطة خيصرئيس احلكومة ورئيسا جملسي الربملان كل فيما 

اجمللس علما مبآل تلك اآلراء للمجلس بتنسيق مع السلطات 
العمومية وخاصة القطاعات املكلفة ابلشباب والعمل اجلمعوي 
أن يضع اآلليات واملؤشرات الكفيلة بتتبع مآل اآلراء اليت 
يصدرها ورصد أاثرها على أوضاع الشباب والعمل اجلمعوي، 

ة اليت مجيع التسهيالت الالزم تقدم السلطات العمومية املعنية
ير إضافة وترب  من شأهنا متكني اجمللس من القيام هبذه املهمة،

هذه املادة السيد الرئيس من طرف فريق األصالة واملعاصرة هو 
إعطاء قيمة ومدلول حقيقيني لعمل اجمللس عرب التنصيص على 

حاطة إبنشر تقاريره يف اجلريدة الرمسية مع إلزام احلكومة والربملان 
اجمللس علما مبآل اآلراء اليت يصدرها ومنحه اآلليات الكافية لتتبع 

 .أاثرها على أوضاع الشباب، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

من الدستور،  821يف ما يتعلق ابلتقارير، فقد حددها الفصل    
يف القانون جاءت هبذا  3نوعية التقارير املفروض نشرها، املادة 

من الدستور، يكون التقرير املذكور  821طبقا ألحكام الفصل 
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موضوعة مناقشة من الربملان ينشر هذا التقرير ابجلريدة الرمسية،  
إذن األفكار اللي جاو يف  كاين شي وضوح أكثر من هذا،

 .، شكرا3منني يف املادة التعديل كلهم مض

 :السيد الرئيس

 :شكرا للسيد الوزير، أعرض هذا التعديل للتصويت

 92املوافقون: 

 012املعارضون: 

 90املمتنعون: 

دة للوح االستقاليل، ورد بشأهنا تعديل من الفريق 3املادة 
 .، الكلمة ألحد مقدمي التعديل السيد النائبوالتعادلية

 دة:الكبري قا  النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس

والصيغة  3التعديل يتعلق إبضافة فقرة جديدة يف آخر املادة    
تنشر ابجلريدة الرمسية كل اآلراء االستشارية والدراسات  هي أن

واألحباث ومجيع األعمال اليت يقوم اجمللس إبعدادها يف نطاق 
، التربير هو أن هاذ النشر الوجويب االختصاصات املوكولة له

رضه طبيعة هذا اجمللس الذي يندرج ضمن هيئات الدميقراطية تف
التشاركية مع ما يعنيه ذلك من حق املواطنني واملواطنات يف متابعة 
والتعرف على عمل اجمللس، إحرتاما للحق الدستوري يف احلصول 

 .على املعلومات، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :شيد الطاليب العلمي وزير الشباب والرايضةالسيد ر 

شكرا السيد الرئيس، نفس التربير اللي قلت، إذن تعديل غري 
 .مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 12املوافقون: 

 012املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

 012املوافقون: 

 ارضون: ال أحداملع

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  3صادق اجمللس على املادة 

، تعديل من الفريق 1الباب الثالث يتعلق بتأليف اجمللس، املادة 
 .82والتعادلية، التعديل رقم للوحدة  االستقاليل

 :النائب السيد عمر عباسي

 شكرا السيد الرئيس،

أربعة أعضاء يعينون من قبل " :التعديل الذي نقرتحه هو التايل
رئيس احلكومة من بني املنظمات الشبابية العضو يف اهليئة 
الوطنية للشباب والدميقراطية وكذا من بني املنظمات الطالبية 
الوطنية عضوان منهم يعينون يف اهليأة املكلفة بقضااي الشباب 

ويهمين،  "وعضوان يعينان يف اهليئة املكلفة ابلعمل اجلمعوي
همين كثريا يف بسط تربيرات هذا التعديل أن أشري إىل أننا داخل وي

ليت يعين يف هناية املطاف ا التوافقيةاللجنة اخنرطنا يف الصيغة 
 الستقاليلاصادقت عليها اللجنة، ولكن كنا حريصني يف الفريق 
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للوحدة والتعادلية على إعادة تقدمي هذا التعديل يف اجللسة العامة 
لتعديالت على املادة اخلامسة، واليت تقدمت ضمن جمموعة من ا

املعاصرة، واليت وفريق األصالة و  االستقاليلهبا فرق األغلبية والفريق 
 تعترب، هذه هي الفكرة األساسية، أبنه تركيبة اجمللس ال تسعفه يف

ا على هذه النقطة األوىل أساسية ودفاع االستشاريةالقيام بوظائفه 
 كلمة الفريق يف مداخلة الفريق هاذ املسألة، كما بسطنا يف

هي أساسا، هي أساسا تروم يعين ضمان عضوية  االستقاليل
املنظمات الطالبية واملنظمات الشبابية اللي هي عضو يف اهليئة 

، انفتاح اجمللس احانفتالوطنية للشباب والدميقراطية ألننا نعترب أبنه 
ابية بللشباب والعمل اجلمعوي على املنظمات الش االستشاري

احلزبية واملنظمات الطالبية ما فيه شك غادي يطور أداء هذه 
املؤسسة الدستورية، دافعنا على هذا الرأي بقناعة كبرية أبننا أمام 
مؤسسة استشارية وليس متثيلية، واعتربان أبنه بالدان ما كتبداش 
من الصفر، وأبنه كانت فيها منظمات استشارية شبابية، كانت 

 لشبابية احلزبية، فهل حننفيها املنظمات ا

نتقدم إىل األمام أم ال؟ هذا إضافة على أنه واحد الفكرة جوهرية، 
احنا أمام هيئة من هيئات الدميقراطية التشاركية، مفروض أهنا 

البية، تنفتح يف تركيبتها على التعبريات الشبابية والتعبريات الط
ستوراي ة دولكن مع كامل األسف يعين هاذ الدفعات دايلنا املؤصل

وقانونيا مل تقنع احلكومة، هذا عالوة يف احلقيقة على أنه عندما 
نعود إىل املسودة اليت أعدهتا وزارة الشباب والرايضة كنلقاو هاذ 
األفكار فيها ألنه تلك اللجنة اليت أعدهتا انفتحات على املنظمات 
 االشبابية والطالبية، الفكرة األساسية اجلوهرية اللي دافعنا عليه

وغنستمرو يف الدفاع عليها هو أنه من املهم لصاحل الوظيفة 
للمؤسسة، وليس حبثا من هذه املنظمة أو من هذه  االستشارية

اجلمعية على البحث عن مقعد عابر لتطوير الوظيفة االستشارية 
كان من الالزم ومن الالزم هذا ما ندافع عنه يف   ،هلاذ املؤسسة

من تركيبة اجمللس، منظمات  1ادة هاذ التعديل أن يتم تضمني امل
 .الشبابية احلزبية واملنظمات الطالبية، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 شكرا السيد الرئيس،

حنن أمام خيارين: اخليار األول هو مقرتح الطرح اللي جا به    
ة سيد النائب احملرتم اللي هو تقريبا كان حمط نقاش يف اللجناألخ ال

واللي كان موضوع نقاش وخذا الوقت، واخليار الثاين هو أن هذا 
اجمللس أن أيخذ مسافة مع مجيع التمثيليات السياسية قصد إنتاج 
تقارير حبياد وموضوعية ال ختدم أي طرف كان، ألنه كما قلنا يف 

س ثيليا ال ميثل الشبيبات، هو جملالبداية أنه ليس جملسا مت
استشاري كيعطي رأيه يف واحد جمموعة القضااي اليت تطرح عليه، 
ويتحدث عن قضااي الشباب، ال يتحدث عن الشباب، راه هنا 
فني وقع لينا شوية دايل اخلالف، يتحدث عن قضااي الشباب، 
ال يتحدث عن الشباب، ألنه ال التمثيلية ما كايناش، وقلنا أنه 
التمثيلية متر عرب االنتخاابت إىل غري ذلك، ابإلضافة إىل اختيار 
واحد الفصيل طاليب وال واحد شبيبة معينة على أي معيار وعلى 
أي مقياس، وكيف سيتم اختيارها؟ خاصها واحد املساطر، أو 
خاصها واحد التنظيم، أو خاصها واحد اجملزأ جمموعة األمور، يف 

ر حدد اختصاصات واملشورة من الدستو  44حني أن الفصل 
للسلطات العمومية املكونة من جاللة امللك، من السلطة 
 التنفيذية، ومن السلطة التشريعية ال غري، ويف األمور اليت ال تدخل

يف اختصاصاهتم، إذن أان كنتفهم هاذ الشي اللي كتقول هو 
النقاش العام هو اللي كان خاصو يكون ولكن هاذ الشي راه احنا 

وصلنا لواحد الصيغة توافقيه داخل اللجنة وخرجنا هباذ  وصلنا،
الرتكيبة وقلنا الروافد للمجلس هي متعددة ومتشعبة، عالش 
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غنعملو هذا ما نعملوا شي هذا، قلنا أودي حصرانه وحىت التمثيلية 
بني السلط يعين ابلتوازي حبيث حىت شي سلطة ما ...، دون 

صاص ش حندوه، دون اختالدخول يف اختصاصات الربملان ما بغينا
الدخول يف اختصاصات جاللة امللك، لكن اجلهاز التنفيذي أو 
السلطة التنفيذية مت حتديد الروافد دايلو اللي غادي يدخلو يف هاذ 
اجمللس، وبعد نقاش وصلنا لصيغة توافقية، اليوم واش هذا تراجع 
 على الصيغة التوافقية، ال أعتقد، لكن يسجل يف احملضر أبن السي

اشي م عمر عباسي دافع ابستماتة، ويسجل احلكومة أبهنا ال ال
 .رفضت، مل تقبل هذا التعديل، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، السي وهيب

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

يلية لتمثأان أريد أن أعارض التعديل ..، ال غري هو األجهزة ا   
ثيلية جهاز ملناقشة الشباب بتم، هذا  ور..حمددة على سبيل الدست

معينة، مث املنطق دايل مفهوم الدميقراطية راه ماشي هو دائما 
التصويت ابإلنتخاب، هذه املؤسسة حمددة دميقراطيا شكون هي؟ 
واشنو الدور اللي كتلعبو؟ والسلطات اللي كتلعبو، ألن الواحد 
اللي كتصوت عليه، كتعطيه السلطة، السلطة مناطها التصويت، 
اإلستشارة مناطها التعيني. هذا هو املبدأ، ما ميكنش شي واحد 
تكون عندو السلطة، داك شي عالش كنقولو السلطة القضائية 
ماشي السلطة، ألن ما عندهاش الرتشيح واإلنتخاب، بينما اآلن 
اجمللس الوطين للشباب هو استشاري، ماشي عندو سلطة ابش 

ميثل وينتخب و  يقرر يف الشباب، كيفاش غتعطيوه السلطة
 .وينتخب الناس دايلو، يستحيل حىت من الناحية العملية يستحيل

اثنيا كيف غدير جتمع لو كل شي املؤسسات السياسية واجملتمع    
املدين وهاد الشي كلو، كيف غدير جتمعها؟ عالش حممد وماشي 
علي؟ عالش الكرامة وماشي اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان؟ 

دير؟ ما ميكنش، املنطق ما كيقبلها، حنا دران وكل حزب غادي ي
تعديل وافقت عليه احلكومة يف إطار التوافق اللي مت داخل اللجنة، 
هلذا حنا اعتربان أبنه هاذ التعديل حنا ضدو وغادي منشيو يف 

 .االجتاه اللي اتفقنا عليه مع احلكومة

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيسشكرا، 

 :ووانوالنائب السيد عبد هللا ب

إىل الساعة الثالثة صباحا، الدستور كاين عدد تريدوان أن نصل    
من املؤسسات على رأسها اجمللس األعلى للسلطة القضائية، واللي 

، اجمللس الوطين حلقوق CNDH ممثلني فيه مؤسسات منها
اإلنسان، احملكمة الدستورية اللي كتسن كاع يف هاد القوانني فيها 

من جملس املستشارين، كيكيمثلوا  4ب ومن جملس النوا 4. 2
األحزاب السياسية، عندان عدد من املؤسسات، فاليوم كيمكن 
النقاش ما وصلناش أننا تكون متثيلية حقيقية د األحزاب 
السياسية، ولكن كنتمناوا أن يف املستقبل هاد الشي يكون 
حاضر، ولذلك اليوم اإلشارة اللي شار ليها السيد النائب غري 

، كون أنه األحزاب السياسية خاصها تبقى بعيدة على هاذ دقيقة
الشي، أبدا، هذا من صميم العمل دايهلا ومن صميم االهتمامات 

 .دايهلا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السي بووانو، أعرض أعرض التعديل... ال ال مسح يل، حنا 
 .احرتمنا املسطرة

 :أعرض أعرض التعديل للتصويت

   90فقون املوا

    001املعارضون 
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 92املمتنعون 

 .اإلمجاع : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 
179 

كما صادقت عليها   1إذن صادق اجمللس ابإلمجاع على املادة 
 .اللجنة

 .اإلمجاع : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

املعارضون: ال أحد، آه طيب،  2املوافقون، املعارضون املادة 
 28املمتنعون:

 052املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 90املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس ابإلمجاع على املادة 

 .صويت كما صادقت عليها اللجنةللت 1أعرض املادة 

املوافقون، اإلمجاع؟ املوافقون شحال ؟ املعارضون: ال أحد، 
 املمتنعون؟

 052املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 90املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  1صادق اجمللس على املادة 

التعديل يف شأن عنوان الباب الرابع من مشروع القانون من فريق 
 .ة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبةاألصال

 ثورية فراج: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

فريق األصالة واملعاصرة يقرتح إضافة لعنوان الباب الرابع     
إضافة اختصاصاهتا وكيفية أجهزة اجمللس  :كالشكل التايل

 .، وشكراتسيريها

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير   

 : العلمي، وزير الشباب والرايضةالسيد راشيد الطاليب

السيد الرئيس، غري إيال مسحيت ما جتش الفرصة، املالحظة    
اللي عمل السيد الرئيس سي عبد هللا بوانو راه كتوجد يف املادة 

، هذا راه كان ابتفاق مع يف التعديالت اللي جاو هبا واللي  2
 ءكان حىت املداخالت اللي كيتكلموا وكيقولك كاين اإلقصا

ضمنات بشكل ذكي أهنا   2وهذا، راه ما كاين شي راه هنا املادة 
كتحتوي اجلميع وكيبقى الربملان وقلت احلكومة ما بغاش تدخل 
يف اختصاصات الربملان ما بغيناش نقولوا يعملوا هذا ابلضبط أو 
هذا ابلضبط يعين الربملان القانون الداخلي دايلو كيمكن لو يقرتح 

 .2ا اللي جبدان هو املادة هو كياخذ القرار، إذ

فيما يتعلق ابملكتب واهلياكل اللي تكلموا عليها األخوات مها      
كيتواجدو يف املادة املوالية إيال امسحتوا يل، املادة املوالية املادة 

، يساعد الرئيس يف ممارسة مهامه أربعة نواب 28ابلضبط املادة 
بل اجلمعية، احدة قيعينون ملدة سنتني ونصف قابلة للتجديد مرة و 

عوض وضع مكتب كان يف النص األصلي انئبان ويف التعديالت 
د النواب عوض التشبث ابملكتب  3اللي وقعات يف اللجنة دران 

ومشينا لواحد الصيغة اللي فيها واحد النوع دايل املرونة اللي 
غتسهل املأمورية وللرئيس أن يتعامل مع هاذ النواب دايلو عوض 

يعين هذا مشينا  rigide املنظور الكالسيكي منشيو يف داك
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لواحد النص واحد الصيغة من الصيغ اللي هي مرنة اللي كتسمح 
 .ليهم ابش يشتغلوا بشكل مرن، إذن التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 الكلمة

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .ي مواليةابش كنشرح كل شي التعديالت اللي غادي جت

 :الرئيسالسيد 

 .طيب هل هناك، تفضل

 عدي بوعرفة: النائب السيد

اجملالس بدون استثناء هناك مكاتب لتسيريها، راه ال أان مجيع    
ا  احن يعقل أن ما يكون مكتب اللي غادي يسري هذا اجمللس

كرو على القضية دايل االختصاصات، واش هاذ اجمللس ما ا كنتذ
ا غاديش هاذ األجهزة التسيريية ما عندو اختصاصات؟ واش م

تكونش عندها اختصاصات؟ كيفية تسيريها وتدبريها؟ أان كنعتقد 
أبنه البد من حتديد املهام لتحديد املسؤوليات، واحنا كنقولو ربط 
املسؤولية ابحملاسبة، وا غيكون الرئيس وغيكونو نواب وانتهى 

ب األمر، كيفاش غادي ندبرو هاذ الشي؟ شكون هو النائ
األول؟شكون هو النائب الثاين؟ شكون هو النائب الثالث؟ 
النائب الرابع؟ واش غيكون من العمل اجلمعوي وال من الشباب؟ 
يعين البد من حتديد هاذ القضية دايل الصالحيات واملهام، ودايل 
املكتب اللي جاية من بعد البد من حتديد املهام لتحديد 

 .املسؤوليات أساسية

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب السي عدي

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 92املوافقون:

 001املعارضون: 

 90املمتنعون: 

أعرض عنوان الباب الرابع من مشروع القانون للتصويت كما 
 صادقت عليه اللجنة

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

 .للجنةت عليه اصادق اجمللس على عنوان الباب الرابع كما صادق

منر إىل الباب الرابع املتعلق أبجهزة اجمللس، تعديل يف شأن فروع 
الباب الرابع من مشروع القانون من فريق األصالة املعاصرة، السيدة 

 .النائبة

 ثورية فراج: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

، 81نقرتح إعادة ترتيب فروع الباب الرابع استنادا للمادة    
مكرر،  83لك الفرع الثالث ملكتب اجمللس استنادا للمادة وكذ

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 أعرض هذا التعديل للتصويت
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 99املوافقون:

 001املعارضون: 

 90املمتنعون: 

روع الباب الرابع من مشروع القانون للتصويت كما أعرض ف
 صادقت عليه اللجنة

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

صادق اجمللس على فروع الباب الرابع من مشروع القانون كما 
 .صادقت عليه اللجنة

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة السيدة  9املادة 
 .النائبة

 ثورية فراج: ئبة السيدةالنا

يتكون اجمللس عالوة على الرئيس من األجهزة التالية اجلمعية 
العامة، نقرتح إضافة مكتب اجمللس كجهاز من أجهزة اجمللس، 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

معذرة السيد الوزير،  ؟نفس التعديل .شكرا، الكلمة للسيد الوزير
 النائب لتقدمي، نفس التعديلتفضل السيد 

 احلسني أزوكاغ: نائب السيدال

ن اجمللس على أساس أنه ال ميككنقرتحو هاذ اهليئة دايل 
أن نتصور عدم اإلنسجام يف التشريع، على اعتبار أنه اجمللس 
األعلى للرتبية والتكوين فيه املكتب، و كذلك جملس الطفولة 

 فيه املكتب كيفاش أنه يف هاذ يعين جملس الشباب والعمل واألسرة

ي ما يكونش املكتب؟ كذلك ضماان للعقلنة دايل العمل اجلمعو 
دايل هاذ املؤسسة الدستورية، وكذلك لتحديد املسؤوليات وضبط 

هيئات ومن املفروض أنه  2العمل خصوصا أنه يعين القانون فيه 
يكون مكتب إلضفاء املزيد من العقلنة واإلنسجام داخل هاذ 

 .املؤسسة، شكرا

  :السيد الرئيس

 .يد الوزيرشكرا، الس

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .تعديل غري مقبول أو تعديلني

 :السيد الرئيس

أعرض التعديل املقدم من طرف فريق األصالة واملعاصرة ومن 
طرف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية للتصويت، مادام يهم 

ي القانون، ال ال ماشنفس املادة..، طيب السيد النائب، ال ماشي 
 .القانون، على كل هذا اجتهاد، هذا اجتهاد اللي قانوين

 :أعرض التعديل للتصويت الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة

 12املوافقون:

 001املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

أعرض التعديل نفس التعديل من الفريق اإلستقاليل للوحدة 
 :والتعادلية

 12املوافقون:

 001عارضون:امل

 املمتنعون: ال أحد

 .القانون أحياان ال حيرتم املنطق أحياان
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 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 9أعرض املادة 

 001ملوافقون :ا

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون : 

 .كما صادقت عليها اللجنة  9إذن صادق اجمللس على املادة 

 للجنة،للتصويت كما صادقت عليها ا 81أعرض املادة 

 001املوافقون : 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون : 

  .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 001املوافقون : 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون : 

 .ةكما صادقت عليها اللجن  88إذن صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 84أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  84لى املادة إذن صادق اجمللس ع

 :كما صادقت عليها اللجنة  83أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  83صادق اجمللس على املادة 

تعديل من فريق األصالة واملعاصرة يرمي إىل إحداث مادة جديدة 
 .ة النائبةاملكررة، السيد 83حتمل رقم 

 ثورية فراج: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

 متاشيا مع التغيري مقرتح يف العنوان الباب الرابع نقرتح إضافة   
يتألف مكتب اجمللس من  :مكرر وهي كالتايل 83مادة جديدة 

