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 7102-7102 الثانيةالسنة التشريعية 

 7102 استثنائيةدورة 

 والسبعني السادسةحمضر اجللسة 
 

 (.م7192 مارس 72ه )9349 رجب 9 الثالاثء :التاريخ
 رئيس جملس النواب. ،السيد احلبيب املالكي :لرائسةا

ثالث ساعات وأربعة وأربعون دقيقة ابتداء من الساعة  :التوقيت
 الثالثة والدقيقة الثانية والعشرين.

 ةيعير شتال صو نصالالدراسة والتصويت على  األعمال:جدول 
 :ةيلاتال
  املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب  17.90مشروع قانون رقم

 .العريب لألنباء يف قراءة اثنية
  بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس  24.92مشروع قانون رقم

املتعلق مبدونة التجارة، خاصة الشق  90.90من القانون رقم 
 .املتعلق مبساطري صعوابت املقاولة

  يتعلق مبؤسسات الرعاية  50.90رقم مشروع قانون
 .االجتماعية

  

 :السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس اجللسة

ننتقل اآلن إىل اجللسة الثانية للدراسة والتصويت وفق 
 :ملشاريع القوانني التالية االستثنائيةجدول أعمال الدورة 

  املتعلق إبعادة تنظيم وكالة  17.90مشروع قانون رقم
 .املغرب العريب لألنباء يف قراءة اثنية

  بنسخ وتعويض الكتاب  24.92مشروع قانون رقم
املتعلق مبدونة التجارة، خاصة  90.90 اخلامس من القانون رقم

 .الشق املتعلق مبساطري صعوابت املقاولة
قانون الثالث يتعلق مبؤسسات الرعاية الوأخريا مشروع 

، الكلمة للسيد الوزير حممد األعرج لتقدمي مشروع االجتماعية
 .القانون يف قراءة اثنية لوكالة املغرب العريب

 :الثقافة واالتصالالسيد حممد األعرج، وزير  
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،
 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

جد سعيد أن أتواجد بينكم من جديد ألقدم لكم اليوم       
مضمون بعض التعديالت اخلاصة ابملشروع املتعلق إبعادة تنظيم 

ملوقر، ألنباء، يف إطار القراءة الثانية جمللسكم اوكالة املغرب العريب ل
 .بعد أن وافق عليه جملس املستشارين بعد تعديل بعض مقتضياته

لقد كانت يل فرصة وشرف يف تقدمي هذا املشروع يف كليته       
أمام أعضاء اجمللسني املوقرين، مستعرضا أهم املقتضيات الواردة 

اغته، واليت ة اليت سامهت يف صيفيه، ومشريا إىل املرجعيات املتعدد
ابملهام املنوطة ابلوكالة وتعزيز دورها يف جمال  االرتقاءمن أمهها 

اإلعالم واألنباء على املستوى الوطين والدويل، وكذا تعزيز مكانة 
 .اسرتاتيجيةالوكالة ابعتبارها مؤسسة عمومية 

 السيد الرئيس،
 السيدات والسادة النواب،

لقد شكلت دراسة ومناقشة هذا املشروع أمهية خاصة       
ابجمللسني، يف حني عرفت الصيغة الواردة عليكم من جملس 
املستشارين عناية مركزة من قبل السيدات والسادة النواب احملرتمني 
بلجنة التعليم والثقافة واإلتصال، الذين انكبوا على دراسة كل 

اليت  3، 0، 2، 91، 99، 97، 94، 93، 92، 92املواد 
مشلتها تعديالت يف الشكل كما يف املضمون، ولقد متت املصادقة 
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ا مت مالواردة من جملس املستشارين، في على جزء من الصيغة
اإلحتفاظ ابلصيغة األصلية اليت صادق عليها جملس النواب يف 

 .أجزاء أخرى
إن النقاش املستفيض الذي عرفه هذا املشروع املعروض اليوم       

أيديكم، أسفر على التصويت على جممل التعديالت اليت  بني
توصلت هبا اللجنة املوقرة، ويسعدين أن أغتنم جمددا هذه الفرصة 
ألتقدم ابلشكر اجلزيل للسيد رئيس جلنة التعليم والثقافة 
واإلتصال، وللسيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمني على 

أهم  ذا املشروع الذي خيصاجلدية واألمهية اليت طبعت مناقشة ه
املؤسسات العمومية اإلسرتاتيجية، شكرا على حسن اإلصغاء 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، بدون شك مت توزيع تقرير اللجنة، وهبذه       
املناسبة أشكر جزيل الشكر السيدة املقررة. وأفتح ابب املناقشة 

 .ليهغلبية للسيدة النائبة السعدية بنسإبعطاء الكلمة ابسم األ
 :ليهالنائبة السيدة السعدية بنس

 .السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
 ...ليا واحد الدقيقة جنيب األوراق غتسمحو      

 :السيد الرئيس

 .السي بووانو أعطاك دقيقتني      

 :ليهالنائبة السيدة السعدية بنس
 .اخلطأ البشري وارد شكرا

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،
صال، يشرفين ابسم فرق األغلبية يف جلنة التعليم والثقافة واإلت      

أن أتقدم أمام جملسنا املوقر هبذه املداخلة املتواضعة، يف إطار قراءة 
والذي يتعلق إبعادة تنظيم وكالة  17.90اثنية ملشروع قانون 

املغرب العريب لألنباء، كما عدلته ووافقت عليه اللجنة يف 
، حتت إشراف رئيس اللجنة 7192مارس  94اجتماعها بتاريخ 

وحبضور السيد الوزير احملرتم، وزير الثقافة واإلتصال، لدراسة املواد 
اليت مشلها التعديل من طرف جملس املستشارين وهي كالتايل: 

، 92، 93، 94، 97، 99، 91، 2، 0، 3، 4، 7، 9 املادة
92.  

ت املهيكلة حاوابلنظر ملا يكتسيه املشروع يف سياق اإلصال      
للربانمج احلكومي، وما تعرفه بالدان من دينامية سياسية 
ومؤسساتية هبدف استكمال أوراش البناء الدميقراطي واملؤسسايت 
يف كل جماالته، وما يقتضيه ذلك من تفعيل سليم ملقتضيات 

أبمهية ابلغة داخل اللجنة.  17.90الدستور، فقد حظي املشروع 
راءة ان كفرق أغلبية، أن مسامهتنا يف إطار قومن هذا املنطلق، اعترب 

اثنية هلذا املشروع، ويف هذه املرحلة السياسية ابلذات، ليست 
مسألة عارضة أو ظرفية، بل إن األمر يتعلق إبعطاء نفس 

لتضطلع  ةاسرتاتيجيإصالحي جديد هلذه املؤسسة العمومية أببعاد 
عة يف عامل ت املتسار مبهامها وأدوارها ووظائفها، مبا يتالءم والتطورا

الذي أصبح يلعب وظائف حامسة يف حتول  واالتصالاإلعالم 
اجملتمعات وتطورها، كلما توفرت شروط املهنية واحلرية والنزاهة 

واملوضوعية، مبا يستجيب كذلك حلاجات  واالستقاللية
ومتطلبات الفاعلني يف احلقل اإلعالمي، وأيضا حلاجات بالدان 

يوم طة والتفاعل اإلجيايب مع ما يعرفه عامل الإىل التحديث والدمقر 
 .من حتدايت بفعل الثورة الرقمية
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ت ابلقدرا االرتقاءوحرصا منا كفرق أغلبية على ضمان       
الذاتية واملؤسساتية هلذا املرفق العمومي، يف إطار ترصيد 
املكتسبات وصوهنا واستشراف آفاق تطوير احلقل اإلعالمي 

اعال مبا جيعل من الوكالة املغربية لألنباء إطارا فوالصحافة ببالدان، و 
ومؤهال لتكريس حكامة انجعة مبقومات قانونية، تتأسس على 
جودة التدبري والتسيري وعلى اإلشراك الفعلي للموارد البشرية 
العاملة هبا وتثمني أداءها مبا يتطلب ذلك من تكوين وأتهيل للرفع 

 الخنراطاكذا على خلق شروط من مردوديتها الداخلية واخلارجية. و 
والتعبئة يف هذا الورش الذي يتطلب استيعاب مستجدات العصر 
ومتغرياته هبدف اإلرتقاء ابخلدمة العمومية يف جمال اإلعالم 

 .واالتصال

من هذا املنطلق، ويف إطار القراءة الثانية هلذا املشروع، فقد      
كما وردت من   92، 92، 93، 97وافقت اللجنة على املواد 

. أما فيما يتعلق ابملواد 7و 9جملس املستشارين. وعدلت املادتني 
، فقد احتفظت اللجنة ابلصيغة اليت 99، 91، 2، 0، 3، 4

 . 7192وليوز ي 73صادق عليها جملس النواب بتاريخ 

ومبوجب بذلك متت املصادقة ابألغلبية املطلقة على نص 
املتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب  17.90املشروع القانون 

  :لألنباء على الشكل التايل

   ؛00املوافقــون: 

  ؛3املعارضون: 

  .املمتنعـــون: ال أحد

وبطبيعة احلال فإن التنزيل العملي ملشروع  
والذي سيصبح مبجرد املصادقة عليه قانوان  17.90 ونالقان

واجب التطبيق، فإن ذلك ال مينعنا كمؤسسة تشريعية للقيام بدوران 
يف تقدمي مقرتح تعديل لبعض مقتضياته إذا ما يتطلب األمر ذلك. 

