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 والسبعني الثانيةحمضر اجللسة 
 

فرباير  93) ه9341مجادى األوىل  72 األربعاء: التاريخ
 (.م7192
 رئيس جملس النواب.  السيد احلبيب املالكي: الرائسة

ة ابتداء من الساع ،دقيقة ان وأربعونساعتان واثن: التوقيت
 .الثامنة عشرةوالدقيقة العاشرة صباحا 

الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية  جدول األعمال:
 التالية:
  يتعلق مبحاربة العنف ضد  914.94مشروع قانون رقم

 (.قراءة اثنية )النساء 
 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل  99.91شروع قانون رقم م

 األسفار

  92.22بنسخ القانون رقم  77.92مشروع قانون رقم 
املتعلق إبثبات مدة الصالحية ابملصربات وشبه املصربات 

 .واملشروابت املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو احليواانت

  39.91بتغيري القانون رقم  24.92مشروع قانون رقم 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل 

 العائلي
  يوافق مبوجبه على الربوتوكول  32.91مشروع قانون رقم

املتعلق مبراجعة االتفاقية العامة  7191يونيو  3املوقع ابلرابط يف 
للضمان االجتماعي بني اململكة املغربية ومملكة األراضي 

، كما متت 9127فرباير  93املنخفضة، املوقعة ابلرابط يف 
 7117يونيو  73و  9111رب سبتم 41مراجعتها وتوقيعها يف 

املتعلق مبراجعة  7191يونيو  3وعلى امللحق املوقع ابلرابط يف 
بشأن كيفية تطبيق  9127نوفمرب  4التوافق اإلداري بتاريخ 

االتفاقية العامة للضمان االجتماعي بني اململكة املغربية ومملكة 
قعة متت مراجعته ابلتوافقات اإلدارية املو  املنخفضة كمااألراضي 

 73و  7111يونيو  77و 9111سبتمرب  41ابلرابط يف 
 .7117يونيو 

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

سم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف ب
 .املرسلني

 السيدات والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

ام الدورة، تشريعيتني قبل اختتيعقد جملس النواب جلستني       
بعد انعقاد اجللستني، اجللسة األوىل ختصص للدراسة والتصويت 

، واجللسة الثانية 7على مشاريع القوانني اجلاهزة وعددهم 
ستخصص للدراسة والتصويت على مقرتح قانون. فننطلق ابفتتاح 
 اجللسة األوىل إبعطاء الكلمة للسيدة الوزيرة لتقدمي مشروع قانون

يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، وذلك يف قراءة  914.94رقم 
 .السيدة الوزيرة ،اثنية

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي،
 :والتنمية االجتماعية

 .بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على سيد املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

 السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته،

بداية يشرفين أن أعرب لكم عن ابلغ سعاديت مقرونة بكبري       
الفخر واإلعتزاز، وحنن نتقاسم اليوم إحدى اللحظات البارزة يف 
مسلسل بناء دولة احلق والقانون، حلظة فاصلة يف اتريخ تعاطينا 

لنساء اربة العنف ضد ااملؤسسايت مع قضااي النوع عامة، ومسألة حم
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على وجه التحديد، وهي حمطة جسدت مرة أخرى عزمنا اجلماعي 
ية يف مواصلة هذا البناء بروية وتؤدة يف احرتام اتم ملرجعيتنا الدستور 

 .وهويتنا الوطنية الراسخة

 حضرات السيدات والسادة،

سنة،  97إن هلذا املشروع قانون قصة بدأت منذ حوايل       
فكرة ومل جتد السياق واملناخ املناسب الستنباهتا، حيث جاءت ال

والدفع هبا إىل أن نضجت الشروط والتقت اإلرادات، وتقاطعت 
األنفاس لإللتئام حول طموح إخراج هذا القانون، تعزيزا 
للدميقراطية وحتقيقا لإلنصاف وقيم العدل استنادا إىل عمقنا 

السالم. و  احلضاري لثقافة تنبذ الظلم والعنف وتنتصر للحق
وكذلك ترمجة لدستوران وهو أمسى قوانينا الذي مينع 

وميأسس حماربة ومكافحة العنف كما ينص على املساواة  التمييز
إن هذا القانون،  .واملناصفة وحفظ سالمة اجلسد وأتمني احلقوق

 -précieux مثينا مبعىن-مولودان اليوم كان محله مثينا ومكلفا 
رئب ووضعه عسريا وخروجه منتظرا ومما تشكان محله مثينا ومكلفا، 

 .له األعناق

هو أكثر  914.94إن هذا املشروع القانون احلامل لرقم       
من آلية قانونية يزدان هبا الرتسانة القانونية املغربية، إن القانون 
معياري خاص مبحاربة العنف ضد النساء حيمل يف طياته التحديد 

ادرات ة، والتدابري الوقائية، واملباملفاهيمي، واملقتضيات الزجري
احلمائية ومنظومة تكفلية مبضامني تكرس بعد النوع اإلجتماعي 
وذلك ابلتأكيد على وضعية ممارسة العنف على املرأة بسبب 
جنسها، بل والتشديد يف العقوبة يف مثل هاته احلالة. ولقد جاء 

عا دجترمي بعض األفعال ابعتبارها عنفا يلحق ضررا ابملرأة مب
وعقالنيا جييب على وضعيات مل تكن ابألمس موضوع تشريع أو 
تقنني كاإلمتناع عن إرجاع الزوج املطرود من بيت الزوجية، 
واإلكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت األموال بسوء نية قصد، 
وكذلك التحايل على مقتضيات مدونة األسرة املتعلقة ابلنفقة 

ال ابعتبارها صورا من صور والسكن وكذا تيجرمي بعض األفع
التحرش اجلنسي وتشديد العقوابت إذا ارتكب التحرش يف ظروف 
معينة ومن طرف أشخاص حمددين كالزميل يف العمل أو شخص 

 .مكلف حبفظ النظام أو أحد األصول أو أحد احملارم

وجتاواب مع النقاش العمومي حول مشروع القانون، حتملنا       
 جتعل من ب إضايف للتدابري الوقائية الياملسؤولية يف ختصيص اب

مسؤولية السلطات العمومية إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج هتدف 
إىل التحسيس مبخاطر العنف ضد املرأة، وتصحح صورهتا يف 
اجملتمع وتعمل على إذكاء الوعي حبقوقها، إضافة إىل اعتماد تدابري 

تصال يه من اإلوقائية لضمان عدم تكرار العنف كمنع احملكوم عل
ابلضحية، أو اإلقرتاب من مكان تواجدها، أو التواصل معها 
وإخضاع احملكوم عليه للعالج النفسي املالئم. كما مت اعتماد 
تدابري محائية جديدة كمنع الشخص املتابع كذلك إضافة إىل 
احملكوم، منع الشخص املتابع كذلك من اإلتصال ابلضحية أو 

ا أو التواصل معها وإرجاع احملضون اإلقرتاب من مكان تواجده
مع حاضنته إىل السكن املعني له وإشعار املعتدي أبنه مينع عليه 
التصرف يف األموال املشرتكة للزوجني وإحالة الضحية على مركز 
اإلستشفاء قصد العالج. وجاء املشروع مبنظومة للتكفل ابملرأة 

ااي العنف حاملعنفة عرب إحداث هيئات وآليات للتكفل ابلنساء ض
وكذا آليات للتنسيق بني املتدخلني يف جمال مناهضة العنف ضد 
النساء ومحايتهن، ومتكني اجملتمع املدين من موقع داخل هاته 

  .املنظومة التكفلية

 حضرات السيدات والسادة، 

يف هناية هاته الكلمة الي أريد أن تكون مقتضبة، ال يسعين       
ا بذلتموه من عناية لدراسة هذا إال أن أشكركم مجيعا على م

املشروع وتتويج هذا النقاش بتقدمي حزمة من التعديالت حيث 
تعديال، وزمالؤكم مبجلس  933قدمتم مبجلس النواب 

 11( 41+11تعديال، وسحبتم يف اجملموع ) 21املستشارين 
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تعديال.  72( 92+ 91تعديال وقبلنا يف احلكومة ما جمموعه )
د أن أتوجه ابلشكر إىل خمتلف الفرق وهبذه املناسبة، أري

واجملموعات من أغلبية ومعارضة، يف كال جملسي الربملان على 
دعمهم وتعاوهنم وحرصهم على إغناء وجتويد هذا النص، مع 
موصول الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد يف إعداده ويف 
احتضانه والدفاع عنه ليكون املغرب من أوائل الدول الي تتوفر 

لى آلية تشريعية خاصة ومتكاملة حملاربة العنف ضد النساء. كما ع
أود أن أؤكد أن املدخل القانوين حملاربة ظاهرة العنف ضد النساء 
غري كايف، بل يتعني علينا اعتماد مقاربة مشولية وعرضانية ينخرط 
فيها كل الفاعلني وطنيا وجهواي، مع بدلنا مجيعا مزيد من اجلهود 

 يف والتكامل بني مجيع املؤسسات ومجيع الفاعلني حتقيقا للتعاون
امليدان تعزيزا للحقوق، وتكريسا للدميقراطية، وأتهيال لنا مجيعا 
الخنراط مجاعي رجاال ونساء يف أوراش التنمية للبالدان، والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

وزيعه  أن التقرير مت تشكرا، شكرا للسيدة الوزيرة. بدون شك       
كالعادة، لذلك أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة 
فاطمة أهل تكرور إبسم فريق العدالة والتنمية، لكم الكلمة السيدة 

 .النائبة

 :النائب السيدة فاطمة أهل تكرور
 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة الوزراء،

 والسادة النواب،السيدات 
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية، حول       

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء يف  914.94مشروع قانون 
 .إطار قراءته الثانية

تعترب ظاهرة العنف ضد النساء من أخطر الظواهر        
يث متثل ح اإلجتماعية املتفشية داخل اجملتمع املغريب، ومن أقدمها

شكال من أشكال العالقات غري املتكافئة بني الرجل واملرأة. فمن 
خالل األرقام واإلحصائيات الصادرة عن بعض املراكز، يتبني 
تعدد وتشعب األسباب الكامنة وراء العنف ضد النساء يف 
جمتمعنا، ولعل من أهم أسباب هذه الظاهرة املورواثت الثقافية الي 

يف، ع بفعل الرواسب السلبية للتخلف الثقاترسخت داخل اجملتم
وارتفاع معدل األمية، واستمرار النظرة الدونية للمرأة، أضف إىل 
ذلك البعد اإلقتصادي املتجلي يف ضعف التوزيع العادل للثروة 
واتساع الفوارق اإلجتماعية وتفاقم دائرة الفقر الذي يتخذ مظاهر 

 .أنثوية ابألساس

ذه العوامل كلها دورا يف تفاقم هذه ولقد لعبت ه           
الظاهرة الي تعترب دخيلة على جمتمعنا املغريب وعلى ثقافته 
ومرجعيته اإلسالمية، فديننا احلنيف قد حرم العنف والظلم وحث 
على إرساء املودة والرمحة يف العالقات األسرية لقوله تعاىل : "َوِمْن 

َنُكم  ُكْم أَْزَواًجا ل َِتْسُكُنواآاَيتِهِ َأْن َخَلَق َلُكم مِ ْن أَنُفسِ  َها َوَجَعَل بَ ي ْ إِلَي ْ
ِلكَ  يف  ِإنَّ  ۚ  مََّودًَّة َوَرمْحَةً   سورة 79 اَلية" كَُّرونَ يَ تَ فَ  ل َِقْوم   ََلاَيت   ذََٰ

 لىع اجلميع جيتمع ظاهرة كانت وإن العنف ظاهرة أن إال. الروم
هي ختتلف فها وضرورة تكثيف اجلهود حملاربتها، ونبذ خطورهتا

 املغريب من منطقة إىل أخرى إذ تتناقص هذه حدهتا داخل اجملتمع
الظاهرة تدرجييا كلما اجتهنا إىل اجلنوب املغريب إن مل نقل ختتفي 
يف اجملتمع الصحراوي، ويعزى ذلك إىل األمهية واملكانة املتساوية 

 ل،الي يعطيها اجملتمع احلساين لكل أفراده وفئاته املختلفة من طف
ورجل، وامرأة، وشيخ، وزوج، وزوجة ومطلقة، أضف إىل ذلك 
التنشئة اإلجتماعية الي ترتكز على تكامل األدوار بني اجلنسني 
مما يؤدي إىل افتخار املرأة ابنتمائها جلنسها الذي ال يشكل 
مدخال لإلنتقاص من مكانتها كما هو احلال للرجل يف إطار 

 .اإلعتزاز خبصوصيات كل منهما
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السيدة الوزيرة، إن السياسات العمومية املتعاقبة منذ       
اإلستقالل مل تنصف املرأة املغربية ومل تعطها ما تستحق من الرعاية 
واإلهتمام، مما نتج عنه إختالالت إجتماعية وأسرية خطرية، لعل 
أبرزها ارتفاع ظاهرة التفكك األسري والتنامي املقلق لظاهرة 

تشار ظاهرة العنف بشىت أشكاله. األطفال املتخلى عنهم وان
لذلك ابت لزاما حملاصرة هذه الظاهرة اإلجتماعية السلبية وللحد 
منها إعادة االعتبار ملؤسسة األسرة عرب سياسة واضحة عن طريق 
نشر الثقافة األسرية اهلادفة والبناءة ودعم املبادرات الرامية إىل 

دستورية لحتصني مؤسسة األسرة عن طريق تفعيل املقتضيات ا
 .ذات الصلة

 :السيد الرئيس

شوية داإلنصات من فضلكم، نظرا ألمهية مشروع النص       
 .شوية د اإلنصات

 :النائبة السيدة فاطمة أهل تكرور

ومراجعة السياسات العمومية يف اجتاه تعزيز املزيد من ...      
التمكني اإلقتصادي واإلجتماعي للمرأة حىت ال تضطر إىل 

 .مع مظاهر العنف بدعوى قلة احليلة وانعدام البدائلالتعايش 

السيدة الوزيرة، لقد شكلت مسألة حقوق املرأة والنهوض       
هبا منذ اخنراط املغرب يف مساره الدميقراطي واحلقوقي إحدى أهم 
القضااي احلقوقية املركزية الي عرب املغرب من خالهلا عن إخنراطه 

إلنسان مثل مصادقة اململكة على يف املنظومة األممية حلقوق ا
االتفاقية الدولية ملكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة، أضف 
إىل اإلصالحات التشريعية والقانونية املهمة الي اعتمدها مثل إقرار 
مدونة األسرة، وتعديل قانون اجلنسية، ودعم املشاركة السياسية 

 .للنساء برفع متثيليتهم يف اجملالس اإلنتخابية

يف ظل هذا التطور احلاصل يف الرتسانة احلقوقية والقانونية،       
 فإن املرأة املغربية ما زالت تعاين التمييز والالتكافؤ والعنف بشىت

أشكاله، ونتيجة هلذا الوضع املختل أصبح لزاما معه مراجعة 
وين الرتسانة القانونية بتعزيز قيم املواطنة احلقة عن طريق التأطري القان

اهرة العنف ضد املرأة، وتنزيل املقتضيات الدستورية خاصة منها لظ
ر الي تتعلق مبسؤولية الدولة يف حتقيق احلماية واحليلولة دون إهدا

 .الكرامة اإلنسانية

السيدة الوزيرة، إن مشروع القانون املتعلق مبحاربة العنف       
شراكة بضد النساء الذي أعدته وزارة األسرة والتضامن واملساواة 

مع وزارة العدل يعد مكسبا قانوين وحقوقي جديد من شأن 
 .التطبيق السليم له أن يشكل وسيلة محائية للنساء ضحااي العنف

إننا يف فريق العدالة والتنمية، وإمياان منا ابلدور التشريعي          
الذي يقوم به الربملان سواء يف إطار األغلبية أو املعارضة تفاعلنا 

مع مشروع القانون يف إطار القراءة األوىل له، وهي  ايببشكل إجي
 املناسبة الي نريد أن ننوه هبا ابلتفاعل اإلجيايب للسيدة الوزيرة،

وذلك لقبوهلا عدد من التعديالت والي عملت على جتويد النص، 
ومن أهم هذه التعديالت ما يتعلق ابإلطار املفاهيمي، حيث أن 

الي جاء هبا هذا القانون وضعه إلطار أهم املرتكزات واملضامني 
مفاهيمي حمدد ودقيق لألفعال والسلوكات الي تدخل يف جمال 

 .العنف ضد النساء من خالل حتديد مفهوم العنف وأشكاله

وخبالف ما مت الرتويج له، من أن النص املعروض أمامنا اليوم       
مية من ايف إطار قراءته الثانية خال من أي آليات ومقتضيات إجر 

شأهنا تعزيز احلماية اجلنائية للمرأة املعنفة، فإن النص جرم جمموعة 
من األفعال ابعتبارها عنفا يلحق ضررا ابملرأة مثل اإلمتناع عن 
إرجاع الزوجة املطرودة من بيت الزوجية، اإلكراه على الزواج، 
املساس حبرمة جسد املرأة، تبديد أو تفويت أموال األسرة بسوء 

افة إىل جترمي بعض األفعال ابعتبارها صورا من صور نية، إض
التحرش اجلنسي، وتشديد العقوابت إذا ارتكب الفعل يف ظروف 
معينة ومن طرف أشخاص حمددين زميل مثال يف العمل، شخص 
مكلف حبفظ النظام، أحد األصول أو احملارم. تشديد العقوابت 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

5 

لعنف اأيضا على بعض األفعال إذ ارتكبت يف ظروف حمددة ك
ضد املرأة احلامل أو ضد الزوجة أو الطليقة حبضور األبناء أو 

 .الوالدين

اعتمد النص أيضا على تدابري محائية جديدة يف إطار التدابري       
املسطرية مثل إبعاد الزوج املعتدي، إنذار املعتدي بعدم اإلعتداء 

ع ا يف حالة التهديد ابرتكاب العنف مع تعهده بعدم اإلعتداء، إرج
احملضون مع حاضنته للسكن، منع اإلقرتاب من الضحية أو 
مسكنها أو األبناء، إشعار املعتدى أبنه مينع عليه التصرف يف 
األموال املشرتكة للزوجة، إضافة إىل التنصيص على العنصر الفوري 
يف اختاذ التدابري احلمائية مع تقرير عقوابت على خرقها. كما أنه 

س احلمائية، فقد عمل هذا النص على أتسي لضمان فعالية املقاربة
آليات مثل إحداث آليات التكفل ابلنساء ضحااي العنف، 
إحداث آليات التنسيق بني املتدخلني يف جمال مناهضة العنف 

 .ضد النساء ومحايتهم مثال السلطة القضائية، الشرطة الدرك

ن أبن يالسيدة الوزيرة، إننا يف فريق العدالة والتنمية، متأكد      
هذا النص حيتوي على احلد األدىن من احلماية القانونية للنساء 
من العنف، لكن األمر يتطلب استيعاب ثقافة حقوق املرأة ومبدأ 
املساواة من طرف الساهرين على تنفيذ القانون وعلى رأسهم 
القضاة. هذا النص املهم الذي سنتتبع تنزيله وفق ما يتيحه لنا 

خالل اإلجتهادات القضائية الي تقتضي  الدستور والقانون من
أن نذهب يف اجتاه التطبيق السليم للنص مستحضرين إرادة 

