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 الثامنة واألربعينمحضر الجلسة 
 

 (. 4134غشت  31) 3211رمضان  42اإلثنني : التاريخ
 . السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب: الرئاسة

الواحدة بعد دقيقة ابتداء من الساعة أربع ومخسون : التوقيت
 .الزوال والدقيقة الثامنة عشرة

 مقرتحات القواننيالدراسة والتصويت على : جدول األعمال 
 : التالية
 قانون يقضي بتعديل وتتميم الفرعني الثالث والرابع  مقرتح

من الباب الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث من 
جمموعة القانون اجلنائي املصادق عليه بظهري شريف رقم 

موافق  3124مجادى الثانية  42املؤرخ يف  231..3.4
 .كما مت تعديله وتتميمه  3.24نونرب   42ل

 غيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي مقرتح قانون يقضي بت
 .2.2و 2.4و 2.2و 222يف الفصول 

 

 :السيد كريم غالب رئيس الجلسة

منر اآلن إىل اجللسة املوالية املخصصة لدراسة 
من الدستور  24مقرتحات القوانني تطبيقا ملقتضيات الفصل 

ويسعدين هبذه املناسبة أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير للجنة 
العدل رئيسا ومقررا وأعضاء واحلكومة على كل اجملهودات اليت 

عربا لكم عن بذلت من أجل التعجيل بربجمة هاذين املقرتحني م
إراديت القوية جلميع مكونات اجمللس من أجل احرتام مقتضيات 
الدستور فيما يتعلق بانتظام دراسة مقرتحات القوانني احملالة 
على اللجان الدائمة ويتضمن جدول أعمال هذه اجللسة 
الدراسة والتصويت على مقرتحي قانون يتعلقان بتغيري وتتميم 

 .جمموعة القانون اجلنائي

املقرتح األول يقضي بتعديل وتتميم الفرعني الثالث  -
والرابع من الباب الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث 
من جمموعة القانون اجلنائي املصادق عليه بظهري شريف رقم 

موافق      3124مجادى الثانية  42املؤرخ يف  231..3.4
 .كما مت تعديله وتتميمه  3.24نونرب   42ل 

رتح الثاين يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون واملق -
سيتم  2.2و 2.4و 2.2و 222اجلنائي يف الفصول 

إعطاء الكلمة فيما بعد ملقرري النصني جلنة العدل والتشريع 
 .لتقدمي يف دفعة واحدة تقريري اللجنة

كل من السيدات والسادة   املشروع األول تقدم به
ادق، حممد خريي، سليمان حممد بن عبد الص: النواب احملرتمني

العمراين، رقية الرميد، عبد اللطيف بن يعقوب، حممد أمركاز، 
، عبد الصمد اإلدريسي، انور الدين عبد الرمحان، عمر بنطيو 

يونس بنسليمان، السعدية الزاكي، عزيزة القندوسي، العراقي 
 .حممد وعزيز بنرباهيم من فريق العدالة والتنمية

قدميه من السادة والسيدات النواب واملقرتح الثاين مت ت
أمحد الزايدي، ادريس لشكر، عائشة خلماس، : والنائبات

حسن طارق، علي اليازغي وعبد اخلالق القروطي من الفريق 
 .االشرتاكي

إذن الكلمة اآلن للسيد مقرر جلنة العدل والتشريع 
مقرر جلنة  وحقوق اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع،

تدخلوا تالسيد النائب  لتشريع، نعترب أنه التقرير وزع؟ العدل وا
  .تفضل...ني؟ واحدقرتحامل انصني معاليف 

 :(نقطة نظام)عبد اهلل بوانوو النائب السيد 
  ،شكرا السيد الرئيس

ي لالالقوانني املسطرة  اتهذه جلسة خاصة مبقرتح
تقدمي ال يكون ال ،متبعة يف النظام الداخلي تقدمي املقرتحني معا

صاحبه من الذين وضعومها من يكون بل من طرف املقرر 
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وبالتايل أرجوا السيد الرئيس أن تعطوا الكلمة للفريقني يعين 
  .املقرتحني وشكرا واتباعا ليقدم

 :السيد الرئيس
  ،شكرا السيد الرئيس

أنه يف ندوة الرؤساء حصل اتفاق إىل فقط  ارةلإلش
مباشرة نظرا لضيق الوقت إىل تقدمي تقارير من مورا على أن 

كان على مستوى  ليالطرف مقرري اللجنة وهذا هو االتفاق 
 .املقررتفضلوا السيد ، جلنة ندوة الرؤساء

 :النائب السيد عمر بنطيوا مقرر النص التشريعي
  ،بسم اهلل الرحمن الرحيم
  ،السيد الرئيس المحترم
  ،السيد الوزير المحترم

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
يوم  اإلنسانتدارست جلنة العدل والتشريع وحقوق 

مقرتح قانون تقدم به فريق العدالة  34غشت  2األربعاء 
ويقضي  ،والتنمية وذلك حبضور السيد الوزير العدل واحلريات

هذا املقرتح بتعديل وتتميم الفرعني الثالث والرابع من الباب 
جمموعة القانون من  الثالث اجلزء األول من الكتابمن الثالث 

املؤرخ  231..3.4رقم شريف اجلنائي املصادق عليه بظهري 
كما مت   3.24نونرب  42 ل املوفق 3124 الثانية ىيف مجاد

  .تعديله وتتميمه
يف بداية االجتماع تقدم فريق العدالة والتنمية صاحب 

اف هذا املقرتح املقرتح بعرض تقدمي أوضح فيه أسباب وأهد
مبادئ حيث متت اإلشارة إىل ما جاء به الدستور اجلديد من 

االقتصادية واالجتماعية منها خاصة لمساواة وحقوق ل
 بطلفرص للجميع ور اوالضمانات اليت تعطيها من أجل تكافؤ 

  .مة اجليدة وحماربة الفساداحملاسبة واحلكبااملسؤولية 

ينشر مظاهر  كل ما من شأنه أنالتصدي لوحىت يتم 
ق الناجع يتخلالفق أالفساد والرشوة واستغالل النفوذ ويف 

للحياة العامة مت إعداد مقرتح القانون املعروض على أنظار 
جملسكم والذي يهدف إىل تشديد العقاب بالرفع من بعض 

لجرائم املتعلقة ل بالنسبةع د الغرامات وتقوية وسائل الر 
كما مت اقرتاح   ،الرشوة والغدر واستغالل النفوذو ختالس البا

  الرشوة  نإعفاء الراشي من املتابعة والعقوبة يف حالة تبليغه ع
  .هاأو اضطراره لدافع

  ،السيد الرئيس المحترم
  ،السيد الوزير المحترم

  ،نو السيدات والسادة النواب المحترم
يات  ثر هذا التقدمي تناول السيد وزير العدل واحلر إعلى 