رئيس وانئبيه ورئيسي اللجنتني الدائمتني ومن أربعة أعضاء 
ن اهليئة ني أعضائها عضوين منه متنتخبهم واجلمعية العامة من ب

املكلفة بقضااي الشباب وعضوين اهليئة املكلفة ابلعمل 
اجلمعوي ملدة سنتني ونصف قابلة للتجديد، كذلك خيتص 

 :املكتب ابملهام التالية

 يضع جدول األعمال اجلمعية العامة؛ -

يعد مشروع برانمج عمل اجمللس السنوي ويعرضه على  -
 صادقة؛اجلمعية العامة للم

يعد مشروع امليزانية ويعرضه على اجلمعية العامة للمصادقة  -
 عليه؛
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يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على اجلمعية  -
 .العامة للمصادقة عليه

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .ولتعديل غري مقب

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 92املوافقون: 

 001املعارضون:

 90املمتنعون: 

إذن رفض اجمللس التعديل املقدم من طرف فريق األصالة 
 .واملعاصرة

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  81ملادة صادق اجمللس على ا

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12متنعون:امل

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 89أعرض املادة 

 001قون:املواف

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  89صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

 001املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  21صادق اجمللس على املادة 



 

  

 

 

 

 

دورة – ابالنو  جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

79 

ل من فريق األصالة املعاصرة، السيدة ورد بشأهنا تعدي 28املادة 
 .النائبة

 ثورية فراج: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

مكرر نقرتح حذف الفقرة الثانية  83التعديل املقرتح يف املادة    
وهي يضع جدول أعمال اجلمعية العامة ويرأس اجتماعها 

يرأس اجتماعات اجلمعية العامة ويسهر على  بتعويضها ب
تماعات يرأس اج كذلك إضافة فقرة اثلثة وهي قراراهتا، تنفيذ

سة وحذف الفقرة اخلام املكتب ويسهر على تنفيذ قراراته،
يعد برانمج عمل اجمللس السنوي ملشروع  والسادسة اللي هي

كذلك  امليزانية ويعرضه على اجلمعية العامة للمصادقة عليهما،
معية اجل يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على احلذف

 .، وشكراالعامة للمصادقة عليه

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الوزير

 :السيد راشيد الطاليب العلمي، وزير الشباب والرايضة

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

    92املوافقون: 

    001املعارضون: 

 90املمتنعون: 

 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  28أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  28صادق اجمللس على املادة 

 .منر إىل الباب اخلامس املتعلق ابلتنظيم اإلداري واملايل للمجلس

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 أحد املعارضون : ال

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  22صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 24أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  24صادق اجمللس على املادة 

 :جنةللتصويت كما صادقت عليها الل 23أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  23صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد
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 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  21صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22ادة أعرض امل

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  22صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22أعرض املادة 

 001املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 12املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  22صادق اجمللس على املادة 

 .باب السادس يضم أحكام ختاميةال 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21أعرض املادة 

  001املوافقون: 

   املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون 

 .كما صادقت عليها اللجنة املادة  21صادق اجمللس على املادة 

 : أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

   001 املوافقون:

   املعارضون: ال أحد

 12املمتنعون: 

يتعلق  22.03صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 . ابجمللس اإلستشاري للشباب والعمل اجلمعوي

شكرا للسيد الوزير احملرتم، السيدات والسادة النواب، اللي    
عندو رغبة ابش يوضح موقفه من التصويت مرحبا، تفضل السيد 

 .دقائق على األكثر 1عباسي. ال جيب جتاوز النائب السي

 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 الزمالء والزميالت،

 الستقاليلاالفريق  ابسميف احلقيقة ما بسطناه يف املداخلة    
 اعالمتنابللوحدة والتعادلية، كايف وشايف ابلنسبة لتربير تصويتنا 

على هذا املشروع، ولكن أثريت جمموعة من القضااي يف النقاش، 
يف التصويت على التعديالت يهمنا توضيحها، السيد الرئيس 
السي عبد هللا بووانو أشار لواحد النقطة جوهرية، هو تركيبة 
احملكمة الدستورية يف عالقتها ابلرتكيبة اليت أشار إليها هذا 

هكذا، كنقولو أكثر من ذلك املشروع، حنا ما كنقولش فقط 
هيئات احلكامة، اجمللس األعلى للتعليم واجمللس االستشاري 

ع تركيبة دايهلم اللي مها يف نفس يعين اخلانة م لألسرة والطفولة
اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي، يعين هيئات 

متناقضة مع هذا املشروع، مع   82الدميقراطية التشاركية الباب 
ألسف السي وهيب يف النيابة العامة قال أان حزين، أان بعد كامل ا

تصويت جملس النواب على هذا املشروع أان حزين جدا، ألن هذا 
املشروع يكرس واحد الرتاتبية ما بني هيئات احلكامة، ألنه هذا 
املشروع ظامل واللي غيقول لنا هاذي مؤسسة استشارية ماشي 

ستقبل اللي  للشباب والعمل امل االستشاريمتثيلية سنجيبه اجمللس 
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كان السيد الرئيس الرئيس دايلو يف التسعينات كانت فيه 
قاصر،  هالشبيبات احلزبية وحنا ما بغيناش منثلها، كنعترب أبنه دور 

أبنه الشباب املغريب اليوم يف الشوارع ويف الساحات، يعرب عن 
 هرأيه، بغيناه يدخل للمؤسسات يعرب عن رأي، لذلك اقرتحنا أن

يكون يف هذه الرتكيبة، ابش نكونوا واضحني، هادي مؤسسة 
استشارية، ماشي متثيلية، امسحوا يل كنتكلم هبذه احلرقة، ولكن 
العديد من القضااي تفرض يف احلقيقة أن نتوقف عنها وأن 

تعديل؟ مبا فيه األغلبية، أان ما  91نوضحها، اشنو كيعين رقم 
تعديل كيعين أننا  91وزير، بغيتش نتكلم عن األغلبية والسيد ال

و،  هأمام مشروع هش، وكان جيدر بنا مجيعا سحبه، وإعادة تقوي
كيف ميكن أن نفهم ابهلل عليكم أن ينص القانون املنظم للمجلس 
األعلى للرتبية والتكوين على مكتب اجمللس، مكتب اجمللس وأن 
ال ينص هذا املشروع على النص؟ كيف ميكن أن نفهم وهذا ما 

 تعارض مع الدستور وال مع القوانني؟ هاذ اهلوة اللي دران فيه ال
ما بني هذه املؤسسة وما بني القانون التنظيمي دالعرائض والقانون 
التنظيمي دامللتمسات، امسحوا يل هذا مشروع ال يرقى لتطلعات 

ى الشباب املغريب وال يرقى لتطلعات اجملتمع املدين املغريب وسيبق
 ينة وأان أحبث على هذا التعابري ألنه فعالمن النقط، يعين احلز 

الشباب املغريب واجلمعوي اجملتمع املدين يف بالدان كان يبحث 
على مؤسسة استشارية قوية، وألخلص ألقول أبنه هاد النص 
املسار الذي مر منه كما قلت يعكس رؤيتني، رؤية كتعتربو عبء 

راطية، ألنه يف قيف سياق الربيع العريب والرجة الدميو  جابو الدستور
هناية املطاف املقتضيات الدستورية ذات الصلة ابلشباب، ال 
الالئحة الوطنية وال اجمللس االستشاري كانت جواب من الدولة 
على احلراك، واليوم حنن نتحلل من الدستور، كما حاول البعض 

 .أن يتحلل منه يف السنة األخرية، شكرا

 

 

 :السيد الرئيس

يتعلق إبحداث  814.83قانون رقم  شكرا، منر إىل مشروع
الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، السيد الوزير، الكلمة لكم 

 .مشكورا

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف املرسلني 
 وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين،وعلى آله 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة النواب احملرتمون،

 زمالئي الوزراء احملرتمون،

 814.83أتشرف أبن أعرض أمام أنظاركم مشروع القانون    
شكرا، وكما يدل عليه هذا الرقم فهاذ املشروع عندو ثالثة دايل 

 يف احلكومة السابقة إىل أنالسنوات، منذ أن بدأ يف أول مسودة 
نوقش يف اللجنة هنا مبجلس النواب إىل أن مت التصويت عليه، إىل 

 .أن متت إعادة النظر فيه مع هاذ احلكومة اجلديدة

دايل األبواب  1اليوم، السيد الرئيس، هاذ املشروع اللي يف    
مادة، يهدف ابألساس إىل جتاوز العديد من  89واحد 

مطروحة اآلن يف جمال السالمة الطرقية،  اإلشكاالت اللي هي
اليوم املغرب من بني الدول الرائدة افريقيا وعربيا وأيضا على 

املندجمة  يجيتهابسرتاتالصعيد العاملي يف جمال السالمة الطرقية، أوال 
طنية الو  ابالسرتاتيجيةوأيضا  2114يف جمال السالمة الطرقية منذ 

فروضا علينا يف احلكومة وكان م 2122و  2182احلالية دايل 
أن نعد نصا يف جمال السالمة الطرقية الذي جييب على 
اإلشكاالت اللي هي أساسا إشكاالت مرتبطة بتعدد الفاعلني 
واملتدخلني يف هذا اجملال دايل السالمة الطرقية سواء كانوا فاعلني 
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مؤسساتيني أو كانوا أيضا فاعلني حكوميني، وكان علينا أيضا أن 
، اصاتابالختصى بعض اإلشكاالت اللي هي مرتبطة جنيب عل

ألنه اليوم جزء من املديرية اللي هي اتبعة لوزارة النقل، ولكن أيضا 
جزء من العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية احلالية ال يستجيب 
لكل املتطلبات اليت تريد منا أن نكون بلدا يف جمال السالمة 

شرية أيضا ضعف اإلمكاانت الب الطرقية بسياسة مندجمة وطنية، مث
املتوفرة اآلن عند اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السري، 
ابإلضافة أيضا إىل ضرورة إجياد فاعل اللي هو مسؤول واللي عندو 
مجيع املدخالت وأيضا املخرجات املرتبطة ابلسالمة الطرقية واللي 

هذه  فتنتصورو أن هاذ املشروع السيد الرئيس، جييب على خمتل
اإلشكاالت ابعتبار أنه سيكون رافعة أساسية لسياسة وطنية 
مندجمة دايل السالمة الطرقية، ألن عندو جمموعة من اإلجيابيات، 

سياسات دايل ال تقائيةلاالاإلجيابية األوىل هي اإلجيابية دايل 
ع املرتبطة مبجال دايل السالمة الطرقية، اإلجيابية الثانية هو أنه سريف

صاصات اللي هي معتمدة اآلن عند اللجنة الوطنية من اإلخت
حبيث أن الوكالة غادي تعود جتيلها اختصاصات اللي عند املديرية 
اليوم دايل النقل ابلوزارة، مث أيضا سيمنح إمكانيات مادية مرحية 
 ابعتبار الطريقة دايل التدبري دايل املوارد البشرية اللي غتكون عند

ضا دايل املشاريع وأي االعتمادقة دايل الوكالة، ولكن أيضا الطري
س، نتصور السيد الرئي االعتباراتالتصرف يف امليزان، فإذن هلذه 

على أن هاذ املشروع سيكون لبنة من لبنات الدفاع عن اجملال 
 2122دايل السالمة الطرقية والوصول إىل املبتغى الذي نريده يف 

 .من العدد دايل حوادث السري %11وهو أن نقلص 

السيدات النائبات الة أود أن أشكر السادة النواب و يف عج   
 احملرتمات يف اللجنة دايل البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة

اللي ابلفعل كان نقاش جد إجيايب واللي كان فيه تفاعل مع 
احلكومة واللي هاذ التفاعل أسفر عنه التصويت ابإلمجاع على 

 .ا السيد الرئيسهاذ النص يف اللجنة، شكر 

  :السيد الرئيس

فريق  سمابشكرا للسيد الوزير، أفتح ابب املناقشة إلعطاء الكلمة 
 .العدالة والتنمية للسيد النائب حسن احلارس

 :النائب السيد حسن احلارس

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على خري املرسلني،

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 ات والسادة النواب،السيد

 814.83اليوم حنن بصدد املصادقة على مشروع قانون رقم  
الذي ستحدث مبوجبه الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، هذه 
املؤسسة العمومية ستعزز جمهودات احلكومة يف جمال السالمة 
الطرقية وهي تنزيل لتوصية اجلمعية العمومية لألمم املتحدة اليت 

 -2188، واليت أعلنت اعتبار عشرية 2181أعلنت يف مارس 
كعشرية للعمل لفائدة السالمة الطرقية، وأييت إحداث   2121

وطنية  اتيجيةاسرت الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية بعد تفعيل أول 
، وتقييمها وإعداد 2184-2113للسالمة الطرقية خالل الفرتة 

،  2122-2182الوطنية الثانية للعشرية القادمة  االسرتاتيجية
كذلك أييت إحداث هذه الوكالة ملواجهة اإلكراه ا اليت عرفها تدبري 
ملف السالمة الطرقية خاصة تدخل عدد كبري من الفاعلني يف 
تدبري هذا اجملال، غموض يف حتديد املسؤوليات، تشتت اجملهودات 

لية حمدودية فاع تنظيمية ومؤسساتية اختالالتواإلمكانيات، 
  8922لوقاية من حوادث السري اليت أحدث سنة اللجنة الوطنية ل

كمؤسسة ذات منفعة عامة ذات إطار قانوين ضعيف جيعلها بني 
مجعية وإدارة عمومية تعاين من قلة آليات احلكامة ومشاكل يف 

ة حتسني الرسوم شبه الضريبية احملدثة لفائدهتا خاصة تلك املفروض
ة، وهذه مناسبة السياقعلى املهنيني العاملني يف جمال النقل وتعليم 
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ألمثن جمهودات احلكومة يف حتسني مؤشرات السالمة الطرقية وهي 
 فرصة ألهيب جبميع مستعملي الفضاء الطرقي للتحلي ابملسؤولية

 .لدعم هذه اجملهودات

كذلك البد من أن أنوه ابألجواء اليت طبعت مناقشة هذا    
ربملانية الاملشروع وكذلك بتفاعل احلكومة مع تعديالت الفرق 

هذه  حيث اقرتحنا أن يسري 4ابستثناء التعديل الذي يهم املادة 
الوكالة مدير عام وليس مدير لتقوية هذه املؤسسة ولتمكني 
املسؤول عنها من صالحيات هامة خاصة على مستوى آليات 
التدبري واحلكامة وكذلك ليضطلع ابألدوار املوكولة إليه، لكن رفض 

زت م خاصة أن دراسة اجلدوى املالية اليت أجنهذا التعديل غري متفه
أابنت على جناعته االقتصادية حبيث ستكون للوكالة عائدات 

 .ومداخيل مالية خاصة

ويف األخري وحىت تتحقق الرؤية االسرتاتيجية الوطنية اجلديدة    
من أجل سلوك طرقي مواطن وإرساء منظومة طرقية آمنة، ألتمس 

ج النصوص التنظيمية املتعلقة هبذا من احلكومة اإلسراع إبخرا 
القانون، وبذل كل اجملهودات لتفعيل هذه الوكالة، والسالم 

 .عليكم، وشكرا السيد

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق األصالة املعاصرة السيد النائب 
 .أمحد شوكي

 :النائب السيد أمحد شوكي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه،احلمد هلل والصال

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 السيدات النائبات،

 السادة النواب،

يسعدين أن أتناول الكلمة ابسم حزب األصالة واملعاصرة مبناسبة    
املناقشة والتصويت على مشروع قانون بشأن الوكالة الوطنية 

شروع ا تعاملنا مع هذا املللسالمة الطرقية، وأقول ابدئ ذي بدء إنن
 مبسؤولية وإجيابية داخل اللجنة املختصة، وشاركنا يف مناقشته بروح
بناءة وتقدمنا بتعديالت ترمي لتجويده شكال ومضموان قبل قليل 

 .منها ورفض أغلبها بتربيرات ال تقنع أحياان

 السيد الرئيس،

 أيها السادة والسيدات،

لنفس  رقاتنا معركة طويلة حتتاجإن معركتنا إلحالل السالم يف ط   
طويل وتظافر اجلهود، وحسن تنسيقها وال يتأتى هذا التنسيق إال 
بتحديد مفهوم للسالمة الطرقية وجتميع كل املتدخلني املمسكني 
خبيوطها، هذا التحديد الذي جاء املشروع خاليا منه، وإذا كنا ال 

مننحها  كخنتلف يف أن رخصة السياقة شهادة مهمة، فإننا مع ذل
دون أن نعد هلا العدة الالزمة، فيكفي أن يشارك املرء يف امتحان 
احلصول عليها بعد عدة أايم من التدريب يف مدرسة خصوصية 
لتعليم السياقة، فهل تكفي هذه األايم القالئل ليعرف املنتحل 
شيئا عن السيارة اليت سيقودها؟ وعن حمركها وعن كهرابئها وعن 

تها بشكل عام وعن تفاعل السيارة مع عجالهتا وعن منظوم
الطريق يف خمتلف الظروف واألوقات؟ مث ماذا يعرف عن 
اإلسعافات األولية؟ فإذا كانت شهادة البكالوراي حتتاج إىل أكثر 
من عشر سنوات من الدراسة والتحصيل، أفليس من املضحك 
أن مننح شهادة رخصة السياقة اليت ال تقل يف نظري أمهية عن 

 .البكالوراي بعد أايم أو أسابيع من التكوينشهادة 

 البتدائياإننا يف حاجة ملقرر ملادة السالمة الطرقية، يدرس يف    
والثانوي وميتحن فيه التالميذ إجباراي كباقي املواد، مث إننا يف 
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امتحان احلصول على رخصة السياقة ال نويل أمهية كبرية للحالة 
ار كثري من املؤسسات  النفسية والعقلية للمتحن، على غر 

كاملؤسسة العسكرية مثال، إذ ال ميكن أن حيمل السالح شخص 
غري سوي، وهنا أتساءل أليست السيارة سالحا؟ أهنا بال شك 

 .سالح وسالح رهيب إذا ما وضع يف يد شخص غري سوي

 السيد الرئيس،

ال ريب يف أن إجناح أي مشروع مهم كوكالة السالمة الطرقية،    
 مواردها البشرية واملالية، وأملنا أن يويل القانون اخلاص يتوقف على

 :هلذه الوكالة مستقبال، األمهية الضرورية

أوال ملستخدميها للحفاظ على املكتسبات ولتحفيزهم ومحايتهم    
من كل إغراء، فإذا كانت بعض املؤسسات واإلدارات ختصص 

مثال،  متعويضات ومكافآت ألطرها ألنه حيافظون على املال العا
ألرواح للحفاظ على ا يف جمال للسالمة الطرقية الرامي فأن العمل

ال يقل أمهية، واثنيا إيالء األمهية الالزمة ملواردها املالية اليت متنحها 
 .القدرة على جتسيد األفكار وتنفيذ املشاريع

 السيد الرئيس،

ن م فال تضامحمتو  إن احلرب الضروس يف طرقاتنا تبدو وكأهنا قدر   
 يلمس من اجملتمع ملواجهة آاثرها وخملفاهتا، وال احتجاج وال تذمر

من اجملتمع على دوامها واستيعارها، فلو أن زلزاال ضرب مدينة 
وخلف أكثر من ثالثة آالف قتيل وخسائر مادية كبرية، هلب 
اجملتمع للتضامن مع ضحااي الكارثة، ولكننا يف حرب الطرق ال 

من شأهنا أن توقظنا لنحس خبطورة  جند أي إجراءات أو تدابري
 .هذه اآلفة

إننا السيد الرئيس، السيد الوزير، يف حاجة إىل يقظة تذكران    
لقوانني السري ليس واجبا فحسب، ولكنه هو أيضا  االمتثالأبن 

 .شهامة ونبل وكرامة

ويف انتظار هذه الصحوة ويف انتظار جتسيد هذه األفكار وإمياان    
ة هتدف إىل إمخاد انر احلرب على طرقاتنا، مننا أبن كل خطو 

 .نصوت مع هذا املشروع، والسالم

 :السيد الرئيس

فريق التجمع الدستوري، الكلمة  ابسمشكرا السيد النائب    
 .للسيد حممد أمغار، السيد النائب

 :النائب السيد حممد أمغار

والصالة والسالم على سيدان حممد  بسم هللا الرمحن الرحيم،
 املخلوقني واملخلوقات،أشرف 

 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 فريق التجمع الدستوري، يف ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
املتعلق إبحداث الوكالة  814.83إطار مناقشة مشروع قانون 

الطرقية وإذ ننوه مبجهودات احلكومة من أجل  السالمةالوطنية 
إخراج هاذ املشروع الذي طال انتظاره لتجاوز إكراهات تدبري 

وملا  تزايد نسبة حوادث السري واجلوالن ابلنظر إىلالسالمة الطرقية 
 .االجتماعيةهلا من كلفة بشرية واقتصادية 

نثمن عاليا رغبة احلكومة يف جتاوز االختالالت التنظيمية    
الوطنية  يةالسرتاتيجاواملؤسساتية اليت حتول دون تفعيل حماور 