وختاما، نؤكد إبسم فرق األغلبية على التصويت اإلجيايب على 
 .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،17.90مشروع القانون 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة بدرون       
 .فريق األصالة واملعاصرة ابسم

 :النائبة السيدة غيثة بدرون
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة والسادة الوزراء،
 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة، يف       
يتعلق إبعادة التنظيم  17.90إطار القراءة الثانية ملشروع قانون 

وكالة املغرب العريب لألنباء. بداية، البد أن نسجل أسفنا الشديد 
إزاء التصلب الغري املفهوم الذي أابنت عنه احلكومة يف تعاملها 

شروع القانون، علما أننا تعاملنا معه يف فريق ومناقشتها هلذا امل
 األصالة واملعاصرة وفقا للكيفية اليت تفرضها جمموعة من املتغريات

والتحوالت اإلجيابية اليت عرفتها بالدان خالل السنوات األخرية 
من قبيل املضامني اإلصالحية املهمة اليت محلتها الوثيقة الدستورية 

ة وما ا يتعلق ابجلانب اهلواييت للمغارباجلديدة لبالدان خاصة فيم
يستلزمه كذلك من تكريس لألمازيغية كرصيد مشرتك للمغاربة 
قاطبة وبدون استثناء، هذا فضال على التأكيد على تثبيت خيار 
اجلهوية املتقدمة. غري أن احلكومة تعترب أن هناك صعوابت 

الشيء  ، وهوواالنتظارتستدعي منا مزيدا من الرتيث والتأجيل 
الذي خنتلف فيه معنا إمياان منا أبن اخليارات الكربى لبالدان ال 
تقبل النكوص، اخليارات الكربى لبالدان ال تقبل العودة حنو الوراء 

 .مهما تطلب األمر
إننا نسجل ابستغراب كبري إصرار احلكومة على موقفها       

لرغم ابخبصوص تسمية هذه الوكالة، وكالة املغرب العريب لألنباء 
من أن جل فرق جملسي الربملان دعت وطالبت بتغيريها، ألن 
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التسمية ابتت متجاوزة بل وخمالفة للدستور، علما أن اإلقدام على 
تغيري هذه التسمية كان سيكون إشارة إجيابية من قبل احلكومة 
وله دالالت رمزية ورسالة سياسية. إننا وبكل صراحة مل يعد 

ية قانون خيالف املقتضيات الدستور  بوسعنا التجاوب مع مشروع
الرامية أيضا إىل تفعيل اجلهوية املتقدمة وهو الورش الذي يقتضي 
إحداث فروع جهوية للوكالة تواكب األحداث الطارئة على صعيد  
كافة اجلهات، وتعرف وتشيد بتنوعها احلضاري والثقايف، هذا 

ص خيانهيك عن بعض التعديالت األخرى اليت تقدمنا هبا فيما 
 .حتديدا تفعيل مبادئ املناصفة والشفافية واملنافسة

وعليه، نؤكد أبن عدم التفاعل اإلجيايب للحكومة مع عدد       
من التعديالت اليت تقدمنا هبا خاصة تلك املرتبطة ابلتوجهات 
واخليارات الثابتة اليت أقرها الدستور جتعل الشك يساوران خبصوص 

  لقبول جبزء يسري من هذه التعديالتنوااي هذه احلكومة علما أن ا
كان سيضفي جتديدا ملموسا على حمتوى مواد هذا املشروع 
ويسهم يف جتويد هذا النص، ومن مت تطوير عمل هذه الوكالة 

، ال يجياسرتاتبصفتها مؤسسة عمومية إعالمية وطنية ذات بعد 
 سيما يف اجلانب املتعلق بكيفية صناعة اخلرب وتسهيل الولوج إىل

 .علومة بطريقة مهنية حمايدة احرتافية ودقيقةامل

وأتسيسا على ما سبق، نعتقد أن هذا املشروع قانون كان      
ملغريب تسارع وترية حتوالت اجملتمع ا االعتبارالبد أن أيخذ بعني 

والدويل، واحلاجيات احلقيقية لزبناء وشركاء؛ الوكالة من هيئات 
 االهتماماتيات وكذا رمسية، وأحزاب سياسية، ونقاابت ومجع

 الالتاالختاجلديدة للرأي العام. مسامهة منه يف جتاوز خمتلف 
والنواقص اليت تعرتي تسري الوكالة، وكذا احلد من التضييق املمارس 
ضد العمل النقايب وحرية الصحافة ورفع احليف الذي طال األطر 
 العاملة ابملؤسسة، إضافة إىل تطوير اخلط التحريري وحتديد نوع

املنتوج املطلوب بدقة خاصة أهنا وكالة عمومية لكن أهدافها 
 .جتارية

السيد الوزير، إننا جندد تنبيهنا أيضا إىل كون هذا املشروع        
كان يتطلب من احلكومة املبادرة إىل مد قنوات التواصل بشكل 
جدي عن طريق فتح نقاش عمومي يشرك فيه مجيع الفاعلني 

ه املؤسسة من زبناء للوكالة وشركاء الذين هم على عالقة هبذ
مؤسساتيني واملهنيني قبل عرضه على الربملان، وذلك هبدف 

 .التمرين على البناء الدميقراطي احلقيقي ملؤسساتنا

ختاما، ومبا أن املشروع مل يرقى إىل مستوى طموحاتنا،       
وتطلعات الفاعلني، والصحفيني، ومستخدمي الوكالة واملهتمني 

اإلعالمي الوطين، فإننا سنصوت ابلرفض على هذا ابلشأن 
املشروع، مشروع قانون القتناعنا التام والراسخ أبنه لن يقدم قيمة 
مضافة ملؤسستنا اإلعالمية العريقة، ولن حيقق األهداف املتوخاة 

 .شكرا ،منه

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة إميان بن       
 .للوحدة والتعادلية االستقاليلربيعة ابسم الفريق 

 :النائبة السيدة إميان بن ربيعة
 السيد الرئيس،

 السيدان الوزيران،
 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

دة والتعادلية للوح االستقاليليشرفين أن أتدخل ابسم الفريق       
املتعلق  17.90مبجلس النواب، يف مناقشة مشروع القانون رقم 

إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء يف قراءة اثنية. وهي 
 الستقاليلامناسبة لنجدد التأكيد على طموحنا الكبري يف الفريق 

للرقي بصحافة الوكالة ابعتبارها قاطرة للنهوض بقطاع اإلعالم 
ببالدان، وفضاء لتحفيز النقاش العمومي الدميقراطي  التصالوا

 .وواجهة إعالمية لتعزيز إشعاع بلدان وتقوية حضوره الدويل
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وإذا كان حتقيق هذا طموح املشروع مير أوال عرب توفري عدد       
من الشروط املوضوعية خاصة تطوير اإلطار القانوين املنظم لعمل 

ه املشرع ترب مفتاحا لتنزيل ما يبتغيالوكالة، فإن حتقيق أخرى يع
مبناسبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون قيد الدرس اليوم، 
وعلى رأسها ترسيخ عمل إعالمي احرتايف عنوانه املصداقية 
واملوضوعية واإلنفتاح والتعدد واحليادية يف معاجلة اخلرب وفقا ملا 
 تقتضيه أخالقيات مهنة الصحافة كضمري حي ملختلف

 .الديناميات اجملتمعية

لقد شدد الفريق اإلستقاليل خالل كل مراحل دراسة مشروع       
القانون، أن الرقي بوكالة املغرب العريب لألنباء يف مصاف وكاالت 
األنباء العاملية ذات التأثري واإلنتشار الواسع، يستلزم، وفضال عن 
دورها الرئيسي يف تقدمي الرواايت الرمسية لألخبار واألحداث 

و خالف مبا يتطلبه أيضا من موضوعية، وهضرورة تقدمي الرأي امل
ما شكل على الدوام خلال عميقا مل يساهم يف حتقيق املصداقية 
املفروضة يف اخلط التحريري، مما جيعل املرتفق العمومي يستقي 

 .أخباره غالبا من وكاالت أنباء منافسة

بل  ،االستقرارإن احرتام مبدأ الرأي والرأي اآلخر ال يهدد       
عليه، وإذا كان تدبري اخلط التحريري للوكالة حريصا على  يساعد

 جوهرها هي يف االجتماعيةالرمسية خاصة مبناسبة تغطية األحداث 
، الستقرارامن صلب بتطور الصحي للمجتمع بغاية احلفاظ على 

فإن اخلطورة احلقيقية تكمن يف فتح اجملال لوكاالت أنباء أجنبية 
 قدمي الرأي اآلخر، بل حتويرهأبجندات ملغومة لالستفراد بت