 .املشرع

ومن هنا نريد أن نشري إىل أنه رغم أمهية الرتسانة             
ريع القانونية، غري أن التفعيل والتنفيذ يصطدم بعراقيل تفرغ التش

املعنفني من  من حمتواه خاصة ما يتعلق مبساطر متابعة
إشكالية اإلثبات وشهادة الشهود واستحضارا لكون نسبة   قبيل

كبرية من العنف املمارس ضد النساء خاصة منه الزوجي واألسري 
يتم يف إطار خاص أال وهو بيت الزوجية. كما ال يفوتنا التنبيه إىل 

مع  اجملهود الواجب بذله لتغيري العقلية واملنطق املنتج للعنف توازان
قاربة القانونية وهو دور اإلعالم واملدرسة من خالل املناهج امل

والربامج التعليمية وأدوار كافة مؤسسات التنشئة اإلجتماعية. 
وابلنظر إىل أمهية هذا القانون، فإننا يف فريق العدالة والتنمية 
سنصوت ابإلجياب كما فعلنا إابن القراءة األوىل، متمنيني أن 

 .نشره على احلد من ظاهرة السلبية وشكرا يساعد هذا القانون بعد

 :السيد الرئيس

كة لاشكرا السيدة النائبة، الكلمة اَلن للسيدة النائبة م      
 .خليل إبسم فريق األصالة واملعاصرة

 :كة خليلالالنائبة السيدة م
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،
 السيدتني الوزيرتني،

 السيد الوزير،
 والسادة ممثلي األمة،السيدات 

أتشرف أبخذ الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة خبصوص       
املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء،  914.94مشروع القانون 

وذلك يف قراءته الثانية. وهبذا نقف من جديد أمام رهان قضية 
املرأة، رهان مقاربة النوع، رهان تكريس قيم املساواة واإلحرتام بني 

لنساء ورجال هذا الوطن العزيز، واليوم من زاوية من األمهية ا
مبكان، زاوية حماربة العنف بكل أشكاله املمارس على املرأة 
املغربية، عنف أضحى ظاهرة، عنف استفحل وفرض نفسه على 
أجندة كل النساء ورجال هذا الوطن حاملي هاجس إحقاق احلق، 

 انضلوا من داخل اجملتمعإحقاق دولة احلق والقانون، نساء ورجال 
املدين، من داخل اجلمعيات احلقوقية، واستطاعوا بلورة رؤى 
واضحة استهدفت احلد من الظاهرة والعمل على استئصاهلا من 
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جذورها، رؤى اتسمت ابلشمولية يف تناول وعالج الظاهرة، 
 : مشولية مردها مرتكزين

ملعروضة عنف ا، السيدة الوزيرة، رصد ملفات الاملرتكز األول      
أمام أنظار الفاعل القانوين، وهو اجلزء املوثق من ظاهرة العنف، 
وهو أيضا الذي حتوزه احلكومة والشك، والشك أيضا أهنا 
اعتمدته واستحضرته يف صياغة املشروع الذي بني أيدينا، لكنه 

 يبقى مبثابة الشجرة الي ختفي الغابة؛

 ة والصورة الي قدمها لنا احلقليف الرؤي املرتكز الثاين أما          
احلقوقي بنسائه ورجاله وهو األهم، فيتمثل يف رصد ودراسة اجلزء 
املعاش، اجلزء املعاش من العنف بكل أشكاله ووسائله، ومستوايته 
وهو الذي يشكل جزء أكرب، وأوىل سيماته، أوىل سيماته أنه غري 

مال ل أعمعروض على الفاعل القانوين، وغري موثق إال من خال
 املشتغلني يف احلقل احلقوقي، وبذلوا يف سبيل توثيقه جمهودات

جبارة، إنه ذلك العنف الذي ينخر يف جسم اجملتمع بشكل يومي 
قد يبدأ مع تنشئة أطفالنا ليعلن عن نفسه بكل بشاعة أمام أول 
متوقع يف موقع قوة مع أنثى، وقد يكون عنفا معنواي، عنفا نفسي، 

مؤسسايت تعددت أشكاله وجوهره  عنف اقتصادي، عنف
سيديت، كنا أنمل ومعنا كل من ساهم يف رصد ودراسة  .واحد

هاد اجلزء األكرب من ظاهرة العنف، كنا أنمل يف توظيف هذا 
اجملهود يف صياغة مشروع القانون احلايل، كنا نريده قانوان انبعا من 

الي و مقاربة تشاركية تستحضر تراكم اجلمعيات احلقوقية ببالدان 
تستحق ابلنظر ملا راكمته، تستحق أن تكون شريكا حقيقيا 
للحكومة يف جمال التشريع، غري أننا، مع كامل األسف ويف رفض 
أسلوب التعاون مع هذه الفعاليات، فوتت احلكومة فرصة إغناء 

 .املشروع مبجهودات جبارة متت مراكمتها

وع شة املشر السيدة الوزيرة، موقفنا كان واضحا خالل مناق      
ابللجنة، لقد مت إقصاء كل الطروحات ذات احلمولة الكونية 

واحلقوقية، ولقد تلقيناه ردا منكم، إذ اعتربمت أن أرقى ما وصل إليه 
الفكر اإلنساين يف تسيري أموره إمنا هو تغييب مواقف التمثيلية 
األكثر عددا، والقبول ابألمر امتثال للدميقراطية، تفسري حيتمل 

ن الصواب وحيتمل أيضا الرد والتفنيد، ففقهاء علم بعضا م
السياسة اَلن يرون أن التمسك ابلدميقراطية يف بعدها الكمي 
والعددي إفراغ هلا من حمتواها، إبقاء على الشكل دون اجلوهر ويف 
قضااي مصريية كقضية املرأة حيث هذا الوطن يستحق اإلستفادة 

قاربة ااي استبعاد املواستثمار طاقات نسائه يف مثل هذه القض
التشاركية واعتماد الغلبة العددية هو تكريس ألزمتها، جبعلها أسرية 
النزاعات واملزايدات احلزبية الدميقراطية ليس فيها منطق اإلطالقية، 
وإمنا نسبية األمور، وابلتايل نؤكد من جديد ومن خالل هذا املنرب، 

 بلورة ة واحلقوقية يفأنه كان لزاما إشراك طاقات هذه البلد اجلمعوي
مشروع هذا القانون، بل كنا أنمل أن متتد املقاربة السياسية للفاعل 
السياسي، املقاربة التشاركية للفاعل السياسي يف مشروع يتناول 

 .قضية من األمهية مبكان وليشمل أيضا املعارضة ملا ال

،  ةالسيدة الوزيرة، تساءلتم إثر فاجعة اغتصاب فتاة احلافل         
كيف ميكن لقاصر أن ميارس العنف وهو يف غاية السرور؟ كيف 
لقاصر أن يرتكب جرمية منتشيا، كمن يالعب شيئا؟ وحنن 
نتساءل بدوران، مسؤولية من؟ وما احلل؟ املسؤولية، سيديت الوزيرة، 

 97مردها طول الفراغ التشريعي والذي حددمتوه يف كلمتكم يف 
األصوات بقتامة الوضع،  سنة، فراغ دام سنوات رغم ارتفاع

والطابع امللح واملستعجل للتدخل التشريعي، فراغ كانت له 
تداعياته، فراغ كانت له تداعيات كبرية من الصعب اَلن تداركها. 
ومن ابب اإلجيابية، من ابب اإلجيابية لن نسرتسل يف رصد هذه 
التداعيات، وكون منطق الالمباالة مع الزمن التشريعي من أكرب 

باب للكثري من األوضاع غري املقبولة. أما احلل، احلل يكمن األس
يف تساؤلكم، فتساؤلكم إثر فاجعة احلافلة يف حمله، وحقيقة، لقد 

ة أكدت فتاة احلافل وضع األصبع على اجلرح كما يقال، إن فاجعة
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وبشكل واضح، أن عقلية العنف تبدأ مع أطفالنا، عقلية العنف 
دد، بل قد الي تفتقد لقيم املساواة والتعتبدأ مع املقررات املدرسية 

 .جندها تشرعن للعنف وقبوله من ابب الطاعة أو ما شابه

لذا فمحاربة العنف ضد النساء لن يتأتى بتدابري الحتواء       
عواقبه، سواء أكانت هذه التدابري مبعاقبة اجلاين أو جرب ضرر 

لى لعمل عالضحية، إن حماربة ظاهرة العنف أكرب من ذلك، إنه ا
إعادة بناء عالقة سوية بني نساء ورجال هذا الوطن. أقول إعادة 
بناء، ألن األصل يف مغربنا ليس هو العنف، العنف عندان ليس 
مورواث، إمنا التنكر ألصولنا ولتعدد روافد هويتنا من محل لنا بذور 
العنف يف مغربنا، املغرب، املرأة هي متغارت ابللغة األمازيغية، من 

امة والزعامة هي احلماية، هي مصدر احلماية وأمغار شيخ الزع
احلي أو شيخ القبيلة، ليس إال مشتقا من اسم املرأة. ويف جنوبنا، 
على امتداد الصحراء، الذل واهلوان لكل من رفع يده على املرأة، 
إنه عرف راسخ تتوارثه األجيال، ال إجبار فيه وال قانون يفرضه، 

لنتصاحل إذن مع ذواتنا وليربز هذا  هذا هو، هذه هي أصولنا.
التصاحل يف سياستنا العمومية، فهو احلل وال حل غريه، منطق 
الروافد املتعددة هلذا البلد يف قيمه، يف سلوكياته، برؤية واضحة 
واسرتاتيجية واضحة، تشمل كل األصعدة ويف مقدمتها التعليم. 

ا يف هذا، ولألسف النص القانوين الذي بني أيدينا ال يسعف كثري 
فمضامني املادة الوحيدة الي ذكرمتوها بتفصيل وإسهاب، والي مت 
إضافتها يف جملس املستشارين، مضامني هذه املادة لن تؤيت مثارها، 
إذ كان لزاما تضمني تلك احلمولة يف كل بنود املشروع وبكل 

 .تفصيل

 سيديت الوزيرة،

نا أنمل القول أننا كال يفوتنا أيضا ويف إطار وحدة القوانني،       
أن يتدخل هذا القانون يف قضااي زواج القاصرات، فاملمارس على 
 فتياتنا يف املداشر والقرى النائية وهو العنف املمنهج. لذا فإننا يف

فريق األصالة واملعاصرة، سنضطر للتصويت ب "ال" على مشروع 

 نالقانون، وكان أملنا أن تقوم احلكومة بسحبه الستدراك ما ميك
استدراكه من الثغرات والعمل على صياغة املشروع بشكل مشويل 

ن وقابل للتنزيل حبمولة حقوقية تعطي دفعة حلقوق املرأة والي يراه
 .عليها املغرب للوصول للمكانة الالئقة به بني الدول، وشكرا

 :السيد الرئيس
شكرا للسيدة النائبة. إبسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة       

 .للسيدة النائبة سهام املرزوقي
 :النائبة السيدة سهام املرزوقي 

بسم هللا الرمحن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 
 .املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
مناقشة  التجمع الدستوري، يفيشرفين أن أتدخل إبسم فريق       

الذي يتعلق مبحاربة العنف ضد  914.92مشروع قانون رقم 
 7199النساء. ويف ذلك السياق تنزيل مقتضيات دستور 

ومواكبة التحوالت اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الي تشهدها 
بالدان يف السنوات األخرية. كما أييت هذا املشروع الذي عمر  

املؤسسة التشريعية، وأخذ من الوقت ما يكفي كثريا داخل 
لإلستماع وتسجيل مالحظات واقرتاحات خمتلف األطراف املعنية 
واملتابعة للمراحل الي قطعها هذا املشروع، منذ مرحلة اإلعداد 
والتقدمي واملناقشة على مستوى اللجان املعنية مبجلسي الربملان 

فيه أن اعتماد نص وصوال إلينا إىل هذه اللحظة. ومما ال شك 
قانوين حملاربة العنف ضد املرأة، هو مكسب وضمانة حقوقية 
للتصدي للعنف املمارس على املرأة املغربية وصيانة هلا كإنسان من  
كل أشكال التمييز وأشكال العنف املادي واملعنوي واإلقتصادي، 
ومبا يليق بكرامتها ومكانتها ودورها يف التنمية واإلستقرار والبناء 
اجملتمعي، كما يندرج هذا املشروع ضمن دينامية حقوقية متميزة 
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ومتواصلة ومتكاملة احللقات اخنرطت فيها بالدان منذ عقود وفق 
 ...خطوات اثبتة وتراكمية على مجيع األصعدة

 :السيد الرئيس

شوية اإلنصات، شوية اإلنصات، من فضلكم، شوية       
 .اإلنصات

 :املرزوقيالنائبة السيدة سهام 

كما يعد هذا املشروع ترمجة صادقة ملضامني ومقتضيات       
 91املشار إليها يف ديباجته يف الفصل  7199ومبادئ دستور 

منه، كما يستجيب هذا املشروع عرب مجيع بنوده  77والفصل 
ملطالب اجملتمع املغريب يف مشوليته واملعرب عنها من طرف مجيع 

ث ضامن وقية بضرورة وضع تشريعي حديالفعاليات اجملتمعية واحلق
للحماية الالزمة لضحااي العنف ضد النساء وصيانة كرامتهن، 
آخذا بعني اإلعتبار خمتلف متظهرات هذا العنف وأشكاله وتزايد 
انتشاره وما يرتتب عنه من آاثر على قضااي التنمية والتطور وعلى 

لية يف جمال ا الدو مسلسل البناء الدميقراطي للدولة ومراعاة اللتزاماتن
 .حقوق اإلنسان

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن معاجلة قضية العنف يف اجملتمع بصفة عامة والعنف ضد       
املرأة بصفة خاصة، هو موضوع معقد وشائك ومتشعب األسباب 
 والتمظهرات واَلاثر، وتعترب املقاربة التشريعية مدخال من بني

املداخل الي من خالهلا ميكن التصدي والوقاية واملعاجلة لظاهرة 
العنف، وحنن كمشرعني ال ميكن لنا اإلدعاء إبدراك املطلوب 
للتصدي لظاهرة العنف ضد املرأة، من خالل بنود هذا النص 
واَلليات الي تضمنها لردع سلوكات العنف املمارس يف جمتمعنا 

إال أننا ميكن لنا أن نسجل وبكل ضد املرأة يف مجيع أوضاعها. 
مسؤولية، أننا سامهنا يف التمكني من وضع نص قانوين معياري 

متماسك وواضح وكفيل بضمان احلدود الدنيا يف ضوابط وآليات 
وشروط احلماية القانونية للنساء ضحااي العنف، والتكفل واملواكبة 

 ريالسليمة والتوجيه والتقييم املوضوعي ملختلف هذه التداب
والشروط والتدخالت احلمائية والزجرية، الي يتضمنها هذا 
املشروع. كما نؤكد، يف فريقنا، على تقديرينا واحرتامنا جلميع 
املالحظات وابنشغالنا بكل املآخد الي عربت عنها خمتلف 

املنظمات و  الفعاليات احلقوقية بصفة عامة والنسائية بصفة خاصة
ء احلقوقي. وأن ورش النقاش البناواجلمعيات الفاعلة يف اجملال 

سيظل مفتوحا ومنفتحا من أجل ضمان التفعيل الناجح 
ملقتضيات هذا املشروع، ومتابعة آاثره الفعلية على أرض الواقع 
ورصد النتائج الي ستحقق وتقييم الوقع اإلجتماعي هلذا النص 
ملتابعة إغنائه وجتويده وتعزيزه وفقا حلاجيات واقعنا اإلجتماعي 

السياسي واإلقتصادي والثقايف، مؤكدين على أن العناية أبوضاع و 
املرأة ومحايتها ومتكينها وحتقيق اإلنصاف واملناصفة هو مطلب 
جمتمعي ال يقتصر على جهة أو طرف، بل هو مطلب مشرتك 
يهم الرجال والنساء، وينصب يف قلب إهتماماتنا مجيعا من 

. وهو قية هلذا الورشمكوانت سياسية وإجتماعية واقتصادية وحقو 
جزء من بناء الدولة احلديثة واجملتمع املتوازن والواعي واملسؤول،  
كما أن هذا الورش يشكل حتداي مشرتكا مرتبطا بقضااي التنمية 
والبناء الدميقراطي والتنافسية الدولية والكرامة اإلنسانية وحتصني 
الذات ضد أشكال العنف والتطرف. هلذه اإلعتبارات كلها، 
سامهنا يف مناقشة هذا املشروع، واتبعنا ما أاثره من نقاش بكل 

 .اهتمام ومسؤولية، وصادقنا عليه ابإلجياب وشكرا
 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة. الكلمة اَلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري       
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

9 

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري
 .بسم هللا الرمحن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة السيدتني الوزيرتني،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، يسعدين أن       
املتعلق  914.94أتناول الكلمة يف إطار مناقشة قانون رقم 
ارين، يف لس املستشمبحاربة العنف ضد النساء كما وافق عليه جم

إطار قراءة اثنية، ليستكمل بعد ذلك مساره التشريعي بعد مرور 
أزيد من سنة ونصف من املناقشة داخل قبة الربملان. هذا املشروع 
الذي جاء يف صيغته األوىل من أجل جتاوز الفراغ التشريعي يف 
جمال حماربة العنف ضد النساء، للحد من تفشي هذه الظاهرة يف 

ع املغريب، وضمان آليات حلماية النساء ضحااي العنف، اجملتم
واملواكبة الالزمة لتجاوز األضرار الي ميكن أن تلحق هبن واحملافظة 
على حقوقهن كاملة يف العيش الكرمي. هذه الظاهرة الدخيلة على 
جمتمعنا ابلنظر ملا عرفه من احنالل خلقي، ليس فقط داخل بعض 

مة واملؤسسات التعليمية وخمتلف األسر، ولكن يف احلياة العا
الفضاءات العمومية، هذه الظاهرة الي تعترب منافية للقيم 
اإلسالمية واملبنية على املساواة والتضامن والتكافل بني الرجل 
واملرأة، ومحاية احلقوق واحلرايت األساسية لإلنسان، والتحرر من 

ا يدفعنا م خمتلف أشكال القيود الي متس بكرامة املواطنني. وهذا
إىل التساؤل: إىل أي مدى تعترب املقاربة القانونية وحدها وسيلة 

  انجعة لضمان العيش املشرتك داخل األسرة املغربية؟
إىل أي حد يستجيب هذا املشروع ملتطلبات محاية األسرة املغربية 
وحتصينها من مظاهر العنف بكل أشكاله؟ هل ميكن اعتبار هذا 

لى إلعطاء البعد الدستوري مدلوله احلقيقي عاملشروع لبنة أساسية 
مستوى األسرة؟ املطلوب من الدولة العمل على محاية حقوقها 
اإلقتصادية واإلجتماعية مبا يضمن وحدهتا واستقرارها واحملافظة 

عليها، إىل أي حد هذا املشروع أن يضمن للمرأة املغربية ممارسة 
ن اإلنزالقات احلقوق واحلرايت األساسية، ممارسة بعيدة ع

واملمارسات املشينة الي متس أحياان بكرامة املرأة؟ إىل أي مدى 
هذا املشروع يساهم يف ترسيخ ثقافة االحرتام، سلوكا وممارسة، 
وذلك بعيدا عن أي ممارسات قد حتط من كرامة املرأة املغربية؟ 
خاصة املرأة القروية الي ال تزال تعاين من مظاهر البؤس واهلشاشة 