للسالمة الطرقية بصفة عامة، وفق مقاربة تشاركية وهو ما نسجله 
ابرتياح داخل فريقنا من خالل ما متت مناقشته داخل جلنة الفرعية 
املختصة حيث أن مضامني هذا املشروع الذي حيمل بني طياته 
 العديد من املستجدات والتدابري إلحداث وكالة هلا القدرة املطلوبة
 لتسيري ومراقبة وتدبري السالمة الطرقية وفق معايري احلكامة اجليدة،
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توى ة هبذا اجملال، والرفع من مساملرتبط االختصاصاتمع جتميع 
داء املؤسسات احلكومية املشتغلة يف جمال السالمة الطرقية وتقوية أ

 .وجناعة آليات تدخلها يف هذا الصدد

 عروض للمصادقة سيمكنناالسيد الرئيس، إن هذا املشروع امل   
من تكثيف وتوحيد اجلهود املبذولة يف جمال سالمة السري واجلوالن 
واملرور على الطرق، كما أنه سيمكن من تقييم حجم اإلشكاالت 
واإلطار املؤسسايت فيما خيص حوادث السري والقدرة على الوقاية 

إىل  همن األخطار الناجتة عنها، إال أننا بكل موضوعية نثري االنتبا
ضرورة متكني الوكالة من اإلمكاانت املادية واملعنوية ووسائل العمل 

الوطنية  يجيةاالسرتاتاللوجيستيكية الضرورية لتفعيل وتنفيذ 
للسالمة الطرقية، ابإلضافة إىل ضرورة مواكبة موضوع السالمة 
الطرقية إعالميا، والقيام حبمالت تواصلية حتسيسية توعية وذلك 

مع  نسجامااوتدبري حقيقي وواقعي ملنظومة الطرق من أجل تقييم 
توصيات عشرية العمل لألمم املتحدة يف جمال السالمة الطرقية 

المة لتوصية اسرتاتيجية الس واستجابة، وتفاعال 2188-2121
 . 2122-2182الطرقية أ

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

شأن جمتمعي ومجيع مكوانت إن موضوع السالمة الطرقية هو    
اجملتمع مسؤولة ومعنية به وهي ثقافة يتعني على كل أطياف 
ومكوانت اجملتمع التشبع هبا، كما ينبغي تنسيق اجلهود للحد من 
أخطار حرب الطرقات والعمل على تربية النشأ مؤكدين على 
ضرورة إدماج مادة السالمة الطرقية ضمن الربامج التعليمية يف أفق 

سلوك اجملتمع ككل حنو احرتام القوانني املرتبطة ابلسري  توجيه
 .واجلوالن

ومن هنا فنحن يف فريق التجمع الدستوري نثمن مضامني هاذ    
الوطنية  اتيجيةاالسرت املشروع الذي يعترب اللبنة األوىل يف تنفيذ 

للسالمة الطرقية، وعليه سنصوت ابإلجياب على مضامينه، وشكرا 
 .على انتباهكم

 :سيد الرئيسال

التعادلية للوحدة و  االستقاليلالفريق  ابسم ،شكرا للسيد النائب
 . الكلمة للسيد النائب ميارة الشيخ

السيد النائب جيب احرتام النظام الداخلي، تفضل السيد النائب 
 .معذرة

 :النائب السيد الشيخ ميارة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

التعادلية للوحدة و  االستقاليلالفريق  ابسمعدين أن أتدخل يس   
يتعلق إبحداث الوكالة  103.14 يف مناقشة مشروع قانون رقم

الوطنية للسالمة الطرقية، هذا املشروع الذي جاء من أجل 
 اريةاالعتبإحداث وكالة السالمة الطرقية تتمتع ابلشخصية 

ر فقط سعة ال تقتصاملايل يعهد إليها اختصاصات وا واالستقالل
على الصالحيات اليت كانت خمولة للجنة الوطنية للوقاية من 

اع املوكولة للقط االختصاصاتحوادث السري، بل مشلت كذلك 
احلكومي الوصي، األمر الذي يطرح أكثر من تساؤل خبصوص 

، يف الوقت الذي عجزت فيه اللجنة لالختصاصاتهذا النقل 
يث ري يف املهمة املوكولة إليها من حالوطنية للوقاية من حوادث الس

التخفيف من حوادث السري رغم املقاربة القانونية اليت اعتمدهتا 
املالية الضخمة  االعتماداتمدونة السري على الطرقات، ورغم 

املرصودة هلا ابإلضافة إىل إشكالية تداخل اختصاصات اليت 
 يف ستطرحها املمارسة بني القطاع احلكومي الوصي والوكالة،

غياب التنصيص يف هذا املشروع على النص التنظيمي الذي 
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مبقتضاه يتم معاجلة هذا التدخل، حىت ال تضيع معه األهداف 
املتوخاة من إحداث هذه الوكالة ويساهم يف النقص من مشاكل 
قطاع النقل الذي ال زال يعاين من عدة إشكاليات حتول دون 

ف من معضلة يل التخفيأتهيله وتطويره وحتسني خدماته، و ابلتا
 .حرب الطرقات

  السيد الرئيس،

كان أملنا كبريا أن أييت هذا املشروع مبجموعة من املقتضيات    
اليت من شأهنا تعزيز الرتسانة القانونية املرتبطة مبجال السالمة 
الطرقية، مبا يضمن حكامة القطاع وجناعة التدابري واإلجراءات 

ات على جتميع اختصاص القتصارااملتخذة يف هذا اجملال، بدل 
السلطة احلكومية املكلفة بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 
ونقلها للوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، دون إبراز اختصاصات 
جديدة كان من املفروض يف أن تناط هبذه الوكالة اجلديدة مبا 
يعطي لدورها بعده الوقائي والرقايب، وذلك من أجل تعزيز 

الوطنية للسالمة الطرقية وكذا من خالل تعزيز  سرتاتيجيةاال
اآلليات القانونية ملواجهة ظاهرة حوادث السري عرب إصالحات 
بنيوية عميقة على عدة مستوايت مادام اهلدف األساسي من 

جلديدة ا االسرتاتيجيةملرامي  االستجابةإحداث هذه الوكالة هو 
ىل ختفيض عدد قتلى ، اهلادفة إ2122-2182للسالمة الطرقية 

حوادث السري ببالدان وإرساء سلوك طرقي مواطن وترسيخ منظومة 
مع توصيات عشرية العمل لألمم املتحدة يف  انسجاماطرقية آمنة 

جمال السالمة الطرقية، واليت من أهم نقاطها إحداث وكالة 
حكومية رائدة لتوجيه اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال سالمة املرور 

رق وتقييم حجم اإلشكالية واإلطار املؤسسايت فيما خيص والط
 .حوادث السري والقدرة على الوقاية من األخطار النامجة عنها

 

 

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع ال يرتجم إرادة الفاعلني واملتدخلني يف قطاع    
النقل من حيث إقرار مبادئ الدستور اجلديد، خاصة ما يرتبط 

ة لية ابحملاسبة أو ما يرتبط حبكامة هذه الوكالمببدأ ربط املسؤو 
ة املوكولة هلا، مبا يسمح ببلور  االختصاصاتاجلديدة وطبيعة 

على  القتصاراوطنية واضحة املعامل وقابلة للتنفيذ، بدل  اسرتاتيجية
 نقل اختصاصات بعينها كما جاء يف املشروع، مبا جعل من الوكالة

ن خولة للوزارة الوصية وغريها موعاء لتجميع جمموعة من املهام امل
املؤسسات املتدخلة يف اجملال بدل أن تشكل الوكالة قيمة مضافة 
جديدة ابختصاصات مهمة من شأهنا أن تسهم بشكل فعال يف 

 .جمال السالمة الطرقية

 السيد الرئيس،

وعة على تقدمي جمم االستقاليلومع ذلك فقد حرص الفريق    
اء هذا املشروع وحتسينه ولكن من التعديالت الكفيلة، إلغن

احلكومة وأغلبيتها املساندة هلا تعاملت مع هذه التعديالت مبنطق 
الرفض املمنهج لكل إصالح يستهدف إعطاء منظومة السالمة 
الطرقية مدلوهلا احلقيقي لتصبح معها الوكالة احملدثة مؤسسة 

، ماعيةاالجتو حقيقية للسالمة الطرقية أببعادها الوقائية واإلنسانية 
 .شكرا

  :السيد الرئيس

الفريق احلركي الكلمة اآلن للسيد  ابسمشكرا للسيد النائب، 
 .النائب حممد األمني ديدي

 :النائب السيد حممد األمني ديدي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 ،السيد الرئيس
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 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني

 أخوايت إخواين النواب احملرتمني

ا حبكم الفريق احلركي لإلدالء هب ابسمأتناول الكلمة يشرفين أن    
املتعلق  814.83وجهات نظران خبصوص مشروع قانون 

إبحداث الوكالة الوطنية السالمة الطرقية، هذا املشروع الذي أييت 
يف سياقه حيث أن كل اجملهودات اليت بذلت من أجل وضع حد 

لنا حنصي القتلى  ز لنزيف حرب الطرق مل أتيت النتائج احملددة هلا فال
واجلرحى اليت حتصدها يوميا ما يصطلح عليها حبرب الطرق، 

ن أيتام اليت ختلفها هذه احلرب م االجتماعيةابإلضافة إىل املآسي 
 صاديةاالقتاخلاصة، فضال عن اخلسائر  االحتياجاتوأرامل وذوي 
مليار درهم سنواي  81اليت ترتتب عنها ولعل رقم  واالجتماعية

يما اال، فباملنطق احلسايب ميكن هلذا املبلغ اهلام أن يصرف فيعترب د
 .طننيلفائدة الوطن واملوا واالجتماعية االقتصاديةحيقق الفائدة 

 السيد الرئيس،

لقد انطلق هذا النقاش غداة مناقشة القانون املتعلق مبدونة    
السري واجلوالن وجتاوبت احلكومة آنئذ وتعهدت أبن تطبيق هذه 

سيخفف من حدة احلوادث والسري، لكن تبني اإلجراءات  املدونة
اليت تضمنتها هذه املدونة أهنا كانت جزرية ولكنها لن تكن راضعة 
الرتكاب محاقة الطرق، فنحن نعتقد أبن فرصة مناقشة هذا 
املشروع تشكل فرصة ساحنة لتقييم أسباب استمرار هذه اآلفة 

ة أم إىل الطرق، الطريق بطرح السؤال التقليدي، هل األمر يعود إىل
السلوك البشري، أم إىل طرق املراقبة، أم إىل ضعف احلكامة، أكيد 
أن لكل سبب من األسباب اآلنفة الذكر نصيب مقدر مما يقع 
من حوادث فالعديد من احملاور الطرقية متالشية ومهرتية وال تتوفر 

 ةعلى التشوير وعدد من النقط السوداء ال حتظى ابلتعهد ابلعناي
واإلصالح والصيانة، كما أن السلوك البشري يتحمل مسؤولية  
كبرية فيما يقع من حوادث واملراقبة، وإذا كانت مكثفة على 

الطرق الوطنية فإهنا مل تستطع كبح خرقات قانون السري، ومن هذا 
املنطلق فإننا نضع حكامة القطاع موضع تساؤل، األمر الذي 

نه من صالحيات وشروط حييلنا على هذه الوكالة وما تتضم
 .تنظيمية وتدبريية

 السيد الرئيس،

إن هذه الوكالة ال ميكنها إال أن تكون مدخال للحكامة اجليدة    
كان التنظري يف مستوى التطبيق، فهي ستحل حمل اللجنة  إذا ما

 الوطنية للوقاية من حوادث السري اليت تتوفر على إطار قانوين
نة رتكة للسالمة الطرقية واللجضعيف، و كذلك حمل اللجنة املش

الدائمة للسالمة الطرقية واللجن اجلهوية للسالمة الطرقية اليت 
 تفتقر لواحد عملية التنسيق والتتبع امليداين فيما خيص تدبري

اختصاص على  21السالمة الطرقية، و سيكون هلا على األقل 
مة ة للسالالوطني االسرتاتيجيةرأسها املسامهة يف إعداد وتنفيذ 

ة الطرقية وتتبعها وتقييمها، وكذا اقرتاح مشاريع النصوص التشريعي
ات والتنظيمية اليت هلا عالقة مبجال اختصاصها ابإلضافة إىل متثيلي

 .جهوية وحملية

 السيد الرئيس،

إننا يف الفريق احلركي نراهن على هذه الوكالة بصفتها مؤسسة    
ايل، وذلك من امل قاللواالست االعتباريةعمومية تتمتع ابلشخصية 

أجل نسج مقاربة جديدة حلكامة هذا القطاع نراهن عليها 
للتخفيف من حدة نزيف الطرق، نراهن عليها لتكون فاعال 

الوطنية  اتيجيةاالسرت يف  واالخنراطحقيقيا يف التحسيس والتوعية 
ملكافحة الفساد، وندعو احلكومة ملدها ابلوسائل اللوجيستيكية 

ها ية للقيام بدورها على أحسن ما يرام، ونتم ى هبا ومعواملوارد البشر 
قنا اليت تشهدها طر  املستعرة أن نطوي صفحة مؤملة من احلرب

 .وبركاتهالوطنية، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 
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  :السيد الرئيس

اب اآلن إىل عملية للتصويت بدءا من الب شكرا للسيد النائب، منر
املهام، املادة األوىل ورد بشأهنا تعديل األول املتعلق ابإلحداث و 

 .األصالة واملعاصرة، السيد النائبمن فريق 

 يوسف هوار:  النائب السيد

 ،شكرا السيد الرئيس

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

يف إطار اجلو اإلجيايب الذي ساد النقاش داخل اللجنة  
ت اللي متت تعديال وتقدمينا فريق األصالة املعاصرة لعدة مقرتحات

القبول دايهلا من طرف احلكومة، فاحنا نسحب ابقي التعديالت، 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، وشكرا لفريق األصالة واملعاصرة، الكلمة 
 .للحكومة

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

عرفو يف يعين أان الصوت الدار نقول للسيد الوزير ال ميكن كت 
للحكومة إال أن تعربعن خالص امتناهنا لتجاوب فريق األصالة 

ة واملعاصرة واللي احلمد هلل بدا يف اللجنة ابعتبار أنه السالمة الطرقي
هي مسألة كما نتصورها ابحلكومة ليست مسألة حزبية هلذا الفريق 

 إلجيايب دايل احلكومة مع بعض املقرتحات الليأو ذاك، فالتعامل ا
جات يف اللجنة، وأيضا التعامل اإلجيايب دايل األصالة واملعاصرة 
مع احلكومة فهاذ اجملال أمثر على هاذ السحب اللي داروه اإلخوان 
يف الفريق، فشكرا هلم على هاذ التجاوب والتفاعل ونتم ى أن خندم 

ا السيد نطق التعاوين التشاركي، شكر مجيعا السالمة الطرقية هباذ امل
 .الرئيس

  :السيد الرئيس

للتصويت كما صادقت عليها  8شكرا للسيد الوزير، أعرض املادة 
 .اإلمجاع :اللجنة

 .كما صادقت عليها اللجنة  8صادق اجمللس على املادة 

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

ديل من أبجهزة اإلدارة والتسيري ورد بشأهنا تعالباب الثاين املتعلق 
 .للوحدة والتعادلية، السيد النائب االستقاليلالفريق 

  :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 السيد الرئيس،

أوالان ابش نصحح واحد املسألة هو أنه الفريق اإلستقاليل ما    
صوتش يف داخل اللجنة ابش نكونو واضحني إذن ما كاينش 

 .إمجاع

 :لسيد الرئيسا

املقدم من  4السيد النائب نتحدث عن التعديل اخلاص ابملادة 
 .للوحدة والتعادلية االستقاليلطرف الفريق 

  :النائب السيد احلسني أزوكاغ

 شكرا السيد الرئيس،

 :حذف الفقرات التالية 1تنقتارحوا يف إطار البند رقم  2إذن املادة 

سياقة سسات تعليم الالرتخيص بفتح واستغالل مؤ  :الفقرة -
 ومراقبتها؛

الرتخيص مبزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة ومراقبة  :الفقرة -
 عمله؛
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حذف الفقرة الرتخيص بفتح واستغالل مؤسسات التكوين  -
 املستمر ملدريب تعليم السياقة ومراقبتها؛

حذف الفقرة الرتخيص بفتح واستغالل مراكز وشبكات املراقبة  -
 ها؛التقنية ومراقبت

 حذف الفقرة الرتخيص مبزاولة مهنة عون فاحص ومراقبة عمله؛ -

حذف الفقرة اعتماد اهليئات لتلقني التكوين األويل والتكوين  -
ة املستمر للخرباء يف مراقبة املركبات غري القابلة لإلصالح أو املصاب

 أبضرار خطرية؛

 محذف الفقرة اعتماد اهليئات اليت يعهد إليها إبعداد وتسلي -
سندات امللكية والصفائح املتعلقة ابلدراجات مبحرك أو 
ابلدراجات الثالثية العجالت احملرك أو الدراجات الرابعية 

 العجالت مبحرك؛

حذف الفقرة املتعلقة ابعتماد األشخاص الذين سيعهد إليهم  -
 صباغة صفائح تسجيل املركبات؛

حذف الفقرة تنظيم امتحاانت احلصول على رخص رخصة  -
 لسياقة؛ا

حذف الفقرة تسليم رخصة السياقة ومسك اجلددية الوطنية -
 لرخصة السياقة وتدبري رصيد النقط اخلاص هبا؛

 حذف املصادقة على املركبات وأجهزهتا ومستلزماهتا؛ -

حذف تسليم شهادة تسجيل املركبات ومسك اجلددية الوطنية  -
 للمركبة؛

 ات؛ضاد للمركبحذف القيام ابملراقبة التقنية والفحص امل -

حذف تدبري نظام املراقبة واملعاينة اآللية للمخالفات بواسطة  -
األجهزة التقنية وفقا ألحكام النصوص التشريعية والتنظيمية 

 .اجلاري هبا العمل

 نسجامااألنه السيد الرئيس هاذ التعديالت اللي اقرتحنا هو أوال    
هذا  رقية، اثنيا أنهمع العنوان دايل القانون اللي هو السالمة الط

القانون تيهدف لتجميع بعض اهليئات اللي كانت دايل اللجنة 
الوطنية للوقاية من حوادث السري وكذلك اللجنة الوطنية اخلاصة 

قد أنه كلها نعت  االختصاصاتيعين السري على الطرقات، فهاذ 
و يعين لوكالة ه االختصاصاتمن صميم عمل الوزارة فتفويت هاذ 

دايل اهلروب من املبدأ الدستوري دايل ربط املسؤولية  واحد النوع
ابحملاسبة، وكذلك أنه اشنو ممكن نتصوروا أنه غادي ديرها الوزارة 
من بعد، ابإلضافة كذلك أنه يف التجربة دايل الوكاالت على 

ني الت اللي اآلن املنتخباملستوى الوطين هناك جمموعة من الوكا
بة ي بعيدة كل البعد على مراقمنها، على اعتبار أن ه تيتشكاو

دالوزارة، فمثال الوكاالت احلضرية اللي تتصنع وتتساهم يف بلورة 
يد  القرار فيما يتعلق بتدبري اجملال اللي اليوم أنه ما بقاش يعين يف

الوزارة، هذا اللي دفعنا أبنه احنا ابلنسبة لنا يعين العنوان أوال 
 تسعى للجانب دايلاهلدف دايل أنه تكون هاذ الوكالة هذه ت

احلد من حوادث السري يف إطار يعين التحسيس ويعين اإلجراءات 
اللي ممكن أهنا يعين تقود يف اجتاه التخفيف من هاذ الظاهرة هذه، 
فاحنا متفقون ألنه بزاف دايل التعديالت يعين قبلنا هبا، ولكن 
هذا التعديل ابلضبط وهذه الصالحيات ابلضبط هي اليت نرفض 

سألة هذه ابش حنيط علم السادة النواب هو أنه داخل وهاذ امل
اجلميع حتدث على هذه املسألة، كيف ميكن أنه نفوتوا هاذ  اللجنة

اإلختصاصات وهي ما ميكن أنه فعال أن تطلع به هاذ الوزارة، 
 ..هذا هو يعين

  :السيد الرئيس

 .وصل، شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد الوزير
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بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز السيد حممد جنيب 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 تقاليلاالسابإلطالع على التعديل دايل اإلخوان يف الفريق    
يتضح أهنم عندهم شي مشروع آخر ماشي هو هذا اللي جبنا 
حنا، فهما دااب غري يف تعديل واحد تيقرر ابش يسحب نصف 

ينما اها حنا، ويربط احملاسبة ابملسؤولية، باللي جبن االختصاصات
ال أحد غادي يهرب العمل دايل الوكالة ابش ما تكونش حماسبة، 
وأيضا يتحدث على أن اللجنة ابلفعل كان فيها نقاش، ابلفعل  

ة ، العنوان يشري إىل السالمة الطرقياالختصاصاتكان نقاش على 
ل السري دايوالفريق يريد أن يسحب كل ما هو مرتبط ابلرخصة 

وابلفحوص دايل العرابت من العمل دايل السالمة الطرقية، شنو 
هو الفحص ابلعرابت إن مل تكن السالمة الطرقية، وابلتايل هذا 
مشروع غري املشروع اللي حنا قدمناه، وابلتايل احلكومة ال تقبل 

 .التعديل دايل الفريق، وشكرا

 :السيد الرئيس

  :التعديل للتصويتشكرا السيد الوزير، أعرض هاذ 

 01املوافقون: 

 31املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 31املوافقون:

 .املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون:

ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة مت  3املادة    
عديل من الفريق ورد بشأهنا كذلك ت 3سحب التعديالت، املادة 