كلمة خبصوص املقرتح املعروض حيث أشار فيها إىل أن 
شى ااحلكومة عازمة على تقدمي مشروع قانون جنائي جديد يتم

 يتطلبها اإلشكاالت اليت تتم مواجهتها يتالتطورات احلديثة الو 
لكن  ،أثناء التعاطي مع القانون اجلنائي احلايل واجلرائم عموما

الدستور اجلديد  ا أوالهة منظرا ألمهية العمل التشريعي وخاص
 نمن أمهية ملقرتحات القوانني فقد أعرب السيد الوزير ع

استعداد احلكومة ملناقشة هذا املقرتح مؤكدا على أمهية ما جاء 
عرب نقاش  هامراجعة لبعض فقرات نصوصمن يه وما يتطلبه ف

خاصة وأن األمر يتعلق بالرشوة وحماربة الفساد ويتقاطع مسؤول 
مع ما جاء به الدستور من ربط املسؤولية باحملاسبة وإرادة 

ميع أشكاله وعلى مجيع جباحلكومة من أجل حماربة الفساد 
املستويات سواء تعلق األمر بالفساد املعلن عنه من طرف 

املواطنني الصحافة أو  من طرف الربملان أو جهات حكومية أو
بأن امللفات اليت  ر  ك  وذ   ،وذلك بعد التحري الكامل والشامل

 يتنظيمالقانون من ال 333فصل التتطلب اإلحالة يف إطار 
لمجلس األعلى للحسابات على الضابطة القضائية تتم ل
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إحالتها مباشرة ودون تأخري وكذلك الشأن بالنسبة للملفات 
وأوضح أن احلكومة تعمل . العامة اتالناجتة عن تقارير املفتشي

ة الرباءة من جهة نة على احلفاظ على التوازن بني قريدجاه
  .وحماربة الفساد من جهة أخرى

  ،السيد الرئيس
  ،السيد الوزير المحترم

  ون،النواب والنائبات المحترموالسيدات السادة 
يف كثافة بلقد شارك السيدات والسادة النواب 

بالغة المهية األملناقشة العامة حول مقرتح القانون وأمجعوا على ا
ج و اليت يكتسيها هذا النص التشريعي والذي يعترب أول منت

ملقرتحات القوانني يف ظل التنزيل الدميقراطي ملقتضيات الدستور 
ومت التأكيد من جهة على أن حماربة الفساد بشىت  ،اجلديد

ندجمة ومتكاملة وأن املقرتح سرتاتيجية مإ تطلب وضعتعه اأنو 
املعروض سيسد الفراغ القانوين نسبيا يف هذا اجملال وأن احلاجة 
ماسة إلجراءات مواكبة له خاصة أن آفة الفساد جتدرت داخل 
اجملتمع وأصبحت تأخذ أشكال متعددة يصعب التعامل معها 

وأنه جيب تفادي التعامل مبنطق  ،يف غياب قضاء مستقل ونزيه
كما متت   .لتطهريية أو تصفية احلسابات الشخصيةاحلمالت ا

اإلشارة إىل أن حماربة  الفساد هي مسألة تستأثر بإمجاع كل 
الفرقاء وكل التوجهات وال تقبل أي تطبيع معها وأن الظرفية 
      احلالية حتتم اإلسراع بوضع منظومة قانونية منسجمة مع 

ة من شعارات ما ينص عليه الدستور اجلديد وما ترفعه احلكوم
  .يف هذا الباب جتسيدا خليار ربط املسؤولية باحملاسبة

ولقد جاء يف معرض جواب السيد الوزير على مناقشة 
املقرتحات املقدمة من طرف السيدات والسادة النواب أن 

ملال ااحلكومة جادة يف حماربة الفساد واستغالل النفوذ وهدر 
ا خلق الفزع العام العام وملتزمة بعدم إطالق محالت من شأهن

وإرباك اإلدارة وعدم استقرار االقتصاد الوطين وهي معادلة 

حتاول احلكومة احملافظة على توازهنا وأن التصريح الذي أعطي 
التطبيع كان يروم القول أن احلكومة ال تنهج منهج  د  ع  ب   

احلمالت التصفوية للمراكز املالية وألصحاب األموال بدعوى 
أسس املنهجية املعتمدة هي النزاهة والشفافية  حماربة الفساد وأن

وأن الرجوع إىل ما كان  ،والزجر واجلدية يف تطبيق القانون
والنبش فيه للبحث على اجملرم بأي مثن ليس منهج احلكومة 

  .احلقيقي
بعد ذلك متت مناقشة املواد املقرتحة بشكل مفصل 
وطرحت حيثيات كل مادة لنقاش مستفيض قبل أن يتم 

فاق على صيغ توافقية هلا ويكون التصويت باإلمجاع على االت
غالبيتها من طرف السادة أعضاء اللجنة باستثناء الفصل 

  : مكرر والذي كان نتيجة التصويت عليه 421
  41 :الموافقون

يف األخري التصويت على  ومت  بدون معارض 5 :المعارضون
 . مقرتح القانون برمته باإلمجاع والسالم عليكم ورمحة اهلل

 : السيد الرئيس
شكرا، الكلمة اآلن للسيد املقرر املتعلق مبقرتح قانون 

السيد املقرر ...الثاين السيد النائب احملرتم السيد حسن طارق
إذن الكلمة  ،الثاين إذن أعترب أنه وزع التقرير ومنر إىل املناقشة

اآلن لفرق األغلبية السيد النائب احملرتم السيد حممد العراقي 
فليتفضل مشكورا يف إطار مناقشة النصني معا من طرف فرق 

  .األغلبية
 : النائب السيد محمد العراقي

م على بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسال
 سيدنا رسول اهلل، 

 السيد الرئيس المحترم، 
 السيد الوزير المحترم، 

 السيدات النائبات المحترمات، 
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 السادة النواب المحترمون، 
يطيب يل أن أتدخل باسم فريق العدالة والتنمية وفرق 
األغلبية عامة ألعرب للمجلس املوقر عن سعادة خاصة وحنن 
نناقش نصني مقرتحني األول من لدن فريق ينتمي إىل أغلبية 

وهكذا فإننا نفعل  .تمي إىل املعارضةوالثاين من لدن فريق ين
من الدستور الذي  24على أرض الواقع مقتضيات الفصل 

ينص يف فقرته الثانية على أن خيصص يوما واحد على األقل يف 
الشهر لدراسة مقرتحات القوانني ومن بينها تلك املقدمة من 

وجنسد إرادة املشرع الدستوري يف تفعيل الدور  ،قبل املعارضة
يعي للربملان علما أن املمارسة التشريعية تأيت على رأس التشر 

وها حنن اليوم نشرتك معا أغلبية  ،السلط املخولة هلذه املؤسسة
ومعارضة يف هذا العمل املتميز الذي نتمىن أن يؤشر لبداية 
حقبة من العطاء التشريعي ستنعكس ال حمالة إجيابيا على 