  .وتضخيمه وإخراجه عن سياقه

وال حيتاج األمر هنا للتذكري أن كثريا من وكاالت األنباء       
العاملية أضحت تلعب دورا متعاظما، ليس فقط يف نقل اخلرب 
 ومعاجلته ابلسرعة واملهنية املطلوبة، بل تساهم أيضا يف صناعة رأي

قضااي، مما أضحى يستوجب من هذه عام عاملي يف كثري من ال
املؤسسة العمومية النهوض بكافة املهام اليت أفردها هلا هذا 

القانون، يف سبيل حتقيق جاذبية وطنية ودولية، خاصة وأن خمتلف 
لك. املالية الالزمة لذ االعتماداتاحلكومات املتعاقبة وفرت كل 

مبختلف  ةجاذبية لن تتحقق إال ابحرتام التعددية الوطنية الغني
روافدها، انهيك عن تعزيز حضور اخلرب احمللي واجلهوي، مبا يساهم 
 يف تغيري الصورة النمطية حول الوكالة ابعتبارها مصدرا رمسيا ومركزاي

 .للخرب

إن مطلب تطوير اإلعالم العمومي كان والزال دائما ضمن       
جملتمع اأولوايت الفريق اإلستقاليل، ابعتباره مؤشرا داال على تقدم 

بل ورافعة له، وهو ما جيعلنا ننبه إىل ضرورة متتيع إدارته بكافة 
شروط احلكامة اجليدة، وهو ما حرص الفريق اإلستقاليل على 
حتقيقه من خالل تعديالته على مشروع القانون، خاصة عرب 
توسيع قاعدة اجمللس اإلداري للوكالة لتشمل املمثلني عن 

 يتم التقنيني أو اإلداريني أو املستخدمني سواء من الصحفيني
انتخاهبم بطريقة دميقراطية وشفافة، فضال عن حضور خمتلف 
املتدخلني العموميني ابلقطاع مع احلرص على تعزيز وتوضيح 
خمتلف املسؤوليات، مبا يعزز التداول الواسع وحيقق فرصا أوسع 

لبشرية، الربط املسؤولية ابحملاسبة. حكامة يظل حسن تدبري املوارد 
أبرز عناوينها، مبا يقتضيه األمر هنا من حتقيق شروط الكرامة يف 
العمل واإلستحقاق واملساواة يف اإلرتقاء املهين والتكوين املستمر 
للعاملني ابلوكالة يف سبيل مواكبة تطور مستمر هلذا القطاع 

 .التنافسي

وإذا كان تعيني وسيط للوكالة، يتوىل مهمة تلقي آراء       
مالحظات زبناء الوكالة ومرتفقيها يف شأن منتوجاهتا واملضامني و 

املسوقة من طرفها يف ظل إستقاللية عن اإلدارة، من أهم 
مستجدات القانون قيد الدرس اليوم، فإن إجناح هذه التجربة 
وضمان أتثريها اإلجيايب على تطوير عمل الوكالة، مبا يتناسب 

إلدارهتا،  لتجاوب املوضوعيوطموح عموم املرتفقني يبقى رهينا اب
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مع ما ستقدمه من مالحظات وتوصيات يف تقريرها السنوي، 
 .ابعتبارها عنصر حتليل وتقومي مواكب هام

إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، جندد التأكيد       
على أن تطوير عمل وجاذبية وكالة املغرب العريب لألنباء بتارخيها 

حصرا عرب تطوير اإلطار القانوين الناظم، بل أساسا  الكبري ال مير
عرب تطوير امليكانيزمات وعقليات التدبري الذي يتطلب مزيدا من 

 .شكرا ،واإلبداع االحرتاقية

 :السيد الرئيس

  :منر اآلن إىل عملية التصويت شكرا للسيدة النائبة،

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0املادة  وأعرض

 732املوافقـــون: 

  املعارضون: ال أحد

 .32املمتنعـــون: 

 .43؟ الزميلني مت إدماجهم يف كتلة املمتنعني، 36

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7املادة  أعرض

 732 املوافقـــون:

      ال أحد املعارضون:

 .32 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  3 املادة أعرض

 732 املوافقـــون:

      ال أحد املعارضون:

 .32 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  4 املادة أعرض

 732 املوافقـــون:

      ال أحد املعارضون:

 32 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  5 املادة أعرض

 732 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 32 املمتنعـــون:

السيد الرئيس، هل هناك...؟ نستمر دازت العملية دايل 
 .التصويت

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  2 املادة أعرض

 732 املوافقـــون:

      ال أحد املعارضون:

 32 املمتنعـــون:

دازت عملية التصويت سيديت، نقطة نظام؟ دازت عملية 
 .التصويت إذا مسحت إذا مسحت

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  01املادة  أعرض

 732 املوافقـــون:

      ال أحد املعارضون:

 32 املمتنعـــون:

 .كما صادقت عليها اللجنة  99املادة 

 نفس العدد؟ 99طيب شكرا، السيد الرئيس املادة 

 .املعارضون نفس العدد
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 .نعم تفضل السيد الرئيس تفضل

 :اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرةالنائب السيد حممد 

السيد الرئيس، أرجو أن يف املواد املقبلة حنن سنصوت ابلرفض 
 .شكرا

 :السيد الرئيس

 .كما صادقت عليها اللجنة نفس العدد  99املادة  شكرا،

 .كذلك ابلرفض نفس العدد  97املادة 

 .السيد الرئيس أنتم تعارضون طيب

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  00 املادة أعرض

 025 املوافقـــون:

      20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

متافقني؟ إذن نفس التصويت السيد الرئيس ابلنسبة لباقي املواد، 
 .طيب شكرا لك

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  03 املادة أعرض

 ؛025 املوافقـــون:

      ؛20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  04 املادة أعرض

 ؛025 املوافقـــون:

      ؛20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  02 املادة أعرض

 ؛025 املوافقـــون:

      ؛20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

  :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  02 املادة أعرض

 ؛025 املوافقـــون:

      ؛20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

  

أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه 
 :اللجنة يف قراءة اثنية له

 025 املوافقـــون:

      20 املعارضون:

 .34 املمتنعـــون:

 17.05قانون رقم صادق جملس النواب على مشروع       
ة يتعلق إبعادة تنظيم وكالة املغرب العريب لألنباء يف قراءة اثني

  .له

شكرا للسيد الوزير وللسيدات والسادة النواب، مشروع       
بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من القانون  24.92قانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة، فيما خيص مساطر صعوابت  90.90رقم 
 .وجارأالكلمة للسيد الوزير السي حممد  املقاولة،
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 :السيد حممد أوجار وزير العدل

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ابعتزاز كبري أحظر أشغال هذه اجللسة العامة املخصصة       
بنسخ  24.92للتصويت يف جملسكم املوقر على مشروع قانون 

املتعلق مبدونة  90.90الكتاب اخلامس من القانون رقم وتعويض 
التجارة، فيما خيص مساطر صعوابت املقاولة. وأود يف البداية أن 
أوجه عبارات الشكر واإلمتنان والتقدير لكل السيدات والسادة 

 ...النواب احملرتمني

 :السيد الرئيس

 .شوية اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب      

 :السيد حممد أوجار وزير العدل

مبجلسكم على اجملهود املبذول يف دراسة ومناقشة هذا       
املشروع بكل مسؤولية وعلى عمق التحليل واملالحظات الوجيهة 
املقدمة، األمر الذي ساهم يف إغناء هذا املشروع والذي عرف 

 .تعديال تفاعلت معها احلكومة بكل إجيابية 49

 السيد الرئيس،

 يدات والسادة النواب احملرتمون،الس

ال خيفى عليكم أمهية املقاولة يف اقتصادات العامل ودورها يف       
التنمية اإلقتصادية وخلق مناصب الشغل، وال غرابة يف كون الدول 
املتقدمة تسن تشريعات تساهم يف محاية املقاولة وتقوية مكانتها 

ما هلذا  ليكم أيضاضماان الستمرارها يف خلق الثروة. ال خيفى ع
املشروع من أمهية لكونه يرتبط أبحد أهم األدوار اليت يفرتض يف 

القضاء أن يلعبها يف سبيل تنمية اإلقتصاد واإلسهام يف تشجيع 
 .اإلستثمار

إن هذا املشروع أييت تنفيذا للربانمج احلكومي برسم الوالية       
وير املقاولة طالتشريعية العاشرة، ضمن إسرتاتيجية عامة تتوخى ت

املغربية وتعزيز قدرهتا على التنافسية عرب سلسلة من املبادرات 
املتعلق  22.92التشريعية من بينها: تبين مشروع القانون 

إبحداث املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها سعيا إىل تبسيط 
املساطر وتقليص اآلجال ابعتماد الطريقة اإللكرتونية كوسيلة 