 .للوحدة والتعادلية االستقاليل

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 (:)نقطة نظام والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 السيد الرئيس،

ألن مازال الفريق  2من فضلك غري هادي كانت املادة    
 4ش، وعاد املادة ما قدمو  2عندوا تعديل يف املادة  االستقاليل

، هي اللي أان جاوبت عليهم يف 2مزال مل تعرضها فهادي املادة 
 .، شكرا السيد الرئيس2املادة 

 :السيد الرئيس

السيد الوزير،  2السالمة الطرقية دائما تتخلق املشاكل، املادة 
 .، معذرة، السيد النائب التعديل الثاين، لكم الكلمةفعال صحيح

 أزوكاغ: احلسني النائب السيد

تنقتارحوا إضافة الفقرات التالية عندان تنسيق بني خمتلف    
ة التواصل وبرجمة وتنظيم عملياملؤسسات املكلفة ابلسالمة الطرقية 

طة والتوعية والرتبية الطرقية يف اجملاالت اهلندسية والسلوكية املرتب
نية الوط االسرتاتيجياتابلسالمة على الطرق إعداد مشاريع 

 لوقاية والسالمة على الطرق يف اجملاالت القانونية وتطويراخلاصة اب
 البنيات التحتية للسالمة على الطرق، التواصل والتوعية املباشرة يف

والرتبية على السالمة على الطرق  االجتماعيةميدان التنشئة 
وعرضها على أنظار احلكومة للمصادقة عليها، إعداد خمططات 

مدة من طرف املعت االسرتاتيجيات متوسطة وبعيدة املدى لتنفيذ
ملوكولة ا االختصاصالسلطات واألجهزة احلكومية املعنية مبجاالت 

الرتبية مجيع العمليات واألنشطة التواصلية و  للوكالة، برجمة وتنفيذ
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والفنية اليت من شأهنا تكريس وتتمة وتنمية ثقافة احرتام قانون 
 السليم للفضاء؛ واالستعمالالسري 

 فيذ املشاريع العلمية والتقنية اهلادفة إىل تطوير البحثإعداد وتن
العلمي ومراكمة اخلربة يف اجملاالت املرتبطة ابلبنيات التحتية 

 وتقنيات املركبات والسلوكات مستعملي الطرق؛

إحداث وحتيني واستغالل قاعدة املعطيات واملعلومات املتعلقة 
ى الصعيد عل مبختلف البياانت املرتبطة ابلسالمة على الطرق

 الوطين ومبختلف التجارب الناجحة على الصعيد الدويل؛

العمل على بلوغ وحتقيق نظم نقل آمنة وميسرة التكلفة ومستدامة 
اخلاص  االهتماممن أجل توسيع نطاق النقل العام مع إيالء 

ابحتياجات األشخاص يف وضعية احتياجات خاصة، حث 
مة توفري وإاتحة اخلدالسلطات العمومية والسلطات احلكومية ل

اي االصحية والرعاية الكاملة من خالل استفادة وإعادة إدماج ضح
 ؛حوادث املرور

العمل على بلورة سياسة عمومية لتعزيز وسائل النقل السليمة 
واآلمنة واملتاحة بسهولة وامليسورة الكلفة وال سيما وسائل النقل 

سني يلة لتحالعام وتكامل الوسائل املتعددة على حنو آمن كوس
لعمومية والصحة ا االجتماعيةالسالمة على الطرق وحتقيق املساواة 

والتخطيط احلضري مبا يف ذلك قدرة املدن على التكيف والربط 
بني املناطق احلضرية والقروية يف هذا الصدد مع مراعاة السالمة 
على الطرق والتنقل كجزء من اجلهود املبذولة من أجل حتقيق 

 دامة؛التنمية املست

رسم سياسة عامة ترمي إىل احلد من حوادث الطرق املرتبطة 
ابلعمل مبشاركة املوظفني يف إطار تفعيل املعايري الدولية اخلاصة 
ابلسالمة الطرقية وجماالت الطرق واملركبات املالئمة مع إيالء عناية 
خاصة مبسائل املتعلقة بظروف العمال اخلاصة ابملهنيني من 

 .السائقني

هذه التعديالت وهذه اإلضافات ابعتبار أننا مقتنعون أبن  أوردان
هذه الوكالة هذا هو الدور الذي جيب أن تنحصر عليه، وهو يعين  
كل ما له عالقة ابلسالمة على الطرق وكذلك ابحلد من حوادث 

 .السري يف مجيع اجملاالت وبشكل إلتقائي، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 السيد الرئيس،

اعتبارا لكون املقرتح فيه جمموعة دايل اإلضافات اي إما أهنا    
متواجدة حبال املسألة دايل التنسيق راه احنا عندان منصوصة يف 

ق لة بتاات كأن نعطيها للوكالة حاالختصاصات، أو أهنا غري مقبو 
إعداد املشاريع دايل اإلسرتاتيجيات والقوانني بينما هذا حق 
تيكون عند احلكومة يف هاذ اجملال أو أن بعض اإلختصاصات 
هي اختصاصات خارجة متاما عكس ما تفضل به السيد النائب 
يف جمال السالمة الطرقية، كأن يقرتح أبن توفر الوكالة اخلدمات 

حية والرعاية الكاملة، وكأن تقوم مثال الوكالة بتحقيق املساواة الص
اإلجتماعية والصحة العمومية والتخطيط احلضري، هذه 
اإلختصاصات خارجة على اجملال دايل السالمة الطرقية وهتم رمبا 
شي مؤسسة أخرى، كما ميكن أن يستشف من هاذ التعديل اللي 

وانني للي ماجية من القحسب املتابعة داييل فيه يعين كلمات ا
دايل بعض الوكاالت عند اإلخوان يف املشرق، كأن نتكلم عن  
كل ما هو مأمون وعن النقل، الطرق حوادث الطرق عوض 
حوادث السري، أو أن نتكلم عن حوادث املرور يف املشرق عوض 
أن نتكلم عن حوادث السري، فإذن هذه تعديالت خارجة على 

حلكومة الوكالة لعدة اعتبارات وابلتايل االسياق اللي ميكن تقوم به 
 .ترفضها، شكرا السيد الرئيس
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 :السيد الرئيس

 :شكرا أعرض التعديل الثاين للتصويت

    01املوافقون: 

    31املعارضون : 

 01املمتنعون: 

 .السيد النائبالتعديل الثالث 

 احلسني أزوكاغ: النائب السيد

ضاءات سية وخمتلف فالدورات التحسيالتعديل الثالث، أتثري 
 .يف جمال السالمة الطرقية االجتماعيةالتنشئة 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

جييبون  21و  22و  22نعترب أن البنود املرتبطة واختصاصات    
، يلاالستقالضافة اللي بغاو اإلخوان يف الفريق على هاد اإل

وابلتايل هي متضمنة يف النص األصلي، وابلتايل ال نقبل هذا 
 .التعديل

 :السيد الرئيس

 شكرا السيد الوزير،

 :أعرض التعديل للتصويت

   01املوافقون: 

    39املعارضون : 

 01املمتنعون: 

 :نةللتصويت كما صادقت عليها اللج 2أعرض املادة 

    66املوافقون: 

    املعارضون : ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

 .قمنا بعملية التصويت 4املادة 

 83املوافقون: 

 املعارضون..... عفوا

 .للتصويت هي اللي دوزان دااب...املادة ثالثة 4أعرض املادة 

لوحدة ل االستقاليلرف الفريق للتصويت....من ط 4املادة أعرض 
 .والتعادلية، تفضل السيد النائب

 نوفل شباط: النائب السيد

، قد تشتمل على جمموعة من املديرايتعلى اعتبار أن الوكالة  ....
 .وابلتايل يتطلب األمر إشراف سلطة إدارية أعلى

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

هيز ة لدى وزير التجالسيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدول
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 .إضافة املدير العام فيه تكلفة مالية وابلتايل نرفض التعديل

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

    01املوافقون: 
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    39املعارضون : 

 01املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

    66وافقون: امل

    املعارضون : ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  4صادق اجمللس على املادة 

، 3، السيد الوزير هذا هو التسلسل؟ منر إىل املادة 3منر إىل املادة 
لسيد للوحدة والتعادلية، تفضل ا االستقاليلتعديل من الفريق 

 .النائب

 نوفل شباط: النائب السيد

يتألف من ممثلني عن الدولة املنتمني للقطاعات احلكومية املعنية    
رهم ابلوقاية والتوعية والرتبية على السالمة الطرقية، والذين يتم اختيا

بنص تنظيمي، حرصا على إشراك مجيع املتدخلني يف جمال 
 .السالمة الطرقية

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

يب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز السيد حممد جن
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

حنن اعتمدان على النص التنظيمي وحصلنا على صيغة توافقية    
 داخل اللجنة مع مجيع الفرق، وابلتايل نتشبث ابلصيغة التوافقية

 .على أساس أننا نرفض هذا التعديل، شكرا

 

  :لسيد الرئيسا

 :أعرض التعديل للتصويت

 01املوافقون 

 39املعارضون 

 06املمتنعون 

 .التعديل الثاين، تفضل السيد النائب 3أعرض املادة 

 نوفل شباط: النائب السيد

حذف عبارات اثنني ممثلني عن كل املنظمات دون تقنني العدد 
ملة اوحصره، وذلك يف إطار احلرص على إشراك خمتلف اهليئات الع

 .يف هذا اجملال

  :السيد الرئيس

 .شكرا السيد النائب، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

، و ابلتايل 2اآلن هناك منظمة نقابية واحدة وحنا النص جبنا فيه 
ور هاد ويف ابلغرض من حضهذا تنظنو كايف يف هاد املرحلة أنه ي

 .املمثلني، وابلتايل نرفض التعديل، شكرا

  :السيد الرئيس

  :أعرض هذا التعديل للتصويت

 01املوافقون 

 39املعارضون 

 06املمتنعون 

 .تفضل السيد النائب 3هل هناك تعديل يف املادة 
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 نوفل شباط: النائب السيد

ئات أخرى هي ممثلني عن اهليئات دون تقييد حق التعدد وإقصاء
 .والفعالية االستحقاقمع مراعاة مبدأ 

  :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 السيد الرئيس،

الصيغة اللي كانت حمط إمجاع توافقية نعتمدها عوض املقرتح    
 .يق الذي نرفضه، وشكرادايل الفر 

  :السيد الرئيس

 شكرا،

 01املوافقون: 

 39املعارضون: 

 06املمتنعون: 

 .التعديل األخري السيد النائب

 نوفل شباط: النائب السيد

 صايف تنسحبوه..

  :السيد الرئيس

للتصويت كما  3دايل التعديالت، أعرض املادة  3فيها  3املادة 
  :صادقت عليها اللجنة

 30: املوافقون

  املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  3صادق اجمللس على املادة 

 أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة، 1املادة 

 30املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  1صادق اجمللس على املادة 

 .صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  2أعرض املادة 

 30املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2أعرض املادة 

 30املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

ادلية للوحدة والتع االستقاليلتعديل من طرف الفريق  1املادة 
 .السيد النائب

 نوفل شباط: النائب السيد

 .4يعني املدير العام يف إطار املالءمة مع املادة 
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 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :لنقلوالنقل واللوجستيك واملاء املكلف اب

ه، السيد الرئيس يف هاذ املقرتح وابلتايل نرفضالتعديل إضايف 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 1شكرا، أعرض املادة 

املوافقون، السالمة الطرقية فيها إشكال، تيخصنا نعملو السيد 
 .خاص ابجمللس CODE الوزير، تيخصنا نعملو شي

 :يتأعرض التعديل للتصو 

 01املوافقون: 

 32املعارضون: 

 06املمتنعون: 

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  1صادق اجمللس على املادة 

 9الباب الثالث املتعلق ابملوارد والتنظيم املايل، أعرض املادة 
 :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  9صادق اجمللس على املادة 

 :، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة81املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .ا اللجنةكما صادقت عليه  81صادق اجمللس على املادة 

 :، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة88املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  88صادق اجمللس على املادة 

 82الباب الرابع اخلاص ابملوارد للبشرية للوكالة، أعرض املادة 
 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة

 33ون: املوافق

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 :كما صادقت عليها اللجنة  84املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 
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 .كما صادقت عليها اللجنة  84صادق اجمللس على املادة 

 :ليها اللجنة، أعرضها للتصويت كما صادقت ع83املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  83صادق اجمللس على املادة 

 :، أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة81املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82عرض املادة أ

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

أعرضها  82الباب اخلامس، مقتضيات خمتلفة وختامية، املادة 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 33املوافقون: 

 أحد املعارضون: ال

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 :أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 

 :للجنةأعرضها للتصويت كما صادقت عليها ا 89املادة 

 33املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  89صادق اجمللس على املادة 

 أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

 

 32املوافقون:

 املعارضون: ال أحد

 01املمتنعون:

يتعلق  814.83صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم    
 .للسالمة الطرقية إبحداث الوكالة الوطنية

يقة، قبل األخري سيتطلب منا دقرا للسيد الوزير، منر اآلن إىل شك
 .تفضل السيد النائب سي عدي تفضل

 :النائب السيد عدي بوعرفة

القضية دايل الوكالة مهم، ولكن البد من استحضار الوضعية    
املقلقة دايل الطرق يف املغرب، وأخص ابلذكر ممر تيشكا، أان  

من السيد الوزير يزور هذيك املنطقة، ولكن ميشي يف كنتم ى 



 

  

 

 

 

 

دورة – ابالنو  جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

97 

ديسمرب، يشوف الشتا والثلج و فريكال، ما يسري على تيشكا 
يسري على تيزين تلغمت، مبع ى آخر واش حنا يف هاذ البالد ما 
زال ما وصلناش نديروا واحد النفق ما بني مراكش وورزازات، يف 

النفق على حمور حني أنه االستعمار كان بدا األشغال دايل 
مراكش وعلى حمور ورزازات، إيال االعتمادات املالية ما كاينش 
فحنا مستعدين نديروا اكتتاب يف هذا الوطن، شريطة أنه اللي 
يطلب االكتتاب هو امللك، ألنه حنا من بنينا مسجد احلسن 
ا الثاين، أان كنعتقد أبنه التجربة الرائعة والرائدة يف االكتتاب درانه

د احلسن الثاين، املغرب مها اللي بناو مسجد احلسن يف مسج
الثاين، كانت الفكرة دايل احلسن الثاين يرمحو، حنا بنيناه، كما 

ما بني وجدة  l'autoroute البد من التفكري كذلك يف واحد
وزاكورة واش هاذيك املنطقة دايل درعة اتفياللت وهاديك املنطقة 

مبع ى آخر، السيد  l'autoroute الشرقية ما تكونش عندان
الرئيس والسيد الوزير البد من إعادة النظر يف هاذ القضية هاذي 

 .دايل الطرق ألنه أساسية ابلنسبة للتواصل، شكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب كلكم إصغاء، شكرا لكم السيد 
الوزير، منر إىل مناقشة من أجل املصادقة ملشروع قانون رقم 

كم ة التنظيم لوكالة املغرب العريب لألنباء، ليتعلق إبعاد 12.81
 .الكلمة السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 شكرا السيد الرئيس،

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 12.81أمامكم مضامني مشروع القانون رقم  يسعدين أن أقدم   
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء، وذلك عقب 
نقاش مستفيض ومعمق وصريح شهدته جلنة التعليم والثقافة 
واالتصال، متكن السيدات والسادة أعضاء اللجنة من إغناء 
مضامينه ومقتضياته، ويسرين قبل استعراض أهم مضامني هذا 
املشروع إبجياز أبن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للسيد رئيس 
جلنة التعليم والثقافة واالتصال و للسيدات والسادة أعضاء اللجنة 
على تعاوهنم البناء وعلى األجواء اإلجيابية اليت رافقت مناقشة هذا 
املشروع الذي نعتربه قفزة نوعية هامة يف اجملال اإلعالمي وإطارا 

كما تعلمون للوكالة إطارا قانونيا مالئما ملهامها   متقدما مينح
 .االسرتاتيجية

 السيد الرئيس،

إذا كانت وكالة املغرب العريب لألنباء قد قامت بدورها املهين    
واإلعالمي يف سياقات زمنية خمتلفة بنجاح وذلك من خالل 
تسويق صورة املغرب داخليا وخارجيا ووفرت من أجل ذلك 

دها ومهاراهتا، فإن كل تلك اجلهود احملمود على إمكانياهتا وجهو 
ا قطاع املتسارعة اليت يشهده أمهيتها حتتاج يف ظل املتغريات

اإلتصال السمعي البصري اليوم إىل إطار قانوين جديد يستجيب 
ملعايري اجلودة، ويقوم ابلتنزيل السليم هلا مسرتشدين يف ذلك 

ثورة امللك طاب السامي لابلتوجيهات امللكية السامية الواردة يف اخل
والشعب والتحوالت النوعية اليت فتحتها دستور اململكة، ويتصل 
هبذه األسباب ما أضحى يشهده العامل من تسابق إعالمي معزز 
أبحدث التكنولوجيات اليت يطبعها التنافس الال حمدود، كل ذلك 
وغريه جعل من إعادة النظر يف اجملال الوظيفي والتنظيمي للوكالة 
ضرورة ملحة هبدف اإلرتقاء هبا وتعزيز وظائفها وأتطري عملها 

 .قانوان

 السيد الرئيس احملرتم،
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 السيدات والسادة النواب،

لقد جاء هذا املشروع، يروم إىل تعزيز حضور الوكالة مهنيا    
وتنافسيا يف منظومة العمل املتطور للوكاالت املماثلة الدولية وهو 

هلذه  توفري كل اإلمكانيات لبلوغحتدي ودعوى صرحية تستدعي 
الغاية، كما جاء متضمنا ملستجدات متنوعة وجديدة كان يل 
شرف تقدميها بتفصيل ابللجنة املختصة وامسحوا يل أن أستعيد 

 :معكم هذه احملاور األساسية

توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة من خالل التمييز بني  -أوال   
 واألنشطة التجارية؛ املهام املنفدة لفائدة الدولة

استخدام الوكالة جلميع الوسائل والوسائط احلالية  -اثنيا   
 واملستقبلية؛

ترسيخ رؤية الوكالة بتمكينها من إبرام اتفاقيات وخلق  -اثلثا   
 تكثالت والدخول يف شراكة؛

خلق هيئات للحكامة حىت تكون وكالة املغرب العريب  -رابعا   
 اإلعالمية الرائدة؛ لألنباء من بني املؤسسات

 توسيع تشكيلة اجمللس اإلداري وتوسيع صالحيته؛ -خامسا   

تنظيم املوارد والنفقات يف إطار النجاعة والربامج  -سادسا   
 املقرونة ابلنتائج واألهداف؛

إن اإلصالح الذي يدشنه هذا املشروع يبشر بتحوالت عميقة    
هذا  أهم مضامني ونوعية يف وظائف هذه املؤسسة ومهامها، تلك

 .املشروع، شكرا جزيال السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بطبيعة احلال التقرير بدون شك مت 
توزيعه، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إىل السيدة النائبة أمال 

 .عربوش إبسم األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة أمال عربوش

 شكرا السيد الرئيس،

 لسيدان الوزيران،ا

 السادة النواب احملرتمون،

 السيدات النائبات احملرتمات،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة ملناقشة    
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب  12.81مشروع قانون 

لألنباء، هذا املشروع الذي كان يتطلب من احلكومة أن تفتح 
ميا حوله، إبشراك زبناء الوكالة وشركائها املؤسساتيني نقاشا عمو 

 .واملهنيني قبل عرضه على الربملان

 سيدي الوزير،

إن وكالة املغرب العريب لألنباء، نظرا لكوهنا وكالة األنباء الرمسية    
ابملغرب، ونظرا الطالعها بدور أساسي يف نقل اخلرب ومواكبة 

ستويني تعزيز إشعاعه على امل الدينامية اليت يعرفها املغرب وكذا
اإلقليمي والدويل والتعريف بقضاايه احليوية يف خمتلف اجملاالت، 
فقد كان جيب األخذ بعني اإلعتبار أثناء وضع هاذ املشروع 
 حتوالت اجملتمع املغريب والدويل واحلاجيات احلقيقية لزبناء الوكالة

، ينوشركائها من هيئات رمسية وأحزاب، نقاابت وجمتمع مد
وكذلك االهتمامات اجلديدة للرأي العام، كما كان يفرتض أن 
تؤخذ كل اإلختالالت والنواقص اليت تعرتي تسيري الوكالة بعني 
 اإلعتبار من خالل جتاوز التضييق املمارس ضد العمل النقايب

وحرية الصحافيني ورفع احليف الذي طال األطر العاملني 
طبعه تحريري للوكالة الذي يابملؤسسة إضافة إىل تطوير اخلط ال

الغموض، وحتديد نوع املنتوج املطلوب بدقة خصوصا وأن الوكالة 
هي مؤسسة وطنية ولكنها ذات صبغة وأهداف جتارية، كما كان 
جيب أن يكون تقرير اجمللس األعلى للحساابت املتعلق ابلوكالة 



 

  

 

 

 

 

دورة – ابالنو  جملس مداوالت  - 7102أبريل   

 -  

 

99 

مرجعا أساسيا يف تصحيح مسار الوكالة وجتاوز جمموعة من 
ت اليت تعرفها هذه املؤسسة، سواء على مستوى التدبري اإلشكاال