 .قصاء ابعتبارهم أخطر أشكال العنفواإل

 السيدة الوزيرة،

كنا نود أن يتم التعامل بشكل إجيايب مع مقرتح القانون       
الذي تقدم به الفريق اإلستقاليل املتعلق ابحلماية من العنف 
األسري، الذي نعتربه أكثر مشولية ما دامت األسرة كال ال يتجزأ 

فرد من  حلماية احلقيقية لكلحبيث يشكل فيها الرتابط األسري ا
أفرادها، يف مواجهة مظاهر العنف واالحنراف، مما يؤدي إىل تعقيد 
العالقات األسرية واضطراب يف القيم اإلجتماعية، ليصبح العنف 
األسري مظهرا خطريا من مظاهر اإلختالالت الي حترم أفراد 
األسرة الواحدة من ممارسة حقوقهم والعيش يف أمن وسالم 

 .أنينةوطم

 السيدة الوزيرة،

إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، إذ نسجل       
إبجيابية املكتسبات والرتاكمات الي حتققت يف جمال حقوق املرأة 
ببالدان، فإننا نؤكد أن املدخل السليم إلقرار وتعزيز حقوق املرأة، 
مير حتما عرب تقوية دورها داخل اجملتمع وهنج مقاربة النوع 

ة ياسات العمومية أببعادها اإلقتصادياإلجتماعي يف خمتلف الس
واإلجتماعية والثقافية والبيئية، واستكمال اإلطار املؤسسايت 

ف والتشريعي املتعلق هبذه املنظومة، خاصة فيما يتعلق مبنع التعني
وجترميه ومحاية األشخاص ذوي اإلحتياجات اخلاصة، مبا يضمن 

ون، ما دام اتم للقانممارسة املرأة حلقوقها وحلريتها يف إطار احرتام 
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القانون هو أمسى تعبري عن إرادة األمة، يتساوى أمامه اجلميع، 
ذكورا وإاناث، مبا يضمن بناء جمتمع متضامن يتمتع فيه اجلميع 
ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش 

، االكرمي، بعيدا عن كل أشكال التمييز داخل األسرة الواحدة. هلذ
فإننا نعترب أن هذا القانون له بعد حقوقي وأنه مكسب ابلنسبة 

 .للمرأة وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة النائبة. الكلمة اَلن إبسم الفريق احلركي       
 .للسيدة النائبة فاطمة الزهراء نزيه

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه 
 شكرا السيد الرئيس،

 الوزيرة،السيدة 
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 السيدة الوزيرة والسيد الوزير،
يشرفين اليوم أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي للمسامهة       

يتعلق مبحاربة  914.94يف مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم 
العنف ضد النساء، يف إطار قراءة اثنية. هذا املشروع الذي أييت 

التطورات األساسية الي تعرفها بالدان يف جمال احلقوق  يف ظل
واحلرايت، والي تتميز بدينامية حقوقية نوعية عززت أسس البناء 
املؤسسايت والدميقراطي ببالدان. وننتهز هذه الفرصة، السيد 

ققتها والرتاكمات الي ح الرئيس، لنسجل إبجيابية املكتسبات
ها، لنهوض حبقوق املرأة ومحايتبالدان يف جمال حقوق اإلنسان، وا

الي أضحت إحدى الرهاانت األساسية واإلسرتاتيجية للدولة 
 واجملتمع، حيث نعتربها ثورة حقوقية منوذجية ومتميزة على الصعيد

اجلهوي واإلقليمي والدويل. وقد شكلت هذه الدينامية احلقوقية 
ة الالئقة نجتربة إجيابية ونوعية ببالدان، تصب يف اجتاه تعزيز املكا

 .للمرأة ومحاية حقوقها

 السيد الرئيس،

 إن اهتمام املغرب بنصفه الثاين ليس وليد اليوم، بل ميتد عرب      
الزمن، منذ استقالل املغرب، ولنا يف املبادرات الي أقدم عليها 
جاللة املغفور له حممد اخلامس، وكرسها جاللة املغفور له احلسن 

يطة رجع واكبته آنئذ حركية نسائية نشالثاين، خري مثال وأسطع م
انضلت من أجل احلقوق وقاومت املنطلق الدوين والذيلي يف 
التعامل مع املرأة. وهذه الرتاكمات وطدت الفعل النسائي املغريب، 

ارنة وجعلت املرأة املغربية تعتلي الرايدة على خمتلف املستوايت ابملق
 إلرادة مبستوىمع جتارب أخرى مماثلة. وهكذا تقاطعت هذه ا

الفعل يف نسق مستمر وممتد تكرس يف عهد جاللة امللك حممد 
السادس نصره هللا. لكن رغم هذه املكتسبات الي نفتخر هبا، 
فقد شاهبا مع ذلك تعامل سلوكي مشني أحياان، وحاط بكرامة 
املرأة الي كرمها اإلسالم وكرمها الوطن كذلك، تتمثل أساسا يف 

واإلمهال، وغريها من التصرفات الي ال  العنف ضدها والتحرش
 ...تعكس مستوى اجملهود املبذول لفائدة

 :السيد الرئيس

السيدات والسادة النواب، لنكرم النائبات املتدخالت حبد       
 .أدىن من اإلنصات

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه

 شكرا السيد الرئيس،

ومن هذا املنطلق إذن كان البد من تكييف املنظومة القانونية       
ة للتصدي ملثل هذه الصور النمطية الي جتعل املرأة يف موضع الدوني

ويف موقع الضحية. لكننا، وإذ نقر أبن الزجر ضروري، فإننا يف 
احلركة الشعبية، نرى من الضروري كذلك الرفع من مستوى الوعي 

ملثلى سيس والتوعية ومتثل منظومة القيم ااجملتمعي عن طريق التح
لدى اجملتمع، من خالل املدرسة واإلعالم واجملتمع املدين وغريه. 
ونعتقد أبن هذا الوعي جيب أن ينطلق ويباشر مع دخول هذا 
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القانون حيز التنفيذ، حىت نقطع هنائيا مع دابر كل املمارسات 
 .همشةدي أو املناطق املاملهينة بكرامة املرأة، سواء يف املدن أو البوا

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع الذي سيعزز القوانني ذات الصلة الي       
اعتمدهتا بالدان يتعلق األمر هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 
التمييز، واجمللس اإلستشاري لألسرة والطفولة وغريها من 

ة الالزمة ياملؤسسات، يندرج كذلك يف إطار تعزيز احلماية القانون
للنساء ضحااي العنف ومحايتهن. من هذا املنطلق، فإننا نشيد 
ابملستجدات األساسية الي جاء هبا، واملتمثلة أساسا يف تعريف 
العنف ضد املرأة مبختلف أشكاله وجترمي األفعال الي تشكل عنفا 
ضد املرأة وتشديد العقوابت على األفعال املوجهة ضد النساء يف 

واعتماد أحكام مسطرية وآلية جديدة يف إطار  وضعية خاصة،
التدابري اإلجرائية للتكفل ابلنساء ضحااي العنف، من خالل 
إحداث خالاي وجلن مشرتكة بني القطاعات وطنية وجهوية وحملية، 

 .تتكفل ابلنساء ضحااي العنف

لكننا نعترب أبن تفعيل أحكام هذا املشروع مرتبط أساسا          
ءات املسطرية داخل احملاكم، خاصة عندما يتعلق بتبسيط اإلجرا

األمر ابلعنف الزوجي أو األسري الذي يتم داخل فضاء مغلق، 
ويصعب فيه اإلثبات. وأنمل أن تقوم السلطة العمومية ابلتصدي 

ية الي تنتج  احلقيق للصور النمطية املهينة للنساء ومعاجلة األسباب
ل مع ربامج الي تتساهكل أشكال العنف ضد النساء مبا فيها ال

 .أشكال العنف ضدهم

 السيد الرئيس احملرتم،

اعتبارا ملا سلف ذكره نسجل يف الفريق احلركي تفاعلنا       
اإلجيايب مع هذا املشروع الذي استكملت دراسته يف إطار قراءة 
اثنية آملني أن تعمل احلكومة على إخراج النصوص التنظيمية 

وطنية، ل حىت تتمكن اخلالاي، واللجنة الاملتعلقة به يف أقرب اَلجا

واللجان اجلهوية واحمللية للتكفل ابلنساء ضحااي العنف من القيام 
مبهامهم واإلختصاصات املنصوص عليها يف هذا القانون ليجد 
طريقه إىل التطبيق والتفعيل األمثل على أرض الواقع، وسنبقى  

كل ثغراته   دكقوة رقابية حريصني على حسن تطبيقه وأجرأته ورص
ونواقصه أثناء املمارسة. وأكيد أننا سنستثمر الزمن التشريعي 
والرقايب لتقييم التطبيق وكذلك منسوب التقليص من السلوك 
العنيف جتاه املرأة يف إطار أفقي وتشاركي وذلك يف أفق وضع حد 
هنائي لكل التصرفات الي ختدش صورة املرأة املغربية وحتط من  

 .كرامتها

ويف األخري، البد أن نشيد ابلنقاش اإلجيايب للسيدات       
والسادة النواب احملرتمون داخل جلنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان، وحرصهم الشديد على إخراج هذا املشروع يف حلة حتمي 
النساء من أي عنف مبفهومه الشامل وأن تكفل بنوده مجيع 

ن كرامة لناجع لضماالضماانت لتنزيله ابلشكل الفعال وامللزم وا
وحقوق النساء املشروعة. وهبذا سنصوت ابإلجياب على هذا 

 .املشروع وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اَلن للسيدة النائبة مينة الطاليب       
 .إبسم الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة مينة الطاليب
 .صباح اخلري

 السيد الرئيس،
 الوزيرات،السيدات 

 السيد الوزير،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إننا يف الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب، وحنن نناقش اليوم       
يف قراءة اثنية مشروع القانون املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، 
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ريق نستحضر يف البداية خمتلف اجملهودات التارخيية الي قام هبا الف
ح أة املغربية سواء تعلق األمر بتمكني األم املغربية من منلصاحل املر 

جنسيتها ألطفاهلا، أو تعلق األمر إبلغاء العديد من املقتضيات 
الي مل تكن يف صاحل النساء مبجموعة القانون اجلنائي، أو أثناء 
مناقشتنا هليئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء. 

ااي املرأة، مل يكن وليد حلظة حمددة بل كان لذا فإن إهتمامنا بقض
مبدأ راسخا يف توجهاتنا القائمة على اإلميان والدفاع عن ما يتالءم 
وتصوران للمكانة الي ينبغي أن حتتلها املرأة إىل جانب الرجل 
لتحقيق التنمية الشاملة املبنية على املساواة واملناصفة ومكافحة  

امح التعاون والتضامن والتس كل أشكال التمييز ويف جو يسوده
البعيد عن كل أشكال العنف املمارسة على املرأة بسبب 

   .أو القائمة على تصور منطي لدور املرأة داخل اجملتمع جنسها

ورغم أن النقاش حول مشروع القانون هذا قد انطلق وحنن       
يف املعارضة، فإننا مل ندخر أي جهد من موقعنا أاي كان لتمكني 

أة املغربية من نص تشريعي يدعم محايتها من كل أشكال العنف املر 
الذي يقع عليها، ينضاف إىل الرتسانة القانونية يف جمال حقوق 
اإلنسان الي ما فتئت بالدان تعمل على ترسيخها يف العهد 
اجلديد. لذلك عملنا خالل كل مراحل مناقشة املشروع على 

ما ميكن أن يشكل ثغرة الدفاع عن ما حيمي املرأة وعارضنا كل 
قانونية أو مسطرية ميكن أن يتم استغالهلا لتدبري أي شكل من 

 .أشكال العنف ضد املرأة بسبب جنسها

إن الفرتة الزمنية الي استغرقتها مسطرة إخراج هذا املشروع       
إىل غاية يومنا  7194إىل حيز الوجود، رغم أهنا امتدت من سنة 

عة للوقت بل كان دليال على غرية  هذا، فإن ذلك مل يكن مضي
كل األطراف املعنية مبوضوع العنف ضد النساء ورغبتها يف إخراج 
نص متكامل يساهم بشكل فعال يف حماربة هذه الظاهرة الي  
كشفت األرقام املنشورة خبصوصها سواء من قبل املندوبية السامية 

رصد ملللتخطيط أو األرقام الواردة يف التقريرين الصادرين عن ا

عن استفحال  7191و 7197الوطين للعنف ضد النساء سني 
هذه الظاهرة. فال ميكن إذن واحلالة هذه، إال أن نكون جبانب أية 
 تدابري تشريعية حتقق ولو احلد األدىن من احلماية للنساء والفتيات

وتشكل مدخال لتوسيع احلماية وحتقيق املساواة، آملني أن نطور 
تكون يف مستوى تطلعات وتضحية املرأة من آليات احلماية ل

 .املغربية

لذا فمن املؤكد أننا سنكون إجيابيني يف تعاملنا مع مشروع       
القانون، مذكرين يف نفس الوقت ابملنطلقات املبدئية الي تتحكم 
يف موقفنا، فإذا كنا يف موقع املعارضة قد سامهنا كفريق اشرتاكي 

صيغة َلن نعترب أن النص يف البتقدمي مقرتحات دقيقة، فإننا ا
احلالية هو نقطة انطالق تتضمن استجابة ولو جزئية ملطالب احلركة 
النسائية ويتجاوب يف عموميته مع تطلعاتنا قياسا بنص مشروع 
القانون كما متت إحالته يف البداية على جملس النواب وأن األمر 

 .يف املستقبل يتطلب ضرورة جتويده ال حمالة

يفوتنا أن نذكر أبن الفريق االشرتاكي كان إىل جانب وال       
فرق أخرى يدافع على ضرورة إدخال تعريف للعنف بصفة عامة، 
وتعريف العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي واالقتصادي بصفة 
خاصة، وقد مت ذلك يف التعديل كما أننا اقرتحنا تدقيق مفهوم 

ق اقرتحنا سياالضحية واالغتصاب وممتلكات األسرة. ويف نفس ال
ودافعنا عن تشديد بعض العقوابت على أفعال العنف ضد النساء 
وحذف املقتضيات الي تشكل إهانة يف حق املرأة من القانون 
اجلنائي وتعديل بعض مقتضيات قانون املسطرة اجلنائية لتسهيل 
ولوج النساء والفتيات املعنفات إىل العدالة، وتيسري عمل مجعيات 

اتنا  يف حماربة العنف ضد النساء، وابلتايل كان ملسامه اجملتمع املدين
تعديال خالل القراءة األوىل األثر  13كفريق اشرتاكي مبا جمموعه 
 .الواضح كقوة اقرتاحية إجيابية
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 السيداتن الوزيراتن،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

ملبدئية اإن الفريق االشرتاكي أتسيسا على كل املنطلقات       
ا السابقة، والي هي إجيابية بصفة عامة واحرتاما لتعهداتنا والتزاماتن

إبجناح عمل األغلبية احلكومية، وانسجاما مع ما عربان عنه خالل 
املناقشة داخل اللجنة، فإننا سنتفاعل إجيااب مع مشروع القانون 

 .املطروح للمناقشة ونصوت لصاحله والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اَلن للسيدة النائبة فاطمة       
 .الزهراء برصات إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
ول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم يشرفين أن أتنا      

 914.94واإلشرتاكية يف إطار املناقشة العامة ملشروع قانون رقم 
املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء يف إطار قراءة اثنية. وهو مشروع 
يكتسي أمهية كبرية ابلنظر للسياق الذي أييت فيه والذي يتسم 

قوقية الي أرساها مبواصلة تنزيل املنظومة القانونية واحل
، وترصيد وتطوير للمكتسبات الي حققها املغرب. 7199دستور

وهي مناسبة نذكر فيها بنضال حزبنا، حزب التقدم واإلشرتاكية 
من أجل إقرار العدالة اإلجتماعية وترسيخ احلرايت واملساواة 
واملناصفة وقيم احلداثة عرب اإلستثمار األمثل للتجربة والفكر 

جهة يف التقائية اتمة مع تطلعات شعبنا وقواه احلية ملوا اإلنسانيني
مجيع مظاهر الفقر واهلشاشة واألمية واإلقصاء الي تعاين منها 

 .فئات واسعة يف وطننا احلبيب

 السيد الرئيس،

إن هذا املشروع جاء من أجل متكني املغرب من إطار قانوين       
انة  وض هبا وصيمعياري يعزز ويقوي محاية حقوق املرأة والنه

كرامتها وذلك بتوفري احلماية القانونية الالزمة للنساء ضحااي 
العنف عرب إدراج العديد من املقتضيات القانونية واَلليات 
املؤسساتية واملسطرية والتدابري اإلحرتازية يف القانون اجلنائي 
واملسطرة اجلنائية للتكفل ابلنساء ضحااي العنف ومواكبة إدماجهن 

عرب التوجيه واإلرشاد من أجل جتاوز آاثر العنف املمارس السلس 
عليهن وعلى أسرهن وتنسيق تدخالت مجيع الفاعلني يف امليدان 
لتحقيق محاية فعالة وشروط احتضان مالئمة للنساء ضحااي 

 .العنف

 السيد الرئيس،

 لقد سبق ملؤسستنا التشريعية يف الوالية السابقة واحلالية أن      
جمموعة من النصوص القانونية الي تروم مواصلة صادقت على 

استكمال املنظومة القانونية واحلقوقية واملؤسساتية من أجل ترسيخ 
حقوق املرأة يف اجتاه االنتصار ملبادئ املساواة واملناصفة وقيم 
احلداثة والدميقراطية، ومتكني النساء من حقوقهن كاملة من أجل 

 .يةبناء أمة عادلة ومنصفة ودميقراط

ويف هذا السياق، حنيي النقاش العمومي اهلادئ الذي واكب       
مشروع القانون إلنتاج نص قانوين يف مستوى تطلعات وانتظارات 
مجيع القوى احلية من أجل حتقيق أتطري جيد حيقق التفاعل األمثل 
بني املنظومة القيمية واملعيارية والقانونية هلذا املوضوع يف اجتاه 

ل السليم للمنظومة القانونية بعيدا عن أي تقاطب ضمان التفعي
 .حزيب أو اعتبارات سياسوية ضيقة

 السيد الرئيس، 

 السيدة الوزيرة احملرتمة،
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إن الواقع الذي نعيشه اليوم، أقل ما ميكن أن يقال عنه أنه       
واقع مؤمل وصعب على النساء والفتيات اللوايت يعانني من ضعف 

إلجتماعية، وإن اإلشكال الكبري هو أن العنف احلماية القانونية وا
ضد النساء والتمييز أصبح يتجذر ويعاد إنتاجه من خالل العنف 
اجلندري أي العنف املمارس على النساء لكوهنن نساء، وهو من 
أكثر أشكال التمييز ضد النساء انتشارا ويشكل أبشع انتهاكات 

الة يرة، نذكر حبحقوق اإلنسان وأكثرها شيوعا. وهنا السيدة الوز 
الفتاة يف الدار البيضاء يف احلافلة وكذلك حاالت أخرى يف مناطق 

 .خمتلفة يف األماكن العمومية الي اتبعناها ابستنكار كبري

السيدة الوزيرة، كذلك نذكر ابألرقام الي أوردهتا املندوبية       
السامية للتخطيط حول العنف داخل األسرة، وهنا نذكر أن 