  .ى مؤسستنا العتيدةالصورة اخلارجة للربملان وترفع من مستو 
 السيد الرئيس المحترم، 
 السيد الوزير المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
أما خبصوص القانون الذي حنن بصدده والذي تقدم 
به فريق العدالة والتنمية وهو أول مقرتح قانون يعرض للمناقشة 

ت من واملصادقة خالل هذه السنة التشريعية األوىل فإنه مل يأ
باب الصدفة بل إن اختياره فرضته عدة أسباب سياسية هلا 

  :راهنيتها نذكر منها على وجه اخلصوص
النهج الذي صار عليه حزبنا يف التنديد بكل  أوال

أوجه الفساد وحماربة هذه الظاهرة املقيتة اليت تعوق تنمية البالد 
وحتول جل احملصول التنموي لفائدة فئات معينة من اجملتمع 

األمر الذي أضحى يهدد التوازن  ،على حساب فئات أخرى
حلراك السوسيو اقتصادي للبالد والذي كان من أهم شعارات ا

الشعيب السلمي الذي كان له دور يف ما يعرفه بلدنا من 

يوليوز  3حتوالت سياسية واجتماعية واقتصادية أطر هلا دستور 
وألننا نؤمن إميانا راسخا بضرورة القضاء على الفساد  ،4133

 44بكل جتلياته فإننا جعلنا شعار محلتنا االنتخابية الستحقاق 
وسنبقى " ضد الفساد واالستبدادصوتنا فرصتنا "نونرب املاضي 

على هذا النهج مناضلني ضد الفساد حىت نكون يف مستوى 
  ؛تطلعات الشعب املغريب

األسباب اليت فرضت اختيار هذا املقرتح قانون  ثاني
هي الرغبة العارمة اليت عرب عنها الشارع املغريب بكل وضوح من 

ور ذ       ضرورة القطع مع ممارسة املاضي واستئصال ج
فنحن اليوم نتجاوب بامللموس مع التطلعات  ،اد                  الفس

الشعبية ونؤكد وفاءنا للنهج الذي اخرتناه كمحور أساسي 
  ؛لسياسة حزبنا
أسباب هذا املقرتح ما تعاين منه كل فئات  ثالث

صوص الفئات املستضعفة من معضلة اخلاجملتمع املغريب وب
فاليوم مل يعد  ،من املستويات الرشوة املتفشية على العديد

يضطر املواطن املغريب ألداء مقابل أي  كانت قيمته أن مقبوال 
للحصول على وثيقة إدارية أو خدمة عمومية يفرض القانون أن 

فإن كان الدستور يؤكد  ،تقدم له باجملان ويف أحسن الظروف
على مبدأ املساواة يف احلقوق اقتصادية  كانت أو اجتماعية 

عضلة الرشوة هو ذلك الفريوس الذي يقلب ميزان فإن م
ن كان الدستور كذلك يضمن حرية إو  ،املساواة لفائدة الراشي

املبادرة والتنافس احلر للمقاولة فإن ظاهرة الرشوة اليت تعرفها 
الصفقات العمومية حتول هذه الضمانات الدستورية إىل جمرد 

  ؛شعارات يكذهبا الواقع املعاش
ول هذا املقرتح هي ما نتحمله  أسباب نز  رابع

كمؤسسة تشريعية من مسؤولية اجتاه الناخبني باملسامهة يف 
جمهود ختليق احلياة العامة وإرساء دعائم جمتمع تسوده مبادئ 

  .املساواة وتكافؤ الفرص والتنافس الشريف
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 السيد الرئيس المحترم، 
 السيد الوزير المحترم، 

 ن، السيدات والسادة النواب المحترمو 
إننا واعون أن مجيع القوى السياسية احلية يف البالد 

على ضرورة  ةسواء كانت يف املعارضة أو يف األغلبية جممع
القضاء على آفة الفساد فنحن ال ندعي احتكار هذا املسعى 

 ،وال حىت مواقع متقدمة أو متميزة يف خندق حماربة الفساد
فهذه احلرب حرب مجيع الشرفاء بدون متييز وهم كثريون وهلل 

إال أننا واعون كذلك أن املعركة ستكون طويلة ومضنية  ،احلمد
ألن جيوب املقاومة حاضرة بكل وسائلها وإمكانياهتا األمر 
الذي ال ميكن إال أن حيفزنا على املزيد من التعبئة ضد الفساد 

يف منهجية حماربة الفساد  مقدرين ما عرب عنه رئيس احلكومة
والذي أرادت بعض املنابر اإلعالمية إخراجه من سياقه وتصوير  

كما القت كل   ،املواقف املعرب عنها تراجع عن تطلعات الشعب
من  املفسدينمبادرة حكومية تبتغي فضح مستغلي النفوذ و 

لذا  . املال العام نفس املواقف من قبليبالريع االقتصادي وناه
 : حنا هذا يهدف باخلصوص إىل ما يلي فإن مقرت 

إعطاء اجلهاز القضائي آلية مهمة لتفعيل شعار : أوال
احلكومة وكافة الشعب حملاربة الفساد بكل مظاهره من رشوة 

 ؛واختالس واستغالل النفوذ
تعزيز العقوبات املقررة جلرائم االختالس والرشوة : ثانيا

  ؛اجلنح واستغالل النفوذ باملعاقبة على حماولة يف
  ؛الرفع من بعض الغرامات كوسائل للردع: ثالثا
أنه يثبت بلغ عن اجلرمية أو يإعفاء الراشي الذي : رابعا

لب هبا أو أنه كان مضطرا لرفعها من املتابعة لتحفيز ضحايا و ط
  .الرشوة على فضح املمارسات اليت يتعرضون هلا

 السيد الرئيس، 
 السيدات والسادة الناب المحترمون، 

لقد حضي هذا املقرتح داخل جلنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان بتجاوب كبري من مجيع الفرق النيابية أغلبية 

أعضاء اللجنة  السيدات والسادة النواب احملرتمنيف ومعارضة
وهذه  ،وقعه السياسي عن مساندهتم هلذا املقرتحمعربوا كل من 

  .املواقف املشرفة تؤكد أننا نقود مجيعا نضاال واحدا
 ويشرف جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان أن

تكون السباقة إىل عرض أول مقرتح قانون على اجللسة العامة 
يف هذه الوالية التشريعية ويف هذا العهد اجلديد، أما احلكومة 

م موقفا متميزا فقد كان هلا يف شخص السيد وزير العدل احملرت 
أن يساهم  الفي بتثمني هذه املبادرة بل أىب إألن سيادته مل يكت

وهكذا ومببادرة  ،يف حتسني النص املقرتح والرفع من مضمونه
من السيد الوزير مت اقرتاح تعميم العقاب على حماولة بالنسبة 
جلميع اجلرائم املنصوص عليها يف الفرعني الثالث والرابع من 