أو على مستوى بنيات احلكامة أو أتهيل املوارد البشرية أو وسائل 
اإلنتاج السمعي والبصري وتعزيز حضورها على الصعيدين الوطين 

 .والدويل

سيدي الوزير، مل يكن من املمكن أن يتجاوب فريق األصالة    
وأنتم تتمسكون بتسمية  12.81ن واملعاصرة مع مشروع قانو 

متجاوزة وال دستورية، عبارة املغرب العريب اليت ترفضون إجراء 
خطوة بسيطة جدا وذات داللة رمزية عميقة وسياسية حامسة، 
ترفضون تعديال يعكس تعددية جمتمعات هذا اجلوار اإلفريقي 

 ةوحيافظ على احلمولة التارخيية للتسمية، بتعويضها بعبارة الوكال
املغاربية لألنباء أو وكالة املغرب الكبري لألنباء وهي تسمية تتسع 
لكل اإلثنيات واللغات والثقافات، أو تسمية الوكالة املغربية لألنباء 
ابعتبارها وكالة وطنية على غرار وكاالت األخبار بدول أخرى 
عديدة، مع اإلشارة إىل أن االسم التجاري للوكالة السيد الوزير، 

لية، ابلتعديل كما جاء يف تربيركم أثناء املناقشة التفصي لن يتأثر
فأي أتخر يف تعديل تسمية ال دستورية يف مقابل إطالق نسخة 
بوابة إلكرتونية ابللغة األمازيغية ال ميكن اعتباره إال متسكا إبرث 
إيديولوجي وسياسي حيظى فيه املصطلح العريب هبيمنة ثقافية 

ي اإلنتقال الذي أفرزه تطور الوع وهوايتية، ومسامهة يف أتخري
احلقوقي والثقايف والسياسي لبالدان عرب ال مباالة حكومية 

 .2188ونكوص متعمد خيالف مبادئ وروح دستور 

كما أن فريق األصالة واملعاصرة ال ميكن أن يتجاوب مع    
مشروع قانون ال يراعي املقتضيات الدستورية الرامية إىل تفعيل 

ذا الورش الذي يقتضي إحداث فروع للوكالة جهوية متقدمة، ه
تواكب احلدث اجلهوي وتعرف ابلتنوع احلضاري والثقايف والتنموي 
ملختلف جهات اململكة وتقطع مع متركز اخلرب يف مناطق بعينيها 

سيد وتساهم يف تكريس العدالة اجملالية يف خمتلف جتلياهتا، حتدمث ال

ية الرتابية فرق بني الال مركز الوزير أثناء تربيرالتعديالت أن هناك 
دم والالمركزية املرفقية، لكن كيف ميكن تفعيل الالمركزية الرتابية بع

تفعيل الالمركزية املرفقية؟ خصوصا فيما يتعلق جبانب الصحافة 
 .ونقل اخلرب اجلهوي وحماوالت خلق عدالة جمالية ببالدان

فة متثيلية اكما أننا نستغرب السيد الوزير، عدم جتاوبكم مع إض   
املنظمات املهنية حلضور اجتماعات جملس اإلدارة ولو بصفة 
استشارية رغم إستجابتكم للتعديل املتعلق ابلرفع من متثيلية 
املستخدمني خصوصا الصحافيني منهم بعضوية جملس اإلدارة، 
هذا اجمللس الذي هو يف حد ذاته يعترب جملسا مصغرا للحكومة 

ن تغين ه اإلضافة رغم إجيابيتها فهي لبتشكيلته احلالية، لكن هذ
عن دور النقاابت اليت تعترب شريكا أساسيا ومكسبا للوكالة من 
خالل تكريس ثقافة احلوار والتأسيس لتعاقد اجتماعي صحي 

 .على غرار ابقي املؤسسات املشاهبة

السيد الوزير أثناء تقدمي التعديل املتعلق إبضافة متثيلية    
لصحافيني منهم بعضوية جملس اإلدارة، املستخدمني خصوصا ا

قمتم برفض التعديل الذي تقدم به فريق األصالة واملعاصرة، لكن 
متثيل  أثناء تقدمي التعديل يف نفس املادة املتعلق ابلتمثيلية النقابية

اهليأة النقابية قمتم ابلتمسك ابلرفض لوال متسك معظم أغلب 
اك نوع من التحايل لكن كان هن الفرق إبضافة هذه التمثيلية،

المسناه من خالل اإلستجابة من جديد للرفع من متثيلية 
املستخدمني الصحفيني بعضوية جملس اإلدارة على اعتبارهم 

من  يعوضون التمثيلية النقابية، ال ميكن تعويض التمثيلية النقابية
خالل اإلستجابة ملطلب الزايدة يف عدد الصحافيني فقط، 

تمثيلية ب أن تكون، ملاذا هذا التمسك برفض الالتمثيلية النقابية جي
النقابية رغم أنه ميكن أن يعرب عنه بشكل صريح على غرار ابقي 
املؤسسات الوطنية، لقد قام فريق األصالة واملعاصرة بتقدمي 
تعديالت أخرى هتدف إىل تفعيل مبادئ املناصفة والشفافية 

علق بتشكيلة يتوتفعيل الدمقرطة والقطع مع زمن التعليمات فيما 
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أعضاء اجمللس التحرير واهليئات اإلستشارية األخرى، إضافة إىل 
تقييد بعض املهام املسندة جمللس اإلدارة بشروط حمددة تفاداي 
لإلخالل مببدأ املنافسة وإضفاء للشفافية والصفة القانونية على 
هذه العمليات عفوا، رغم ما اتسمت به أطوار املناقشة العامة 

ية كما ذكرمت السيد الوزير من حس عال من املسؤولية والتفصيل
واملوضوعية من فرق األغلبية واملعارضة يف طرح كل اإلختالالت 
اليت تعرتي تسيري هذه املؤسسة العمومية وحماولة إغناء هذا املشروع 
وتنقيحه من خالل تعديالت يف معظمها كانت موضوعية جدا، 

هتا سحب معظم تعدياللكن نتأسف أن فرق األغلبية اضطرت ل
بسبب إصرار احلكومة على رفضها وقبول تعديالت شكلية، هلذه 
األسباب عموما فإننا يف فريق األصالة واملعاصرة سنصوت 

 .وشكرا 12.81ابملعارضة على مشروع قانون 

  :السيد الرئيس

ئبة فريق العدالة والتنمية السيدة النا ابسمشكرا السيدة النائبة، 
 .أمينة زيزي

 :زيزيفوزي لنائبة السيدة أمينة ا

والصالة والسالم على سيدان حممد  بسم هللا الرمحن الرحيم
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نمية فريق العدالة والت ابسميشرفين أن أتناول الكلمة اليوم    
املتعلق إبعادة  12.81النواب حول مشروع قانون رقم مبجلس 

تنظيم وكاالت املغرب العريب لألنباء والذي يندرج يف إطار اجلهود 
احلكومية الرامية إىل التنزيل السليم والدميقراطي ملقتضيات دستور 

 .2188اململكة لسنة 

يغري ويتمم  12.81لقد انطلق إعداد مشروع قانون رقم     
شوال  1بتاريخ  8.21.241هري الشريف رقم مبقتضاه الظ

احملدث لوكالة املغرب العريب  8922شتنرب  89املوافق  8492
لألنباء من مرجعية متعددة هبدف متكني الوكالة من إطار قانوين 

 .االسرتاتيجيةمتقدم ومالئم ملهامها 

ومن هذا املنطلق البد من التأكيد على أمهية الدور الذي تقوم     
 رتاتيجيةاسة املغرب العريب لألنباء ابعتبارها مؤسسة به وكال

مصاحبة للدولة يف الشق اإلعالمي والتواصلي، حيث سيسمح 
هذا القانون للوكالة ابلقيام ابملهام املنوطة هبا بصفتها مؤسسة 
إعالمية وطنية وتعزيز توجهها كخدمة عمومية وإغناء جمال عملها 

من  ت السوق يف أفق الرفعومالءمة خدماهتا وعروضها مع متطلبا
تنافسيتها على الصعيدين القاري والدويل، ابإلضافة إىل تعزيز 
مبادئ املهنية والتعددية والتنوع الثقايف، كما يهدف نص املشروع 
إىل تثمني اهلوة الوطنية وتعزيز إشعاع املغرب وتقوية حضوره على 

نية هاملستوى الدويل والدفاع عن القضااي الوطنية بفعالية وم
يف إيصال صوت اململكة أمام احملافل الوطنية والدولية،  واملسامهة

وري ووضع اخلرب يف متناول املرتفقني واملواطنني تفعيال للحق الدست
 .املتعلق حبق الوصول إىل املعلومة

 السيد الرئيس،

داء أب االرتقاءجاء مشروع هذا القانون بعدة مستجدات تروم    
 مصاف الوكاالت الدولية العصرية اليت الوكالة حىت تنتقل إىل

 .تعتمد طرقا متطورة ومبدعة يف التدبري والتسويق

 السيد الرئيس،

رغم هذه املستجدات املهمة، يبقى ملشروع هذا القانون بعض    
النواقص اليت حاولنا خالل اجتماعات اللجنة أن نثريها لتعميق 

 واد جلملة منالنقاش، من هذا املنطلق مت إخضاع جمموعة من امل
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صد التعديالت اليت اقتضتها الضرورة التشريعية والقانونية واللغوية ق
 .جتويد نص املشروع

ويف هذا اإلطار نسجل وأبسف شديد ضعف تفاعل احلكومة    
مع التعديالت املقرتحة يف اللجنة، حيث تقدمت فرق األغلبية 

تعديالت جوهرية فقط،  1تعديل، قبل منها  89أبكثر من 
 .لباقي عبارة عن تدقيقات وتصحيحات لغويةوا

وهبدف جتويد مشروع هذا القانون واحلفاظ على حقوق مجيع     
األطراف دافعنا وبقوة على ضرورة اإلشارة صراحة يف نص املشروع 
إىل القيم ببث بالغات وأنشطة األحزاب والنقاابت وذلك لتفادي 

أو تغطية  ثبعض املشاكل اليت تقع فيها الوكالة حني ترفض ب
أنشطة بعض األحزاب والنقاابت، واألمثلة يف هذا الصدد كثرية، 

 .لكن لألسف الشديد مت رفض هذا التعديل

كما دافعنا عن احلرية النقابية داخل الوكالة، وضرورة احلد من    
التضييق املمارس على بعض التمثيليات النقابية خاصة أن الفصل 

ة ص هذا الشأن وينص صراحمن الدستور احلايل واضح خبصو  29
 النقايب مضمون، وابلتايل السيد الوزير احملرتم، ال االنتماءعلى أن 

ميكننا اليوم القبول مبمارسة التضييق الشديد والتهميش على 
احلرايت النقابية داخل الوكالة، وهلذا نتساءل السيد الرئيس، هل 

لنقايب االنقايب يعترب جرمية داخل الوكالة، وهل صوت  االنتماء
 داخل الوكالة يعترب نشازا وابلتايل جيب التضييق عليه وختويفه

وترهيبه، وهلذا السبب ودفاعا عن هذه الفئة من الصحفيني 
من مشروع هذا  81واملستخدمني اقرتحنا تعديال يف املادة 

القانون، ينص على ضرورة حضور ممثلني عن النقاابت بصفة 
جملس اإلدارة، ولكن استشارية فقط خالل عقد اجتماعات 

لألسف الشديد مرة أخرى مت رفض هذا التعديل، رغم أن مشروع 
القانون املتعلق إبحداث وكالة السالمة الطرقية والذي صوتنا عليه 
اليوم تضمن حضور ممثلني عن النقاابت وبصفة تقريرية خالل 

 .عقد اجتماعات جملس اإلدارة

األعمال  تناقشنا كذلك ومطوال حول موضوع مجعيات   
اليت مت حتويلها إىل مؤسسة، وحنن نعلم أن املؤسسة  االجتماعية

تتطلب أن تكون مؤطرة بقانون مصادق عليه يف الربملان، وهو ما 
مل حيدث، ابإلضافة إىل كون املدير العام للوكالة ال حق له قانونيا 
يف تقلد منصب رئيس املؤسسة أو اجلمعية، ألن هناك تضارب يف 

و يف نفس الوقت اآلمر ابلصرف واملانح للدعم، املصاحل، ه
 واملستفيد بصفته رئيسا للجمعية، وابلتايل اقرتحنا إعادة هيكلة

هذه اجلمعية بطريقة قانونية حىت تتمكن من خدمة مصاحل 
الصحفيني واملستخدمني داخل الوطن، ودافعنا كذلك خالل 

ية اليت تعترب ر ابملوارد البش االهتمامخمتلف أشغال اللجنة على أمهية 
الرأمسال احلقيقي للوكالة، وأن يتم حتسني ظروف عملهم حىت 
يتمكن خمتلف الصحفيني واملستخدمني من القيام ابملهام املنوطة 

 .ارواالبتكبكل أرحيية ويف جو مالئم يسمح هلم ابإلبداع 

 ناارأتيمنا لدعم التعاقد القاضي بدعم احلكومة،  واحرتاما   
ب أغلب التعديالت رغم إمياننا الشديد ولألسف الشديد سح

بقدرهتا على جتويد مشروع هذا القانون حىت حيافظ على حقوق 
مجيع األطراف ومكتسباهتم، ولإلشارة فقد تقدمنا كفريق بطلب 

ها للوقوف على واقع القيام مبهمة استطالعية مؤقتة للوكالة
 .واملشاكل اليت تعاين منها

 السيد الرئيس،

 كومة أن تتعامل مع السلطة التشريعية مبرونة أكثرنتم ى من احل   
وأن تتجاوب إجيااب مع التعديالت اليت تروم جتويد النص يف 
مشاريع القوانني املقبلة حىت يتمكن الربملان من القيام ابملهام 

من الدستور، تلكم كانت مجلة  21املنوطة به واليت سطرهتا املادة 
 يها مداوالت اللجنة، ويفالنقاشات واخلالفات اليت خلصت إل

هذا اإلطار نتم ى أن تتوفر اإلرادة السياسية احلقيقية للنهوض 
ابحلقل اإلعالمي عامة، وهبذه الوكالة خاصة لتقوم جبميع املهام 
املنوط هبا، وأن تتجاوز بعض املشاكل الداخلية حىت ال يؤثر ذلك 
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على مردوديتها، أشكركم على حسن اإلصغاء، والسالم عليكم 
 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

  :السيد الرئيس

ائب فريق التجمع الدستوري السيد الن ابسمشكرا السيدة النائبة، 
 فريق التجمع الدستوري السيدة النائبة أمساء ابسمالسي وهيب، 

 .غاللو

 :النائبة السيدة أمساء غاللو

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة الوزراء،

 لنواب،حضرات السيدات والسادة ا

وري أعضاء فريق التجمع الدست ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة  12.81يف إطار مناقشة قانون رقم 

املغرب العريب لألنباء املغري واملتمم للظهري الشريف رقم 
املتعلق إبحداث الوكالة والذي استبشران بعرضه  8.21.241

عي والعمل اإلعالمي اهلام الذي تقوم علينا إحقاق للدور اإلشعا
به هذه الوكالة ليست فقط كإحدى بل كأهم مؤسسة لإلعالم 

 .العمومي لبالدان

 حضرات السيدات والسادة،

إين أستحضر هنا شعارا رفعته وكالة املغرب العريب لألنباء    
لسنوات أال وهو اخلرب مقدس والتعليق حر، ففي زمن انتهكت 

وتراجعت فيه صدقية املعلومة كانت هذه فيه قدسية اخلرب، 
املؤسسة اإلعالمية منربا لنقل اخلرب احلقيقي ومصدرا أساسيا 
للتحقق من صحة النبأ ويف الوقت الذي أصبحت فيه سرعة نقل 
اإلشاعة معيارا للكفاءة الصحفية، بدل العمل اإلعالمي املنضبط 

قيت بالذي يتحرى بصحة اخلرب ويتوخى صدق التحليل والتبيني 

ية وكالة املغرب العريب لألنباء وفية لنهجها التحريري ولرؤيتها املبن
 .على العمل الصحفي الصادق والرزين

وهي مناسبتنا اليوم لنشيد ابلكفاءات اليت تزخر هبا هذه    
املؤسسة على مجيع املستوايت، هذا وحري بنا اليوم حكومة 

مية سسة اإلعالوبرملاان وجمتمعا، تدعيم وتكريس دور هذه املؤ 
والنهوض بقدراهتا وإبمكاانهتا حىت نتيح مجيع اإلمكاانت اليت 
ميكن أن جتعل منها مؤسسة إعالمية دولية رائدة على املستوى 
العاملي واإلقليمي ومنارة لنقل اخلرب وأرضية لتنوير الرأي العام 
مواكبة للدور الرايدي الذي أضحت تلعبه بالدان خصوصا على 

 .ريقي والعريباملستوى األف

إننا إذ نناقش هذا القانون اليوم فإننا بصدد التشريع والتأسيس    
ملرحلة جديدة من حياة هذه املؤسسة اإلعالمية، وإننا نتوخى يف 
فريق التجمع الدستوري أن جتسد هذه الوكالة يف املستقبل القريب 

ا همثاال للسلطة الرابعة امللتزمة ابلوقار واألخالقيات اليت تقتضي
هذه السلطة، ولكن يف ذات الوقت قادرة على مواكبة اخلرب 
وسرعة نقله وحتليله ومتمكنة من مصادر املعلومة عرب خمتلف ربوع 
العامل مع ما يقتضيه ذلك من رفع للقدرات وحتسني لإلمكاانت 

 .وأتهيل للموارد والكفاءات

 حضرات السيدات والسادة،

ربملانية، األغلبية ال فرق إن فريق التجمع الدستوري إىل جانب   
قدم خالل مناقشته ملشروع القانون أمام اللجنة جمموعة من 
التعديالت توخينا من خالهلا النهوض ابلوكالة لتقوم أبدوار 
طالئعية استجابة للتوجيهات امللكية السامية يف هذا الشأن، 
وإمياان منا مبختلف التوصيات الصادرة عن امللتقيات الوطنية حول 

حافة واإلعالم وخمتلف مؤسسات احلكامة املهتمة ابحلقل الص
اإلعالمي، وقد تفهمنا عدم جتاوب احلكومة مع التعديالت 
واخرتان مبدأ التوافق حول مشروع مؤسسايت مشرتك، هذا وأنمل 
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أن تؤخذ أفكاران واقرتاحاتنا يف خمتلف مراحل تنزيل هذا القانون 
الل ذلك ألن هدفنا من خوبرامج عمل الوكالة،  اسرتاتيجياتويف 

هذه املقرتحات والتعديالت الدفع قدما بعمل وكالة املغرب العريب 
لألنباء وتطوير أداءها وأتهيلها للقيام مبهامها على الوجه املطلوب 
من وكالة إعالمية تشتغل وفق معايري دولية كنموذج نوعي انجح 

 .لوكالة أنباء عصرية ومتطورة ذات خصوصية مغربية

املتعلق إبعادة تنظيم وكالة  12.81مشروع القانون رقم  إن    
املغرب العريب لألنباء خيتلف يف مناحي عديدة عن القانون السابق 

ويتميز عن  8922شتنرب  89املنظم للوكالة والصادر بتاريخ 
سابقه على خمتلف املستوايت، حيث يروم تعزيز مهام الوكالة 

ام اخلدمة ستوى إجناز مهوتقوية أنشطتها بشكل ترقى فيه إىل م
العمومية على املستوى اإلعالمي بشكل عصري متطور إىل جانب 
ضبط وتنظيم أجهزة الوكالة اإلدارية بشكل حمكم، مع التأكيد 
على أن املشروع ضبط مسألة حكامة هذه املؤسسة بشكل دقيق 
عمل فيها على تقوية مسألة التدبري والتسيري واإلدارة لتكون 

احلكامة اجليدة ولقواعد ربط املسؤولية ابملساءلة،  خاضعة لقواعد
مبا يف ذلك مراعاة املقاربة التشاركية اليت تسمح بتمكني العاملني 
هبا من صحافيني ومستخدمني من املسامهة الفعالة يف قيامها 

 .االسرتاتيجيةمبهامها 

إننا يف فريق التجمع الدستوري أمام مشروع قانون جديد يعيد    
الة املغرب العريب لألنباء شكال ومضموان ومنهجا، حتديث وك

مشروع يروم إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع اسرتاتيجي يف 
جمال اإلعالم العمومي املسؤول، وخاصة على مستوى تنظيمها 
وتسيري أعماهلا وعلى مستوى تشكيلتها التنظيمية اجلديدة، ال 

ع القانون و يسعنا معه سوى التصويت ابإلجياب لصاحل هذا املشر 
 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، شكرا السيد الرئيس

 

 :السيد الرئيس

ة والتعادلية للوحد االستقاليلشكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق 
 .السيد النائب عبد اجمليد الفاسي

 :النائب السيد عبد اجمليد الفاسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 ء احملرتمون،السادة الوزرا

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لية، ابش للوحدة والتعاد االستقاليلالفريق  ابسمأتناول الكلمة    
نعرب عن املواقف دايل الفريق حول مشروع القانون إلعادة هيكلة 

 .وكالة املغرب العريب لألنباء

على  يلالستقالايف البداية السيد الوزير الزم نعرّب إبسم الفريق     
دايلنا ألنه األغلبية دايل التعديالت اللي تقدمو هبا  االنشغال