شهرا قبل البحث  97النساء تعرضن للعنف خالل من  77%
إىل شكل على األقل واحد من أشكال العنف على النساء 
ابلفضاء الزوجي، أما ابلوسط العائلي فإن العنف املمارس على 
النساء والفتيات خلف أكثر من مليون ضحية مبعدل انتشار بلغ 

طري أت . السؤال املطروح اليوم يتعلق بقدرة القوانني على9437%
التحوالت االجتماعية من خالل التوفر على قواعد قانونية قادرة 
فعال على أتطري الواقع واالرتقاء به ليعيش اجملتمع بشكل أفضل 
ويشعر اجلميع ابحلماية واألمن القانونيني وتوفري املقومات 

 .األساسية لتفعيل هذه القوانني على أرض الواقع

ت اإليواء للنساء ضحااي كذلك من خالل توفري مؤسسا      
العنف تصون كرامة وحرمة النساء، كما جيب أن يكون للقانون 
دور بيداغوجي وتربوي يساهم بشكل كبري يف التنشئة االجتماعية 
للمواطنني واملواطنات. األخطر من ذلك السيدة الوزيرة احملرتمة، 
هو أن القانون يف بعض األحيان يكون هو مصدر ملمارسة العنف 

تمعي على النساء والفتيات ونذكر على سبيل املثال ال احلصر اجمل
التحايل على مسطرة زواج القاصرات حيث أصبح االستثناء 
قاعدة، وأصبحت هذه الظاهرة يف استفحال، وأصبحنا اليوم أمام 

اغتصاب يومي للطفولة وحنن نالحظه بشكل يومي وما خيلف 
 .ذلك من آاثر وخيمة على اجملتمع

 ئيس،السيد الر 

إن التحدي األساسي الذي يواجه تفعيل هذا القانون يتمثل       
 يف توسيع بنيات التكفل ابلنساء ضحااي العنف، ويف حزب التقدم

 :واالشرتاكية سنقدم جمموعة من املالحظات ابختصار

ضرورة الرتبية على حقوق املرأة واملساواة مع تعديل القوانني  -1   
 صف ساكنة املغرب؛الي تكرس التنمييز ضد ن

ية التطبيق الفعلي للقانون وعدم توسيع قدرة السلطة التقدير  -2   
 للقضاة؛

محاية الطفالت من خالل القضاء على ظاهرة التشغيل  -3   
 .يف البيوت وزواج القاصرات

وأخريا ال ميكننا يف حزب التقدم واالشرتاكية إال أن نرحب       
 النساء من العنف وسنوصت على هذابكل املبادرات الي حتمي 

القانون ابإلجياب إىل حني جتويده إن شاء هللا يف املستقبل، 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اَلن للسيد النائب مصطفى       
 .الشناوي

 :النائب السيد مصطفى الشناوي
 السيد الرئيس،

 السيدتني الوزيرتني،
 السيد الوزير،

 السيدان الوزيران،
ي حنن يف فيديرالية اليسار الدميقراط حتية واحرتام وبعد،      

سنصوت طبعا ضد هذا القانون، ملاذا؟، لقد قلنا من هذا املنرب 
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فرباير وكان  71عدة مرات أن األمل والقوس الذي فتحه حراك 
الكل أيمل أن يتجسد يف الدستور اجلديد قد بدأ إغالقه أي 

، واستمر ذلك إىل أن 7199ة بعد إصدار دستور القوس مباشر 
أغلق القوس متاما بعد إهناء حكومة السيد بنكريان. وعالقة 
ابملوضوع الذي حنن بصدده، أي العنف ضد النساء، جتسد هذا 

يز الرتاجع يف القانون املتعلق هبيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمي
قانون واليوم مع هذا ال والقانون املتعلق مبجلس األسرة والطفولة

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء حيث مت االلتفاف على 
انتظارات النساء واجملتمع برمته، وأفرغت القوانني مع األسف من 

 .حمتواها

إن من كانوا يشتكون ابألمس القريب من التحكم هم اَلن       
بصدد فرض حتكم من نوع جديد، حتكم يفرض رؤية حمافظة جدا 
ومتخلفة عن العصر، نعم إنكم متارسون التحكم بعدم اعتبار 
اقرتاحات ومطالب اجملتمع املدين واحلركة النسائية واحلقوقية الي 

ومة كان من واجبكم كحك  تناضل يف امليدان وتقوم ابملهام الي
القيام هبا، نعم تتحكمون بعدم األخذ بعني االعتبار الرأي الغين 
والواضح للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، تتحكمون بعدم 
املالءمة مع املواثيق الدولية الي صادق عليها املغرب وتوصيات 
ومالحظات املندوبية السامية حلقوق اإلنسان التابعة لألمم 

يتحكمون بعدم األخذ بعني االعتبار ملضمون اخلطاابت  املتحدة،
رغم نواقصه وبياضاته.  7199الرمسية وعدم اعتماد روح دستور 

إنكم  الضعيف؟فعلى ماذا اعتمدمت لصياغة هذا النص القانوين 
ستقومون مع األسف من خالل هذا القانون بتكريس العنف ضد 

م احملافظة م برؤيتكالنساء، وتكريس واقع النساء البئيس، والتحك
يف مصري النساء ومبدأ املساواة، لذا سنصوت ضد ألننا 

 .منسجمون مع مبادئنا

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد النائب،

منر اَلن سيدايت ساديت الزميالت والزمالء إىل عملية التصويت 
 للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2املادة  بعرض

 ؛611 املوافقـــون: 
 ؛74 املعارضون:
 .ال أحد املمتنعـــون:

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  7املادة  أعرض
 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 5 املادة أعرض

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8املادة  أعرض

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61 املادة أعرض

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 66 املادة أعرض

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
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 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61 املادة أعرض
 ؛611املوافقـــون : 
 ؛74املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 65 املادة أعرض

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛51املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
 .ال خاص غري شوية دايل الثبات يف اجللوس قدر اإلمكان، شكرا 

 كما صادقت عليه الباب اخلامس املضاف أعرض للتصويت
  : اللجنة

 ؛611املوافقـــون : 
 ؛51املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد
  : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 68املادة  أعرض
 ؛611ـون : املوافقــ

 ؛51املعارضون : 
 .املمتنعـــون : ال أحد

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
 : اللجنة

 ؛618املوافقـــون : 
 ؛55املعارضون : 

 .املمتنعـــون : ال أحد

يتعلق  611361صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .همبحاربة العنف ضد النساء يف قراءة اثنية ل

 شكرا السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

السيدات والسادة، يقوم بزايرة عمل لبالدان وفد عن اجلمعية       
الربملانية لإلحتاد من أجل املتوسط، امسحوا يل هبذه املناسبة أن 

 .أرحب هبم

 

يتعلق بتنظيم مهنة  99.91منر اَلن إىل مشروع قانون رقم       
الكلمة للسيدة الوزيرة. شوية اإلنصات من وكيل األسفار، 

فضلكم. أان الحظت هذا الصباح أبن ليس هناك إنصات عندما 
 .تتكلم النائبة، تفضلي، تفضلي السيدة الوزيرة

كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل  السيدة ملياء بوطالب،
اجلوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي املكلفة 

 :ابلسياحة
 شكرا،

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

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين ويشرفين أن أحضر أمام جملسكم املوقر لتقدمي       
ة ناملتعلق بتنظيم مه 99.91اخلطوط العريضة ملشروع القانون رقم 

وكيل األسفار كما وافقت عليه جلنة القطاعات اإلنتاجية، وأنتهز 
هذه الفرصة ألتقدم إليكم، السيد الرئيس احملرتم، ومن خاللكم 
إىل كافة أعضاء اجمللس املوقر ابلشكر اجلزيل على األمهية الي ما 

ب فتئتم تولوهنا للقطاع السياحي ابعتباره قطاعا إسرتاتيجيا يلع
مية يف النسيج اإلقتصادي الوطين ويف الدفع بعجلة التندورا رايداي 

احمللية املنشودة. كما أود التأكيد على أن هذا املشروع يندرج يف 
" الي جعلت من تعزيز الرتسانة القانونية 7171إطار تنزيل "رؤية 
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إحدى أولوايهتا ملواكبة ومصاحبة اإلصالحات الي يعرفها 
 .القطاع

ن قطاع توزيع األسفار خيضع إىل حتوالت وكما تعلمون، فإ      
متعددة، ومع تزايد عدد السياح وتطور عادات استهالك وشراء 
األسفار وظهور فاعلني جدد وتطور السياحة اإللكرتونية 
واستخدام على حنو متزايد لتقنيات التواصل اجلديدة والي تشكل  
 كلها توجهات نوعية أصبحت قنوات التوزيع التقليدي متجاوزة

وغري قادرة على مسايرة هذه التحوالت وتفرض على هذا القطاع 
 .اعتماد خطة عمل جديدة

 99.91يف هذا اإلطار، متت بلورة مشروع القانون رقم       
املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار، ومت تقدميه أمام جلنة القطاعات 
اإلنتاجية مبجلسكم املوقر، حيث صادقت عليه ابإلمجاع بعد ما 

 اعتماد صيغة توافقية بشأنه. وسيمكن هذا املشروع من التوفر مت
على نظام توزيع شامل وسلس ومرن وآمن يتيح مشاركة مجيع 
الفاعلني السياحيني كبارا وصغارا، كما سيسمح ابلتكيف مع 
أمناط اإلستهالك اجلديدة واألسواق اجلديدة والفاعلني اجلدد، 

ه ثقة ح من خالل إعطائوسيساهم يف تقدمي جتربة نوعية للسائ
 .اتمة يف املنتوج الذي خيتاره

ولتحقيق هذا اهلدف، مت اعتماد مجلة من اإلصالحات       
 :تشمل ما يلي

وضع نظام للتدرج رخص وكالء األسفار وفقا لنوع  -      
 النشاط واملسؤولية؛

 إدماج إجراءات البيع عرب اإلنرتنيت وعن بعد؛ -      
 الولوج ملهنة وكيل األسفار؛ حتسني شروط -      
 حتسني شروط تدبري نشاط وكيل األسفار؛ -      
 .واملالءمة مع القوانني املؤثرة على نشاط وكيل األسفار -      

 

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املتعلق بتنظيم مهنة  99.91للتذكري فإن مشروع قانون رقم       
 :مادة ويشمل 47أبواب و 2األسفار يتكون من وكيل 

 الباب األول : أحكام عامة؛ -
الباب الثاين : تسليم رخصة وكيل األسفار والتصريح  -

 أبنشطة وكيل األسفار؛
 الباب الثالث : شروط استغالل رخص وكيل األسفار؛ -
 الباب الرابع : واجبات وكيل األسفار؛ -
 الباب اخلامس : نظام التمثيل؛ -
 الباب السادس : العقوابت؛ -
 .والباب السابع: أحكام انتقالية وختامية -

تلكم كانت السيد الرئيس احملرتم، السيدات والسادة النواب       
احملرتمون، أهم مضامني مشروع القانون املعروض على أنظاركم، 
آملة أن حيظى مبوافقة جملسكم املوقر. وفقنا هللا ملا فيه خري الوطن 
واملواطنني حتت القيادة الرشيدة لصاحب اجلاللة. والسالم عليكم 

 .ورمحة هللا وبركاته
 :السيد الرئيس

شكرا، شكرا للسيدة الوزيرة. تقرير اللجنة حول مشروع       
النص مت توزيعه فأفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد النائب 

 .مجال املسعودي إبسم األغلبية
 :ل املسعوديالنائب السيد مجا

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

ية بداية، يشرفين ابسم فرق األغلبية واجملموعة النيابية لألغلب      
 99.91أن ألقي هذه املداخلة يف مناقشة مشروع قانون رقم 

ملناسبة  هذه االذي يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار. وأغتنم 
كذلك لتقدمي الشكر للسيد رئيس جلنة القطاعات اإلنتاجية وكل 
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أعضاء اللجنة، وحىت السادة والسيدات النواب خارج اللجنة 
الذين شاركوا يف إغناء مناقشة هاد املشروع يف جو من التوافق 
واملسؤولية، كذلك أشكر السيدة الوزيرة على هاد املشروع قانون 

لقطاع حيوي، وكذلك الفصاحة ابللغة العربية الذي يهم واحد ا
الي قدمتيها فهاد.. ألنه وعدتنا أبنه غتطور األمور أكثر فهنيئا 
لنا، الذي يهم قطاع حيوي يشكل أحد الروافد األساسية يف 
اإلقتصاد الوطين، وبطبيعة احلال له أثر كبري على شرحية واسعة 

ه لسياحي حبكم أنومهمة من اجملتمع املغريب أال وهو القطاع ا
يف  % 7من الناتج الداخلي اخلام وكذلك  % 99يشكل 

املسامهة من التشغيل يف اإلقتصاد الوطين، وال ننسى املداخيل الي 
مليار درهم كمداخيل من العملة  11قد تصل إىل تتجاوز 

 .الصعبة
مما الشك فيه، السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،       

الوزيرة، أن هاد القانون أييت يف سياق وظرف مهم جدا السيدة 
أساسي ابلنسبة لينا فهاد القطاع هذا، خصوصا نستحضر 
التحوالت الكبرية واملتعددة وكذلك التوجهات النوعية الي يعرفها 
القطاع السياحي ابلعامل وليس ابملغرب فقط، من يعين طلب 

ذلك ي مث كسياحي مهم، من كذلك تطوير يف املنتوج السياح
التغري وتطور العادات دايل اإلستهالك وشراء األسفار وكذلك 
بروز وهذا هو اللي أساسي جدا وهو بروز طرق جديدة لتداول 
العروض السياحية سواء على املستوى العاملي أو حىت على الوطين 
وظهور فاعلني جدد. وكذلك وهذا من األسباب الرئيسية، وهو 

دام ونية الي يعرفها اَلن املغرب، استخظهور هاد السياحة اإللكرت 
متزايد لتقنيات تواصل جديدة، فأعتقد هاد املشروع قانون أييت 
يف ظرف مهم جدا، ونتمىن أن يعين حيقق األهداف املتوخاة يف 

 .7171إطار الرؤية السياحية دايل 
      

 

ولكن السيدة الوزيرة، بغينا أنكدو على واحد األمر فيما       
اد القانون، ألنه فعال سيطور وسيحسن من العرض خيص ه

يرفع من عدد  السياحي دايل املغرب، ولكن خاصو كذلك
السياح. احنا السيدة الوزيرة، نشوفو اسبانيا وفرنسا، أكثر من 

مليون سائح بغينا هاذ  99، 91 مليون سائح، املغرب اَلن 11
ة احلال عالقانون من األهداف دايلو هو هاذ النسبة ترتفع، بطبي

البد من إجراءات أخرى يعين موازية ألن ما ميكنش نتكلمو على 
تقوية السياحة من خالل مشروع قانون فقط، ولكن إبجراءات 
مواكبة ومصاحبة. القضية دايل اإلحرتافية واملهنية السيدة الوزيرة، 
القضية دايل الطاقة االستيعابية مازال عندان واحد الطاقة استيعابية 

ور أكرب، وكذلك جودة اخلدمات السياحية، ما ميكنش خاصها تط
نرفعو من عدد السياح واجلودة فعال هناك تطور وهناك جمهود 
جبار وابملناسبة كنشكروكم السيدة الوزيرة، بعد القدوم دايلكم 
على اجملهودات كلها اللي بذلتوها فهاد اإلطار، واَلن غاديني يف 

 قفو على هاذ اخلدماتاإلجتاه الصحيح، ولكن ضروري أنكم تو 
السياحية، كذلك توافر دايل اإلنفتاح دايل البالد دايلنا اجلوي 
على اخلارج يف الرحالت السياحية إىل غري ذلك، والبد، البد من 
ترويج وتوافر الربامج الرتوجيية والتسويقية، راه ما كنروجوش أو ما  

ابش  وكنسوقوش املنتوج السياحي املغريب ابلشكل املناسب، نتمنا
منشيو فهاد اإلجتاه ابش فعال، هذا يف ما خيص اإلجراءات اللي 

 .ميكن أنتما كوزارة
كذلك منشيو إلجراءات أخرى، وهنا كنمشي للهيئات       

املنتخبة، اجملالس اجلهوية خاصها تكون حاضرة بقوة يف.. ألن 
 %11هي اللي كتشمل مدن سياحية كبرية، وابملناسبة عندان 

أكادير ومراكش يف السياحة، إذن ما ميكنش  تستحوذ عليها
تقامسوها مدن كفاس، كمكناس كطنجة إىل غري ذلك،  31%

فأعتقد هذا من األمور الي جيب التصحيح. اجملالس اجلهوية 
السياحية السيدة الوزيرة، خاص التفعيل دايهلا والتقوية دايهلا سواء 
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ما يتعلق  كلعلى مستوى املوارد البشرية، سواء على مستوى دايل  
كيما قلتو السيدة الوزيرة، هاذ القانون جا..  .ابإلجراءات املواكبة

احنا خالصة البد من تنزيل القانون وفق نصوص تنظيمية تراعي 
التخوفات املهنية، خاصنا نستحضرو أبن املهين وأنتما راكم درتو 
معهم لقاءات، وكان هناك ختوفات، طبيعي وعادي أهنم يتخوفو، 

ناكم تضمنو هلم عن طريق هاذ القانون أبن التنزيل دايلو ولكن بغي
غادي يكون وفق نصوص تنظيمية مالئمة ومناسبة، وشكرا 

 .السيدة الوزيرة، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، ابسم فريق األصالة واملعاصرة الكلمة       
 .للسيد النائب هشام اهلرامي

 :اهلراميالنائب السيد هشام 
 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة املعاصرة يف       
املتعلق بتنظيم مهنة وكيل  99.91إطار مناقشة القانون رقم 

األسفار، والذي يهدف إىل هيكلة توزيع األسفار واملهنة بصفة 
عامة، يف انسجام مع التوجيهات الوطنية والعاملية الي الشك أهنا 

دير طرق جديدة للتوزيع. واجلتعرف تنافسا كبريا حنو تطوير 
ابلذكر، أن التزايد املضطرد لعدد السياح وكذا تطور عادات 
استهالك وشراء تذاكر السفر، انهيك عن ظهور فاعلني جدد 
وتطور السياحة اإللكرتونية، إضافة إىل اإلقبال واإلستخدام املتزايد 
لتقنيات التواصل اجلديدة، فإنه ابت من املفروض سن ووضع 

د جديدة تتيح إلمكانية التوفر على نظام توزيع شامل وسلس قواع
ومرن وآمن. واملعلوم أن الرهان معقود على إصالح توزيع مهنة 
 وكيل أسفار سيما أنه انبثق من مقاربة تشاركية مع املهنيني املعنيني

بعد وضع نظام لتدرج رخص وكالء األسفار على مستويني وفقا 
ة من طبيعة العمليات واخلدمات املقدملدرجة التبعات واملسؤولية و 

 .طرف وكيل األسفار

كما سيمكن هذا القانون من حتسني شروط الولوج إىل       
مهنة وكيل األسفار من خالل سن إجراءات تعد بفتح اجملاالت 
أمام كفاءات جديدة ابت من الضروري االعتماد عليها يف حالة 