ابإلجراءات واملساطر املتعلقة إبحداث املقاوالت، وحيدة للقيام 
ووجوب إيداع مجيع العقود والقرارات والتقارير والقوائم الرتكيبية 
وحماضر املداوالت والواثئق واملقررات القضائية عرب املنصة 
اإللكرتونية، أو عرب املراكز اجلهوية اإلستثمار أو عن طريق املهنيني 

ضى عنيني أنفسهم، أو بواسطة وكيل مبقتأو القيام هبا من طرف امل
وكالة خاصة. ولعل استعجال وراهنية هذا املشروع أييت أيضا من 
خالل اطالعنا على مؤشر حتسني مناخ األعمال وهو املؤشر الذي 

ة ينبين على دراسة مقارنة للمقتضيات التشريعية املرتبطة بصعوب
 52الرتبة  ، كان مرتبا يف7197املقاوالت حيث أن املغرب سنة 

، يعزى هذا الرتاجع إىل كون 942عامليا وأصبح اليوم يف الرتبة 
معظم دول العامل قامت مبراجعة تشريعاهتا املتعلقة بصعوابت 

 .املقاوالت وأتخر املغرب يف إجناز هذا اإلصالح

ويف هذا اإلطار، تعترب وزارة العدل أن اإلستمرار يف حتديث       
ال األعمال يعترب ورشا حيظى أبمهية املنظومة القانونية يف جم

اح إسرتاتيجية ابلنسبة لبالدان مما حيتم تعبئة املزيد من الطاقات إلجن
كمنصة استقطاب لإلستثمارات وكقطب  وتعزيز متوقع اململكة

تنموي بفضل ما ستوفره هذه الرتسانة من إطار قانوين شفاف 
وآمن قادر على حتصني كل املعامالت التجارية من املخاطر 
املرتبطة ابمليدان املايل واألعمال، وهو ما جعل وزارة العدل تسعى 
 إىل تنزيل هذه الرؤية من خالل مشروع تعديل الكتاب اخلامس
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من مدونة التجارة وفق مقاربة تشاركية، هبدف وضع اآلليات 
القانونية الالزمة ملساعدة املقاولة اليت تعاين من صعوابت مالية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، إما بسبب حالة السوق أو بسبب ضعف 
هيكلتها الداخلية على ختطي األزمة اليت تعرتضها عرب حزمة من 

ل اندماجها من جديد يف السوق املساطر اخلاصة، اليت تسه
 .وتراعي حقوق ابقي األطراف املرتبطة هبا

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،

ويف إطار اللجنة  7191لقد عملت وزارة العدل منذ سنة     
الوطنية ملناخ األعمال على تعديل الكتاب اخلامس من مدونة 

ن ث مت تشكيل جلنة مالتجارة ذي الصلة هبذه املساطر، حبي
قطاعات وزارية خمتلفة، إضافة إىل اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب 
وبنك املغرب واجملموعة املهنية لألبناك، انكبت إىل جانب وزارة 
العدل على إعداد مشروع قانون عوجلت من خالله أهم 

 .اإلشكاالت اليت يطرحها الكتاب اخلامس من مدونة التجارة

كيل احلكومة اجلديدة، مت تشكيل جلنة علمية ومباشرة بعد تش
على مستوى وزارة العدل ابإلضافة إىل ممثلني عن اللجنة الوطنية 
ملناخ األعمال تكلفت بوضع سياسة جديدة ملشروع هذا القانون، 
استحضرت ما توصل إليه اإلجتهاد القضائي والفقهي الوطين 

 .ة دولياعتمدوكذلك التشريعات املقارنة واملمارسات الفضلى امل

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

 :أقسام هي 9تتوزع مقتضيات هذا املشروع على     

 القسم األول: أحكام عامة

 القسم الثاين: مساطر الوقاية من صعوابت املقاولة

 القسم الثالث: مسطرة اإلنقاد

 القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية

 : مقتضيات التصفية القضائيةالقسم اخلامس

اإلنقاد والتسوية  القسم السادس: القواعد املشرتكة ملساطر
 القضائية والتصفية القضائية

 القسم السابع: العقوابت

 القسم الثامن: طرق الطعن

 "القسم التاسع "املساطر العابرة للحدود لصعوبة املقاولة

 :تاليةالعناصر الميكن تلخيص اخلطوط العامة هلذا املشروع يف 

تطوير آليات الرصد املبكر للصعوابت اليت قد تعرتض  -1   
املقاولة وذلك من خالل أتهيل مسطرة الوقاية اخلارجية للمقاولة 
للرفع من خالل تسهيل متويل املقاولة خالل هذه الفرتة، عرب 
 تشجيع املتعاملني معها على اإلستمرار يف تنفيذ تعهداهتم مقابل

حقهم يف استخالص ديوهنم ابألولوية على كافة الديون إقرار 
 األخرى؛

التنصيص ألول مرة على مسطرة اإلنقاذ وتعترب هذه املسطرة     
من بني املستجدات الرئيسية اليت جاء هبا هذا املشروع ملا ستوفره 
من آلية فعالة من شأهنا تعزيز قدرات املقاولة على ختطي 

كوهنا من يز هذه املسطرة اجلديدة بالصعوابت اليت تعرتضها. تتم
جهة ستتيح التشخيص املبكر لوضعية املقاولة ابعتبار أن 
اإلستفادة منها ال يستلزم توقف املقاولة عن الدفع، بل ميكن 
اللجوء إىل احملكمة كل ما اعرتضت املقاولة صعوابت من شأهنا 
أن تؤدي إىل التوقف عن الدفع يف وقت قريب، من جهة اثنية 

يز هذه املسطرة بكون رئيس املقاولة يبقى حمتفظا بكامل تتم
 صالحياته فيما خيص التسيري واختاذ القرارات داخل املقاولة؛



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 استثنائية   

 -  

 

10 

تعزيز دور الدائنني يف املسطرة من خالل حتسني وضعية  -2    
الدائنني يف املسطرة عرب تعزيز حقهم يف اإلعالم خالل كل مراحل 

 التصفية؛

 إحداث نني يف مسطرة التسوية القضائية عربضمان متثيلية للدائ   
     مجعية للدائنني؛

تعزيز حقوق األجراء، وجتدر اإلشارة هبذا اخلصوص إىل أن  -3
املشروع قد وضع ضمن أولوايته حتسني الوضع القانوين اهلش 
لألجراء يف املقاوالت اليت تعاين من صعوابت عرب التنصيص 

شغل يعترب من ضمن أن احلفاظ على مناصب ال صراحة على
 األهداف الكربى ملساطر صعوبة املقاوالت؛

أتكيد مبدأ إعفاء األجراء من التصريح بديوهنم خالفا لباقي 
الدائنني وإقرار مسطرة خاصة حبصر ديون األجراء التابعني 

 .للمقاولة

أتهيل أجهزة املسطرة من خالل: أوال تعزيز دور القاضي  -4
 ذي يسهر على حسن سري املسطرةاملنتدب ابعتباره اجلهاز ال

ومحاية املصاحل القائمة من خالل التنصيص على تعيني انئب له، 
وتوسيع صالحياته لتشمل اإلجراءات الوقتية واإلستعجالية 

 املرتبطة ابملسطرة؛

أتهيل دور السانديك عرب إعادة النظر يف كيفية تعيينه واستبداله 
ملسطرة ني اإلعتبار طبيعة اوكذا حتديد املهام املنوطة هبا أخذا بع

 .املعني فيها

وأخريا اإلنفتاح على البعد الدويل للمسطرة عرب إقرار تنظيم  -5
قانوين خاص مبساطر صعوبة املقاولة العابرة للحدود، فكما هو 
معلوم مقتضيات الكتاب اخلامس املعمول به حاليا ال يتضمن أي 

تحا على ح منفمقتضى خاص هبذا النوع من املساطر واملغرب أصب
اقتصاد السوق، وابلتايل كان البد من اإلهتمام ابملقاوالت العابرة 

 .للحدود

 السيد الرئيس،

إن املقتضيات اجلديدة هتدف إىل تيسري الولوج إىل املساطر 
الوطنية وحتديد شروط وكيفيات اإلعرتاف ابملساطر األجنبية، وكذا 

اتباعها  رة الواجبتسهيل التعاون بني احملاكم، إضافة إىل املسط
 .يف حالة تزاحم املساطر

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

تلكم ابختصار أهم مضامني مشروع هذا القانون، وستسامهون 
بال شك يف دعم الرفع من تنافسية اإلقتصاد الوطين عرب تطوير 

بة، كما أهنا حلظة لو املقاولة املغربية ومتكينها من آليات الفعالية املط
اترخيية تدعم اإلقتصاد الوطين وتعزز ثقة املواطن واملستثمر يف 
القضاء املغريب، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته، شكرا 

 .السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، شكرا كذلك للسيد املقرر على اجملهودات 
اقشة مت توزيعه، أفتح ابب املناملبذولة، وبدون شك أن التقرير 

إبعطاء الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب يونس بن 
 .سليمان

 :النائب السيد يونس بن سليمان

 السيد رئيس جملس النواب احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب،
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بنسخ  92.24مبناسبة مناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 
املتعلق مبدونة  40.90وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رقم 