الفرق يف اللجنة رفضتيوها السيد الوزير، وماشي غري داملعارضة أو 
ة الفريق اإلستقاليل، ّتدايل األغلبية رفضتيوها بينما كانت منطقي

وكنا مستعدين نصوتو معها، ولكن رفضتيو السيد الوزير، كانت 
ت من طرف نواب اللي مها اوالد وبنات القطاع اإلعالم التعديال

السمعي البصري، اللي من الصحافة املكتوبة، اللي من النشر، 
، راه تيعرفوا اش تيقولوا اللي من اإلشهار، ألن هاذ الناس كلهم

لوا فعال ساءولكن مع األسف ما خذيتوش بعني االعتبار ألن كنت
دايل  االقرتاحات االعتبارعدة اتخذ بعني واش احلكومة واش مست

النواب والنائبات، ألن تنتمناو مستقبال يكون التجاوب معنا 
السيد الوزير، يف املوضوع أول وكالة األنباء اللي تنشآت كانت 

وتصنفات كجزء من الصحافة املكتوبة وتعطاهتا   8141يف 
كمهام مهام حمايدة أي الوكالة كتجيب اخلرب كتعطيه للمنابر 

واملنابر اإلعالمية انطالقا من اخلط التحريري دايهلا هي اإلعالمية 
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اللي كتدير التأويل وهي اللي كتدير التعليق ولكن الوكالة ماشي 
الدور دايهلا أنه تدير التأويل والتعليق هي كتاخذ اخلرب كما هو 
ابلتفاصيل دايله وابحليثيات دايله وكتعطي للمنابر اإلعالمية، 

ملقدس روا التأويل والتعليق، ومن هنا جا اخلرب اواملنابر مها اللي كيدي
والتعليق احلر، اخلرب املقدس أي اخلرب كما هو تنعطيوه والتعليق 

 .التعليق اللي بغات احلر املنابر اإلعالمية تدير

ا فيما يتعلق ابلنص القانوين، السيد الوزير، املادة األوىل كتهضرو    
 8922انون احلايل دايل على الوكالة حتت وصاية الدولة، يف الق

الفصل األول كيتكلم على الوكالة حتت الوصاية دايل السلطة 
احلكومية املكلفة ابإلعالم، أي الوزارة دايلكم وزارة اإلتصال هي 
السلطة احلكومية املكلفة ابإلعالم، إيال غدا تبذالت السمية دايل 

، انتما مالوزارة دايلكم غتبقى هي السلطة احلكومية املكلفة ابإلعال
زولتوا هاذ املصطلح ودرتيوا حتت وصاية الدولة، الدولة كلمة عامة  
كل شي دولة، الربملان دولة، احلكومة دولة، املؤسسات العمومية 
دولة، إذن اثنيا الوكالة عندها هاذ، عند الناس الفكرة أنه كاينة 

 ياراالختالتبعية للدولة، إذن ترتسخوا هاذ الفكرة من خالل 
هي اللي   2والبند الثالث املادة  2لدولة، مث يف املادة دايلكم ل

كتهضر على املهام دايل الوكالة، يف البند الثالث تتقولوا يف هاذ 
املشروع القانون بث كل خرب ترى فيه السلطات العمومية 
الدستورية فائدة يف إبالغه إىل العموم، ما كتكتبوش بث كل خرب 

يدين  ه للعموم أي تتزولوا منترى فيه الوكاالت فائدة يف إبالغ
الوكالة، من السلطة التقديرية والسلطة التقريرية دايل الوكالة 
تتعطيوها بني يدين السلطات العمومية الدستورية، هذا مس 
ابالستقاللية وابحلرمة دايل الصحايف أي غيويل غري انطق رمسي 
ما غيقدرش خيدم كصحايف والسلطات العمومية الدستورية فينا 

الوكالة ما غتكونش سباقة، راه أحياان يف العديد دايل املواضيع  هي
اللي وطنية الوكاالت األجنبية هي اللي تتكون سباقة ألنه الوكالة 
خاصها تشاور واملؤسسات العمومية غتقوهلا شنو دير وشنو ما 

ديرش، إذن هذا كنعتربوه عائق، خاصنا الزم هنضروا على 
  نا نعتارفوا أبنه هاد اخلمس سنواتاإلجنازات اللي كانت ألن خاص

كانت إجنازات من طرف الوكالة حبال االنفتاح دالوكالة على 
اللي تتنفاتح على  la MAP احمليط دايهلا عرب ملتقى دايل

اهليئات السياسية وعلى اجملتمع املدين هذه مسألة إجيابية، 
اللقاءات الدبلوماسية أيضا، املنتدى الثقايف، هاذ الشي كله 

اين، كاين الوكالة عاشت واحد التحول رقمي بواحد العدد مز 
 ,MAC photo داملنتوجات اللي بدات تتقتارح هذا إجيايب
MAC TV, MAC mobile   ،االستثمارإىل آخره 

أيضا على  les cahiers de la MAP أيضا يف النشر
الصعيد الدويل، على الصعيد دايل إفريقيا ابخلصوص، الوكالة هي 

للي متواجدة وهذا مهم وأساسي، ولكن مع األسف هاذ الوحيدة ا
اجملهودات كلها تتغطيها العائق األساسي دايل اخلط التحريري، 
الناس ما كيشوفوش هاذ اجملهودات تيبقاوا مرتبطني ابخلط 
التحريري ألن أساسي عندهم ومع األسف الصورة دايل الوكالة 

ندهم، ضروري ع عن املغاربة ماشي إجيابية ألنه اخلط التحريري
إذن السيد الوزير احنا تنتحفظوا ألن هاذ النص ما قنعناش، 

 .تنحتفظوا عليه وغادي نصوتوا ابالمتناع، وشكرا لكم

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق احلركي الكلمة للسيد عبد 
 .الرمحان العمري

  :النائب السيد عبد الرمحان العمري

لصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى بسم هللا الرمحن وا
 .آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 معايل الوزير احملرتم،
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 السيدات السادة النواب احملرتمني،

ة الفريق احلركي إلبداء وجه ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
رب العريب عادة تنظيم وكالة املغان وموقفنا من املشروع املتعلق إبنظر 

ومن هذا الصدد البد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع  لألنباء،
الوطنية  ةاالسرتاتيجييهدف إىل الرفع من تنافسية هذه املؤسسة 

على الصعيدين القاري والدويل، كما يتوخى أيضا النهوض 
مبردودية الوكالة كمؤسسة إعالمية ووطنية، وإغناء جمال عملها يف 

ل العمومية من أجل تنزي إطار اجلهود املبذولة من طرف السلطات
سليم ودميقراطي للدستور، واستكمال وضع لبنات احلكامة اجليدة 
يف تدبري الشأن العام وتكريس مبادئ تكافئ الفرص والشفافية 

 .واإلستحقاق

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع يشكل حداث هاما وذلك ابلنظر لكون الظهري    
اء مل يعرف رب العريب لألنبالشريف مبثابة قانون حمدث لوكالة املغ

 أي تغيري وتعديل يف بنوده، وابلتايل فإن اعتماد 8922منذ سنة 
هذا املشروع أصبح خيارا ال حميد عنه، وابلتايل فإن اعتماد هاد 
املشروع أصبح خيارا ال حميد عنه من أجل بناء مؤسسة وطنية 
 اقادرة على مواكبة مشروع جمتمعي، ال سيما وأنه قد مت تصنيفه

قانونيا ضمن الئحة املؤسسات اإلسرتاتيجية الوطنية، لذلك كان 
من الضروري اإلخنراط يف إصالح هذا اجملال اإلعالمي عن طريق 
اإلرتقاء ابملهام املنوطة ابلوكالة بصفتها مؤسسة إعالمية وطنية 
ومتكني املواطن من احلق يف الولوج للخرب واملعلومة بطريقة مهنية 

ثة، نزيهة ومنفتحة على الوسائل التكنولوجية احلديوحمايدة ودقيقة و 
ورقي ال القصاصة دائرة وكالةمبا ميكن من إخراج عمل الوكالة من 

لعصرية ااألحادية املنتوج إىل رحابة العمل احلديث لوكاالت األنباء 
اليت أصبحت تعتمد طرقا متطورة يف التدبري أساسها التنويع 

 .وعصرنة املنتوج

 السيد الرئيس،

إننا يف الفريق احلركي نشيد مبا تضمنه هذا املشروع حيث    
يتضمن جمموعة من مستجدات تتمثل أساسا يف تثمني اهلوية 
الوطنية وتعزيز إشعاع املغرب وتقوية حضوره على املستوى الدويل 
واملسامهة يف إيصال صوت اململكة أمام احملافل الوطنية والدولية، 

ار بيقي للنهوض بقطاع األخبعالوة على تطوير البحث التط
 .واالتصالوالصحافة والنشر 

 السيد الرئيس،

 اتيجياواسرت إن قطاع اإلعالم يعترب بكل أتكيد ورشا كبريا    
يتقاطع على مستوى األمهية والدالل واألبعاد والتأثري مع خمتلف 
األوراش الكربى اليت اخنرطت فيها بالدان، وقد جاء هذا املشروع 

ر اعاتنا كفريق حركي كونه يكتسي أمهية ابلغة ابلنظمنسجما مع قن
 تضمنها واليت تستجيب جملموعة من املبادئ واألهداف اليت

ظيم اليت هتدف ابألساس إىل تن واالنشغاالتنتظارات جملموعة اال
 .جزء هام من جمال اإلعالم ببالدان

ومن هذا املنطلق فإن حرية الصحافة واإلعالم تعترب من النقط    
وانب األساسية لبناء جسم صحايف وإعالمي متطور، مؤكدين اجل

أبن ممارسة هذه احلرية ال ميكن أن تستقيم إال إذا توفرت جمموعة 
من الشروط من ضماانت حلرية الصحافة واحرتام التعددية 
السياسية والثقافية واإليديولوجية وتوفري احلق يف احلصول على 

ام، مبا طن حول تسيري الشأن العاملعلومة واملعطيات اليت هتم املوا
ينسجم مع آفاق بناء اجملتمع الدميقراطي الذي ال ميكن أن ينضج 
إال ابلتوفر على صحافة وإعالم متحررين من القيود السياسية 

، واإلدارية اليت تعرقل األداء املهين املوضوعي والنزيه واالقتصادية
الذي يدان، و وهذا ال مينع من القول ابلتطور احلاصل يف هذا امل

جيسد احلضور القوي املتنوع واجلاد للصحافة احلزبية والصحافة 
احلرة واملستقلة يف املشهد اإلعالمي، حيث أن عدد العناوين 
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املوجودة يف األكشاك يرتجم هذا التطور، زد على ذلك عدد املواقع 
 .اإللكرتونية الرديفة

 حضرات السيدات والسادة، 

 بقانون الوكالة أسال مدادا كثريا، وال بدلعل املوضوع املتعلق    
من التأكيد يف هذا الصدد أبننا نعترب أبن وضعية الوكالة جيب أن 
يطال التنظيم والتقنني على غرار ابقي القطاعات املرتبطة مبجال 
الصحافة يف إطار جدلية احلق والواجب وذلك بتأطري اجملال 

هنية تعتمد امل اإلعالمي اخلاص هبا وتنظيمه وفق شروط حمددة
والتكوين واالستقاللية وااللتزام أبخالقيات املهنة، مع األخذ بعني 

ة بطبيعة احلال التمتع مبختلف احلقوق املادية واملعنوي االعتبار
اليت تكفل العمل يف إطار شروط حمفزة ومشجعة  واالجتماعية

 ومعنوية، فهذا اجملال يعتمد على حمورين أساسيني يف نظران ويتعلق
 .األمر ابجلانب الصحايف ومن جهة أخرى ابخلرب والتعليق

ومن هذا املنطلق نعتقد أبن القانون جيب أن حيمي كرامة     
الصحايف، كما أن كرامة األشخاص ومحايتهم يتعني أن تؤخذ بعني 

، كذلك يف إطار مبدأ اخلرب املقدس والتعليق احلر، ويف االعتبار
د أبن مسألة األخالقية ضرورية إطار أخالقيات املهنة، لذلك نؤك

 .وأساسية ضمن هذه املنظومة

 حضرات السيدة والسادة،

وقبل اخلتام، نؤكد أبن تدبري احلقل اإلعالمي ال ميكنه أن يسمو    
إىل املستوى املطلوب بدون عنصر بشري مؤهل ومتمتع بكافة 

، فاملغرب وهلل احلمد ال تعدمه  واالجتماعيةاحلقوق اإلدارية 
يف هذا اجملال، والدليل على ذلك أن العديد من اخلربات  كفاءات

، وإذا كان الصيت عاملية ذائعةاملغربية تشتغل يف منابر إعالمية 
مطلواب وحممودا فإن الضرورة تقضي حتسني أوضاع  االنفتاحهذا 

العاملني يف احلقل اإلعالمي، ونعتقد أبننا ال خنطئ املراهنة على 
بري لألوراش املفتوحة يف هذا اجملال بتدحتقيق هذه األهداف نظرا 

يوازي بني الكفاءة احلقوقية واإلعالمية والسياسية، والسالم 
 .عليكم

 :السيد الرئيس

سيدة ، الكلمة للاالشرتاكيالفريق  ابسمشكرا للسيد النائب، 
 .بنسهليالنائبة السعدية 

 :النائبة السيدة السعدية بنسهلي

 مساء اخلري،

 احملرتم، السيد رئيس اجمللس

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

تتعلق  تقدمي هذه املداخلة اليت االشرتاكيالفريق  ابسمأتشرف    
والذي يهدف إىل إعادة تنظيم وكالة  12.81مبشروع قانون رقم 

املغرب العريب لألنباء، هذه املداخلة يؤطرها توطئة البد منها، 
ه انطالقا من تراكمات مواقف االشرتاكيحيث نعترب أن الفريق 

الثابتة إلرساء دعائم البناء الدميقراطي وإنضاجه، مبا خيدم تطوير 
املؤسسات الدستورية وإرساء مرتكزات جمتمع متضامن، تؤطره قيم 

ع م وانسجاماواحلرايت واملساواة والكرامة  االجتماعيةالعدالة 
ادئ وقيم نعترب أن تعلم الدميقراطية ومتلكها كمب قناعتنا واختياراتنا،

يتحقق ابملمارسات الفعلية يف واقع املؤسسات ومنط العالقات 
أفقيا وعموداي، رهاننا األساسي يف ذلك هو البناء املتواصل لدولة 
يسودها احلق والقانون تضمن جلميع املواطنات واملواطنني إضافة 

مة الثقة يف املؤسسات القائإىل احلق يف العيش الكرمي واآلمن 
 ابةاستجأبدوارها ووظائفها  واالرتقاءوالعمل على تقويتها 

 .للحاجيات واملتطلبات املتعددة واملتزايدة

من هذا املنطلق نعترب كفريق اشرتاكي أن اخنراطنا الالمشروط    
يف اإلصالحات اجلارية مهما تعددت وتباينت جماالهتا وأهدافها 
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ب يف اجلهود املبذولة الستكمال أوراش البناء وغاايهتا إمنا تص
الدميقراطي، ومن هنا نقر أن التنزيل الدميقراطي السليم ملقتضيات 

ساسية مهيكلة للتوجهات أولوية أ يعد 2188دستور 
، خاصة حني يتعلق األمر بعمليات إدارة وتدبري الشأن اإلصالحية

واطنات ة املالعمومي ببالدان و ابخلدمة العمومية اليت هتم كاف
 .واملواطنني على قاعدة احلقوق والواجبات

إن هذا اإلطار ابلضبط، اعتربان أن إسهامنا يف مناقشة وتعديل    
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب  12.81مشروع قانون 

لألنباء يف هذه املرحلة السياسية ابلذات، يعد مؤشرا على إرادة 
كل حبسب موقعه، لوضع األسس   اإلصالح اليت تطوقنا مجيعا

واملرتكزات الكفيلة إبرساء احلكامة اجليدة يف تدبري وتسيري هذه 
املؤسسة العمومية العريقة، أقول العريقة ببالدان يف احلقل اإلعالمي 
ووضع حدود فاصلة بني وظيفتها األصل يف نشر اخلرب وصنعه 

مل اوبني وظيفتها التجارية لتمكني املواطنني من احلق الك
 .الالمشروط يف الولوج إىل املعلومة

على  21يف هذا السياق أكدت املرجعية الدستورية يف الفصل    
ضمان حرية الصحافة، والبد من التذكري هبذا اإلطار، وعدم 
تقييدها أبي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع احلق 

من غري قيد، و  يف التعبري ونشر األخبار واألفكار واآلراء بكل حرية
 .عدا ما ينص عليه القانون صراحة

وإذ نعترب أن إعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء موضوع    
يكتسي أمهية ابلغة ابلنظر العتبارات عديدة، وطنية ودولية، لعل 

مبهامها وأدوارها ووظائفها، مبا يتالءم وتطور بالدان  االرتقاءأمهها 
امل، دمقرطة والتفاعل مع ما جيري يف العوحاجتها إىل التحديث وال

استجابة لتطلعات اجملتمع بكل مكوانته، أحزاب، جمتمع مدين، 
شركاء فاعلون، اجتماعيون، يف مشهد إعالمي بنفس إصالحي 

 .جديد

، موضوع املناقشة والتعديل مل 12.81غري أن مشروع القانون    
 واالرتقاء قانونيرقى يف نظران، رغم أننا سامهنا يف تعديل هذا ال

به، مل يرقى لألسف إىل مستوى التطلعات واالنتظارات من قبلنا 
ومن قبل العاملني واملهتمني ابلشأن اإلعالمي، حيث كرست 

ظيفية البنيوية والو  االختالالتبعض فصوله ومواده العديد من 
 .املرتاكمة منذ عقود

شروع امل وقد أكدان من خالل مراجعاتنا داخل اللجنة على أمهية   
وحاجاته امللحة إىل التجويد واإلغناء، خصوصا حني يتعلق األمر 
مبؤسسة هلا اتريخ وعراقة وتندرج اليوم ضمن املؤسسات الوطنية 

دبري ، لذا اعتربان أنه القطع مع أساليب التاالسرتاتيجيةذات املهام 
الكالسيكية املتجاوزة، على مستوى إسناد املهام وتدبري املوارد 

ية، من حيث مسارها املهين وترقيتها وإسناد املسؤوليات البشر 
ملوكول هلذه ا االسرتاتيجيوالتدرج فيها ال ينسجم بتاات والتوجه 

 .املؤسسة

ويف هذا اإلطار سجلنا أبسف شديد عدم جتاوب الوزارة مع    
العديد من التعديالت اليت رافعنا يف شأهنا كأغلبية، ابدران كفريق 

حضار الكاتب العام ابعتباره أنه كان مسؤول يف يف هذا اإلطار إب
تلك الفرتة عن التدبري يف تلك املرحلة، املدير العام عفوا، عن 

 .تدبري الوكالة وطالبنا ابلقيام مبهمة استطالعية للوكالة

إن مؤسسة حبجم وكالة املغرب العريب لألنباء واليت يعود     
حاجة إىل قوانني  يف 22، وقانوهنا املؤطر إىل19إحداثها إىل 

النهوض ابخلدمة اإلعالمية العمومية على  مؤطرة جادة، تيسر
املستوى املهين واخلط التحريري، يف إطار احرتام املبادئ وأخالق 

 والنزاهة االستقالليةمهنة الصحافة، وذلك على قواعد 
 .واملوضوعية

ويف هذا الباب، أكدان كفريق اشرتاكي على أمهية التوجه    
وهو توجه مشروط  12.81ملراجعة وتعديل القانون  ةاقياالستب
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ئمة ابلقواعد القانونية واألخالقية املال االلتزاميف نظران بضرورة 
وابلوفاء للشعار املركزي الذي أطر إحداث الوكالة وهو اخلرب 

لة يف البنية امقدس والتعليق حر مبا يستجيب ملتطلبات تقوية الوك
ة الرفع من مردوديتها الداخلية واخلارجيدائها و أاإلعالمية وحتديث 

وضاعه أب واالرتقاءوالعمل أساسا على تثمني رأمساهلا البشري 
وار وتبين مقاربة تشاركية تساهم يف مأسسة احل واالجتماعيةاملادية 

واستدامته، وفوق هذا عدم فتح الباب على مصرعيه  االجتماعي
 .ةلالستفراد يف التسيري والتحكم يف رقاب الوكال

وانطالقا مما سبق وحبكم انتمائنا لألغلبية فإننا يف الفريق    
حرصنا على التصويت اإلجيايب على مشروع قانون رقم  االشرتاكي
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء، وكلنا  12.81

أمل وعزم على مواصلة مسلسل جتويد وحتيني الرتسانة القانونية 
إلعالم وحتديدا ما تعلق من أجل أجندة اإلدارة املرتبطة مبجال ا

 .والتسيري واالرتقاء ابملوارد البشرية، شكرا على إنصاتكم

 :السيد الرئيس

شكرا، ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية السيدة النائبة 
 .سعاد الزايدي

  :النائبة السيدة سعاد الزايدي

سلني م على أشرف املر بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسال
 وعلى آله وصحبه أمجعني،

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 اجملموعة النيابية للتقدم ابسميشرفين أن أتناول الكلمة    
املتعلق  12.81يف إطار املناقشة العامة ملشروع  واالشرتاكية