الذي  وضمان مستقبلهاما إذا كنا نتطلع فعال إىل جتديد املهنة 
يفرض من دون شك مواجهة جمموعة من التحدايت الكربى 
السيما تلك النامجة عن الطفرة الي يعرفها االقتصاد الرقمي مبا 
يفضي إىل حتسني شروط نشاط وكيل األسفار لتمكني وكاالء 
األسفار من العمل وتطوير نشاط مربح مبجرد حصوهلم على 

ماد على الوكالء الدوليني للنقل الرخصة، السيما طلب االعت
اجلوي مع تسهيل ولوج املهنة لوكالء األسفار الراغبني يف 
التخصص يف السياحة الداخلية. كما أنه من شأن هذا املشروع 
خلق نوع من االنسجام مع بقية القوانني ذات الصلة بنشاط وكالء 

 .ةيأسفار من قبل قانون محاية املستهلك وقانون التجارة اإلكرتون

ولعله من انفلة القول أن ارتباط العوملة ابلثروة املعلوماتية       
والتكنولوجية قد جعل من العامل قرية صغرية الشيء الذي سهل 
انسيابية حركة األفراد حيث انعكس هذا التحول إىل قطاع التوزيع 
السياحي بسبب استعمال وسائل التواصل احلديثة، مما أفرز 

ل العروض السياحية وتطور سلوك الفئات مسالكا جديدة لتداو 
ق املستهدفة مبا يؤثر على توزيع وتنويع املنتوجات السياحية يف أف

التخلي عن الوساطة، وكذا العمل على تقليص احلواجز ما بني 
املزودين واملتدخلني األمر الذي يفرض على بالدان مواكبة هذه 

" الي جتعل 7171التغريات والتطورات إلجناح اسرتاتيجية "رؤية 
من السياحة أحد الدعائم الرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .والثقافية ابملغرب اعتبارا ملا يزخر به من مؤهالت تراثية تليدة
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غري أنه السيد الرئيس، وابلرغم من اجملهودات املبذولة على       
بئة عصعيد هذا القطاع فإن هذا األخري ما يزال حباجة ماسة إىل ت

 وتكثيف اجلهود احلثيثة الي بوسعها إقامة نوع من التوازن اإلجيايب
الذي يكون يف صاحل الدولة والفاعلني املعنيني معا، وذلك عرب 
 جتويد الرتسانة القانونية ذات الصلة مبا يساهم يف التأثري اإلجيايب

على نشاط وكالء أسفار ويضفي دينامية أكرب على أعماهلم 
مزاولة نشاطهم يف إطار نظام حمكم يستهدف ضبط وحتديد جمال 

وحتسني شروط تدبري وكاالء األسفار. ويف هذا السياق السيد 
الرئيس، نتساءل على هل استجاب هذا املشروع القانون حقا 
لتطلعات وطموحات وانشغاالت املهنيني مبا خيدم حتديث طرق 

 فار؟سالتوزيع واالستقطاب واحلد من معاانة أرابب وكاالت األ

إن فريق األصالة واملعاصرة تعامل إبجيابية مع مشروع القانون       
املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار ابلنظر إىل أمهيته  99.91

ن البالغة يف تطوير القطاع السياحي وتوفري نظام لتوزيع أسفار يكو 
شامال ومران وآمنا وسلسا يضمن مشاركة كبار وصغار الفاعلني 

رعة  توزيع األسفار السياحية ويتكيف بسهولة وساملتخصصني يف
مع التوجهات االستهالكية واألسواق والفاعلني اجلدد، كما مينح 
الثقة يف املنتوج املراد تسويقه فضال عن محاية القطاع من مظاهر 
التسيب والفوضى الي ميكن أن تعرتيه. وأتسيسا على ما سبق، 

ع وت على هذا املشرو فإننا يف فريق األصالة واملعاصرة سنص
 .القانون ابملوافقة، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب حممد احلافظ       

 .ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية
 :النائب السيد حممد احلافظ 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
يسعدين أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية       

يف إطار مناقشة مشروع القانون املتعلق بتنظيم مهنة وكيل 
األسفار، حيث لإلدالء ببعض املالحظات واالقرتاحات الي 

 حتسني مضامينه ملا فيه خدمة مهنيةتستهدف إغناء املشروع و 
وكيل األسفار وتطويرها وجتويد خدماهتا حىت تكون يف مستوى 
االرتقاء ابلقطاع. يف البداية البد أن أتقدم ابملالحظات التالية: 

املتعلق ابلنظام  49.11أمل يكن من املفروض تغيري وتتميم القانون 
دام األمر  ما 9112األساسي لوكاالت األسفار الذي صدر يف 

يتعلق مبهنة وكاالت األسفار بدل وضع مشروع قانون جديد 
يتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار، مع العلم أن املقصود يف هذا 
اإلطار القانوين هو وكاالت األسفار كمهنة من املهن احلرة 
املطلوب تنظيمها؟ هل متت استشارة املهنيني أثناء إعداد هذا 

املقاربة التشاركية كمبدأ دستوري ما دام املشروع يف إطار إعمال 
األمر يتعلق بتنظيم مهنة حرة جيب أن يكون للمعنيني ابألمر 
احلضور الوازن وكلمة الفصل حىت جيد هذا اإلطار القانوين طريقه 
الصحيح والتطبيق على أرض الواقع يف ظل دولة ليربالية تضمن 

دى أثناء ن من األجللمواطنني حرية املبادرة والتنافس احلر؟ أمل يك
صياغة هذا املشروع اعتماد املقاربة الشمولية أببعادها اإلقتصادية 
واإلجتماعية والتنموية بدل املقاربة التنظيمية وحدها ما دام األمر 
يتعلق بقطاع ميكن أن يشكل رافعة أساسية للتنمية البشرية نظرا 

 الرتباطه الوثيق بعدة قطاعات اقتصادية؟
 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية نعترب أن هذا       

املشروع خطوة أوىل حنو تنظيم هذا القطاع وأتهيله على أساس 
أن تويل احلكومة اإلهتمام الالئق به يف تدبري السياسات العمومية 
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معها  وبرامج حمددة ويصبح انطالقا من إسرتاتيجية واضحة املعامل
هذا القطاع قاطرة للتنمية االقتصادية واإلجتماعية، خطوة إجيابية 
حنو حتصني هذه املهنة ومحايتها من شىت أنواع النصب واالحتيال 
الي يتعرض هلا املواطنون كما حصل أكثر من مرة ابلنسبة لطاليب 

فة ياحلج والعمرة الذين يذهبون ضحية وكاالت األسفار املز 
واملغشوشة والي تسيء للقطاع يف غياب أي مراقبة من طرف 
اجلهات الوصية، خطوة أيضا إجيابية لقطع الطريق أمام كل من 
يريد أن جيعل من هذا القطاع حقال القتصاد الريع واإلثراء غري 
املشروع ما دامت مزاولة املهنة ختضع للرخص الي تظل فيها 

استغالل يف استعمال السلطة و  السلطة التقديرية وسيلة للتعسف
النفوذ، يف غياب معايري موضوعية حمددة بدقة خاصة عندما يتعلق 
األمر برخصة من صنفني "أ"و"ب" األمر الذي يطرح إشكالية 
املقاييس املعتمدة يف هذا التصنيف وكذا حتديد املسؤولية على 

 ةمستوى املعامالت بني الصنفني يف إطار ربط املسؤولية ابحملاسب
وخاصة عندما تسند للنصوص التنظيمية حتديد كيفية التطبيق 
واملمارسة يف الوقت الذي يبقى يف إعداد هذه النصوص التنظيمية 
من اختصاص احلكومة الي يرجع هلا وحدها التشريع يف هذا اجملال 
دون اللجوء إىل السلطة التشريعية ويف غياب املعنيني ابألمر، مع 

لنصوص التنظيمية يطرح إشكالية حقيقة العلم أن إخراج هذه ا
عندما تطول املدة الزمنية أكثر من الالزم يف الوقت الذي جاء 
املشروع أبربع نصوص تنظيمية على األقل جيب إخراجها إىل حيز 

 .الوجود قبل الشروع يف تنفيذ هذا القانون

ومع ذلك، فقد تعامل الفريق االستقاليل إبجيابية مع هذا       
املشروع مادام يستهدف تنظيم مهنة وكالة األسفار وما دام يروم 
إخراج هذه املهنة من الظلمات إىل النور وسد الفراغ التشريعي 
الذي عانت منه هذه املهنة ألمد طويل يف أفق إصالح هذا القطاع 

ل وكولة ألهل املهنة اجلديرين بكوأتهيله على ضوء املمارسة امل
مسؤولية للرفع من مستوى مهنتهم االخنراط يف إجناح السياسات 

العمومية املرتبطة هبذا اجملال انطالقا من إسرتاتيجيات حكومية 
واضحة املعامل وبرامج حمددة تضمن للقطاع قوته ومناعته وجناعته 

 .وبيف ممارسة األنشطة املوكولة إليه على الوجه املطل

وأختم تدخلي هذا بضرورة اخنراط وكاالت األسفار كشريك       
 وفاعل أساسي يف ترويج وجتويد املنتوج السياحي يف بلدان وضرورة

اإلخنراط يف الرتويج للقيم املغاربية الضاربة جذورها يف أعماق 
التاريخ وهي قيم الكرم والتسامح والتعايش والتواصل واإلنفتاح 

نا ئح ال جيب أن أييت إلينا للتعرف على ثقافتعلى اَلخر، فالسا
املادية ولكن كذلك للتعرف على ثقافتنا الرمزية الالمادية وهي  

 .كلها تنهل من هذه القيم الرمزية. وشكرا

 :السيد الرئيس
 شكرا، شكرا للسيد النائب،

عنوان مشروع  منر اَلن إىل عملية التصويت بعرض
 اإلمجاع؛ : للجنةللتصويت كما صادقت عليه ا القانون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة املادة األوىل أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  1املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7املادة  أعرض
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 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 5املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61املادة  أعرض
 ؛222قـــون : املواف

 املعارضون : ال أحد؛
 .2املمتنعـــون : 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 66املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 62املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2:  املمتنعـــون
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 67املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للجنةللتصويت كما صادقت عليها ا 65املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 61املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 64املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 68املادة  أعرض
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 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 69املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  21املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 26املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 22املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 ضون : ال أحد؛املعار 

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 27املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 25املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 21املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 24املادة  أعرض

 ؛222: املوافقـــون 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 28املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 29املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  عرضأ

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 16املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 12املادة  أعرض
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 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 17املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 15املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 ؛222املوافقـــون : 
 املعارضون : ال أحد؛

 .2املمتنعـــون : 
صويت كما صادقت عليه أعرض مشروع القانون برمته للت

 :اللجنة
 ؛222املوافقـــون : 

 املعارضون : ال أحد؛
 .2املمتنعـــون : 

يتعلق  66361صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .بتنظيم مهنة وكيل األسفار

      

بنسخ القانون رقم  77.92منر اَلن إىل مشروع قانون رقم       
صربات الصالحية ابملصربات وشبه املاملتعلق إبثبات مدة  92.22

واملشروابت املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان أو احليوان، 
 .الكلمة للسيد الوزير
كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد  السيد محو اوحلي،

البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية 
 :القروية واملياه والغاابت

 الرئيس احملرتم،السيد 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 77.92يسعدين أن أقدم جمللسكم املوقر مشروع قانون رقم       
املتعلق إبثبات الصالحية ابملصربات  92.22بنسخ القانون رقم 

وشبه املصربات واملشروابت املعلبة املخصصة الستهالك اإلنسان 
ن  هذا املشروع ال أبس مأو احليواانت، وقبل اخلوض يف مضامني

التذكري أن صحة وسالمة املستهلكني تظل إحدى أولوايت عمل 
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت، 
وأن هذا املشروع إمنا يندرج يف إطار قانون يستهدف حتيني 

ة ياملقتضيات التشريعية املرتبطة ابلسالمة الصحية للمنتجات الغذائ
الي أصبحت إحدى أهم ركائز محاية صحة وسالمة املواطنني. 
ويدخل هذا املشروع يف إطار حتيني الرتسانة القانونية املتعلقة 
ابملراقبة الصحية وسالمة املنتجات الغذائية ومالءمتها مع 

 النصوص األوروبية ومع مدونة الدستور الغذائي العاملي
(Codex Alimentarius)ا املشروع يف ، كما يقرتح هذ

 ...إطار الوفاء بتعهدات اململكة املغربية يف إطار

 :السيد الرئيس

 ...السادة النواب، السيدات والسادة النواب      
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كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد  السيد محو اوحلي،
البحري والتنمية القروية واملياه والغاابت املكلف ابلتنمية 

 :القروية واملياه والغاابت

 la االحتاد األورويب وضرورة التقارب التشريعي...      
convergence réglementaire  مع هذه اجملموعة

. اإلقتصادية نظرا للمستوى املرتفع للتبادل التجاري بني الطرفني
 7194فالقانون األورويب اجلديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 

هلك ال ينص وإخبار املست l'étiquetage واملتعلق ابلعنونة
على ضرورة وضع اتريخ اإلنتاج على العنونة، ذلك أن اإلشارة إىل 
هذا التاريخ ال توفر أي معلومات صحية حول املنتجات الغذائية، 
ويبقى اتريخ الصالحية هو التاريخ األهم ابلنسبة للمستهلك 
والذي يظل التنصيص عليه إجباراي تنفيذا للمرسوم رقم 

ونة يد الشروط والكيفيات اخلاصة بعناملتعلق بتحد 7.97.421
املنتجات الغذائية، يعين كل منتوج غذائي تيكون مصاحب 

وج اللي فيه الرتكيبة اللي متواجدة يف املنت l'étiquetage بواحد
الغذائي وكذلك املواد املضافة للمادة األساسية، املادة اخلام، 

دة موكذلك اترخيني: اتريخ اإلنتاج، والتاريخ اللي تيحدد 
االستهالك، فبالتايل هداك التاريخ دايل اإلنتاج ما عندو أي 
صالحية فباش يكون واحد التوافق مع التشريعات الدولية وال 
سيما مع دول اللي املغرب عندها عالقات وطيدة فيما خيص 

 .التبادل التجاري فيحذف اتريخ اإلنتاج

ركائنا شإننا نتوخى من هذا املشروع تسهيل املبادالت مع       
من ابقي الدول من خالل رفع اإلكراهات التشريعية املرتبطة 

قا بكيفية عنونة املنتجات، فاملنتجات املغربية املصدرة ستكون مسب
مستوفاة لشروط العنونة الي حتددها قوانني الدول املستوردة. هذا 
والبد من التأكيد، السيد الرئيس، على أن السالمة الصحية 

ونصوصه  72.12ية ختضع ألحكام القانون رقم للمنتجات الغذائ
لبيع لالتطبيقية الي ستشمل كل املراحل من اإلنتاج إىل العرض 

والتصدير، مرورا ابملناولة والتحويل والتلفيف والتوضيب والنقل 
واخلزن والتوزيع. ويف اخلتام، امسحوا يل السيد الرئيس احملرتم، 

إىل  أتقدم بشكري اخلالص السيدات والسادة النواب احملرتمني، أن
جلنة القطاعات اإلنتاجية رئيسا وأعضاء على تفهمهم وجتاوهبم 

 .مع هذا املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

 شكرا السيد الوزير،

منر إىل عملية التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع 
  .القانون : اإلمجاع

 24.92مة للسيد الوزير لتقدمي مشروع قانون رقم الكل      
املتعلق بتحديد شروط ومساطر  39.91بتغيري القانون رقم 

 .االستفادة من صندوق التكافل العائلي، لكم الكلمة السيد الوزير

الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة  السيد مصطفى اخللفي،
طق الرمسي النااملكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين 

 :إبسم احلكومة، نيابة عن السيد وزير العدل
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نيابة عن السيد وزير العدل الذي التحق بنا يف الصباح،       
لكن كان هنالك طارئ اضطره للمغادرة، أتشرف أبن أقدم 

الذي  39.91القاضي بتغيري القانون رقم  24.92مشروع قانون 
يهم حتديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل 

 على العائلي. يهم هذا املشروع مواكبة اإلجراء الذي اعتمد
والذي جاء على إثر تعليمات  7192مستوى قانون املالية لسنة 

ملكية سامية من أجل إدراج األمهات املعوزات ضمن املستفيدين 
من صندوق التكافل العائلي. لقد جاء هذا الصندوق على 
مستوى اإلحداث تنفيذا للتعليمات امللكية السامية الي تضمنها 
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السنة  ه هللا وأيده، مبناسبة افتتاحخطاابن هامان جلاللة امللك نصر 
، مث خطاب افتتاح الدورة 7114يناير  71القضائية أبكادير يوم 

األوىل من السنة الثانية من الوالية التشريعية السابعة للربملان يوم 
 .7114أكتوبر  91

 :أييت هذا القانون إلدراج جمموعة من التعديالت اهلامة      

دائرة املستفيدين من هذا الصندوق، ابإلضافة  توسيع-أوال      
للمطلقات مستحقي النفقة من األوالد بعد احنالل ميثاق الزوجية، 
يضاف كل من مستحقي النفقة من األوالد خالل قيام عقد 
الزوجية بعد ثبوت عوز األم، هذا واحد التغيري هام وكبري، اثنيا 

ة من تحقي النفقمستحقي النفقة من األوالد بعد وفاة األم، مس
األطفال املكفولني مث الزوجة املعوزة املستحقة للنفقة، إذن هذا 
واحد اإلجراء اجتماعي هام يوسع املستفيدين من الصندوق 

 ليشمل فئات إجتماعية أخرى؛

هاذ القانون بصفة هنائية وضعية األم املعوزة  حسم-اثنيا      
ن املطبق، حاليا نو املطلقة الي تثري وضعيتها نقاش عميق يف القا

يتعلق مبدى أحقيتها اإلستفادة من خمصصات الصندوق أصالة 
عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها. إذن كاين االستفادة دايل األم 

 املعوزة وابلتايل هذا إصالح جد هام؛

ولوج األطفال للعدالة القتضاء حقوقهم، حبيث  تعزيز-اثلثا      
ة للقضاء مباشر  ميشيو-شرعيئب ان-األبناء اللي ما عندمهش ويل 

 بصفة شخصية بعد إذن السيد رئيس احلكومة؛

تبسيط اإلجراءات اخلاصة ابإلستفادة من خمصصات  -رابعا       
الصندوق، حاليا املشروع اجلديد ينص على إمكانية أخرى من 
غري اإلمكانيات السابقة اللي كانت حاليا واللي هي خاص 
الواحد ميشي للمحكمة اللي وقع فيها الطالق أو اللي كان فيها 

وهذا  ملستفيد،الزواج، اَلن أيضا دائرة نفوذ موطن أو حمل إقامة ا
هام ألن بعض املرات تتوقع احلاالت دايل الطالق األم على 

األبناء دايهلا كريجعو لألسرة دايهلم يف مدينة أخرى فما ميكنليهاش 
ترجع للمدينة األصل، أيضا تعزيز آليات محاية الصندوق وأمواله 
من التحايل أو الغش مث إجراءات أخرى هتم حتصيل التسبيقات 

جاع املخصصات حبيث أهنا تسند إىل كتابة ضبط ومهمة اسرت 
احملكمة بدال من اهليئة املكلفة بتدبري عمليات الصندوق الي هي 