التجارة فيما خيص صعوابت املقاول، هاته املبادرة التشريعية اليت 
جاءت من احلكومة يف إطار عملها اجلاد واحلثيث من أجل 

آليات  كني اإلقتصاد املغريب منحتسني مناخ األعمال ببالدان، ومت
قانونية متكن املقاوالت املغربية واملقاوالت األجنبية من ترسانة 
قانونية متكاملة وواضحة ابتداء من خلق املقاولة إىل تصفيتها، 
فكان من الضروري اإلستجابة إىل ما أفرزته املمارسة واإلجتهاد 

ع تدارك ما م القضائي املغريب من نقائص وثغرات يف النص احلايل
هو دويل فجاء هذا التعويض للكتاب اخلامس من مدونة التجارة 
ليكرس ثقافة احلكامة اجليدة ومبدأ املساندة واحملافظة على 
املقاوالت اليت تتعرض لصعوابت تعرتيها أثناء فرتة حياهتا، 
ابإلضافة كذلك إىل مساءلة وحماسبة املسريين سيئي النية 

 أموال الشركاء وأموال الدائنني للضياع، واملهملني الذين يعرضون
 .وكذا ال حيافظون على حقوق العمال

إن املقتضيات القانونية اجلديدة ستحدث ثورة يف حياة املقاوالت 
بصفة عامة واملقاوالت اليت تتعرض للصعوبة بصفة خاصة، 
فاهلدف األمسى الذي يطمح إليه املشرع من خالل هاد النص هو 

اولة كفاعل أساسي يف النسيج االقتصادي من احملافظة على املق
خالل جمموعة من املساطر تبدأ ابلوقاية الداخلية مبنح حق التدخل 
ملراقب احلساابت إن وجد أو الشريك يف الشركة، احلق يف إاثرة 
االنتباه لوجود خلل من شأنه التأثري سلبا على السري اجليد 

ملوضوع ة للشركاء يف اللمقاولة، كما ميكن أن تتدخل اجلمعية العام
 .الختاذ القرارات الالزمة

وقد حدد الباب الثاين من املشروع مساطر الوقاية اخلارجية وهنا 
ميكن احلديث عن التغيري اجلذري يف هاد النوع من املساطر 
برتجيح مبدأ املصاحلة وتسوية النزاعات عن طريق الصلح، وهو ما 

من مشروع القانون واليت مل تشرتط  009نصت عليه املادة 

لة اليت ، كما مكن املشرع املقاو التوقف عن الدفع مبفهومه القانوين
تعاين من صعوابت اقتصادية ومالية أو هلا حاجيات ال ميكن 
تغطيتها بواسطة متويل مناسب وإمكانياهتا من االستفادة من تعيني 
مصاحل من طرف السيد رئيس احملكمة تتمثل مهمته يف تدليل 
الصعوابت املالية واالقتصادية ابلعمل على إبرام اتفاق مع 

 .لدائننيا

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

لقد وضع هذا املشروع يف إطار مسطرة اإلنقاد األصبع على اخللل 
وسيخلق ثقافة جديدة هدفها األمسى احملافظة على حقوق اجلميع 
دائنني ومقاوالت، إبمكانية اعتماد خمطط اإلنقاذ تقرر احملكمة 

ني الكفالء أشخاص ذاتي سنوات يستفيد منه 0ميكن أن يصل إىل 
ومتضامنني كانوا أم ال، أما القسم الرابع فهو مسطرة التسوية 
القضائية فقد استدرك هذا املشروع اخلالف القضائي فيما يتعلق 
بتعريف التوقف عن الدفع وجاء انسجاما مع املقتضيات الدولية، 
حيث أكد املشروع على اعتماد مسطرة واضحة حمددة اآلجال 

احملافظة على حقوق اجلميع خصوصا الدائنني من  هتدف إىل
 515خالل التنصيص على إمكانية تشكيل مجعية الدائنني املادة 

 .ومنحها دورا أساسيا للمحافظة على استمرارية املقاولة

إن مشروع القانون املعروض على أنظاركم جاء مبقتضيات من 
تثمرين مسشأن تطبيقها أمام احملاكم املغربية منح الطمأنينة لل

ويف هذا اإلطار نص املشروع يف القسم التاسع  الوطنيني والدوليني،
 صطالحهااعن مساطر صعوابت املقاولة العابرة للحدود واليت مت 

ابملساطر العابرة للحدود واليت هتدف إىل توفري آليات قانونية 
ملعاجلة صعوابت املقاولة خصوصا املساطر العابرة للحدود يف 

ع القانون املقارن ومع األعراف التجارية الدولية من انسجام اتم م
خالل منح إمكانية املقاوالت األجنبية الولوج إىل املساطر الوطنية 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 استثنائية   

 -  

 

12 

واعرتاف احملاكم املغربية ابملسطرة األجنبية والتعاون مع احملاكم 
 .األجنبية

إن حزب العدالة والتنمية من خالل مناقشته اليوم ملشروع القانون 
د ابقي األحزاب املغربية يف وضع لبنة أخرى لبناء اقتصايساهم مع 

قوي برتسانة قانونية حديثة ستساهم ال حمالة يف حتسني مناخ 
األعمال وكسب نقاط جديدة يف املؤشرات املعتمدة عامليا يف 

 .تصنيف الدول

وال تفوتين هذه املناسبة أن أشكر زمالئي الربملانيني يف جلنة 
ذا أطر وزارة العدل على النقاش الرفيع القطاعات اإلنتاجية وك

واملستوى العايل للتفاعل مع نصوص هذا املشروع من أجل جتويد 
النص وإجياد احللول لبعض اإلشكاليات اليت ميكن أن تطرح من 

 وستكون األعمال التحضريية هلذا املشروع ال حمالة الناحية العملية
فسري أو قاضيا لتجماال خصبا للباحث سواء كان طالبا أو حماميا 

 .هذا النص

 السيد الرئيس،

إن اإلقتصاد املغريب ال حيتاج فقط إىل نصوص قانونية حديثة بل 
 ئتماناحيتاج إىل مقاوالت مواطنة وحيتاج وكذلك إىل مؤسسات 

وأبناك مواطنة توفر السيولة الالزمة للمقاوالت، تساند املقاوالت 
تتقاسم  انت معقولةالناشئة وتسهل مساطر الولوج للتمويل بضما

مع املقاولة املخاطر وتساهم مع الدولة يف تنشيط الدورة 
 .اإلقتصادية

 السيد الرئيس،

حنتاج كذلك إىل إدارة حترتم إلتزاماهتا املالية مع املقاولني دون 
 تنفيذ األحكام؛ ضرورة اللجوء إىل احملاكم وأتخري

 زم فيها؛لحنتاج كذلك إىل إدارة ضرائب تثق يف امللزم ويثق امل

حنتاج إىل نقاابت تؤطر العمال واملستخدمني وجتعل اإلضراب 
آخر مهها وابملناسبة أدعو اجلميع إىل إخراج قانون اإلضراب إىل 

 الوجود ألنه ال حمالة سيساهم يف تطوير اإلقتصاد املغريب؛

 السيد الرئيس احملرتم،

كافة و ال تفوتين هذه املناسبة كذلك ألحيي السيد رئيس احلكومة 
أعضائها خصوصا السيد وزير العدل الذي كان منفتحا على 
تعديالت السادة النواب بدون أي حتفظ، مما نتج عنه انسجام 
اتم بني مجيع مكوانت اللجنة جبميع تشكيالهتا احلزبية، فقد 
اختفت احلزبية وجتانست األغلبية واملعارضة من أجل إخراج نص 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا جيد يساهم يف بناء اقتصاد الوطن،

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن ابسم فريق األصالة واملعاصرة، 
 .السيد النائب إدريس أوقمين

 :النائب السيد إدريس أوقمين

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إبسم فريق األصالة واملعاصرة أتناول الكلمة مبناسبة التصويت على 
القاضي بنسخ وتعويض الكتاب  92.24مشروع القانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة فيما خيص  90.90اخلامس من القانون رقم 
يف  بمسطرة صعوابت املقاولة، وحنن من موقعنا السياسي كحز 

املعارضة، أقول املعارضة البناءة، ال بد أن نثري ونسجل بعض 
املالحظات اليت نعتقد يف نظران أهنا مهمة وجوهرية وهي 
مالحظات مرتبطة ابملسار الذي مر منه هذا املشروع الذي هو 
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بني أيدينا اليوم، بعض املالحظات اليت أردان إاثرهتا مع ابقي 
ة إىل جمللس احملرتم وتنبيه احلكومالفرقاء السياسيني داخل هذا ا

ضرورة التعامل مع الربملان كسلطة تشريعية هلا استقالليتها، هلا 
مكانتها داخل الوثيقة الدستورية ويف احلياة السياسية لبالدان ويف 

 .مسار تطور جتربتنا الدميقراطية

أما فيما خيص مضمون هذا املشروع فال بد أن نشري إىل أن املغرب 
ه ذ اإلستقالل اإلنفتاح على العامل الرأمسايل وتطوير جتربتاختار من