من الكتاب الثالث من جمموعة القانون اجلنائي  اجلزء األول
كما مت   ،وهي جرائم االختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ

حتسني النص مببادرة من السيد الوزير مبراجعة الغرامات املقرتحة 
ألف  311والتنصيص فيما خيص الرشاوى اليت تفوق قيمتها 

 .مة الرشوةدرهم على أال تقل الغرامة احملكوم هبا عن قي
 السيد الرئيس المحترم، 
 السيد الوزير المحترم، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
تلكم معامل ومميزات مقرتح القانون الذي تقدم به 

اللجنة يف التصويت عليه باإلمجاع  فر شفريقنا والذي حضي ب
ق عليه باإلمجاع  صادأن جملسنا املوقر سيمن والذي ال نشك 

نشك أن هذا املقرتح سيلقى نفس اإلمجاع يف وال  ،كذلك
مجيعا من رغبة أكيدة يف  اجملس املستشارين تأكيدا ملا حيدون

رية ختليق احلياة العامة والسالم عليكم تحماربة الفساد وتسريع و 
 .ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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 : السيد الرئيس
بالنسبة  ثننيإشكرا السيد النائب احملرتم، لدينا تدخلني 

فالكلمة للسيد النائب احملرتم السيد عبد  ،لفرق املعارضة
اللطيف وهيب املدة املخصصة إذا مسحتم السيد الرئيس هي 

 . مخس دقائق
 : النائب السيد عبد اللطيف وهبي

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير،

خنتلف على أنه نلتقي يف ال أوال وقبل كل شيء حنن 
لفساد ومواجهة كل من يفسد يف شيء مشرتك وهو حماربة ا

ولكن امسحو يل أن أناقش فصال واحدا وهو  ،هذا البلد
مكرر الذي جاء يف هذا الفصل والذي  424مقتضيات املادة 

من حيث مبدأ  أوال :أعتقد بأنه خرق للقانون وخرق للدستور
من حيث مبدأ أنه ال جيوز إلقاء القبض  وثانيا ؛قرينة الرباءة

       أو متابعته  41على أي شخص أو اعتقاله يف الفصل 
طبق اإلجراءات اليت ينص عليها  تانته إال يف حاالدأو بإ

  .القانون
وأنتم تعلمون السيد الوزير، السادة النواب احملرتمون، 
أنه العنصر اإلرادي أو ما يسمى بالعنصر املعنوي هو من 

كل "النص يقول  ،العناصر األساسية الرتكاب الفعل اجلرمي
واإلمهال  "إمهال صادر عن قاضي أو موظف عمومي إمهال

حىت إذا كان خطريا ال يرقى إىل مستوى اجلرمية فهناك خطورة 
  :هلذا الفصل على مستويني

أنه يغيب العنصر املعنوي أو عنصر اإلرادة  أوال
ويعتربها بأهنا جرمية مفرتضة  ،ب الفعل اجلرميارتكالللشخص 

واجلرمية ال جيوز أن تكون مفرتضة ألن اخلطأ هو الذي يكون 
  ؛مفرتض

خر وهو اآلهو أن هذا النص يغيب عقاب  وثانيا
العقاب اإلداري فستكون هناك ازدواجية للعقاب، العقاب 

لذلك نعتقد أن هذا الفصل حينما  ،اإلداري والعقاب القانوين
ت األساسية للقانون اجلنائي وهو عنصر غيب إحدى املكونا

اإلرادة الذي استنادا عليه إما  أن نعترب الفعل جمرد خطأ أو أن 
ذلك بنعترب الفعل جرمية، يف هذه احلالة غيبنا هذا العنصر و 

أوال سنقول بأن  ؟حولنا اخلطأ إىل جرمية ما ذا سيقع بعد ذلك
القضاة يف  هذا سنعطي للسادة القضاة وأنتم تعرفون أن السادة

ينفذوهنا املغرب قاسون بشكل خطري وحينما ينفذون أحكام 
بشكل قاسي جدا وبناءا عليه سيقومون بإدانة كل شخص 

  .ارتكب خطأ ومل يرتكب جرمية
السادة ، السيد الوزير، العنصر الثاين السيد الرئيس

 هو أنه سيكون هلذا الفصل تأثري كبري على من، النواب
مثال الذين حيصلون  ،للتحصيلاملسؤولية بالنسبة تحمل سي
مباشرة من اجلمهور لن يقبل أحدا من املوظفني  ةبالغ نقديم

سبحان  إذا أو ىسنااملسؤولية ألنه إذا أمهل أو إذا ت هذه حتمل
اختفاء مبالغ ومت نوع من النسيان أو من السهو له اهلل إذا وقع 

اجملرم ال ميكن أن يكون جمرما إال إذا كانت له إرادة  ،يعترب جمرما
 الفعل وال ميكن أن نفرتض أن إمهاالالرتكاب ية اتشخصية وذ

  .ارتكاب هذا الفعلإىل يؤدي سخطأ  أو
لذلك حنن ضد هذا الفصل ونعترب أنه سيكون له 

اإلدارة وعلى حتمل  ري العادي ديالانعكاسا سلبيا على الس
أنه خرق للدستور وخرق بكما نعترب   نيلاملسؤولية كمحص

 .وشكرا دستوريتهيف عدم للطعن للقانون وسنحتفظ حبقنا 
  :السيد الرئيس

لسيدة النائبة لالكلمة اآلن ، شكرا السيد النائب احملرتم
نقطة نظام ...ةتتفضل مشكور لاحملرتمة السيدة عائشة خلماس ف

 .تفضل، امليكرو عافاكم
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  :(نقطة نظام) النائب السيد حسن طارق
و اده ،القانونني نقطة نظام تتعلق مبناقشة مقرتحني

جوج ديال املقرتحات ديال القانون ال عالقة هلما كل واحد 
    يف الرشوة واحد يف القانون اجلنائي واحد عندو مادة هتمه 

باش  ي لالنفهم الطريقة ديال السرعة وديال التجميع  ال
الدستور  .املقرتحاتديال د جوج اقرتحوا علينا ناقشوا هتك

مناقشة ليعطي واحد األولوية خاصة ل ىبغ 24واضح الفصل 
احلكومة يف مع مقرتحات القوانني األرحيية اليت تعاملتم هبا ديال 

  . اليوممناقشة مشاريع القوانني تغيب 
أوال الفرق اليت قدمت هذه املقرتحات مل تتمكن من 

تبني للسادة النواب الكلمة لكي تقدم هذه املقرتحات حىت ي
مث بعد ذلك منر إىل  ،والنائبات ما هو مضمون هذا النقاش

مقرر كل مقرتح قانون على حدة مث بعد ذلك نرى إذا كان 
ال نفهم ملاذا هذا التجميع يف  ،هناك نقاش مث منر إىل التصويت

األخت عائشة خلماس من  ،مقرتحني مبضمونني خمتلفني
لقانون الذي يقضي بتغيري املفرتض أن تتدخل يف مقرتح ا