 .صندوق اإليداع والتدبري

هبذه املناسبة، أتوجه ابلشكر نيابة عن السيد وزير العدل       
ألعضاء اللجنة من األغلبية واملعارضة ابإلضافة لإلخوان يف الفريق 

اليل على التعاون الذي أمثر اعتماد هذا النص يف وقت.. اإلستق
ابستعجال ابعتبار أثره اإلجتماعي والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا السيد الوزير، بدون شك التقرير قد مت توزيعه. فأفتح       
 ابب املناقشة، السيد الرئيس.. السيد الرئيس، السادة النواب،

السيد الوزير احملرتم، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيدة 
 .النائبة سعاد زخنيين إبسم فريق العدالة والتنمية

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 مني،السادة والسيدات النواب احملرت 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية حول       
املتعلق  39.91بتغيري القانون رقم  24.92مشروع قانون رقم 

بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي. 
بداية ال يفوتين التذكري ابلتوجهات امللكية السامية الرامية إىل 

ن رأة والطفل وإىل األسرة املغربية ما يليق هبا ماإلهتمام بشؤون امل



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

27 

رعاية وما يلزمها من عناية أتكيدا على ضرورة اإلسراع إبحداث 
صندوق التكافل العائلي، كما أنه من ابب اإلنصاف فإن لفريق 
العدالة والتنمية عالقة وطيدة مبشروع إنشاء هذا الصندوق من 

يقضي  7191نة خالل تقدمه بتعديل يف قانون املالية لس
إبحداث صندوق خصوصي للخزينة يسمى صندوق التكافل 
العائلي، وهو الذي شكل األساس القانوين إلحداث هذا 
الصندوق. كما جاء جتسيدا لسياسة احلكومة لدعم القطاع 
اإلجتماعي والعناية اخلاصة الي توليها لدعم الفئات اهلشة واملعوزة 

الت. إن املرونة الي خاصة منهم األطفال واألمهات املهم
يستلزمها التعاون مع النصوص القانونية ليست خاصية وإمنا 
أصبحت ضرورة ملحة تستوعب التغيريات اجملتمعية الي يفرضها 
منسوب الوعي الذي ارتفع لدى املواطن يف التعامل مع قضاايه 
اجملتمعية فكان هذا القانون نتاج مطالبات عدة فعاليات جمتمعية 

إن صندوق التكافل العائلي  .ون املرأة واألسرة والطفلمهتمة بشؤ 
جاء يف إطار مشروع جمتمعي يهدف إىل حتقيق اإلستقرار 
اإلجتماعي عرب إزالة العراقيل املادية واالجتماعية الي تعرتض 

 .احلياة اليومية لألسر املعوزة من أمهها مسألة نفقة املطلقة وأبنائها

السيد الوزير، إن من أهم اإلشكاالت الي تعاين من األمهات       
املطلقات واملهمالت وأبنائهن، هي عدم قدرتن على تنفيذ 
األحكام الصادرة ابلنفقة إما بسبب عدم العثور على احملكوم عليه 
 ابلنفقة، أو رفضه تنفيذ احلكم لعوزه، أو لتعنته وإصراره على عدم

لى ت يف وضعية اجتماعية صعبة تؤثر عاَلداء مما جيعل هذه الفئا
استقرار األسرة وخاصة األبناء القاصرين، فصالح األسرة 
واستقرارها هو املدخل احلقيقي لصالح واستقرار اجملتمع. إن هذه 
الصعوابت جتاوزت تداعياهتا حدود األسرة لتمتد إىل اجملتمع من 

هم يخالل إضطرار بعض األبناء القاصرين يف غياب اإلنفاق عل
إىل مغادرة مقاعد الدراسة واللجوء إىل االحنراف واجلرمية فضال 

عن جلوء بعض األمهات إىل سبل أخرى الأخالقية للحصول على 
 .موارد لإلنفاق على أبنائهن

إن احلاجة إىل إدخال تعديالت جوهرية على القانون املنظم       
ماته دلصندوق التكافل العائلي بتوسيع دائرة املستفيدين من خ

وتبسيط إجراءات ومساطر اإلستفادة من خمصصاته املالية فضال 
أو  شعن تعزيز آليات احلكامة يف عمله ومحاية أمواله من أي غ

 أصبحت ضرورية يف ضوء النقائص الي جتلتحتايل أو تدليس 
بعد سنوات من تنزيل هذا القانون، وأصبح تغيري بعض مواده 

القانونية  ، إننا نعلم مجيعا أن املقاربةمطلبا جممعا عليه، السيد الوزير
غري كافية حلماية الفئات املعوزة، ولكنها تبقى القاعدة الصلبة 
لضمان ومحاية حقوق النساء املهمالت أو املطلقات املعوزات 
واألبناء املشمولني ابلنفقة، لذلك جيب أن تتضافر جهود 

ذا اجملال هباملتدخلني من هيئات إعالمية وجمتمع مدين واملهتمني 
من أجل التعريف أبمهية هذا القانون، ال ميكننا اليوم كفريق العدالة 
والتنمية إال أن نرحب هبذا املشروع، خاصة وأنه سيعمل على 
توسيع الفئات املستفيدة واملرتبطة ابلنساء املهمالت وأبنائهن 
ومستحقي النفقة من األطفال املكفولني، وهو املطلب الذي تبناه 

 .فريق العدالة والتنمية وجعله ضمن أولوايتهدائما 

السيد الوزير، إن فريق العدالة والتنمية إذ يدعم هذا املشروع، فإنه 
يطمح أن يكون خطوة يف طريق املزيد من التنقيحات املستقبلية 
يف أفق توسيع دائرة املستفيدين من هذا الصندوق، وخاصة اَلابء 

كافل نتطلع إىل صندوق للتواألمهات من مستحقي النفقة ومل ال 
 .االجتماعي يغطي مجيع الفئات املعوزة داخل اجملتمع، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اَلن للسيدة زهور الوهايب ابسم فريق 
 .األصالة واملعاصرة

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

28 

 :النائبة السيدة زهور الوهايب

 شكرا السيد الرئيس،

 احملرتمون،السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتدخل ابسم فريق األصالة واملعاصرة يف مناقشة    
املتعلق  39.91بتغيري القانون رقم  24.92مشروع قانون 

بتحديد شروط ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي  
 .كما صادق عليه جملس املستشارين

 النواب احملرتمون،السيدات والسادة 

الشك أن هلذا القانون أمهية إجتماعية راهنة ملا مينحه من    
ات صندوق من خمصص توسيع لدائرة املستفيدين من الفئات اهلشة

هذا الصندوق الذي مت إحداثه كما يعلم اجلميع  ي،التكافل العائل
بناء على تعليمات ملكية سامية والي ما فتئت تلفت انتباه 

ضرورة إيالء الفئات اهلشة من أمهات معوزات وأطفال احلكومة ب
االهتمام الواجب إيالئه والذي هو من صميم مسؤولية  Kوغريهم

احلكومة، وأال يتم االكتفاء بتسطريه يف الربانمج احلكومي دون 
 .تنزيله تنزيال فعليا على أرض الواقع

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

القانون اليوم ابلنظر إىل األسباب الي أكدان إن تثميننا هلذا    
ال مينعنا من توجيه بعض املالحظات والي ال ميكن  ،عليها سلفا

أبي حال من األحوال أن تبخس من قيمة هذا القانون ومن أمهيته 
يف ختفيف حدة اهلشاشة الي تئن حتت وطأهتا فئات عديدة داخل 

بار أثناء أخذها بعني االعتاجملتمع، مطالبني احلكومة السيد الوزير 
 :وضع اإلجراءات التنظيمية التطبيقية هلذا القانون وهي كالتايل

نسجل أبسف شديد الضغط الذي مارسته احلكومة على  -1
ممثلي األمة بتمرير القانون أبقصى سرعة ويف ظرفية زمنية جد 

ضاغطة، حيث كان مطلواب منا تقدميه ومناقشته وتعديله 
على بعد يوم واحد من اختتام هذه الدورة، وأمام واملصادقة عليه 

هذا الوضع وجدان أنفسنا يف فريق األصالة واملعاصرة بني مطرقة 
التعجيل ابملصادقة على هذا القانون دعما للفئات اهلشة املستفيدة 
من هذا الصندوق، وبني سندان ضياع حقنا كنواب لألمة يف 

وير يتنا جتويد وتطممارسة دوران الدستوري كمشرعني من مسؤول
ري أننا يف األخري آثران ، غ.النصوص القانونية الي بني أيدينا

التضحية حبقوقنا كنواب لفائدة التعجيل ابستفادة الفئات اهلشة 
من هذا القانون، سيما وأن ذلك يدخل يف صميم قناعتنا فيما 

 .يرتبط أبولوايت القضااي ذات البعد اإلجتماعي

ب على هذا القانون يف حلظة وعليه، صوتنا ابإلجيا
تشريعية لفها الكثري من اإلرتباك، ولذلك حنمل املسؤولية الكاملة 
للحكومة وندعوها مستقبال إىل تقدمي مشاريع قوانني يف ظروف 
 عادية ومنح ممثلي األمة الوقت الكايف ملمارسة دورهم الدستوري؛

ديالت عأنمل كذلك أن متنحا احلكومة الفرصة لتقدمي ت كنا-اثنيا
على هذا املشروع من شأهنا إغناء مضمونه، وخاصة على مستوى 
توسيع الفئات املستفيدة من هذا الصندوق لتشمل فئات 
إجتماعية أخرى تعاين اهلشاشة منها الوالدين املعوزين، فئات 

 األطفال اجملهويل النسب، واألمهات العازابت؛

 ارتباط ر يفإن هذا القانون يقتضي مناقشته بعمق أكث - اثلثا
أفقي وعمودي بباقي الرتسانة القانونية املتداخلة معه كاملسطرة 
املدنية وقانون األحوال الشخصية وأحكام النفقة وغريها من 

 املقتضيات الي تستدعي وتتطلب تناغم وانسجام فيما بينها؛

لقد مر على دخول القانون األصلي حيز التنفيذ حوايل  -رابعا
وزير، كنا أنمل أن تقوم احلكومة بعد هذه مخس سنوات السيد ال

وما  7192-7197املدة من تطبيق هذا النص القانوين ما بني 
طرحته من إشكاالت عملية جيسدها بقوة احلجم اهلزيل للمقررات 
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القضائية الي استفادت من خمصصات هذا الصندوق والقيام 
بدراسته وتقييم أرقامه، تبني بوضوح اإلكراهات احلقيقية 

الصعوابت املسطرية الي تعرتض تنفيذ هذا القانون، وذلك و 
ابلعمل على تفاديها وتسطري حلول يف األفق، غري أننا أنسف 
لغياب ذلك، خاصة وأن احلكومة أشارت يف تقدميها أهنا قامت 
بتقييم هذا الصندوق لكن مل نتوصل به كمعارضة كنواب أمة هبذا 

 التقرير؛

نزيل هذا القانون تنزيال سليما ندعو احلكومة إىل ت - خامسا
 وحقيقيا من خالل املراسيم واملقتضيات التنظيمية الي يعلم اجلميع

أهنا تعد من دواليب احلكومة، والي تعترب التشريع احلقيقي الذي 
قد يعزز من روح وفلسفة النص اإلجيابية أو اإللتفات على كل 

 هذا سواء يفاملكتسبات الي نسهر كممثلي األمة على إقرارها، 
النص أو يف ابقي النصوص القانونية الي حتتاج إىل 

 .مراسيم...،شكرا السيد الرئيس

  :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، شكرا، إبسم فريق التجمع الدستوري السيد 
 .النائب السي خربوش السي كمال

 خربوش:عبد الودود  النائب السيد

 ،السيد الرئيس

 ،السادة الوزراء

 ،السيدات والسادة النواب

 ،السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

يسعدين ويشرفين يف ختام هذه الدورة التشريعية أن أتدخل    
 24.92إبسم فريق التجمع الدستوري ملناقشة مشروع قانون رقم 

املتعلق بتحديد شروط  39.91والقاضي بتغيري القانون رقم 
ومساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي، هذا الصندوق 

ته أمريا ة السامية بصفالذي يرجع فضل إنشائه إىل اإلرادة امللكي
للمؤمنني وراعيا ملصاحل األمة جبميع مكوانهتا، وجتسيدا لقيم 
التكامل والتضامن والتآزر الي يتحلى هبا اجملتمع املغريب عرب 
العصور، سلوك متجدر ومتأصل يتجلى من خالل جمموعة من 
التجارب واملواقف والسلوكات املعربة عن روح التضامن والنبل 

اه اَلخرين من أفراد اجملتمع، وما إحداث صندوق والكرم اجت
التكافل العائلي إال صيغة حديثة لرصيدان احلضاري والتارخيي 
وجتربة رائدة للتعبريعن تضامننا اإلجتماعي، إزاء أفراد وفئات 
حكمة عليها الظروف اإلجتماعية والعائلية ابلوقوع يف وضعية 

ق وصيانة  ها مبا يليصعبة حتتم علينا أن هنتم هبا ونتضامن مع
مع التطور  كرامتها، عرب آليات ومؤسسات تنسجم وتتماشى

الذي تعرفه املنظومة احلقوقية واإلجتماعية والقانونية ابململكة، 
وحتت الرعاية املولوية السامية والساهرة على إيالء األسرة املغربية 
ما تستحق من الرعاية واإلهتمام لشؤون املرأة والطفل واألسرة، 

 .7199وذلك تفعيال ملقتضيات دستور 

أييت هذا املشروع بعد مرور مخس سنوات على إحداث     
وذلك تنفيذا  39.91صندوق التكافل العائلي ابلقانون رقم 

للتعليمات امللكية مبناسبة افتتاح السنة القضائية أبكادير سنة 
، وخالل افتتاح السنة التشريعية السابعة للربملان بتاريخ 7114

كذلك هبدف ضمان حقوق املرأة املعوزة   7114أكتوبر  91
ومحاية األطفال من التشرد الناتج عن الطالق، وبعد مخس سنوات 
من التفعيل املمأسس لصندوق التكافل العائلي وإبرام اتفاقية بني 
وزارة العدل ووزارة املالية واإلقتصاد وصندوق اإليداع والتدبري يتم 

ري عمليات يداع والتدبري ابلتعهد بتدبمبقتضاها تكليف صندوق اإل
، وقد 7197صندوق التكافل العائلي ابتداء من شهر فرباير 

ساهم صندوق التكافل العائلي خالل اخلمس سنوات املمتدة من 
يف التقليل من حجم معاانة األسرة  7192إىل غاية  7197سنة 

كافل تاملعوزة واهلشة، وتعزيز قيم التضامن اإلجتماعي والتآزر وال
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لفائدة األمهات املهمالت واألطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية، 
هذا التدخل موثق ابألرقام واإلحصائيات املعربة عن حجم 
املستهدفني، واملبالغ املخصصة واملصروفة وعدد املقررات القضائية 
املنفذة من طرف الصندوق خالل الفرتة املمتدة من إحداثه سنة 

، ويف إطار إجراء تقييم شامل 7192إىل غاية هناية  7197
لتدخل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص، وجتاواب 
مع املطالب امللحة بتوسيع دائرة اإلستفادة وتبسيط إجراءات هذه 
اإلستفادة، أييت هذا املشروع التعديلي لقانون صندوق التكافل 

 :العائلي والذي يهدف إىل حتقيق
 دائرة املستهدفني من خدمات الصندوق؛ توسيع-أوال
 النقاش حول وضعية األم املعوزة املطلقة؛ حسم-اثنيا
 ولوج األطفال للعدالة لنيل حقوقهم؛ تعزيز-اثلثا
 إجراءات اإلستفادة من خمصصات الصندوق؛ تبسيط-رابعا

 محاية أموال الصندوق من التحايل والغش؛ تعزيز-خامسا
ع دستوري، ال يسعنا إال أن نتجاوب موإننا يف فريق التجمع ال   

هذه املستجدات بكل إجيابية، وندعو إىل التفكري يف تعميق هذه 
التجربة وتوسيع جمال تطبيقها وتنويع آليات التكافل والتضامن 
اإلجتماعي ومؤسساته، ترسيخا وحتديثا لقيم التآزر والتعاضد 

 تعاىل واستدامتها جمتمعيا ببالدان، والسالم عليكم ورمحة هللا
 .وبركاته

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد النائب، ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، 

 .الكلمة للسيد النائب حممد إد موسى
  :النائب السيد حممد إدموسى

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، يسعدين أن أتناول    
يتعلق بتغيري  24.92الكلمة يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة  39.91القانون رقم 
شارين. تمن صندوق التكافل العائلي كما وافق عليه جملس املس

هذا املشروع الذي يعترب مدخال ملعاجلة اإلختالالت اإلجتماعية 
الناجتة عن غياب سياسة التوازن اإلجتماعي يف تدبري السياسات 

واتساع رقعة الفقر وما يرتتب عنها من انعكاسات  العمومية،
سلبية على شرحية واسعة من اجملتمع، والي تؤرق حياهتا اليومية. 