اخلاصة يف تدبري اقتصاد سوق املبادرة احلرة، وإذا كانت املراجعة 
عملت على دسرتة خيار اقتصاد السوق،  9995الدستورية لسنة 

ذهب إىل أبعد من ذلك وطموحه اختيار  7199فإن دستور 
ملغربية خطت خطوات  اإلقتصاد اإلجتماعي للسوق، والدولة ا

ر اإلنتقال التدرجيي من دور املستثمر الرئيسي إىل دو  كربى بصدد
املدعم واملواكب واحملفز للمقاوالت واملستثمرين يف التشريعات 

 .وابملؤسسات والضماانت القانونية والقضائية

وهكذا أجنزت بعد خمططات التقومي اهليكلي يف منتصف 
 صالحات التشريعية يف جمالالثمانينات، جيال بكامله من اإل

املقاولة واملال واألعمال، وعلى رأسها إصدار مدونة التجارة 
وقوانني الشركات التجارية واحملاكم التجارية وغريها خالل سنوات 

ضمن رؤية إسرتاتيجية التقارب التشريعي مع  9992، 9995
مر ألاإلحتاد األورويب الذي جتمعنا به اتفاقية التبادل احلر يف أول ا

 .مث الشراكة املتقدمة ونطمح للمزيد

القاضي بنسخ وتعويض  92.24واليوم أييت مشروع القانون رقم 
املتعلق مبدونة التجارة،  90.90الكتاب اخلامس من القانون رقم 

فيما خيص مساطر صعوبة املقاولة واهلدف املعلن من هذا 
اإلصالح هو دعم املقاولة واحلفاظ عليها داخل الدورة 

قتصادية، ونتفهم أكثر من هاذ اهلدف يف هذه املرحلة املطبوعة اإل
ابألزمة العاملية ليس جللب اإلستثمارات اخلارجية فقط، ولكن 
أيضا للتصدي لظاهرة إفالس املقاوالت وانتشار البطالة، ونضيف 

أيضا هدف تقوية الشعور ابألمن القانوين لدى املستثمرين من 
كانوا أو غريهم، وكذلك لدى   الداخل أو من اخلارج مغاربة

رة املستثمرين املغاربة يف اخلارج واخرتاقهم للعدد املتزايد ألسواق القا
 .اإلفريقية

 :هناك بعض املالحظات اجلوهرية اليت أريد سردها هنا

أوهلا ينصب هذا املشروع فقط على الكتاب اخلامس من مدونة 
ذه املدونة، رى هلالتجارة املتعلق بصعوبة املقاولة دون الكتب األخ

هاذو ما ذكرانش  3، 4، 7، 9معىن أنه كاين  0رقم الكتاب 
وما بعدها،  409عليهم وحىت يف الكتاب اخلامس بدينا يف املادة 

إذن واحد العدد دايل الكتب اللي ما تكلمناش عليها، وواحد 
العدد دايل املواد اللي ما تكلمناش عليها ودون التشريعات 

 اشرة مبعاجلة املقاولة، وقبلها كان تعديل املادةاألخرى املعنية مب
من نفس املدونة، فهذه املقاربة التجزيئية والتقنية ال ختدم  95

هو  ، فاملطلوبواالستثماراملقاولة وال األمن القانوين للتجارة 
مراجعة عميقة وشاملة ملدونة التجارة، بل هناك حاجة حقيقية 

ي سايرة عامل األعمال الذإىل جيل جديد من تشريعات التجارة مل
يعرف حتوالت عميقة وسريعة بسبب عوملة السوق والتكنولوجيات 

 احلديثة لإلعالم والتواصل؛

املالحظة الثانية هي أن نتأسف للتأخر وطول مدة التحضري بل 
وصراع األاننيات يف إعداد املشروع، رغم عالقته املباشرة  واالرتباك

مليثاق  مار، فاملخطط التشريعيابإلنتاج والتشغيل وجلب اإلستث
لكن مل  7193، 7194إصالح منظومة العدالة برمج لسنيت 

، وبعد توصية البنك الدويل حبجة  7192يصل إلينا إال سنة 
نقط يف سلم مناخ األعمال وحلم هذه احلكومة ولوج  0كسب 

، 7179اخلمسني األوائل عامليا يف أفق سنة  االقتصادايتدائرة 
 .بعهدهانتمىن أن تويف 
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فالسيد الوزير إيال احنا فهمنا عالش سرعنا هباذ القانون، ما 
املربرات إىل حد  7192حىت  7194فهمناش التأخري دايلو من 

النقط، ولكن  0اآلن ما تعطاتش لينا، املربر حقيقة هو نرحبو 
أشنو هو املربر ابش تعطل حىت الدورة االستثنائية، وهنا نرجعو 

هل كان من املفروض أننا نتسناو الدورة للدورة االستثنائية، 
االستثنائية ابش ميكن لينا ندوزو هاذ القانون؟ كان من األفضل 
أننا ندوزوه يف دورة عادية لذلك ابش مجيع الفرق أتخذ الوقت 
 دايهلا أان اللي رمبا هاذ التسريع اللي سرعنا به قد نكون جتاوزان

 .ندهابعض اهلفوات اليت كان من املفروض أن نقف ع

إننا يف حزب األصالة واملعاصرة ال ننكر أمهية مستجدات مشروع 
 0واليت خلصتموها يف تقدميكم للمشروع يف  24.92 قانون رقم

حماور أمهها تطوير آليات الرصد املبكر لصعوبة املقاولة والتنصيص 
على مسطرة إنقاذ وإحداث مجعية الدائنني وتعزيز دور وأتهيل  

ديك، وكذلك االنفتاح على البعد الدويل كل من القاضي والسان
للمسطرة ابلنص على نظام قانوين خاص مبساطر الصعوابت 
العابرة للحدود للمقاوالت، إال أنه ورغم هذه املستجدات يبقى 
املشروع دون مستوى األهداف املعلن عنها وال سيما رهاانت 

يل، غالتنافسية االقتصادية وإحلاح االنتظارات االجتماعية يف التش
وسقف املرجعيات الوطنية بشأن العدالة االجتماعية وااللتزامات 

 .الدولية للمملكة الناجتة عن شراكاهتا املتعددة

مل يستوعب جيدا جوهر فشل  24.92 إن مشروع القانون رقم
الكتاب اخلامس من مدونة التجارة يف الوقاية ومحاية املقاولة من 

دية، روج من الدورة االقتصااخلطر الداهم بفقدان التنافسية واخل
ومن أهم مظاهر عدم االستيعاب أن نظام الكتاب اخلامس من 
مدونة التجارة احلالية نفسه نظام متطور وعصري وال حيتاج إال 
لبعض التنقيحات واإلضافات أما سبب الفشل احلقيقي فيعود إىل  

 :كثري من املشاكل

ية والثقافية قتصاديعود إىل الفارق النوعي بني البيئة اال أوهلا -
يج املغربية وبعضها اآلخر وال سيما البيئة الفرنسية واألوروبية، فالنس

من املقاوالت  %20االقتصادي املغريب ما زال هشا يف مقاومته 
صغرى ومتوسطة، أو عائلية، وهشا يف ثقافته املقاوالتية، غياب 
ثقافة املقاولة العصرية وغياب الشفافية وإنتاج واستعمال 

حصائيات احلقيقية والدقيقة، وهشا يف عالقاته مع حميطه اإل
وخاصة ابإلدارة املطبوعة ابلتوتر وعدم الثقة منها اجلمارك، 

 الضرائب، القضاء، الشركاء االقتصاديني واالجتماعيني؛

واملشكل الثاين يعود فيه الفشل إىل عدم استيعاب  :اثنيا -
ال وحملدودية عقيداهتا أو الفاعلني ملسطرة معاجلة صعوبة املقاولة لت

 املقاربة القضائية؛

 نقص يف احرتافية املتدخلني فيها؛ :اثلثا -

 .صعوبة التمويل :رابعا -

فالفاعل األساسي هنا قد يكون القضاة كفاعلني حموريني ذوو 
صالحيات واسعة، فبكل صدق إن كنا ملسنا أثناء املناقشة 

ة التفصيلية يف هذا القانون، ملسنا الكفاءة الكافية، وملسنا االحرتافي
ة الكافية العالية لدى السادة والقضاة اخلرباء الذين كانوا يواملهن

، الزال عديد من القضاة حبكم تكوينهم معنا يف هذه اللجنة
 يتصرفون كقضاة عاديني، لذا حيتاجون إىل التأهيل يف جمال التجارة
العصرية والتجارة الدولية والقاضي احلايل ليس مدبر اقتصاداي، 
بينما مثال قضاة احملاكم القنصلية الفرنسيني كلهم أرابب مقاوالت 

وانبها وحميطون بكل جومدراء شركات متشبعون بثقافة املقاولة 
ألهنم يعيشون حياهتا اليومية ابستمرار، والسانديك كذلك فاعل 
حموري يف هذا القانون خصه الكتاب اخلامس ابختصاصات هامة 
وصالحية حامسة، لكن املمارسة أابنت أن مهام السانديك يتوالها 
عمليا كتاب الضبط ابحملاكم والكل يعرف ظروف اشتغال هؤالء 