وان له ب العريب لألنباء والذي نعتربه قانإبعادة تنظيم وكالة املغر 
أمهية قصوى كونه يسعى إىل منح الوكالة إطارا قانونيا متجددا 
يرقى إىل مستوى األدوار واملهام املنوطة هبا كواجهة إعالمية رمسية 

 .دولية

وقبل الشروع يف بسط موقفنا امسحوا يل، السيد الوزير، أن    
د الدستورية اليوم خاصة بع مع املقتضيات انسجاماأقول أبنه 

اإلقرار الدستوري ابللغات الرمسية لبالدان، فإن طموحنا كان يسري 
اللة تكون له محولة ود ابسميف اجتاه استبدال تسمية الوكالة 

مستنبطة من تصدير دستوران الذي ينص على أن اململكة املغربية 
قومات م متشبثة بوحدهتا الوطنية والرتابية وبصيانة وتالحم وتنوع

هويتها الوطنية املوحدة، ابنصهار كل مكوانهتا العربية اإلسالمية 
 .األمازيغية والصحراوية واحلسانية

لة وابلتايل اعتربان أنه كانت لنا الفرصة اليوم لتسمية الوكالة بوكا   
 املغرب الكبري، إن التجربة والرتاكم اللذان يتوفران اليوم لدى الوكالة

ملؤهلة سواء يف الشق اإلعالمي أو يف الشق عالوة على األطر ا
اإلداري والتدبريي يتيح الفرصة للوكالة أن تكون من بني الوكاالت 
اإلخبارية العاملية يف جمال نقل اخلرب من مصدره، واليوم كذلك لنا 
اإلمكانيات الكبرية أبن جنعل من الوكالة قناة أساسية ومهمة 

لى املستوى اخلارجي وعللمسامهة يف ترويج صورة بالدان على 
 .مستوى احملافل الدولية الكبرية

وهي مناسبة نثمن من خالهلا الرتاكم اإلجيايب احلاصل يف الوكالة    
 وعلى مستوى التغطية، ومع ذلك على مستوى اخلدمة اإلخبارية

فإننا نؤكد على ضرورة بذل جهود أكرب لتحقيق انتشار أوسع 
 .ستوى اخلارجيعلى املستوى الوطين وكذا على امل

كما نثمن جتويد اخلدمة اإلخبارية للوكالة ومواكبتها املستمرة    
وانفتاحها على اهليئات السياسية والنقابية وعلى مجعيات اجملتمع 
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املدين، فيما خيص تغطية أنشطتها ولو بدرجات متفاوتة وهو 
 .اختالل ميكن جتاوزه

فهم بعض نت يةواالشرتاكوحنن يف اجملموعة النيابية للتقدم    
اإلكراهات التنظيمية واملالية والبشرية، ولكن البد من بذل املزيد 
من اجلهود لضمان تواجد الوكالة يف مجيع النقاط داخليا وخارجيا، 
وهذا التواجد حمكوم اليوم ابلتنافس اإلعالمي القوي وحمكوم 

 شارالنتاابلثورة التكنولوجية اهلائلة وتدفق املعلومة واخلرب عن طريق 
سواء املنظم أو غري املنظم، واملتوفر  االتصالالواسع لوسائط 
 .ابلصوت والصورة

 السيد الرئيس،

اخلدمة العمومية للوكالة يتعني أن تكون اليوم استباقية وموضوعية   
للحفاظ على مصداقيتها وعلى مصداقية هذه اخلدمة العمومية، 

ها مومية منألن موضوع تعامل وسائل اإلعالم بصفة عامة، والع
ابخلصوص، كثريا ما يكون حمطة مسائلة وانتقاد لألسلوب الذي 
تقدم به املادة اإلخبارية ومعاجلتها. وهو ما يقتضي احلياد 

وتقدمي الرأي والرأي اآلخر، أي يف النهاية إعالن  واالستقاللية
 .احلقيقة

ني أن لسيد الوزير، يتعاإلعالم العمومي ومن ضمنه طبعا الوكالة، ا
إلنصاف اجلميع، من خالل نقل الوقائع واالحداث  ون فضاءيك

واالخبار بشكل موضوعي، مراعيا يف ذلك أخالقيات املهنة وما 
تقتضيه من دقة التحري وموضوعية يف تقدمي اخلرب، خاصة أن 
اإلعالم العمومي اليوم له دور أساسي يف صناعة الرأي، وهو 

وجها يف جعل النقاش م مدعو إىل القيام بواجبه من خالل املسامهة
إىل القضااي اليت تتأسس على املشرتك الوطين وفتح وسائل اإلعالم 

 .العمومي أمام مجيع التعبريات، مهما كانت درجة اختالفها

السيد الوزير، إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى، حباجة إىل    
إعالم عمومي يكون إعالما للحقيقة واملهنية، مرجعه يف ذلك قيم 

وضوعية وقدسية اخلرب، ألننا فعال يف حاجة إىل خدمة مبادئ امل
التعددية الفكرية واجملالية يف إطار الوحدة، ومها صمام أمان أمام 

 .اجتماعيةأية اهتزازات 

تلكم السيد الرئيس وجهة نظر اجملموعة النيابية للتقدم    
، وسنصوت ابإلجياب لصاحل هذا املشروع، والسالم واالشرتاكية

 .م ورمحة هللا تعاىل وبركاتهعليك

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، منر اآلن إىل عملية التصويت، بدأ من    
األصالة واملعاصرة حول عنوان مشروع تعديل تقدم به فريق 

 .القانون. الكلمة ألحد مقدمي التعديل، السيدة النائبة تفضلي

 آمال عربوش: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

التعديل يتعلق ابلعنوان من حتويله من وكالة املغرب العريب    
لألنباء، إىل وكالة املغرب الكبري لألنباء، وذلك ألن التسمية 
أمست متجاوزة منافية للدستور الذي يتحدث عن املغرب الكبري 
وليس عن املغرب العريب، وأيضا ألهنا عبارة تتضمن إقصاء وميز 

ااب فرتض معها أن نتفاعل معها إجيوضرب ملكتسبات حقوقية ي
 .ونكرسها عرب مقتضيات قانونية صرحية

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 شكرا السيد الرئيس،

التعديل غري مقبول خصوصا وأنك طرحت إشكالية عدم    
لذي ا الدستورية، وهنا سأجيب فيما يتعلق ابلقانون التنظيمي

الذي  2.82. القانون التنظيمي 2188صدر بعد دستور 
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علمني على وت جاءت فيه الئحة املؤسسات العمومية االسرتاتيجية
أن القوانني التنظيمية حتال مباشرة بعد املصادقة عليها من الربملان 
إىل اجمللس الدستوري، احملكمة الدستورية، حاليا بقوة القانون ومل 

تورية أي مالحظة تتعلق بعدم الدستورية تبدي احملكمة الدس
ة املغرب وردت فيها وكال االسرتاتيجيةوالئحة املؤسسات العمومية 

 العريب لألنباء، هذه أوال؛

ال  اثنيا فيما يتعلق ابهلوية العربية يف التصدير دايل الدستور و     
كان املغرب الكبري وهناك التشبث ابألمة العربية، ما تنشوفش أان 

 ال؛أي إشك

روفة سنغري واحد العالمة جتارية مع االسماثلثا إذ مت تغيري هاذ    
على الصعيد العاملي يف وكاالت األنباء الدولية، وابلتايل هناك 

 .، وشكرامتومربرات لنرفض هاذ التعديل اللي قد

 :السيد الرئيس

 .شكرا السيد الوزير، الكلمة ألحد مؤيدي التعديل

 :وهيبالنائب السيد عبد اللطيف 

ال غري فاجئين التحليل دايل السيد الوزير، ألن املغرب العريب    
لدستورية احملكمة ا اسم، الدستور غنبقاوا نتطرقوا ليه، هذا اسمهذا 

راه خمالف للدستور ألن إيال قالتها راه  االسمما غتقولش هاد 
 العربية لغة رمسية، تقول لنا كلنا نديروا وكالة املغرب الفرنسي ماشي
من عاد القبيل، ميكن انقشوا ولكن املغرب جزء من الدستور، 

للغات  ماواحرتاللدستور  احرتامااحنا آش تنقولوا، تنقولوا أبنه 
، املنصوص عليها يف الدستور مبا فيها األمازيغية ومبا فيها احلسانية
رة نقولوا لوكالة املغرب، ابش نعطيوا فرصة هلاذ التمثيلية الغري مباش

 ..ات، ما عندها عالقة أبنه ال أبن القانون التنظيميهلاذ اللغ

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير، تفضل السيد الوزير   

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

 .كنطلبوا احلماية دايلكم السيد الرئيس   

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد النائب   

 :النائب السيد عبد اللطيف وهيب

املزاح، هلذا أان السيد الوزير امسحوا يل احلكومة هذه ماشي    
ماشي من املنطلق فقط الزميلة حول الدستورية من عدمها غري 
ابغينا نعطيوا القيمة للغات ونعطيوا القيمة للتوجه الدستوري حنو 
إعطاء الصفة الدستورية لبعض اللغات وهذا مهم جدا، غادي 

قة يف آخر الث يقوي ال وكالة املغرب العريب لألنباء وغادي يقوي
املطاف غري فكرة ميكن مستقبال تعاجل، ونرجعوا للقانون التنظيمي 

 .نعاجلوه حىت هو ما كاين إشكال. شكرا السيد الوزير

 :السيد الرئيس

 .شكرا، لكم الكلمة السيد الرئيس، السي بووانو تفضل

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

ثري مرة يثار أال السيد الرئيس، هاد املوضوع ماشي، أول 
مرات، صحيح أنه وكالة املغرب العريب لألنباء هي ماركة مسجلة 
يف كل الدول اللي احنا فيها عندان متثيلية سواء دبلوماسية أو 
غريها كتكون حاضرة هاد الوكالة حاضرة بقوة وحاضرة كذلك 
حىت يف األخبار اللي كتاخذ عندها يعين عدد من وكاالت أخرى  

أان كنت كنتفهم كون بقينا يف املغرب ممكن كتاخذ منها زعما 
دااب املغرب الكبري جاب إشكالية أخرى ما حلش املشكل، زاد 
عقد املشكل، مع ى أن هذا دايل املغرب شنو هاد املغرب شكون 
هو شنو هي حدوده شنو هويته، دخلنا يف إشكال أكرب وأعمق، 

كر  فلذلك زعما التعديل حىت إذا كان يف املستقبل احلكومة ت
ويف نفس  حمافظني عليها، يخصها تفكر يف هاد العاملة نبقاوك
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الوقت أهنا ما تستحضر اجلوانب األخرى اللي تكلمنا عليها اللي 
 .هي دايل اهلوية دايلنا األمازيغية واحلسانية وغريها، شكرا

 السيد الرئيس:

 :شكرا أعرض هاد التعديل للتصويت

 82املوافقون: 

 29املعارضون:

 83ن:املمتنعو 

 وأعرض عنوان مشروع القانون للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

 66املوافقون:

 06املعارضون:

 01املمتنعون: 

صادق اجمللس أتكيدا لعنوان مشروع القانون الذي حنن بصدد    
 .مناقشته وابلتايل رفض التعديل

ورد بشأهنا بعض التعديالت من فريق األصالة واملعاصرة،  8املادة 
 .النائبة تفضليللسيدة الكلمة 

 آمال عربوش:  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

مع التعديل السابق املتعلق  يتالءمأن  8التعديل املتعلق ابملادة    
لق ابلعنوان حيث تظل وكالة املغارب الكبري لألنباء والتتمة فيما يتع

عدد تهباذ النقطة األمر ال يتعلق فقط بقضية اللغة وإمنا بقضية ال
املغرب  هوية وثقافة وإثنية، ابلنسبة للمقرتح مل نكن متشبثني مبقرتح

لي الكبري فقط اقرتحنا املغربية الوكالة املغاربية أو الوكالة املغربية ال
كون هاذ املؤسسة وطنية، ما كانش  تتكرس الوطنية دايل هاذ أو

عندان التشبث فقط هبذه التسمية فقط لكن لألسف رفضت كل 
 .، شكرااحاتاالقرت 

  :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 .تعديل غري مقبول

  :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل األول للتصويت

 06املوافقون : 

 31املعارضون : 

 01املمتنعون : 

ذا كان هناك إ السيدة النائبة ابلنسبة للتعديل الثاين،لك الكلمة 
 .تعديل من طرفك

 آمال عربوش:  النائبة السيدة

نص على أنه الثاين يف الفقرة الثانية فقرة تفيما يتعلق ابلتعديل    
يكون مقر الوكالة ابلرابط التعديل ينص على أن يوجد املقر املركزي 
للوكالة ابلرابط وحتدث مقرات فرعية يف كل جهة من جهة 

ا الداخلي للوكالة كيفية أتليفها وتنظيمه اململكة، حيدد النظام
وقواعد سريها، اهلدف من هذا التعديل هو احلرص على تنزيل 

 .وتفعيل مقتضيات الدستور املتعلقة ابجلهوية

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير
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 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 شكرا السيد الرئيس،

  هناك صياغات داخل اللجنة التعديل غري مقبول وكانت
كانت يعين واحد الصياغة جديدة متت يف إطار اللجنة وكان 
التوافق فيها تنص على أنه يكون مقر الوكالة ابلرابط وميكن أن 
تتوفر على مصاحل خارجية على املستوى الوطين والدويل وهذه هي 
الصياغة ختول للوكالة التوفر مكاتب على الصعيد اجلهوي والوطين 

 .الدويلو 

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل الثاين للتصويت

 06املوافقون : 

 31املعارضون : 

 01املمتنعون : 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 31املوافقون : 

 06املعارضون : 

 01املمتنعون:
 .كما صادقت عليها اللجنة  8صادق اجمللس على املادة    

ورد بشأهنا  2منر إىل الفصل األول املتعلق ابملهام واألنشطة املادة 
تعديالت الكلمة  3التعديالت من فريق األصالة واملعاصرة، بعض 

 .السيدات النائبات ألحد أو إلحدى السادة أو

 غيثة بدرون:  النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

 .نسحب التعديل

 :السيد الرئيس

 .لثاينالسحب، التعديل ا

 غيثة بدرون:  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

البند الثاين من  2السيد الوزير، إذن هناك تعديل يف املادة    
الفقرة األوىل، املسامهة يف ايصال صوت اململكة أمام احملافل 
الوطنية والدولية وحتفيز النقاش العمومي الدميقراطي عرب تنظيم 

ملنتدايت واللقاءات احلوارية والندوات لقاءات فكرية وإعالمية كا
قافية وبيئية وث واجتماعيةإضافة مجلة وعلمية واقتصادية وسياسية 

وإعالمية بغاية توسيع اجملاالت اليت جيب أن تسعى الوكالة إىل 
املسامهة يف استحضارها، وتعميق وحتفيز النقاش العمومي حوهلا. 

 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير شكرا السيدة النائبة،

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

تعديل غري مقبول، ألن لفظ فكرية يعين يغطي مجيع اجملاالت، 
ايال مشينا دران سياسية إىل غري ذلك، سنحصر هاذ اإلشكالية 

طية دايل الفكرية، وابلتايل نعتقد أهنا تبقى فكرية لوحدها كافية لتغ
ايل ة ابجملاالت اللي وردت يف هادي، وابلتمجيع اجملاالت املتعلق

 .التعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

 06املوافقون: 

 31املعارضون: 
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 01املمتنعون: 

 .التعديل الثالث السيدة النائبة، تفضلي

 غيثة بدرون:  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

ث من الفقرة األوىل ينص:" القيام ببث كل خربة الثال دإذن البن
ترى السلطات العمومية الدستورية فائدة يف إبالغه إىل العموم" 
إذن تعويض كلمة القيام بكلمة احلرص على االلتزام ابملهنية، 

ف مجلة السلطات العمومية الدستورية من أجل ضمان حد ذوح
 .ر اخلربر ونشالوكالة يف تعاطيها مع حتري استقالليةأدىن من 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

تعديل غري مقبول، ألن هذا األمر الذي متارسه الوكالة يكون دائما 
حلساب الدولة، كما أن هذه املادة متنح فقط احلق للسلطات 

ة للمواطن، دالعمومية الدستورية لنشر األخبار اليت ترى فيها فائ
 .وال ميكن تنصيب الوكالة كسلطة للمراقبة

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

 06املوافقون: 

 31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .التعديل الرابع السيدة النائبة

 غيثة بدرون:  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

ورية العمومية الدستالقيام ببث كل خرب ترى السلطات 
فائدة يف إبالغه إىل العموم، إضافة فقرة يف آخر املادة:" وال ميكن 
أبي حال من األحوال أن ختضع الوكالة ألي أتثري أو توجيه 
أيديولوجي أو سياسي أو اقتصادي أو كيفما كان نوعه أو مصدره 
 يهدف إىل املس مبصداقية وموضوعية اخلرب الذي تبثه، بغاية القطع

ع كل أشكال املمارسة اهلادفة إىل استغالل الوكالة لفائدة جهة م
 .معينة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

تعديل غري مقبول، ألن الوكالة من املهام املنوطة هبا نشر اخلرب 
 .دون إبداء الرأي

 :السيد الرئيس

 :ديل للتصويتشكرا، أعرض التع

 06املوافقون: 

 31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 قاليلاالستورد بشأهنا تعديالن من الفريق  2املادة  ،يف نفس املادة
 .للوحدة والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة

 إميان بن ربيعة: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس
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 2ايل املادة ث دالالتعديل األول دايل الفريق تيتعلق ابلبند الث   
ف دايل السلطات العمومية الدستورية ذاثلثا وتنقرتحو احل

وتنعوضوه ابلقيام ببث كل خرب ترى الوكالة فائدة يف إبالغه إىل 
ني يف وحرية الصحافي ابالستقالليةالعموم، وذلك ابش ما منسوش 

الوكالة وألن املهام األول دايل الوكالة واإلخبار هو اجلوهر دايل 
 .ختصاص دايل الوكالة، شكراواال

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

تعديل غري مقبول، ألن الوكالة هلا جمموعة من املهام وفق 
 .املقتضيات الواردة يف هاذ القانون املتعلق هبذه املؤسسة

 :السيد الرئيس

 :تشكرا، أعرض التعديل األول للتصوي

    01املوافقون: 

    31املعارضون: 

  06املمتنعون: 

 .التعديل الثاين السيدة النائبة

 إميان بن ربيعة: النائبة السيدة

التعديل الثاين كيخص الرتتيب دايل هاذ املهام دايل الوكالة،    
ام حيث تنعتربوا أبن البند الثالث جيي هو يف املرتبة األوىل ألن مه

 .ىل دايل الوكالة، شكرااإلخبار هو أهم هو املسؤولية األو 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

هناك التعديل غري مقبول ألن هناك معايري حمددة مهنية فيما يتعلق 
 .برتتيب هذه املهام

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

    01املوافقون: 

    31املعارضون: 

  06املمتنعون: 

 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

   31املوافقون: 

    06املعارضون: 

  01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

    31املوافقون: 

    06املعارضون: 

  01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  4ادق اجمللس على املادة ص

ورد بشأهنا تعديالن من فريق األصالة واملعاصرة، الكلمة  3املادة 
 .للسيدة النائبة

 مالكة خليل: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس
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الثاين من الفقرة األوىل جاء  البند 3فيما خيص املادة 
كوين ة التقنية والتواملساعد االستشارةفيها ما يلي: إجناز أعمال 

على املستويني الوطين والدويل، نقرتح إضافة املستوى اجلهوي إىل 
وارد يف مة مع التعديل الءاملستويني الوطين والدويل، هبدف املال

 .واخلاص بتفعيل املقتضيات الدستورية املرتبطة اجلهوية 8املادة 

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :زير الثقافة واالتصالالسيد حممد األعرج، و 

التعديل غري مقبول ألن هذا القانون يسمح للوكالة 
 .إبحداث مصاحل خارجية جهوية وطنية ودولية

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

   06املوافقون: 

    31املعارضون: 

  01املمتنعون: 

 .التعديل الثاين السيدة النائبة

 مالكة خليل: النائبة السيدة

فيما خيص التعديل الثاين نود إضافة فقرة يف آخر املادة 
ويراعى يف القيام هبذه األنشطة السعي إىل  :على الشكل الثايل

تقدمي الدعم الكفيل بتطوير قطاع الصحافة اجلهوية، ألن دعم 
وتقوية الصحافة اجلهوية جيب أن يكون من أحد أولوايت 

 .شكرا ة،املؤسسات اإلعالمية الوطني

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال 

 االختصاصاتالتعديل غري مقبول، ألن هذا ال يندرج ضمن 
 .االسرتاتيجيةواملهام املوكولة هلذه املؤسسة العمومية 

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل الثاين للتصويت

    06املوافقون: 

    31املعارضون: 

  01 املمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3أعرض املادة 

    31املوافقون: 

    06املعارضون: 

  01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  3صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

    31املوافقون: 

    06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  1املادة صادق اجمللس على 

 .تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، تفضلي السيدة النائبة 2املادة 

 آمال عربوش: النائبة السيدة

ميكن للوكالة، كلما دعت الضرورة إىل على أنه  2تنص املادة    
سواء على  اتفاقياتذلك، عقد شراكات أو معاهدات أو 
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املستوى الوطين أو الدويل، متاشيا مع التعديالت السابقة نقرتح 
إضافة املستوى اجلهوي، متسك فريق األصالة واملعاصرة هباذ 
التعديالت املتعلقة بتكريس اجلهوية املتقدمة ليس على سبيل 
اإلمكان كما ذكرمت السيد الوزير، وإمنا جيب تفعيل وإحداث فروع 