 ل املرتبطة مبسألة نفقة املطلقة وأبنائها واليمبا فيها املشاك
استفحلت بشأهنا القضااي املعروضة أمام القضاء. سيما يف ظل 
صعوابت التنفيذ الي حتد من فعالية األحكام القضائية اخلاصة 
ابلنفقة. لقد حاول املشرع املغريب جتاوز هذه املشاكل، من خالل 

كية تجابة للدعوة امللإحداث صندوق التكافل العائلي، وذلك إس
الي وجهها صاحب اجلاللة حممد السادس نصره هللا، من خالل 

يناير  71اخلطاب امللكي مبناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 
، حيث حث مبقتضاها اجلهات املعنية على دراسة متأنية 7114

ملشروع صندوق التكافل العائلي ليكون مؤسسة رائدة تتكفل 
جتماعية الي تعيش ظروفا صعبة، خاصة ببعض الشرائح اإل

األمهات واألطفال القاصرين الذين ال يتم اإلنفاق عليهم. وهو 
ما أكد عليه مرة أخرى من خالل اخلطاب امللكي الفتتاح الدورة 

، حيث دعا جاللته إىل إحداث 7114أكتوبر  91الربملانية يوم 
مجت ر الصندوق وأمر بفرض رسوم جديدة من أجل متويله. وقد ت

، 7191من القانون املايل لسنة  91هذه الدعوة من خالل املادة 
الي نصت يف فقرهتا األوىل والثانية، على أنه حيدث ابتداء من 

حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق  7199فاتح يناير 
 .التكافل العائلي

، صدر 7191من القانون املايل  91وتفعيال ملقتضيات املادة     
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة  39.91القانون رقم 
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 غري أن هذا القانون أابنت املمارسة العائلي.من صندوق التكافل 
عن أوجه القصور فيه واعتلته بعض اإلختالالت، خاصة  اليومية،

ما يرتبط بتقدمي طلبات اإلستفادة وتنفيذ األحكام. عالوة على 
طول الصندوق و ضبط وحصر فئات املستفيدين من خدمات هذا 

اإلجراءات اخلاصة ابإلستفادة وتعقد مساطرها يف كثري من 
األحيان، مما حذا ابحلكومة إىل حتيني القانون األصلي وتقدمي هذا 
املشروع من خالل سن مقتضيات جديدة ترمي إىل سد الثغرات 
والنواقص الي اعرتت منظومة هذا الصندوق بشكل عام. حيث 

ن من اجلديدة توسيع دائرة املستفيدياستهدفت هذه املقتضيات 
خدمات هذا الصندوق، لتشمل إضافة إىل مستحقي النفقة من 
األوالد بعد احنالل ميثاق الزوجية املنصوص عليها يف القانون 

كل من مستحقي النفقة من األوالد، مستحقي النفقة   39.91
بعد وفاة األم، مستحقي النفقة من األطفال  من ااألوالد

دف املشروع كما استه  للنفقة.، الزوجة املعوزة املستحقة املكفولني
احلايل تبسيط مساطر وإجراءات اإلستفادة من خدمات هذا 

 .الصندوق، يف إطار احلكامة والنجاعة
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

ية إننا يف الفريق اإلستقاليل، نعترب هذا املشروع يشكل لبنة أساس   
رب ة يف جمال احلماية اإلجتماعية، تعتلتدبري السياسات العمومي

العمود الفقري لبناء جمتمع متضامن، تسوده العدالة االجتماعي 
تكافؤ الفرص واملساواة ومقومات العيش الكرمي، يف ظل واقع 
اجتماعي مطبوع ابتساع رقعة الفوارق اإلجتماعية والتفاواتت 

عترب أن ن اجملالية، وتزايد مظاهر الفقر واإلقصاء والتهميش. كما
هذا املشروع يشكل خطوة إجيابية حنو إعطاء البعد اإلجتماعي 
مدلوله احلقيقي، يف غياب إسرتاتيجية واضحة، تضمن استهداف 
الفئات االجتماعية الضعيفة املعوزة، حىت تستفيذ من خريات 
البالد، يف إطار توزيع عادل للثروة وبرامج إجتماعية بشكل أكثر 

رصد اعتمادات مالية كافية هلذا  إنصافا. وذلك من خالل
الصندوق، يستجيب ملتطلبات توسيع قاعدة املستفيدين منه. 
بعيدا عن أي منظور مايل ضيق للسياسة احلكومية املعتمدة 

اب واحللول الرتقيعية الظرفية واملرحلية، املطبوعة ابإلرجتالية يف غي
ما يدفعنا  هذا. و اجملالأي تقييم للسياسات العمومية املرتبطة هبذا 

يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية للتصويت لصاحل هذا 
املشروع مادام يهدف إىل اإلصالح والتغيري ملنظومة إجتماعية 
تستهدف شرحية من اجملتمع تعيش على هامش احلياة، السالم 

 . تعاىل وبركاتهعليكم ورمحة هللا
 :الرئيسالسيد 

اَلن للسيد النائب عبد الرمحن  النائب، الكلمةشكرا للسيد 
 .العمري إبسم الفريق احلركي، أان تتجيين العمري مزاينة

 :النائب السيد عبد الرمحن العمري
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
 السيد الرئيس
 السادة الوزراء

 السيدات والسادة النواب احملرتمون
يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ألديل بوجهة    

نظران وموقفنا من مشروع القانون املعروض على أنظاران والذي 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر  39.91يغري القانون رقم 

اإلستفادة من صندوق التكافل العائلي، ونعترب يف الفريق احلركي 
واملرسوم التطبيقي  7191ة لسن 39.91أبن تغيري القانون رقم 

كان ضروراي وأساسيا يف هذا الوقت ابلذات،   7199الصادر سنة 
فإحداث صندوق التكافل العائلي الذي كان إجنازا اجتماعيا 
متميزا، قام ابلدور املنوط به وفق القانون املنظم له، فقد ساهم 
ابلفعل منذ إحداثه يف التقليل من حجم معاانة األسر املغربية 

عوزة، وشكل حمطة مهمة يف مسلسل الدعم اإلجتماعي املقدم امل
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لفائدة األسر اهلشة واملعوزة جتسيدا لإلستقرار اإلجتماعي وترسيخ 
ثقافة التضامن، وذلك تفعيال لدعوة جاللة امللك حممد السادس 

 7114أكتوبر  91 نصره هللا يف اخلطاب اإلفتتاحي للربملان يف
لي، يضمن حقوق األم املعوزة إبحداث صندوق التكافل العائ

 .وحيمي األطفال من التشرد الناتج عن الطالق
  السيد الرئيس احملرتم، إن دواعي تغيري وتتميم هذا القانون تعترب   

 :كما قلنا منطقية وضرورية، وذلك لعدة اعتبارات

أييت يف مقدمتها توطيد البعد اإلجتماعي التكافلي التضامين     
منه الذي أكد على  47اصة الفصل ، وخ7199يف دستور 

سعي الدولة لتوفري احلماية القانونية واإلعتبار اإلجتماعي واملعنوي 
 جلميع األطفال، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية؛

اثين اإلعتبارات، إقتصار اإلستفادة على بعض الفئات، يف     
 حني أن هناك فئات أخرى تستحق اإلستفادة كذلك؛

تبارات، تتعلق بطول اإلجراءات اخلاصة ابإلستفادة واثلث اإلع   
 .من هذا الصندوق وتعقد مساطره يف كثري من األحيان

السيد الرئيس احملرتم عالقة مبا سلف، فإننا يف الفريق احلركي    
نثمن إقدام وزارة العدل على إجراء تقييم شامل لعمل الصندوق 

ق، ا الصندو لرصد الثغرات والنواقص الي أعرتت منظومة هذ
ونعتقد أبن ثقافة التقييم جيب أن تنصب على خمتلف النصوص 
الي هلا بعد اجتماعي، وتالمس اجملتمع بصفة مباشرة ألن تقييم 
اإلجنازواإلنصات إىل نبض املواطن سيمكن حتما من سد الثغرات 

كما أننا وإذ نؤكد على أمهية املخصصات املالية الي    القانونية، 
لة منذ إحداث هاد القانون، فإننا كفريق حركي ال رصدهتا الدو 

نتواىن مبناسبة مناقشة القوانني املالية ابلزايدة يف خمصصات هذا 
الصندوق حىت تتوسع دائرة املستفيدين منه، كما حددهتا املادة 

 .ربعة من هذا املشروع

 

 السيد الرئيس احملرتم
 حضرات السيدات والسادة

القانوين يتطلب مواكبة والتحسيس من املؤكد أن هذا النص    
لشرح املقتضيات اجلديدة ابلعربية وابألمازيغية وابحلسانية حىت 

يف كل أرجاء اململكة. مع حثنا على تسهيل  تصل لكل املغاربة
املساطر بشكل عملي وميداين وحتت مراقبة وزارة العدل، معلنني 

ي اهلام، عأبن فريقنا سيصوت ابإلجياب لفائدة هذا املشروع اجملتم
 .والسالم عليكم ورمحة هللا

 :السيد الرئيس
شكرا للسيد النائب. الكلمة اَلن للسيد النائب سعيد ابعزيز 

 .إبسم الفريق اإلشرتاكي
 :النائب السيد سعيد ابعزيز

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب،
يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي، أن أتناول الكلمة يف سياق    

 39.91القاضي بتغيري القانون  24.92مناقشة مشروع قانون 
املتعلق بتحديد شروط ومساطر اإلستفادة من صندوق التكافل 
العائلي، كما وافق عليه جملس املستشارين. فهذا املشروع الذي 

م عي للدولة، كما يعليندرج يف سياق الدور احلمائي واإلجتما
اجلميع فهو مشروع جاء بتعليمات ملكية يف إطار افتتاح السنة 

أبكادير. مث أيضا افتتاح السنة  7114يناير  71القضائية يوم 
. فهذين 7114أكتوبر  91الثانية من الوالية السابعة يف خطاب 

اخلطابني اهلامني مها اللذان كاان وراء إحداث صندوق التكافل 
جيئ ابلقانون والذي نشر ابجلريدة الرمسية  7191. ويف العائلي

. فهنا هدر زمين جد مبالغ فيه، وهاد 7191دجنرب  74يوم 
اهلدر الزمين الذي كان مبالغا فيه، تنضاف إليه مخس سنوات من 
تنزيل القانون وعدم التدخل من أجل إصالحه وتطويره وجتويده 
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أابن  إىل اليوم، إىل هاته اللحظات. فخمس سنوات من التنزيل
على عدة إختالالت، أبرز هذه اإلختالالت هي تلك الي تعيشها 
السيدات املطلقات يف دهاليزاحملاكم حبثا عن إذن رئيس احملكمة 

 .من أجل أن حتول هلم هاته االعتمادات
فاليوم وإن كنا نقول يف الفريق اإلشرتاكي أنه هذا النص متقدم،     

ألنه جاء مبجموعة من اإلصالحات الي كنا نطالب فيه منذ سنة 
، سواء تعلق األمر ابلتوسيع والتوسيع على حمورين، أي 7191

على مستوى األشخاص املستفيدين، حيث أنه وصل إىل حد أنه 
 الذين اليتوفرون على انئباألطفال الذين هم دون سن الرشد و 

شرعي ممكن أهنم يوجلوا للقضاء. مث التوسيع على مستوى احملكمة 
املختصة أنه توسعت لتصل إىل ماشي غري احملكمة صاحبة القرار، 

ا موطن ابلتنفيذ أو احملكمة الي يوجد هب املكلفة احملكمةوإمنا حىت 
أو حمل إقامة صاحب الطلب. فهذا التوسيع وهذا التبسيط يف 
اإلجراءات املسطرية، وكذلك ما جاء به من حكامة، حيث أنه 
اليوم ميكن نتحدثواعلى محاية املال العام يف هذا الصندوق، 

ات قابلكون أنه أصبح من ممكن أنه يتصدر حكم اسرتجاع التسبي
املالية. وأيضا إبصدارغرامة تشكل ضعف التسبيقات املالية. فهذا  
كله تبنيناه يف الفريق اإلشرتاكي ومشينا فاجتاهو على أساس أن 
نصوت على هذا املشروع. لكن البد أنه مع الوقت أن يتم حتيني 

 47هذا القانون، ألن اليوم حينما نتحدث عن األسرة، فالفصل 
محاية األطفال، األطفال هم الرباءة. من الدستور حتدث على 

حتدثنا على محاية األطفال بغض النظر عن وضعيتهم العائلية. 
وابلتايل فهاد االهتمام ابلطفل ينبغي أن يكون شامال، مث اإلهتمام 
ابألسرة ينبغي أن يشمل األبوين، أن يشمل األبوين، وهذا هو 

ور، مث أن من الدست 47املفهوم اإلجتماعي اللي جا به الفصل 
يشمل أيضا األطفال جمهويل األب أو الذين يسمون بني قوسني 
ابملهملني، ومها الشرحية اللي اليوم كاينة يف مراكز إجتماعية 
متعددة، فنحن ندعم ونساند يف الفريق اإلشرتاكي كل ما له بعد 

اجتماعي وميس الفئات اهلشة والفقرية واملعوزة ويف نفس السياق 
 زير أن يتم مراجعة القيمة املالية الي متنح هلم،نطالب السيد الو 

درهم كحد أقصى راه ممقبوالش  9171درهم للطفل أو 471ف 
اليوم يف مغرب يشهد ارتفاع األسعار يف القدرة الشرائية، انتما  
كتعرفوا الوضعية دايهلا، يف وضع اجتماعي خطري، وابلتايل 

نبغي ل ويدرهم كمبلغ أقصى هذا غري ممكن غري مقبو  9171ف
مراجعته، وابلتايل فنحن مع املشروع ويف نفس السياق نطالب 
بتطويره وختصيص اإلعتمادات اللي كاينة يف الصندوق ما 
خاصهاش تبقى يف الفائض، نوصلوا اإلعتمادات اللي خمصصة يف 
الصندوق وتوصل للفئات اهلشة من اجملتمع، ويف سياق احلماية 

، الصندوق ابش يعرفوا اجلميعاإلجتماعية، ونعرفوا أيضا هباد 
 .وشكرا
 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 
 .واإلشرتاكية للسيد النائب رشيد احلموين

 :احلموينالنائب السيد رشيد 
 ،السيد الرئيس

 ،السيدين الوزيرين
 ،السيدات والسادة النواب

 يشرفين أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية يف   
بتغيري القانون  24.92إطار املناقشة العامة ملشروع القانون رقم 

املتعلق بتحديد شروط ومساطراإلستفادة من  39.91رقم 
صندوق التكافل العائلي، وهو مشروع اجتماعي وحقوقي ابمتياز 

تآزر سيع منظومة التكافل والأييت يف سياق مواصلة أتطري وتو 
اإلجتماعي، الي أرساها املغرب ملواجهة اإلختالالت اإلجتماعية 

ت واملعيشية الي تعرفها بعض األسر املغربية والي تعاين من صعواب
حقيقية يف تنفيذ األحكام القضائية املتعلقة ابلنفقة، لقد وضع 

من أجل  ليهذا املشروع األطفال يف صلب منظومة التكافل العائ
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محايتهم من الفقر والتهميش، سواء بعد احنالل ميثاق الزوجية أو 
أثناء قيام العالقة الزوجية، أو بعد وفاة األم أو ابلنسبة األطفال 
املكفولني، أو الزوجة املعوزة، شريطة ثبوت حالة العوز كأساس 
لإلستفادة من الصندوق لضمان كرامة املرأة وأطفاهلا والزوجة 

 .املعوزة

 ،السيد الرئيس

املتعلق بصندوق التكافل  39.91لقد أابن تطبيق القانون رقم    
العائلي عن حمدودية كبرية يف حتقيق األهداف واملرامي والي أسس 
من أجلها، حيث مت حصر الفئات املستفيدة يف األم املطلقة املعوزة 
ومستحق النفقة من األطفال بعد احنالل ميثاق الزوجية، دون أن 
يشمل فئات عديدة هي يف أمس احلاجة للمساعدة اإلجتماعية، 
فضال عن تعقد اإلجراءات املسطرية وكثرة وتعدد الواثئق املطلوبة  
كإدالء طالب اإلستفادة بشهادة العوز أوبشهادة عدم اخلضوع 
للضريبة أو بطاقات املساعدة الطبية، وهي واثئق يعاين طالب 

يا ل عليه، خاصة إذا كان أماإلستفادة من صعوابت كربى للحصو 
أو معوزا ويعاين التهميش واإلقصاء، ابإلضافة إىل ذلك فإن 

درهم للطفل أو يف حدود  471ضعف السقف املايل حمدد يف 
تسبب يف جتميد املدخرات  درهم 9171ثالث أطفال ما جمموعه 

املالية املوضوعة يف الصندوق وحرمان فئات عديدة من اإلستفادة 
 .منها

 ،الرئيس السيد
لقد كشف التقييم املوضوعي للصندوق حجم الصعوابت الي    

تعانيها الفئات املستفيدة من خدماته األمر الذي تطلب القيام 
مبراجعة شاملة لألسس واملرتكزات الي بين عليها، واملساطر الي 
يتم اعتمادها ملواجهة مظاهر القصور وذلك من خالل توسيع 

دمات الصندوق، لتشمل إضافة إىل الفئات املستفيدة من خ
مستحقي النفقة من األوالد بعد إحنالل ميثاق الزوجية، مستحقو 
النفقة من األوالد خالل قيام العالقة الزوجية بعد ثبوت عوز األم، 

إن احنيازان الدائم للفئات الي تعاين من اهلشاشة والفقر واحلرمان، 
تعاطي مع لراسخة يف اليدفعنا إىل التأكيد من جديد على قناعتنا ا

األسرة، وفق رؤية مشولية تضمن التفعيل السليم للمنظومة احلقوقية 
واهلادف إىل توفري احلماية  7199واملؤسساتية الي أرساها دستور 

القانونية واإلجتماعية جلميع مكوانت األسرة، وال سيما األطراف 
ايت للو األوىل ابلرعاية والدعم واملساعدة كاألمهات املطلقات ا

يعانني وضعيات صعبة وكذا أطفاال من إمهال وتعسف بسبب 
 .صعوبة اإلنفاق مما يؤدي ابلكثري إىل التشرد

 ،السيد الرئيس
إن الغاية من إحداث صندوق التكافل اإلجتماعي هي إيصال    

املساعدات املالية ملستحقيها، وهنا البد من التأكيد على ضرورة 
 ل املهملني أو لغري األطفال منتوسيع الصندوق ليشمل األطفا

 .النساء املطلقات
 ،السيد الرئيس

إن مصادقتنا على هذا املشروع ال تعفينا من املطالبة أبن تكون    
املبالغ املالية كافية لإلستجابة للحد األدىن للعيش الكرمي الذي 
يصون الكرامة، ال سيما وأن املخصصات املالية املتوفرة يف 

ليار درهم، وينبغي من جهة أخرى اعتماد الصندوق تناهز امل
وتعريف دقيق ملفهوم حالة العوز من أجل التطبيق السليم هلذا 
القانون، كذلك ينبغي مراجعة املرسوم احملدد للواثئق املطلوبة 
لإلستفادة من أجل التقليص منها ، كذلك إعفاء الفئات 

ماانت ضاملستفيدة من جتديد ملف اإلستفادة كل سنتني ابعتبار ال
الي يوفر مشروع قانون لتفادي أي حتايل، كذلك القيام حبمالت 

 ...حتسيسية واسعة للتعريف أبهداف
 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيد النائب، منر إىل عملية التصويت بعرض املادة األوىل  
 :كما صادقت عليها اللجنة
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 اإلمجاع؛ املوافقون:

والي تتضمن عددا من املواد، أعرضها كذلك للتصويت   7املادة 
 اإلمجاع؛ اللجنة:كما صادقت عليها 

والي تتضمن عددا من املواد أعرضها للتصويت كما  4املادة 
 اإلمجاع؛ صادقت عليها اللجنة:

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليها 
 .اإلمجاع :اللجنة

بتغيري  24.92النواب على مشروع قانون رقم صادق جملس    
املتعلق بتحديد شروط ومساطر االستفادة  39.91القانون رقم 

 .من صندوق التكافل العائلي

منر اَلن إىل مشروع القانون األخري، مشروع قانون رقم     
يونيو  3يوافق مبوجبه على الربوتوكول املوقع ابلرابط يف  32.91
ي بني للضمان اإلجتماع اإلتفاقية العامة املتعلق مبراجعة 7191

 .د الوزيرلكلمة للسي، ااململكة املغربية ومملكة األراضي املنخفضة

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين نيابة عن السيدة 

ة والتعاون اخلارجي مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون
 :الدويل

 السالم عليكم

 السيد الرئيس احملرتم

 السيدات والسادة النواب احملرتمني

نيابة عن عن السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون    
اخلارجية والتعاون الدويل واملوجودة يف مهمة رمسية خارج أرض 

الذي يوافق  32.91الوطن، يشرفين أن أتقدم مبشروع قانون رقم 
املتعلق  7191يونيو  3مبوجبه على الربوتوكول املوقع ابلرابط يف 

بية لضمان اإلجتماعي بني اململكة املغر مبراجعة اإلتفاقية العامة ل
،  9127فرباير 93ومملكة األراضي املنخفضة واملوقعة ابلرابط يف 

وعلى امللحق املوقع  7117و  9111كما متت مراجعتها يف 
نونرب  4املتعلق مبراجعة التوافق اإلداري بتاريخ  7191يونيو  3يف 

إلجتماعي ابشأن كيفية تطبيق اإلتفاقية العامة للضمان  9127
 .بني اململكة املغربية ومملكة األراضي املنخفضة

يتعلق موضوع هذه املقتضيات أو الربتوكول مع امللحق مبعاجلة     
إشكالية نتجت عن سلسلة من القرارات الي اختذت على مستوى 
هولندا والي أدت إىل املساس حبقوق املغاربة، سواء املقيمني أبرض 