واآلن   2.2-222-274مقتضيات الفصول  موتتمي
د املقرتح القانون األول اكتعطيوها الكلمة باش تدخل يف ه

 د املسطرةاد الطريقة وهااستغرابنا من ه نلذلك فكنعربوا ع
  .وشكرا ديال املناقشة

 :السيد الرئيس
هذه القرارات  أجيبكم بسرعة، شكرا السيد النائب

مجع نصني معا ومث االستغناء على طرحهما من طرف  :قرارين
 متالنائبات الذين قدموا هذه املشاريع  اتديالسو السادة النواب 

وهذا هو القرار بالضبط  ،ه على مستوى ندوة الرؤساءذأخ
نفذه حاليا مجع النصني معا تقدميهما معا واالستغناء أالذي 

ب واالكتفاء بتقدمي السادة النوا منعلى طرحهما وتقدميهما 
الكلمة لكم السيدة النائبة ، إذن يعين تقرير كل نص على حدة

ي اختذت على مستوى ندوة لهذه القرارات ال ...احملرتمة
  النائبلكم الكلمة السيد  الرؤساء

  :(نقطة نظام) النائب السيد حسن طارق
املقرتحات  تفهموا السحب ديال التقدمي ديالنميكن 

ريحبناش مغا عمن طرف الفرق ولكن التجميع ديال املقرتحني م
  ...الوقت ولكن غادي يدير واحديف 

 : السيد الرئيس
شكرا السيد النائب احملرتم، أتفهم تدخلكم لكن ارتأوا 
رؤساء الفرق يف اجتماع ندوة الرؤساء أن يتدخلوا دفعة واحدة 

اختذ على مستوى ندوة  ملناقشة النصني معا هذا القرار اللي
  .إذن السيدة النائبة لكم الكلمة ،الرؤساء

 :النائبة السيدة عائشة لخماس
 السيد الرئيس، 

على األقل بعدا نقدموا إيال مسحيت السيد الرئيس، 
  ...التقرير  ديال اللجنة ومن بعد

 : السيد الرئيس
تفضل  التقرير ناديت للسيد املقرر مل يكن حاضر،

 . السيدة النائبة قدموا موقفكم بالنسبة هلاد النص شكرا
 :النائبة السيدة عائشة لخماس

 السيد الرئيس، 
 السيد الوزير، 

 السيدات النائبات المحترمات، 
 السادة النواب، 

أنه من حق الربملان أن تناقش مقرتحات قوانينه   نعتاقدت
كما تناقش مشاريع القوانني رغم ضيق الوقت ورغم كان 

ا ما استطعناش ناملشكل أيضا أن ،بإمكاننا نظموا الوقت أكثر
أنا لن أتدخل يف  ،نقدموا التقرير ديال مناقشة هاد القانون

ذي القانون السابق ولكن سأتدخل فقط يف مقرتح القانون ال
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تقدم به الفريق االشرتاكي والذي يقضي بإلغاء وتتميم جمموعة 
 2.2و 2.4و 222و 274القانون اجلنائي يف الفصول 

  .الذي تقدم به فريقنا
فكما تعلمون السيد الرئيس، السادة والسيدات 

قد  24النائبات والنواب فإن القانون اجلنائي الذي صدر يف 
وكذلك عرف إدخال عرف جمموعة من التغيريات اجلزئية 

ومع ذلك صمد هذا  ،14فصول جديدة يتجاوز عددها 
القانون عن أي تغيري جوهري رغم التطورات اليت عرفها املغرب 
وعاشها املغرب ألكثر من مخسني سنة، املقتضيات اليت هتم 

 42.11احلماية القانونية للنساء جاءت مبقتضى القانون 
تعزيز احلماية "ن حتت عنوا 4111نوفمرب  33مبقتضى ظهري 

لكن هذه احلماية جاءت ناقصة ألهنا " القانونية للمرأة والطفل
مست بعض التعديالت اجلزئية يف بعض الفصول، يف الندوة 

هذه الندوة اليت نتج  4112اليت نظمتها وزارة العدل سنة 
عنها إجناز مقرتح أو مسودة مشروع قانون جنائي جديد معدل 

ودة وهذا املشروع مل يتضمن أيضا للقانون احلايل هذه املس
لذلك  ،مقتضيات هامة هتم احلماية القانونية للنساء املغربيات

السيد الرئيس، السيدان الوزيران، نتقدم مبقتضى هذا التعديل 
بطلب تعديالت أو مبقرتحات مستعجلة يف انتظار صدور 
قانون جنائي جديد يراعي التطورات اليت حصلت يف املغرب 

وأيضا االتفاقيات الدولية اليت  ،الدستور اجلديد وخاصة منها
صادق أو انظم أو وقع عليها املغرب ويتعلق األمر بالفصل 

من  334والذي مت إرجاؤه تطبيقا ملقتضيات املادة  274
  .القانون الداخلي جمللس النواب لذلك لن أناقشه اآلن

املتعلق جبرمية  222أناقش مقتضيات الفصل 
: االغتصاب وفريقنا اقرتح إضافة هلذا الفصل وهي كما يلي

يعترب مرتكب جرمية االغتصاب كل رجل راشد مارس اجلنس "
مع فتاة قاصرة ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة املنصوص 

 اهلدف من هذا التعديل "عليها يف الفقرات األوىل والثانية أعاله
هو مزيد من احلماية للفتيات القاصرات، االهتمام هبذه الفئة 
واعتبار أيضا أن القاصرات دون الثامنة عشرة إرادهتن ناقصة 
ولذلك من الضروري أن تكون هذه اإلضافة ملزيد من احلماية 

  .هلؤالء الفتيات القاصرات
، 2.2املقرتح الثاين ويتعلق بإلغاء املواد أو الفصول 

القانون اجلنائي ألن استمرار وجود مثل هذه  من 2.2، 2.4
الفصول يف قانوننا حتط من قيمة املرأة املغربية بصفة عامة واملرأة 

ألننا نعتقد بأن املرأة ليست شيئا  ،املتزوجة على وجه اخلصوص
ينقل من مكان الذي مت وضعه ممن له الوالية عليه فاملرأة 

وهي اليت تعرف أين  الراشدة هي راشدة وحرة يف مجيع حتركاهتا
لذلك فبقاء مثل هذه القوانني يعترب مسا  ،تسري وأين تذهب

 .بكرامة النساء املغربيات لذلك طالبنا بإلغاء هذه الفصول
طرحنا هذا االقرتاح  ،274أرجع إىل مقتضيات املادة 

على أساس أن مسودة مشروع القانون اجلنائي الذي أجنزته 
ه املقتضيات وحنن نعرف ما أثارته الوزارة السابقة فيه إلغاء هذ

هذه املقتضيات من إشكاالت مست باملغرب ككل وحنن نتوفر 
حنا مكلفني اتوقيع و  211من  يلعلى عريضة هبا حوا