وبة اهتم، وابلتايل يطلعون بشكل كبري يف معاجلة صعوقلة جتهيز 
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املقاولة، لكن كبريوقراطيني وليس كمتدخلني اقتصاديني 
واجتماعيني، والفاعل اآلخر وهي األبناك بدورها تبقى مسكونة 
 هبواجس البحث عن الربح املضمون وعدم املغامرة غري حمسوبة

عوبة ة صالعواقب املالية، وال تنخرط بشكل ملموس يف معاجل
 الستمرارلاملقاولة، وهو ما حيرم هذه األخرية من القروض الضرورية 

 .يف احلياة االقتصادية

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نسجل وبكل أسف أن مشروع 
نفسه ال يقدم عالجات مباشرة ألسباب  92.24القانون رقم 

 فشل النظام اجلاري به العمل حاليا، ألن املنطق الرايضي قبل
السياسي يقول إن نفس األسباب تعطي نفس النتائج، لقد كان 
من األجدر أوال اإلبتعاد عن املقاربة التقنية التقليدية واإلستفادة 
من مزااي اإللتقائية اليت ينبغي أن حتكم سياسات احلكومة يف 
خمتلف اجملاالت، واإلبداع يف ابتكار احللول لضمان جناعة القانون 

ا اية املقاولة من املخاطر املختلفة اليت هتددهاجلديد للوقائع ومح
ابملوت اإلقتصادي، ونذكر على سبيل املثال ال احلصر اإلغفاالت 
األساسية ونقدم االقرتاحات الناجعة هلا حىت ال نتهم ظلما 

 :ابلعدمية أو عدم اجلدية

التمادي يف عدم التمييز بني املقاولة التجارية وبني  منها-أوال
املقاولة غري التجارية، كاملقاوالت الفالحية واملدنية عموما، ألهنا 
معنية وتساهم مجيعا يف اإلقتصاد الوطين وتنتج الثروة والشغل 
 والضرائب، وابلتايل ال معىن للرتكيز على املقاولة التجارية وحدها؛

ز بني املقاولة الكربى واملقاوالت الصغرى التميي ضرورة-اثنيا
رة ز من املساطر املختصيمتوسطة والفردية، وإحداث نظام متوامل

 خاص ابلفئة الثانية نظرا هلشاشتها البنيوية؛

هيئة متخصصة ختضع لتكوين خاص ومالئم تتوىل  إحداث-اثلثا
 مهام السانديك ابحرتافية وجناعة؛

جمموعات متخصصة ومعتمدة يف جمال الوقاية من  إحداث-رابعا
صعوابت املقاوالت تتوىل معاجلة صعوبة املقاولة مبقاربة اقتصادية 

 من نظر حمدودية املقاربة القضائية؛

صندوق خاص لدعم املقاوالت يف وضعية  إحداث-خامسا
صعبة، ألن أكرب مشكل تواجهه املقاولة يف وضعية صعبة هو 

جتاوب األبناك مع هذه املقاوالت اليت  صعوبة التمويل وعدم
 تدخل يف صعوبة؛

سياسة ضريبية ذكية ومالئمة لتسهيل معاجلة  إنتاج-سادسا
 .صعوبة املقاولة حفاظا على الشغل

وخالصة القول إن التشريع الوطين يف جمال التجارة واإلقتصاد 
حيتاج برمته إىل جيل جديد من اإلصالحات العميقة للوصول إىل 

شامل وعميق للمقاولة املغربية وحمليطها ومناخها لتحقيق أتهيل 
 املالءمة املنشودة،

اد لصاحل بناء اإلقتص االقتصاديخبياره  7199مع دستور  :أوال
 اإلجتماعي للسوق؛

 لتملك املشرتك العاملي سواء التشريعي أو املؤسسايت وحتقيق :واثنيا
يذا التفاقية تنف التقارب التشريعي املالئم مع القوانني األوروبية

الشراكة املربمة بني اململكة املغربية وبني اإلحتاد األورويب منذ سنة 
، ومن بعد ذلك الشراكة 7112، والشراكة املتقدمة منذ 9990
 الشاملة؛

ية الوطين ومؤسساته القضائ االقتصاديلتأهيل النسيج  :واثلثا
لزاحفة ة اومحايته من اخلطر الداهم للعومل واالجتماعيةواإلدارية 

 .القائمة على فلسفة النشوء والبقاء لإلصالح للعامل ضروري

كل هذا ويف انتظار تدابري مصاحبة هلاذ املشروع قانون، ماذا على 
احلكومة أن تقوم به اجتاه املقاولة قبل أن تصبح هذه األخرية يف 
منطقة اخلطر أو اإلفالس؟ ألن املعروف هو أن هاذ املقاولة ملي  
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اذ القانون هذا راه دخالت لبيت اإلنعاش، وبيت كتدخل يف ه
اإلنعاش ما كيخرج منو إال من رحم ربك، مث ماذا عن القانون 
البنكي؟ الذي يعد من الروافد الكربى للمقاولة، مث كذلك ماذا 
عن إصالح العدالة نفسها أو نفسها؟ وحنن نعلم أن إصدار 

قوانني  صدارالقوانني عفوا إصدار األحكام يف املغرب هي ضعف إ
مث القضاء وهذا شيء مهم هو القضاء التجاري  يف دول أخرى

متفاوت بني املدن املغربية وكذلك جيب مراجعة القوانني اليت تنظم 
 نديك؛اتشكيلة وعمل الس

 السيد الرئيس،

 السيد الوزير،

برغم كل ما هو ووعيا منا مبصلحة البالد واملقولة املشهورة اليت 
كله ال يرتك جله" وسنعمل مستقبال إن شاء تقول:" ما ال يؤخذ  

هللا على تنقيح هذا املشروع من أجل التجويد فإننا سنصوت 
 .ابإلجياب على هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن إبسم فريق التجمع الدستوري 
 .للسيد النائب عبد الرمحن أبليال

 :يالالنائب السيد عبد الرمحن أبل

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين إبسم التجمع الدستوري أن أشارك يف مناقشة القانون     
املتعلق بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من مدونة التجارة، ويف 

ذا ه هالبداية ال بد من اإلشارة إىل السياق العام الذي جاء في

املشروع وإىل األمهية اخلاصة املعلقة على املصادقة عليه، ذلك أن 
كما هو   90.90مدونة التجارة اليت صدرت مبوجب القانون رقم 

 71معروف مر على دخوهلا حيز التنفيذ تقريبا أو ما يزيد عن 
سنة، طبعا خالل هاد املدة كانت هناك حتوالت عميقة وكبرية 

 مالت التجارية، طبعا على الصعيد الوطينومتنوعة على عامل املعا
وعلى الصعيد الدويل أيضا، ومن بني املؤسسات اإلقتصادية اليت 
مشلتها هذه التحوالت مؤسسة املقاولة بصفتها رافعة اقتصادية 

ومالية حيث تعرضت جلملة من املؤثرات والضغوطات  واجتماعية
املهددة الستمراريتها، هذا الوضع املتسم ابملستجدات والتقلبات 
املتسارعة كان له أتثري سليب على مقاومة املقاولة املغربية 
وصمودها، الشيء الذي جعلها تتعرض لصعوابت مالية وتدبريية 

وجدت  املقاوالت واليت ، مما أدى إىل تصفية العديد منواجتماعية
بدون محاية قانونية، ونتحدث هنا ابخلصوص عن املقاوالت 

 .الصغرى واملقاوالت املتوسطة

يف هذا اإلطار أييت هذا املشروع كتتويج لسلسلة من النقاشات 
والندوات واللقاءات العلمية واملهنية اليت انطلقت منذ ما يزيد عن 

ع كة ومسامهة من مجيسنوات على مجيع املستوايت ومبشار  91
اهليئات واجلهات املعنية بشؤون املقاولة، كما أييت هذا املشروع 
بعد تراكم جمموعة من االجتهادات القضائية والفقهية يف هذا 
اإلطار، ونتوقع أن يساهم هذا القانون يف تعزيز مكانة ومتوقع 
بالدان كمنصة استقطاب لإلستثمارات القارة والعابرة وحلقة من 

ت حتديث الرتسانة القانونية الضامنة للشفافية واحملصنة حلقا
لشبكة املعامالت التجارية واملالية من املخاطر والصعوابت 

 .والتدبريية واالقتصادية االجتماعية

نطوي على ي إننا يف فريق التجمع الدستوري نرى أبن هذا املشروع
 :عدة نقط قوة من بينها

 أنه قانون حديث وعصري؛ :أوال -
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أنه قانون أيخذ بعني االعتبار مجيع االجتهادات واألفكار  :اثنيا -
 املفيدة يف هذا اإلطار؛