هم أواملساس حبقوق املستفيدين من اململكة املغربية بوطن
 :التعويضات العائلية، لقد مكنت هذه اإلتفاقية

عدم املساس ابحلقوق املكتسبة قبل فاتح أكتوبر  بضمان-أوال
 ؛7191

ل ابحلقوق املتعلقة مبعاشات التقاعد أاي كانت حم اإلحتفاظ-اثنيا
 اإلقامة؛

بلغ م ابلنسبة املستفيدين احلاليني من نفس اإلحتفاظ-اثلثا
التعويضات العائلية ومن معاشات املتوىف عنهم، وكذا من 
تعويضات العجز الي كانو يستفيدون منها سابقا، مث ابلنسبة 
لألرامل واليتامى اجلدد التدرج يف التخفيض من معاشاهتم انطالقا 

، مث تطبيق 7179دجنرب  49وإىل غاية  7191من فاتح أكتوبر 
ية اطنني خبصوص التعويضات العينمبدأ املساواة على مجيع املو 

 .خالل السفراملؤقت ابخلارج
يف نفس السياق، مكنت هاد اإلتفاق من التنصيص على أن     

جمال تطبيقه يشمل جمموع الرتاب الوطين، كما مكن هاد اإلتفاق 
شكل املغاربة والي كانت تتم ب ممتلكات تتبعمن إيقاف عملية 

فردي، حبيث مت التنصيص على إحداث جلنة لتتبع هذا األمر، 
جلنة خمتلطة بني البلدين، فضال عن أن كل من مل يستفد من 
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إىل  7194-7197التعويضات منذ بدء تلك اإلجراءات يف 
فسيتم إعادة يعين اإلقتطاعات الي متت هلم،  7191غاية 

 .ة هللا تعاىل وبركاتهوالسالم عليكم ورمح
 :الرئيسالسيد 

شكرا السيد الوزير، بدون شك مت توزيع التقرير. أفتح ابب    
املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد النائب أمحد املرابط السوسي إبسم 

 .األغلبية
السيد الوزير بدون شك مت توزيع التقرير، أفتح ابب املناقشة 

 .لبيةاملرابط السوسي إبسم األغإبعطاء الكلمة للسيد النائب أمحد 
 :لنائب السيد أمحد املرابط السوسيا

 شكرا السيد الرئيس،
 السيدة الوزيرة الفاضلة،

 السيدين الوزيرين الفضليني،
 السادة النواب،

 السيدات النائبات احملرتمات،

السيد الرئيس، يل كامل الشرف أن أتدخل إبسم الفريق التجمع    
 32.91الدستوري واألغلبية يف إطار مناقشة مشروع القانون رقم 
يونيو  3الذي يوافق مبوجبه على الربوتوكول املوقع ابلرابط يف 

واملتعلق مبراجعة االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي بني  7191
 93 األراضي املنخفضة املوقعة ابلرابط يف اململكة املغربية ومملكة

سبتمرب  41، كما متت مراجعتها وتوقيعها يف 9127فرباير 
، وكذا على امللحق املوقع ابلرابط 7117يونيو  73و  9111

 4، واملتعلق مبراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 7191يونيو  3يف 
بشأن كيفية تطبيق االتفاقية العامة للضمان  9127نوفمرب

اإلجتماعي بني اململكة املغربية ومملكة األراضي املنخفضة كما 
 متت مراجعته ابلتوافقات اإلدارية املوقعة ابلرابط على التوايل يف

، وهو مشروع يكتسي 7117و  7111و 9111السنوات 
أمهية ابلغة لدينا ألنه يستهدف حقوق ومكتسبات شرحية مهمة 

ني، تماعيا وإنسانيا صرفمن جاليتنا يف هولندا، وأيخذ طابعا اج
ألن يرتبط مبصري هذه الشرحية وهي يف املراحل العمرية املتقدمة 
بعد سنوات من العمل ألجل رفاهية وتقدم اجملتمع اهلولندي، ولقد 
عشنا مجيعا أطوار املفاوضات الي كانت عسرية ولن ختلو من 

ثر تلويح على إ التوتر يف العالقات بني احلكومتني املغربية واهلولندية
هذه األخرية إبلغاء االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي من 

األمر الذي واجهته احلكومة املغربية بكثري من  جانب واحد،
الفعالية الدبلوماسية واحلزم كذلك لتفادي األضرار الي كانت 
ستنجم يف حالة إلغاء اإلتفاقية املذكورة، وها حنن اليوم نناقش 

ة يف سياق مراجعتها مبا يضمن حقوق مشروع هذه اإلتفاقي
جاليتنا، ونستحضر يف ذات الوقت مصاحل البلدين. وقد جاء 
مشروع مراجعة االتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي مثرة لقاءات 
متعددة مع مجعيات مغربية هبوالندا واستشارات جلميع املتدخلني، 

لثنائية ا أخذا بعني اإلعتبار كذلك أمهية عدم اإلضرار ابلعالقات
املغربية اهلولندية، وكذا األبعاد السياسية حلدف عبارات استثناء 
املناطق الصحراوية لصرف البنك االجتماعي اهلولندي 
للتعويضات ابملغرب، إذن لكل هذه اإلعتبارات ميكن القول حىت 
ال نستعرض يف عرض اإلجيابيات مراجعة هذه االتفقاية مبقتضى 

نصيص على عدم املساس ابملكتسبات هذا املشروع، أنه مت الت
بصفة عامة واالحتفاظ ابحلقوق املتعلقة مبعاشات التقاعد أاي كان 
حمل اإلقامة، وكذا التخفيف التدرجيي من آاثر هذه املراجعة على 
 مواطنني هبولندا مقارنة بتلك الي كانت مسجلة يف اتفاقية فرباير

9127. 

ا إن ما حدث مؤخرا يف عالقتنا هبولند احملرتم،السيد الرئيس    
بالدان ألدوات وآليات تفاوضية،  مؤشر آخر على ضرورة امتالك

بل وبضرورة اختاذ خطوات استباقية وإحرتازية طاملا أن أورواب تعيش 
 :على إيقاع حتدايت كبرية أمهها

 تراجع معدالت النمو فيها؛ -
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 داهنا؛استثمار بعد اهلجرة يف السياسة الداخلية لبل -
 وتنامي التيارات اليمينية املتطرفة؛ -
 واإلشكاليات النامجة على ظاهرة اإلرهاب والتطرف؛ -

ذا الواقع وعلينا أن نواجه ه، بروز النزاعات اإلنفصالية لديها اوأخري 
ل هذه أهبة ملث األورويب يف ظل هذه التحدايت لكي نكون يف

 هولندا  م بيننا وبنياملواقف، علما أن هذه املراجعة الي تتم اليو 
كان ميكن أن جند هلا مربر عندما كانت اهلجرة إىل هولندا تتعلق 

 .هبجرة أايدي عاملة، وهي هكذا بدأت
أما اليوم فقد حتولت هذه اهلجرة إىل هجرة مستقرة تشكل جزءا  

من اجملتمع اهلولندي، وبدأت تعربعن نفسها يف عدة وجهات 
لى احلكومة ة وفنية، مما يفرض عثقافية ورايضية وسياسية واقتصادي

اهلولندية أن تتعاطى مع هذا املوضوع بكثري من العقالنية 
واملوضوعية ابلنظر إىل املعطيات اجلديدة، سيما وأن نسبة اجلالية 

يف املائة من املهاجرين، والسالم  91املغربية هبولندا تشكل نسبة 
 .عليكم ورمحة هللا. وشكرا السيد الرئيس

 :الرئيسالسيد 
شكراللسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة لطيفة احلمود إبسم 

 .فريق األصالة واملعاصرة
 احلمود:النائبة السيدة لطيفة 

 بسم هللا، والصالة والسالم على أشرف املرسلني،
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة،
 السيدان الوزيران،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
شرف يل أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة يف    

يوافق مبوجبه على  32.91إطار مناقشة مشروع قانون رقم 
املتعلق مبراجعة  7191يونيو  3الربوتوكول املوقع ابلرابط يف 

اإلتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي بني اململكة املغربية ومملكة 

، كما 9127فرباير  93ابلرابط يف األراضي املنخفضة املوقعة 
يونيو  73و 9111سبتمرب  41متت مراجعتها وتوقيعها يف 

املتعلق  7191يونيو  3، وعلى امللحق املوقع ابلرابط يف 7117
بشأن كيفية تطبيق  9127نونرب 4مبراجعة التوافق اإلداري بتاريخ 

كة لاإلتفاقية العامة للضمان اإلجتماعي بني اململكة املغربية ومم
 .األراضي املنخفضة، لنديل بوجهة نظران يف مضامينها

 السيد الوزير،
أقدمت السلطات اهلولندية على اختاذ جمموعة من اإلجراءات    

اجملحفة مست يف الصميم مكتسبات اجلالية املغربية املقيمة 
 هبولندا، والي مهت األرامل واليتامى واملتقاعدين يف اجلانب املتعلق

لتعويضات العائلية، هذه اجلالية الي تضم أكثر من ابلتقاعد وا
مغريب أفىن جزء كبري منهم زهرة شبابه خدمة ملصاحل  311.111

الدولة اهلولندية، وسامهوا يف منوها وازدهارها، فماذا كان جزاءهم؟ 
التنكر واإلجهاز على حقوقهم ومكتسباهتم، احلكومة املغربية وكما 

ا مل ة استباقية يف هذا اجملال، بل إهنعهدانها مل تكن هلا أية سياس
حترك ساكنا إال بعد أن شرعت نظريهتا اهلولندية يف تطبيق مجلة 

 .من اإلجراءات التعسفية
إن اهلدف من هذا الكالم ليس هو تبخيس اجلهود الي  

تقوم به احلكومة املغربية إىل جانب اجملتمع املدين من أجل الدفاع 
باه  ابلداير اهلولندية، وإمنا لفت انتعن مصاحل مواطنيها املقيمني

احلكومة إىل تغييب املقاربة التشاركية يف هذا املوضوع بعد إقصاء 
وعدم إشراك جل الفاعلني يف إجياد حل هلذا امللف اإلجتماعي 
الشائك، فالشك أن اجلالية املغربية يف هولندا تضم أطرا وقياديني 

اسي  اهلرم السيوصناع قرار متكنوا من تبوئ مناصب عليا يف
اهلولندي، والذين من املمكن جدا أن تكون هلم بصمة إجيابية يف 
هذا امللف، وأن يسامهوا يف احلفاظ على مكتسبات إخواهنم من 

 .جاليتنا يف اخلارج
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 ،رالسيد الوزي
لقد مت احلديث عن هذه اإلتفاقية يف العديد من املناسبات،    

سياسة استباقية، لكن ويف كل مرة نطالب احلكومة ابعتماد 
لألسف الشديد ما قامت به وال تزال تقوم به حكومتنا ال يعدو 

ا أن يكون جتاواب حلظيا مع اإلجراءات التعسفية الي تتخذها نظريهت
اهلولندية يف حق جاليتنا املغربية هناك، احلكومة ال تتدخل لألسف 

،  ةسوى بعد اإلجهاز على مكتسبات جاليتنا يف الداير اهلولندي
كما أن تدخلها كان حمدودا يف الزمن، حيث إهنا مل تتمكن من 
احلفاظ على هذه املكتسبات ألجل ال يتعدى فاتح أكتوبر 

اليتنا ج ، وبعد هذا التاريخ السيد الوزير، شرعت حقوق7191
املقيمة هبولندا يف الرتاجع، حيث مت تطبيق العديد من اإلجراءات 

 31ات بنسبة وجبها التعويضالسلبية وبشكل تدرجيي لتنخفض مب
يف املائة، وأان بصفة من مغاربة العامل وألننا يف فريق األصالة 
واملعاصرة حريصون كل احلرص على مصاحل هذه الفئة من مواطنينا 
يف اخلارج، ال ميكنين أن أفوت الفرصة دون إيصال شكواهم إىل 

بشدة، و أمساع احلكومة، اجلالية املغربية املقيمة هبولندا تستنكر 
السيد الوزير، عملية مراقبة املمتلكات الي ابتت ختضع هلا هذه 
العملية الي تساهم فيها السلطات اهلولندية، أسفرت يف الكثري 

عن اختاذ  من احلاالت املعروضة حاليا أمام القضاء اهلولندي
إجراءات تعسفية ضد مغاربة وجدوا أنفسهم ضحااي تقارير 

 .مغلوطة

م ، حنن يف فريق األصالة واملعاصرة نلفت انتباهكالسيد الوزير   
إىل أن غياب االستباقية يف هكذا قضااي من شأنه أن يشجع 
بلداان أخرى على اإلقدام على خطوات مماثلة، وهو ما من شأنه 
أن يساهم يف تدهور أوضاع مغاربة العامل، حنن نسجل هنا وبقوة 

طالقا يا للوطن وانموقفنا هذا، رغم أننا حرصا على املصلحة العل
من كوهنا معارضة مسؤولة وبناءة، سنصوت ابإلجياب على هذا 

 .املشروع

 :السيد الرئيس
شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب عالل العمراوي إبسم 

 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية
 :السيد عالل العمراوي  النائب

 لني،والسالم على خامت املرسبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة 
 السيدة والسادة،

 السيد الرئيس،
 السيدة والسادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
تندخل اليوم إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ألذكر    

أوال أن املراجعة دايل هاد اإلتفاقية أتيت يف وقت واحد السياق 
حوار وحوار كبري حول ظاهرة اهلجرة، ال  وطين ودويل يشهد فتح

سيما وأنكم تعرفون أن املغرب أصبح رائدا يف هذا اجملال اإلحتاد 
اإلفريقي، وأيضا على الصعيد الدويل وسيساهم بشكل كبري يف 
تعزيز وتطوير احلوار من أجل إجياد حلول للمهاجرين عرب العامل، 

لقاءات من الوذلك من خالل بسط جتربته وأيضا تنظيمه لعدد 
الدولية املهتمة ابملوضوع كان آخرها ذلك املنظم ابلربملان بشراكة 
مع اجلمعية الربملانية التابعة جمللس أورواب، واملفارقة، وأيضا مؤسف 
أننا يف هذا اخلضم هذا تتجي املراجعة دايل هاد اإلتفاقية ويف هاد 

تفاقية اال الوقت هذا ابلذات، وهاد اإلتفاقية املراجعة دايهلا هاد
سنة، مما يؤكد أن تواجد اجلالية املغربية  31اللي عندها أكثر من 

ابلداير اهلولندية وأكثر من أربعة عقود، ويرتجم يف نفس الوقت 
مدى انتفاع الدولة اهلولندية من جمهودات أجيال من جاليتنا 
واملسامهة دايهلا يف حتقيق التنمية اللي كتشهدها اَلن، هاد 

ملبذولة طيلة هاد السنوات تيبان أهنا مل تعد ذات قيمة اجملهودات ا
ابلنسبة للدولة اهلولندية حتت ذريعة وجود أزمة اقتصادية داخلية، 
وتدبري هاد األزمة مبنطق مع األسف يتناىف واألعراف الدولية 
والقوانني الضامنة حلقوق اإلنسان، وخصوصا االتفاقية الدولية 
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املهاجرين، وأفراد أسرهم، األمم  حلماية حقوق اإلنسان، العمال
 املتحدة كما يسري أيضا عكس اإلسرتاتيجية العاملية الي تتجه يف

منح إحداث ميثاق عاملي للمهاجرين والي اختارت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة املغرب الستضافة مؤمتر عاملي يتم خالله اعتماد 

ب تظمة، إال أنه جيامليثاق العاملي للهجرة اَلمنة واملنظمة واملن
اإلشارة ابإلضافة إىل األزمة الي تدعيها هولندا، أن هناك أسباب 

 .أيضا موضوعية تقتضي منا الظرفية الراهنة استحضارها
املد املتطرف يف السنوات األخرية ال يف هولندا وال  تصاعد-أوال

 يف دول أوروبية أخرى؛

أن نقر أن هناك تذبذب للعالقات السياسية بني  البد-اثنيا
 املغرب وهولندا يف السنوات األخرية؛

أن نسجل ونسطر على أنه كان هناك تعاطي ابرز  البد-اثلثا
للحكومة املغربية مع هذا امللف يف بدايته أي منذ انطالق يف 

والذي مل يكن يعكس أهنا حتمله على  7197احلقيقة عملية 
يث تريجع الفضل يف الدفاع على املكتسبات حممل من اجلد، ح

ومصاحل أفراد اجلالية دايلنا هبولندا إىل مجعيات اجملتمع املدين اللي 
ائيا، كبري وأمثرحتركاهتا حىت إبنصافها قض حتركات بواحد الشكل

األمر اللي سهل على احلكومة العمل دايهلا، وابلتايل أعد هلا 
مراجعة  ا اهلولندية بشأناألرضية اخلصبة للمفاوضات مع نظريهت

هاذ اإلتفاقية بعدما كانت مع األسف إذ قررت هاذ األخرية يف 
اإللغاء النهائي وضرب كل املكتسبات ومصاحل اجلالية  7193

 .املغربية عرض احلائط

هم فبهذه املناسبة، حتية ألبناء جاليتنا هباذ البالد على دورهم امل    
درة على  الي بدأ يشهد هلا ابلقيف إطار دبلوماسية اجملتمع املدين

التأثري يف اختاذ القرار اهلولندي من جهة، وأيضا ابلدعم 
للدبلوماسية الرمسية الي متهد هلا الطريق يف إجراء مفاوضات يكون 

 .فيها الطرفان على درجة واحدة من احلوار واإلقناع من جهة اثنية
 السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،
 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

نصادق اليوم على هاذ اإلتفاقية يف الوقت كيف قلت أنه    
أخذت فيه قضية اهلجرة يف املنتظم الدويل منعطف إجيايب، والي 
جتعلنا أكثر اقتناع أبن التوجه اجلديد الذي ستتخذها اإلتفاقية 

، بشأن ااملعنية، سيقتضي منا مواصلة احلوار مع أبناء جاليتنا هبولند
انعكاسات وستكون هناك انعكاسات جديدة هلاذ املراجعة، حنن 
اليوم مدعوون مجيعا حكومة وبرملاان وأحزاب سياسية ومؤسسات 
اجملتمع املدين على احلرص أكثر من تبعات هاذ املراجعة الي قد 
جتد فيها حكومات دولة املهجر حكومات أخرى فرصة ملعاودة 

فاظ على اثلة، فاملرجو تكثيف اجلهود للحالنظر يف االتفاقيات املم
 .مكتسبات مغاربة العامل

ولذلك، على احلكومة أن تضع سياسة خارجية واضحة   
ومنسجمة بني خمتلف الفاعلني انطالقا من رؤية جاللة امللك اجتاه 
 موضوع اهلجرة الي نشهد هلا يف الفريق اإلستقاليل واملنتظم الدويل

ورمحة  يف تدبري هذا امللف، والسالم عليكم عامة مبقاربتها املتميزة
 .هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، منر اَلن السيدات والسادة النواب إىل عملية 
 :التصويت على املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون

 .املوافقون: اإلمجاع

 743613صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

دمي قمنر اَلن إىل اجللسة الثانية يف اجملال التشريعي واملتعلقة بت   
 .مقرتح اثين خالل هذه الدورة

  

 