بتسليمها لكم السيد الرئيس ديال املواطن والعامل مبجمله الذين 
وقعوا واستنكروا وجود مثل هذه القوانني يف قانوننا اجلنائي 

ض فيه أن حيمي عوض أن يتيح فرصة لإلفالت من الذي يفرت 
 . هذه مقرتحاتنا وشكرا لكم ،العقاب

 : السيد الرئيس
شكرا جزيال، منر اآلن إىل عملية التصويت أرجو من 
السيدات والسادة النواب أن يرجعوا إىل مقاعدهم لتسهيل 
عملية احتساب السيدات والسادة النواب أثناء عملية 

 .تفضلوا السيدات والسادة النواب ارجعوا ملقاعدكم ،التصويت
إذن منر اآلن إىل عملية التصويت فيما يتعلق مبقرتح القانون 
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األول القاضي بتعديل وتتميم الفرعني الثالث والرابع من الباب 
الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث جملموعة القانون 

املادة  231..3.4اجلنائي املصادق عليه بظهري شريف رقم 
فصول وسنعرضها  ةتضمن مخستقرتح القانون ملالفريدة 

 :مكرر للتصويت 424أعرض الفصل  .عااللتصويت تب
   .اإلمجاع ؟ هل هناك إمجاع؟ هذا ديال مقرتح القانون األول

أعرض للتصويت مقرتح القانون الذي قدمه فريق 
لثالث العدالة والتنمية الذي يقضي بتعديل وتتميم الفرعني ا

والرابع من الباب الثالث من اجلزء األول من الكتاب الثالث 
جملموعة القانون اجلنائي املصادق عليه بالظهري الشريف رقم 

3.4..231.  
فيه مادة فريدة مكونة من  411إذن أعرض الفصل 

مكرر   424مخسة أو ست فصول إذن أعرض الفصل 
إمجاع؟ أعرض للتصويت هل هناك ...:املوافقون: للتصويت

لكم احلق يف  ...ال ال خاي تفضل...ما عندكش احلق...
 ...الكلمة السيد الوزير إذا أردمت أن جتيبوا على مقرتح القانون،

السيد الوزير هل ترغبون يف التدخل يف اإلجابة على مقرتح 
  ..تفضل ؟القانون بإبداء وجهة نظركم على مقرتح القانون أم ال

 :لعدلالسيد مصطفى الرميد وزير ا
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

 المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 السيد الرئيس، 

 السيدات النائبات، 
 السادة النواب المحترمون، 

أريد أن أؤكد هنا على أمهية هذه النصوص وأمهية 
إن  اخنراط احلكومة يف التجاوب اإلجيايب مع املقرتحات املقدمة،

القانون اجلنائي يعترب أحد األوراش األساسية اليت ستهتم 
احلكومة هبا ونتعهد بأن نطرح على اجمللس املوقر مشروع قانون 

يرمي إىل تعديل القانون اجلنائي من أجل مالءمته أوال مع 
ثانيا مع مقتضى مع ما وصل إليه  ؛التطورات التشريعية احلديثة
لثا مع ما تبني من اختالالت يف ثا ؛االجتهاد القضائي املغريب

رابعا مسايرة للتطورات املرتبطة باجلرمية  ؛النص اجلنائي املغريب
  .وبالتطور االقتصادي واالجتماعي والتقين

ومع ذلك مع هذا االلتزام الصريح الواضح فإننا أبينا 
إال أن نتفاعل إجيابيا مع املقرتحني الذين مت تقدميهما آنفا 

اجمللس املوقر إميانا منا من طرف حمل تصويت  نوالذين سيكونا
 ،بأن الدستور اجلديد يعطي أمهية خاصة للمبادرة التشريعية

املبادرة التشريعية اليت كانت يف سائر السنوات السابقة  كانت 
مهمشة وكانت حمنطة اليوم املبادرة التشريعية جتد نفسها يف 

 ،عية الربملانيةقلب التطور التشريعي ويف قلب املناقشة التشري
ولذلك تنازلنا بني قوسني عن أن نتمسك باملقاربة الشاملة 
للنص اجلنائي كي نأيت هنا وحسنا فعلت جلنة العدل والتشريع 
وحقوق اإلنسان حينما أدرجت نصوصا أو نصا لألغلبية ونصا 

وحقوق  جلنة العدل والتشريع أيضا للمعارضة وحسنا فعلت
نصني ومها النصني الذين حينما صادقت على ال اإلنسان

 .هنما أمامكمو جتد
 السيدات والسادة النواب المحترمون، 

    إرادة احلكومة راسخة يف حماربة الفساد هذا خيار 
ان بني تال رجوع عنه وال ميكن أبدا التشكيك فيه لكن ش

حماربة الفساد وبني احلمالت اليت ميكن أن تكون فسادا يف حد 
إننا أيها السادة والسيدات يف احلكومة حريصني على  ذاهتا،

حماربة الفساد وحريصون أيضا متام احلرص على تفعيل قرينة 
الرباءة ألن قرينة الرباءة هي عنوان واحرتامها هو عنوان 
لضمانات احملاكمة العادلة اليت هي إحدى األسس الراسخة 

قدمة فقد ال أريد أن أتوسع يف هذه امل. لدولة احلق والقانون
تفضل السيد املقرر مشكورا ووضعكم يف إطار األجواء اليت مت 
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خالهلا مناقشة املقرتح األول من طرف كافة الفقهاء مبا يف ذلك 
أريد أن أجيب على السيد رئيس فريق األصالة  ينلكن ،احلكومة

أي فعل  واملعاصرة الذي أكد أنه ال ميكن أن يوافق على جترمي
أذكر  ،نصر املعنوي الذي هو عنصر اإلرادةما مل يكن هناك الع

السيدات والسادة النواب احملرتمني السيد الرئيس وأذكر هنا 
من القانون اجلنائي الذي يف القسم  311مبقتضيات املادة 

اجلنايات واجلنح ال يعاقب " :311العام حيث تنص املادة 
س تم به السيد الرئيفضلوهذا ما ت "عليها إال إذا ارتكبت عمدا

أن اجلنح اليت ترتكب خطأ يعاقب  إال"ية ناثلكن هناك الفقرة ال
عليها بصفة استثنائية يف احلاالت اخلاصة اليت ينص عليها 

إذن كنا أمام فراغ يف ميدان يف باب اإلمهال اخلطري  "القانون
الذي يؤدي مبس املال العام والذي يؤدي إىل املس بالوثائق 

  ...كنا أمام الفراغ  الرمسية
 :السيد الرئيس

 .، دقيقة تفضلالسيد الوزير شكرا
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

على نص الإذن نريد أن نغلق هذا الفراغ وأن نسده ب  
مقتضيات اإلمهال اخلطري وهذا التوجه أيضا جيد ذاته يف 