 .2188ملستوى اجلهوي متاشيا مع دستور للوكالة على ا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

التعديل غري مقبول، هو أنه ال زلت تتشبث أبن حينما 
نتحدث عن اجلهوية، هي تندرج ضمن الالمركزية الرتابية، 

لتايل ال فقية، واباملؤسسات العمومية تندرج ضمن الالمركزية املر 
ميكن أن نتحدث عن اجلهوية يف إطار الالمركزية املرفقية، نتحدث 
عن اجلهوية يف إطار الالمركزية الرتابية، وابلتايل التعديل غري 

 .مقبول

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

    06املوافقون: 

    31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 :ت كما صادقت عليها اللجنةللتصوي 2أعرض املادة 

    31املوافقون: 

    06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  2صادق اجمللس على املادة 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2أعرض املادة 

    31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .للجنةكما صادقت عليها ا  2صادق اجمللس على املادة 

ورد بشأهنا  1الفصل الثاين اخلاص أبجهزة اإلدارة والتسيري، املادة 
سيدة للوحدة والتعادلية، الكلمة لل االستقاليلالفريق تعديل من 

 .النائبة

 خدجية رضواين: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

إذن يف املادة الثامنة، الفريق اإلستقاليل يسجل التعديل 
ادة يدير الوكالة جملس ويسريها مديرعام، يساعده امل التايل: بدل

 .يف مهامه كاتب عام

التعديل على الشكل التايل: يسري الوكالة جملس إداري ويدبر    
شؤوهنا مدير عام ينفذ قرارات اجمللس اإلداري، هذا إنسجاما مع 

اليت تعرب  8.21.241الصيغة الواردة يف الظهري الشريف 
ع اإلختصاصات واملهام بني مسري بسالسة ووضوح على توزي

 .الوكالة ومدبرها اإلداريني، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

تعديل غري مقبول ألن هذا التعديل كيحذف منصب 
و دائما أن ترب الكاتب العام، وحنا يف الصيغة دايل القانون كتنع

اجمللس هو سلطة تقريرية واملدير هو السلطة التنفيذية، وابلتايل 
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سيخل بطريقة تدبري املدير العام   حذف منصب الكاتب العام
 .كسلطة تدبريية هلذه املؤسسة

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

 01املوافقون : 

 31املعارضون : 

 06املمتنعون : 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1أعرض املادة 

 26املوافقون : 

 املعارضون : ال أحد

 01املمتنعون : 

 .كما صادقت عليها اللجنة  1صادق اجمللس على املادة 

من فريق األصالة  1ورد بشأهنا جمموعة من التعديالت،  9املادة 
 .التعديل األولواملعاصرة، 

 ة غيثة بدرون:النائبة السيد

 لسيد الرئيس،شكرا ا

نسحب التعديل، التعديل األول املتعلق مبمثل عن القطب    
العمومي ونسحب التعديل الثاين املتعلق مبمثل عن انشري 
وموزعي الصحف الوطنية، ونسحب التعديل الثالث املتعلق 

شخصيات إىل آخره، إذن أما  3إبضافة عريضة جديدة يف 
وىل جديدة يف الفقرة األالذي يتعلق إبضافة عريضة  3التعديل 

ممثالن عن املنظمات املهنية للصحفيني نتشبث به كفريق األصالة 
واملعاصرة، ألننا نؤكد على التمثيلية النقابية اليت من شأهنا تقدمي 

داخل اجتماعات جملس اإلدارة،  االستشارةاإلضافة فيما خيص 

يء شوالسيد الوزير أضفتم متثيلية املستخدمني والصحفيني وهذا 
إجيايب جدا، ولكن هذا ال يلغي التمثيلية النقابية على غرار 

 .املؤسسات املشاهبة، وشكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير   

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

التعديل غري مقبول، واحنا يف اللجنة جتاوبنا مع مطالب العديد    
حافيني ونعتربو يلية املستخدمني والصمن الفرق فيما يتعلق برفع متث

للعديد من املطالب وتيتمشى مع  استجابةهاذ الرفع هذا هو 
 .هيكلة اجمللس اإلداري

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل الرابع للتصويت

 06املوافقون : 

 31املعارضون : 

 03املمتنعون : 

 .اخلامس السيدة النائبةالتعديل 

 غيثة بدرون:  النائبة السيدة

 يف أتليف جملس إدارة الوكالة السعييف آخر املادة ويراعى ...   
 إىل حتقيق مبدأ املناصفة إحرتاما ملقتضيات الدستور، وقلتم السيد

الوزير أن مبدأ املناصفة منصوص عليه يف الدستور، ولكن جيب 
 .أجرأته سواء على مستوى القوانني وخصوصا احملدثة منه

 :السيد الرئيس

 .الوزير شكرا، السيد
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 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

فيما يتعلق  89التعديل غري مقبول، وحنن معتزون ابلفصل    
ابملناصفة، ولكن قلت يف اللجنة كان هناك قانون تنظيمي يتعلق 
ابختيار أعضاء احملكمة الدستورية وكانت هناك تعديالت فيما 

ورية، وكان احملكمة الدست يتعلق ابملناصفة ومتثيلية النساء داخل
هناك قرار دايل اجمللس الدستوري اللي شرح هاذ الشي، ابلتايل 
يعين حيلتكم على احليثيات دايل اجمللس الدستوري فيما يتعلق 
مبراقبة مدى دستورية هذا املقتضى اليت متت إضافته يف القانون 

 .التنظيمي املتعلق ابحملكمة الدستورية

 :السيد الرئيس

 :لسيد الوزير، أعرض التعديل اخلامس للتصويتشكرا ا

 06املوافقون:  

 31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

وحدة لل االستقاليل، تعديل من الفريق 9مع املادة دائما ابرتباط 
 .والتعادلية، الكلمة للسيدة النائبة

 :خدجية رضواين النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

كيتعلق إبضافة عضو   9يف املادة  إذن دائما التعديل املقرتح   
ميثل النقابة الوطنية للصحافة املغربية، إضافة لألعضاء اللي مها 
مذكورين يف املادة وهذا يعين مطلب كيتشبت به الفريق دايلنا 
الفريق االستقاليل، وكنعتربو أن حذف هاذ التعديل هو يف احلقيقة 

الوطنية للصحافة  ةالسيد الوزير تضييق على النقابة وابلضبط النقاب
 .املغربية اللي هي عندها أكثر متثيلية يف هاذ اجملال وطنيا، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

هي   التعديل غري مقبول، ونعترب أن متثيلية املستخدمني والصحفيني
 .كافية، وشكرا

 :السيد الرئيس

 :الوزير، أعرض التعديل للتصويت شكرا السيد

 03املوافقون: 

 62املعارضون: 

 06املمتنعون: 

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 

 62املوافقون: 

 06املعارضون: 

 03املمتنعون: 

 .، كما صادقت عليها اللجنة9صادق اجمللس على املادة 

 :نةللتصويت، كما صادقت عليها اللج 81أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .، كما صادقت عليها اللجنة81صادق اجمللس على املادة 

ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة، السيدة  88املادة 
 .النائبة
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 غيثة بدرون: النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

لوكالة ا جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة   
لس يف السنة، جيتمع إضافة جيتمع جمإىل ذلك وعلى األقل مرتني 

اإلدارة بدعوة من رئيسه أو بدعوة من ثلثي أعضائه، فتح الباب 
أمام أعضاء جملس اإلدارة ابملبادرة إىل الدعوة إىل إجتماع هذا 
اجمللس على غرار ما هو معمول به يف العديد من املؤسسات 

 .كراالعمومية األخرى، ش

 :السيد الرئيس

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال

أعتقد أن رائسة اجملالس اإلدارية للمؤسسات العمومية 
يرتأسها رئيس احلكومة، ما كنظنش أبن  االسرتاتيجيةخصوصا 

مؤسسات عمومية وطنية هناك يعين ثلثي األعضاء، هناك نظام 
ات العمومية ما دام أن رئيس احلكومة هو الذي خاص ابملؤسس

يرتأس هذه اجملالس اإلدارية، وابلتايل رئيس احلكومة هو اللي عندو 
هاد الصالحية، ما ميكناش نضعفو الصالحية دايلو درئيس 

 .احلكومة يف دعوته للمجلس اإلداري، وابلتايل تعديل غري مقبول

 :السيد الرئيس

 :شكر، أعرض التعديل للتصويت

 06املوافقون: 

 31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 88أعرض املادة 

 31املوافقون:  

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  88صادق اجمللس على املادة 

حدة للو  االستقاليلورد بشأهنا تعديل من الفريق  82املادة 
 .النائبة والتعادلية السيدة

 ين:خدجية رضوا  النائبة السيدة

 شكرا السيد الرئيس،

إذن التعديل يف هاذ املادة هو على الشكل التايل: يدبر شؤون    
الوكالة مدير عام يعني طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل، يقوم املدير 
العام بتنفيذ مقررات اجمللس اإلداري ويسري الوكالة طبقا ملقرراته، 

 هاذ الصيغة تعرب عن توزيع واضح للسلط بني حىت تالئم أو ألن
 .اجمللس اإلداري واملدير العام للوكالة، شكرا

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

  التعديل غري مقبول، ونعتقد أن الصيغة اليت توافقت عليها اللجنة
 .ادةكانت أكثر وضوحا فيما يتعلق هباذ امل

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض التعديل للتصويت

 01املوافقون: 

 31املعارضون: 

 06املمتنعون: 
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 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

 .صالة واملعاصرة، السيدة النائبةمن فريق األتعديل  84املادة 

 آمال عربوش: النائبة السيدة

 ،شكرا السيد الرئيس

 يف ما يتعلق ابلبند "ب" من الفقرة األوىل نقرتح جملس للتحرير   
 يتكون صحفيني منتخبني من قبل زمالئهم ابلوكالة يتكلف إببداء

آراء وتوصيات السيما يف ما يتصل ابخلط التحريري للوكالة 
يرية ى املدير العام حول مجيع القضااي املتعلقة بتدبري مديعرضها عل

املهنة، وذلك للقطع مع جمموعة من التجاوزات اليت كانت تتم يف 
ما يتعلق بتعيني أو ابنتخاب هاذ أعضاء جملس التحرير، وللتأكيد 
على ضرورة إشراك صحافيي الوكالة يف املسامهة يف رسم خط 

 .التحرير للوكالة

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

التعديل غري مقبول، ألنه يتعارض مع املبادئ العامة للحكامة 
 .اجليدة

 :السيد الرئيس

 :شكرا السيد الوزير، أعرض التعديل للتصويت

 06املوافقون: 

 31املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 :قت عليها اللجنةللتصويت كما صاد 84أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  84صادق اجمللس على املادة 

حدة للو  االستقاليلورد بشأهنا تعديل من الفريق  83املادة 
 .، السيدة النائبةوالتعادلية

 إميان بن ربيعة: السيدة النائبة

 شكرا السيد الرئيس،

لس اإلدارة وسيط من خارج مستخدمي جميف هاذ املادة يعني    
الوكالة يسمى وسيط الوكالة، يتوىل تلقي آراء ومالحظات زبناء 
الوكالة يف شأن منتوجاهتا واملضامني املسوقة ويتكلف ابإلجابة 
عنها وتتبعها ويقدم بشأهنا توصيات للمجلس اإلداري للوكالة مبا 

ىل اجمللس إ جيود عملها، وهنا نرى ضرورة رفع الوسيط لتوصياته
 .اإلداري للوكالة مبا ميكنه من نظرة واسعة قصد جتويد عملها

 :السيد الرئيس

 شكرا، الكلمة للسيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

التعديل غري مقبول ألن اللجنة أعادت صياغة هذه املادة،    
ايل التعديل توكان هناك توافق على صياغة جديدة هلذه املادة، وابل

 .غري مقبول
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 :السيد الرئيس

احد، كاين اثين، مل، على كل شكرا أعرض التعديل، كاين و 
 .تفضلي السيد النائبة

 إميان بن ربيعة: السيدة النائبة

 .يف ما خيص التعديل الثاين

 :السيد الرئيس

 ..يف نفس املادة

 إميان بن ربيعة: السيدة النائبة

الذي يشرتط  ةيف نفس املادة، نقرتح زايدة فقرة، يعد وسيط الوكال
فيه عدم ربطه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ألي مصلحة جتارية 
مع الوكالة، تقرير دوري عوض سنوي عن مهامه يقدمه إىل جملس 

 .اإلدارة

 :السيد الرئيس

 .السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 .ألهدافالتعديل غري مقبول، ابعتبار أن الصيغة األصلية تفي اب

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 01املوافقون:

 31املعارضون:

 06املمتنعون:

 :أعرض التعديل الثاين للتصويت

 01املوافقون: 

 31املعارضون: 

 06املمتنعون: 

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 83أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  83على املادة صادق اجمللس 

 .أعرضها للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة 

 31املوافقون: 

 06املعارضون: 

 01املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  81صادق اجمللس على املادة 

 .الفصل الثاين خاص ابلتنظيم اإلداري واملايل

 .ملعاصرة، السيدة النائبةتعديل من فريق األصالة وا 82املادة 

 مالكة خليل: النائبة السيدة

 .يد الرئيسيسحب التعديل الس

 :السيد الرئيس

 .شكرا لك، هل هناك تعديل آخر، أان نبت عليك السيد الوزير

 .للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 51املمتنعون: 
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 .كما صادقت عليها اللجنة  82 صادق اجمللس على املادة

 .من فريق األصالة املعاصرة، السيدة النائبةتعديل  82املادة 

 غيثة بدرون: النائبة السيدة

 .الوزيريسحب التعديل السيد 

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 .شكرا على السحب

 :السيد الرئيس

 :صويت كما صادقت عليها اللجنةللت 82أعرض املادة 

 31املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 51املمتنعون: 

 . كما صادقت عليها اللجنة  82صادق اجمللس على املادة 

ورد بشأهنا  81الفصل الرابع يتعلق مبقتضيات ختامية، املادة 
 .ة واملعاصرة، السيدة النائبة السحب ميكنتعديل من األصال

 آمال عربوش: النائبة السيدة

 .دايل التعديالت أان سحبت شحال

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الوزير

 :السيد حممد األعرج، وزير الثقافة واالتصال

 .احلكومة تشكر السحب

  :السيد الرئيس
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة  18  أعرض املادة
 31املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد
 51املمتنعون: 

 .كما صادقت عليها اللجنة  81ادة صادق اجمللس على امل
 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

 31املوافقون: 
 06املعارضون: 
 01املمتنعون: 

يتعلق  19.03 رقم مشروع قانونجملس النواب على  صادق   
 .إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء

 .شكرا للسيد الوزير، وشكرا للسيدات والسادة النواب
قانون، غادي يطّلب دقيقة، والسي اخللفي غادي آخر مشروع 
يقضي ابملصادقة  21.82، مشروع قانون رقم 2يقسمها على 

من ذي  21الصادر يف  2.82.183على املرسوم بقانون رقم 
( املتعلق إبخضاع العاملني 2182شتنرب  41) 8342احلجة 

كلمة كري، الالعس االنضباطابملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد 
 .دقائق 1للسيد الوزير يف نصف دقيقة، تفضل، عند 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني،
 السيد الرئيس،
 :السيد الرئيس

 .للسيد الوزير من فضلكم انستمعو 
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سيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة ال
 :املكلف ابلعالقة مع الربملان واجملتمع املدين

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

صص خنابلنظر لطبيعة هذه الفئة و ملا تقوم به من الواجب أن    
 ..وقتا فيه، على األقل، عرفان

 :السيد الرئيس
 .وزيرتفضل السيد ال

السيد مصطفى اخللفي الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقة مع الربملان واجملتمع املدين

يسعدين أن أتشرف اليوم ابحلضور إىل الربملان  ،قلت
ألتقدم أمام اجللسة العامة بعرض حول مشروع القانون اخلاص 

 21الصادر يف  2.82.183 رقم ابملصادقة على املرسوم بقانون
إبخضاع ( املتعلق 2182ستنرب  41)  8342ي احلجة ذ

 باطاالنضالعاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد 
العسكري، وذلك استكماال ملسطرة املصادقة املنصوص عليها يف 

من الدستور، هاذ القانون صدر يف البداية مبرسوم مث  18الفصل 
 .ك من أجل إكمال مسطرة املصادقة جاء هذا النصبعد ذل

لقد شهدت اململكة املغربية خالل العقدين األخريين ازدايدا     
ملحوظا يف عدد احلوادث اليت يتعرض هلا املواطنون يوميا وارتفاعا 
ملموسا يف عدد الكوارث الطبيعية والتكنولوجية اليت هزت بصفة 

األرواح  لفة بذلك خسائر يفشبه منتظمة خمتلف مناطق اململكة خم
 واملمتلكات؛

ومن أجل التصدي ملثل هذه احلوادث والتخفيف من آاثرها      
كان من الضروري العمل على أتهيل منظومة الوقاية املدنية بكل 

 القتصاديةامكوانهتا، بغية جعلها أكثر قدرة على مسايرة املتغريات 
 ان؛والدميوغرافية والعمرانية اليت تعرفها بالد

ويف هذا اإلطار وتفعيال للتعليمات السامية لصاحب 
اجلاللة امللك حممد السادس حفظه هللا وأيده، الرامية إىل تبين 
برامج إصالحية من أجل تطوير هذا القطاع سعت الوزارة الوصية 
وهي وزارة الداخلية إىل اختاذ جمموعة من التدابري إلرساء قواعد  

احية ة للوقاية املدنية وال سيما من النكثرية للرقي ابملديرية العام
 .مستوى التجهيزات التنظيمية والبشرية وأيضا عن

ويف هذا اإلطار ومن أجل مواكبة التطورات احلاصلة وخاصة    
مواكبة هذه اإلصالحات ببعد قانوين وتنفيذا للتعليمات السامية 
 جلاللة امللك حممد السادس نصره هللا، أييت مشروع هذا القانون

إبخضاع موظفي الوقاية املدنية واألطباء العاملني ابملديرية العامة 
 املنصوص عليها يف الظهري االنضباطللوقاية املدنية لقواعد 
ملسلحة العام يف حظرية القوات ا االنضباطالشريف املتعلق بنظام 

الصادر  8.23.414امللكية مصادق عليه ابلظهري الشريف رقم 
من أجل  8923غشت  1افق ل مو  8493رجب  81بتاريخ 

داخل هذه اهليئة وهوما من شأنه أن يرفع  االنضباطخلق جو من 
 .من فاعلية ومهنية هذا اجلهاز

ابملقابل مت التنصيص على استفادة هؤالء املوظفني من    
املتعلق  18.82الضماانت األساسية املنصوص عليها يف القانون 

ة  ابلقوات املسلحابلضماانت األساسية املمنوحة للعسكريني
 .امللكية

سكري والرتب الع االنضباطالوثيق بني قواعد  االرتباطونظرا إىل    
العسكرية أقر هذا املشروع نظاما للمماثلة بني موظفي الوقاية 

ف املدنية واألطباء العاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية وبني خمتل
اص األساسي اخل الرتب العسكرية املنصوص عليها يف النظام

     .بضباط القوات املسلحة امللكية
تطبيق هتم ال االنتقاليةكما نص هذا املشروع على مقتضيات    

السليم ملقتضياته، ويف إطار اإلجراءات املوازية أين موازية هلاذ 
التطور القانوين ابدرت املديرية العامة للوقاية املدنية التابعة لوزارة 

هوض ابألوضاع املادية واملعنوية لعناصرها، الداخلية من أجل الن
إىل  2181ابدرت يف إطار قانون املالية هلذه السنة، للسنة املقبلة 
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 2121-2181تقدمي اقرتاحات ترمي إىل وضع خمطط عشري 
يهدف إىل ختصيص ألف منصب مايل برسم كل سنة من أجل 

نسبة لعدد لتعزيز عدد أفراد الوقاية املدنية لتحسني نسبة متثيليتهم اب
السكان وذلك متاشيا مع املعايري الدولية، اثنيا السماح للمديرية 
العامة الواقع املدين بتعويض املناصب املالية اليت أصبحت شاغرة 

ملية من أجل استغالهلا يف ع الةاالستقبسبب اإلحالة التقاعد أو 
التوظيف، مث أيضا إعداد مقرتح من أجل الرفع من التعويضات 

ة ألفراد الوقاية املدنية قصد الرفع من معنويتهم وحتفيزهم املمنوح
من أجل املزيد من العطاء، وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري بلدان حتت 
القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا 
وأيده، وأقر عينه بويل عهده األمري اجلليل صاحب السمو امللكي 

وكافة أفراد األسرة الشريفة، والسالم عليكم األمري موالي احلسن 
 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد الوزير، منر إذا مسحتم إىل عملية التصويت على املادة 

 .اإلمجاع :الفريدة املكونة ملشروع القانون
يقضي  01.03مشروع قانون رقم جملس النواب على  صادق 

املتعلق إبخضاع  2.82.183بقانون رقم ابملصادقة على املرسوم 
العاملني ابملديرية العامة للوقاية املدنية لقواعد االنضباط 

 .العسكري
شكرا للسادة الوزراء، شكرا للسيدات والسادة النواب على 

 .رفعت اجللسة صربهم،

 

 

 

 

 