ينصان  النصني كالمن القانون اجلنائي   211و 214 فصلال
القوانني واخلطأ النظم و أنه يعاقب يف حالة عدم مراعاة  على

وحنن هنا ذهبنا بعيدا وقلنا اإلمهال اخلطري واإلمهال واإلمهال 
سيخشى ألن هذا ثر هلذا النص ي أذلك ال خوف من أن ألو 

واجباهتم لواجباهتم والذين يؤدي إمهاهلم لاملهملون  ئكالأو منه 
الوثائق  وأاإلدارية إىل إحلاق اخلسارة الكبرية باملال العام 

  .وشكرا السيد الرئيس. الرمسية
 :السيد الرئيس
أعرض الفصل إذن  منر إىل عملية التصويت، شكرا

 ...  :املكرر للتصويت 424

مت  423...مت السحب ديالو يف اللجنة راها مكتوبة يف التقرير
 :سحبه بتوافق إذن

 461 :الموافقون
 89  :المعارضون
  ال أحد :الممتنعون

 اإلجماع: املوافقون :للتصويت 819الفصل أعرض 
 اإلجماع   :للتصويت 818الفصل أعرض 
  اإلجماع  :للتصويت 4/856 الفصلأعرض 
  اإلجماع  :للتصويت 8/856 الفصلأعرض 
  :واملكونة ملقرتح القانون برمتها للتصويت المادة الفريدةأعرض 

  .اإلجماع: املوافقون
 القانون برمتهإمجاع؟ الفريق االشرتاكي إمجاع؟ إذن : املوافقون 

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتعديل . إجماع
وتتميم الفرعني الثالث والرابع من الباب الثالث من اجلزء األول 
من الكتاب الثالث جملموعة القانون اجلنائي املصادق عليه 

مجادى الثانية  42 املؤرخ يف 231..3.4 شريف رقم بظهري
 . كما مت تعديله وتتميمه  3.24نونرب  42املوافق ل  3124

: للتصويت 222أعرض الفصل  ،منر إىل مقرتح القانون الثاين
الصوت للسيد النائب نقطة ...مقرتح قانون الثاين: املوافقون

 .تفضل...نظام
 :حسن طارق النائب السيد

وقدمنا مقرتح  274خالل اللجنة سحبنا النص ديال 
وقدمنا تعديال  2.2و 2.4و 2.2بإلغاء ثالث فصول هي 

مل تقبله احلكومة وعرض للتصويت ومل مير  222يهم الفصل 
 ...لذلك حنن نتمسك بأن مير التصويت. يف اللجنة

 :السيد الرئيس
هو بالضبط الفصل الذي أعرضه السيد النائب احملرتم، 

 .تفضل.. 222بالضبط الفصل هو 
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 :عبد اهلل بوانوو النائب السيد
 شكرا السيد الرئيس،

فيه الفصل وال املادة  274جيب التفريق بني أمرين 
من النظام الداخلي راه عند جملس املستشارين  311

جاء كمادة معدلة من طرف فريق  222 ،مكنتكلموش عليه
من طرف  حمرتم، تناقشت يف اللجنة مت رفض هذه املادة

عليها كيخص يتقدم بشأهنا تعديل  االيوم باش نصوتو . اللجنة
ميكنش متر للتصويت هنائيا ألن مسطرة النظام ا وبالتايل م

 .شكرا. الداخلي واضحة السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

مت  222حسب فهمي السيد النائب احملرتم الفصل 
هاد التعديل  التقدمي يف موضوعه تعديل من طرف فريق حمرتم،

مت رفضه يف اللجنة والفريق يتشبث بتقدميه يف اجللسة العامة  
تفضل شنو هو . كما يطرى بالنسبة ملشاريع القوانني

 ؟إلشكالا
 :عبد اهلل بوانوو النائب السيد

 السيد الرئيس،
املسطرة املتبعة يف مشاريع القوانني هي نفس املسطرة، 

 ،ش دخل فهاد الشيما عندها مع فقط فيما يتعلق باحلكومة
فيما املادة  311املادة  :لكن نقرا عليك السيد الرئيس املواد

يتعلق بالفرع الثالث مناقشة مشاريع ومقرتحات القوانني يف 
باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف النظام "اجللسة العامة 

    الداخلي ال ميكن أن يعرض للمناقشة والتصويت مشروع 
اجللسة العامة ما مل يكن من قبل موضوع أو مقرتح قانون يف 

ال ميكن أن تعرض بعد ذلك . "دزنا هدي". تقرير جلنة خمتصة
ميكن . "هدي دزناها.." للمناقشة والتصويت إال حالة واحدة

يف التعديل .. ال.. تعطى الكلمة. "دزناها.." للحكومة
يشرع يف التصويت على نص أو مقرتح بأكمله .. "ال..ميكن

ت على آخر مادة وآخر مادة إضافية مقرتحة عن بعد التصوي
فحنا جا واحد النص . 332هدي هي املادة " طريق التعديل

تصور السيد الرئيس احلكومة خطيك دابا من جملس النواب، 
 31مادة حيدنا منو  311احلكومة جات بواحد املشروع فيه 

املواد اللي حيدنا واش جنيبوها نصوتو  31د املواد، هاديك 
 ا؟ ما ميكنش جنيبوها نصوتو عليها مادام حنا رفضناها يفعليه

النص املتفق . اللجنة، فإذن كنجيبو النص املتفق عليه يف اللجنة
، 4مقابل  31رفضت ب  222عليه يف اللجنة، هاته املادة 

خصها جتي على شكل مقرتح  تنا كانهلإذا كانت غاجتي 
 .شكرا.نصوتونش عندنا تعديل ما ميكنش يمكاهذا هو تعديل 

 :السيد الرئيس
 .تفضل السيد النائب...

 :حسن طارق النائب السيد
قدمنا مقرتح تعديلي هلذه املادة يف اللجنة ونتشبث 

 .هذا مقرتح قانون ،بأن مير يف اجللسة العامة
 :السيد الرئيس

السيد النائب سنتأكد من صحية هذه   مسحتوا اليإإذن 
املسطرة لكن اآلن حىت ننهي هذه العملية أعرض الفصل 

 .للتصويت تفضل 222
 :عبد اهلل بوانوو النائب السيد

 السيد الرئيس،
خصو و  هحىت إذا بغينا أن جنيزه، على افرتاض أنه دارو 

اللجنة باش جيي   مت التصويت بالرفض ديالو يف. جيي هلنا
هاته املسطرة بالنسبة إلينا خصو يكون  ،عندو مسطرةكتعديل 

 هنا مراسلة، خصو يكون عندنا مكتوب، خصو يكون يف
اللجنة  تصويت عليه داز يفاليكون  وخصيمفرق علينا، ك

حنا ما عندنا كاع حىت حاجة من هاد . وكنقولو هذا راه تعديل
كما قدمناها   222الشي، ونقول شفهيا حنن نتشبث باملادة 
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وبالتايل السيد الرئيس، هذه  .ملقرتح عند اللجنة، غري ممكنيف ا
 .من الناحية املسطرية غري ممكن إطالقا شكرا

 :السيد الرئيس
 ...تفضل السيد

 :عبد اللطيف وهبي النائب السيد
واحد التاريخ  اهو حينما يكون القانون كنقدمو ...

ومن  لتقدمي التعديالت،  اللجنة درهتا؟ ما درهتاش، ناقشناها
، ما حددناش التاريخ ضروري ما كاينش اتفاق، حلناها بعد

املساطر ال ميكن االتفاق على اختالفها حدد راه اإلشكال  
النقاش وقلنا هديك الوقت، قلنا أودي اللجنة خصها  كاين يف

حتدد واحد التاريخ تقدم فيه هاد التعديالت، مل تقدم راه 
وبناء ...  ميكن أنراه من النظام العام ال اإلخالل املسطري

هضر معايا حىت . ..مسحتوا الإيعليه أنا كنقرتح السيد الرئيس 
أنا كنقرتح مادام هناك خلل ... أنا السيد الرئيس إيال مسحتو،

أنه مل يتم احرتام اإلجراءات املسطرية من طرف اللجنة، ألن 
كفريق كنجي ناقش كنبغي ندير تعديل كيحدد   ألنملزم، 
ريخ لتقدمي التعديالت هذا هو اللي وقع، حنا  تاواحد الالرئيس 

كنا مستعجلني ما درناش التاريخ، وهذا إخالل مسطري  
 . كيمس بالسري العادي للجلسة

 األجل ما تعطاش للحزب يالأنا كنظن بأنه إ
االقرتاحات  اقدمو يم األجل باش يتعطى هلاالشرتاكي خص 

 .وإال ما ميكنش
 :السيد الرئيس

 ...تفضل
 :حسن طارق السيدالنائب 

لقد قمنا كفريق اشرتاكي  اشرتاكي، قمنا هبا كفريق
 .باملسطرة الالزمة لعرض هذا التعديل على اجللسة العامة

 

  :السيد الرئيس
ن اقرتاحكم مل يتم حتضريه أالسيد النائب احملرتم أرى 

وتوزيعه على باقي الفرق والفرق تقول ليس هلا اإلمكانيات أن 
إذن اهلل خيليكم األخوان واألخوات، . ثبت فيها طبقا للمسطرة

السيدات والسادة النواب الطريقة اليت تريدوهنا ولكن من بعد 
هذه اجللسة مباشرة عندنا جلسة مع السيد رئيس احلكومة 

يئا ما فيعين نقدمه أو ال نقدمه لكن جيب أن ننهي وتأخرنا ش
 . مسطرة التصويت على هذا املقرتح القانون

   أنا أقرتح السيد النائب إذا مسحت، هذا األمر هذا 
    قاعدة سنحقق فيه لنتأكد من مدى احرتام يعين ال نعتربه 

أو عدم احرتام املسطرة من الفريق االشرتاكي احملرتم ونعرضه 
للتصويت ونتأكد فيما بعد إذا كان هذا األمر خطأ أو ال من 

 .السيد النائب تفضل. ناحية املسطرة
 :عبد اهلل بوانوو النائب السيد

 السيد الرئيس،
. من الناحية أوال الدستور دار خمرج هلاد الشي

 إيالقوانني وكيقول بأنه حىت الالدستور فيما يتعلق مبشاريع 
حنا دابا . احلكومة د وافقةاملخص  ةبغييت جتي للجلسة العام

املقرتح ديالنا ديال حنا كنتحكمو فيه ما كيمكنش هذا اللي  
يرجع أنا كنقول سطرة فيها آجاالت املكيتكلم على آجاالت و 

   هذا أوال؛ اللجنة سيدة نفسها ،للنظام الداخلي
كتكون جمتمعة    ملاأن التعديالت هديك اللجنة ثانيا 

  ؛كتحددها ما حددهتاش
أن اللجنة كلها صوتت ورفضات فإذن حنا  ثالثا

الطريقة باش كنخدمو هي باش خدامني اآلن أنا نقول لك 
السيد الرئيس، من الناحية السياسية عرضها للتصويت اآلن 
سيحدث إشكالية، ولذلك السيد الرئيس حنا ما ميكنش كاين 
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النظام الداخلي ونسمحو به ونقول أودي ندوزوه ومن  خرق يف
 .ما ميكنش السيد الرئيس..  بعد

 :السيد الرئيس
 .السيد النائب تفضل

 :رشيد روكبان النائب السيد
 ..دقائق 31أطلب رفع اجللسة  السيد الرئيس،

 :السيد الرئيس
. ال ميكن رفع اجللسة أثناء التصويت السيد الرئيس

اآلن السادة رؤساء سجلنا التدخالت،  ،بدينا فعملية التصويت
البعض يقول على . املسطرة مل يتم احرتامها هأنالبعض يقول ب

سنتحقق يف هذا فيما بعد، سنتحقق إذا مت . أهنا مت احرتامها
 .نعم؟ تفضل السيد الرئيس... احرتام 

 :عبد اللطيف وهبي النائب السيد
 لقانون للجنة ما نصوتوش عليه نردوااللجنة ردو ردوه 

 من جديد وصايف نعاودوه للجنة وناقشوه من جديدالقانون 
باش ما نديروش إخالل بالقانون، ألنه شكون كيخرق القانون 
واش عدم تقدمي اآلجال وال اللي غادي يقدم االقرتاح هنا نردوه 

 .للجنة ونتأكدو من األمور كلها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :السيد الرئيس
طيب إذن نعيد إذا مسحتم هذا النص  ،ماشي مشكل

للجنة ليتم التأكد من موقف اللجنة قبل رفعها واملسطرة اليت 
السيد الرئيس، السي بوانو ...  سيتم اعتمادها على مستوى

تفضلوش أنه يقدموا ألنه اإلشكال يف الشكل تعبد اهلل ما 
رمبا املقرتح دياهلم يتم  اليس يف الفحوى ويف املضمون، يقدمو 

تصويت عليه وفيما بعد غادي حنققو املكتب غادي حيقق ال
 ...فهاد األمر هذا ويقدم فيما بعد التقرير فيها

إذن نرجع النص  ،طيب إذن نرجع النص إىل اللجنة
إىل اللجنة للتعميق فيه والبث فيه وسنعود إىل اجللسة العامة 

إذن صادقنا على مقرتح قانون األول ومل نصادق . فيما بعد
رتح القانون الثاين وسيتم النقاش وتعميق النقاش على على مق

 . مستوى اللجنة
أو نوقف اجللسة التشريعية  نرفع الجلسةأشكركم 

دقائق يف إطار حضور السيد رئيس احلكومة  4ونستأنف بعد 
 .دقائق 4بعد 