أنه قانون حيدد بدقة جمال تدخل كل فاعل يف هذه  :اثلثا -
 املسطرة؛

أن هناك قانون يسعى إىل احلفاظ على استمرارية املقاولة  :رابعا -
 أكثر من سعيها لتصفيتها؛

مبسامهة ومبشاركة من طرف كل من  أن إعدادهم كان :خامسا -
 .له عالقة بعامل املقاولة

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة النواب احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

إننا من موقعنا كفريق ميثل أحزاب سياسية وطنية هلا امتدادات 
 نيعميقة وواسعة يف جمال االقتصاد واألعمال كنا ومازلنا من املتابع

عن قرب لقضااي املال واألعمال يف كل ما يهم صحة وسالمة 
هذا املناخ واستقراره وجناعته وحتدايته، سامهنا من خالل مسار 
إعداد هاد املشروع أثناء مناقشته مبا تراكم لدينا من خربة ميدانية 
ومعايشة لواقع املقاولة الوطنية واإلكراهات اليت تواجهها 

ا مقاوالتنا، كيفما كان حجمها والصعوابت اليت تتعرض هل
وموقعها داخل النسيج املقاواليت الوطين، وذلك إسهاما منا يف 

شروط املقاولة ودعمها لتجاوز الصعوابت اليت  هتيئالعمل على 
 .تعرتض أداءها واستمراريتها

من هذا املنظور قدمنا مسامهتنا واقرتاحاتنا من أجل إغناء هذا 
نيابية ياغته رفقة الفرق واجملموعات الاملشروع وجتويد مضمونه وص

وذلك يف إطار توافقي وبتفاعل وجتاوهبم مع وزارة العدل كثمرة 
للمناخ اإلجيايب وإدراكا من اجلميع ألبعاد هذا اإلصالح وآاثره 

 .املستقبلية

وانطالقا من املعاينة واملعايشة لواقع مقاوالتنا خصوصا املتوسطة 
ة على أن أحد أهم األسباب الرئيسيمنها والصغرية، فإننا وقفنا 

لصعوبة املقاولة ابملغرب وتعريضها لإلفالس الذي هو غري انتج 
عن سوء التدبري أو التقصري من قبل املسريين، وإمنا هو انتج 
ابألساس عن ديوهنا وأتخري مستحقاهتا عند إجناز الصفقات 

اهتا املالية مالعمومية وعن عدم التزام اإلدارة املتعاقدة ابلوفاء ابلتزا
إزاء املقاوالت املتعاقدة يف إطار تنفيذ الصفقات العمومية مما 
جيعلها تواجه صعوابت مالية تعرضها لإلفالس، وطاملا نبهنا إىل 
هذا اإلشكال يف أكثر من مناسبة وخاصة أثناء مناقشة قوانني 
املالية، واعتبارا ملسؤوليتنا ووعينا هبذا اإلشكال، فإنين أؤكد من 

املنرب أبننا يف فريق التجمع الدستوري سنظل نناضل ونتابع  هذا
بكل إحلاح من أجل إنصاف مقاوالتنا وفرض التزام اإلدارات 
ا العمومية املتعاقدة ومجيع اجلهات املالية املعنية ابلوفاء مبستحقاهت

املشروعة كاملة، ويف الوقت املناسب ودون أتخري ألن الدولة جيب 
 .ايب يف هذا اإلطارأن تعطي املثل اإلجي

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

ال يفوتنا وحنن نناقش هذا املشروع أن ننوه ونعتز بدور وجمهودات 
سؤولني املدراء امل قطاع العدل من السيد الوزير احملرتم إىل السادة

والقضاة احملرتمني على ما بذلوه وحتملوه من عناء واجتهاد يف 
ع إىل حيز الوجود يف شكله وصيغه القانونية إخراج هذا املشرو 

املقدمة، وعلى التقدمي املهين الراقي وعلى الشروحات 
والتوضيحات اليت زودوان هبا على مستوى اللجنة مبهنية عالية 
املستوى، كما ننوه ابلتفاعل اإلجيايب مع خمتلف االقرتاحات 

ابية يوالتعديالت اليت تقدمت هبا خمتلف الفرق واجملموعات الن
بروح من التوافق والتفاهم هبدف تعزيز مستجدات هذا املشروع 
وإغنائه والرفع من جودته ومضمونه، مما حيقق اإلمجاع حول هذا 
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 املولود الذي ننتظر منه مجيعا نتائج وآاثر إجيابية على تصنيفنا يف
مناخ األعمال وتوفري آليات ومساطر حديثة إلنقاذ مقاولتنا من 

 .استمراريتهاالتصفية وضمان 

ويف األخري أؤكد على أمهية مواكبة تنزيل وتفعيل هذا املشروع بعد 
املصادقة النهائية عليه، وذلك من خالل مجلة من التدابري املوازية 

 :من قبيل

أوال: مواكبة رؤساء املقاوالت وأتهيلهم وتنمية قدراهتم التدبريية  -
 ورصد خمتلف املخاطر مبكرا؛

 يك؛توفري التأهيل والتأطري للمرشحني للقيام مبهمة الساند اثنيا: -

رابعا: إشراك املؤسسات التمثيلية واملصاحل اإلدارية املعنية يف  -
 .هذا اإلطار كالغرف التجارية وإداريت الضرائب واجلمارك

ونتمىن أن يتم تنزيل هذا القانون من طرف مجيع الفرقاء ابجلدية 
وت ارا ملا سبق فإننا يف الفريق سنصالالزمة وحبسن نية، واعتب

 .ابإلمجاع على هذا املشروع بكل وعي ومسؤولية، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن ابسم الفريق االستقاليل للوحدة 
 .والتعادلية، السيد النائب حممد احلافظ

 :النائب السيد حممد احلافظ

 لني،والسالم على أشرف املرسبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أتناول الكلمة ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية مبجلس 
بنسخ وتعويض  92.24النواب يف مناقشة مشروع القانون 

املتعلق مبدونة التجارة  90.90القانون رقم  الكتاب اخلامس من
 فيما خيص مساطر صعوابت املقاولة يف إطار دورة استثنائية للربملان

دعت إليها احلكومة نظرا للطابع االستعجايل ملشاريع القوانني اليت 
يتضمنها جدول أعمال هذه الدورة، هذا املشروع الذي ينسخ 

عدما ق بصعوابت املقاولة بالكتاب اخلامس من مدونة التجارة متعل
توري البعد الدس أصبحت مقتضياته متجاوزة ومل تعد تساير

للمبادرة احلرة واملقاولة املواطنة وضمان التنافس احلر يف الوقت 
من الدستور على معاقبة املخالفات  45الذي نص فيه الفصل 

س املتعلقة بتنازع املصاحل وعلى استغالل التسريبات املخلة ابلتناف
 .لنزيه وكل خمالفة ذات طابع مايلا

جاء هذا املشروع من أجل سد الثغرات والنقائص اليت أابنت عنها 
املمارسة بعدما أصبحت حياة العديد من املقاوالت خاصة منها 
الصغرية واملتوسطة مهددة ابإلفالس عندما وصل عدد املقاوالت 

ا ختلفه آالف مقاولة مل 5إىل حافة االنقراض سنواي إىل أكثر من 
 .من رواسب اقتصادية ومآسي اجتماعية

جاء هذا املشروع من أجل أتهيل البعد القانوين للمقاولة وحتصينها 
حتسني آليات مسطرة الوقاية  من خماطر اإلفالس من خالل

اخلارجية للمقاولة، وكذلك التنصيص ألول مرة على مسطرة 
جها قبل تواإنقاذها وجتاوز الصعوابت واإلكراهات واملشاكل اليت 

 السقوط يف دائرة التصفية القضائية؛

جاء هذا املشروع من أجل احلفاظ على حقوق مجيع األطراف 
املعنية ابملقاولة اليت تعاين من صعوابت اقتصادية أو مالية أو 
إجتماعية أو هيكلية، مبا فيها ضمان حقوق العمال واحلفاظ على 

عوابت خاطر صمناصب الشغل ابعتباره يبقى اهلدف األساسي مل
املقاولة، يف الوقت الذي تعاين فيها الشغيلة املغربية من ظاهرة 
التشريد أمام تزايد عدد املقاوالت املغلقة، وهذا ما جعل الفريق 
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اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يتعامل بشكل إجيايب مع هذا 
املشروع من حيث اإلجراءات القانونية والتدابري املسطرية اليت جاء 

إلصالح املنظومة القانونية لعامل األعمال وحتديثها وتطويرها  هبا
بشكل يستجيب ملتطلبات حتسن مناخ األعمال وجلب 
اإلستثمارات الداخلية منها واخلارجية، وتقوية تنافسية اإلقتصاد 

 .الوطين يف ظل وضعية اقتصادية مطبوعة ابلركود واالنكماش

ل خطوة املشروع يشك إننا يف الفريق االستقاليل نعترب أن هذا
إجيابية لتجاوز الصعوابت اليت تعاين منها املقاولة املغربية خاصة 

من النسيج  %91الصغرية واملتوسطة اليت تشكل أكثر من 
 .الوطين، ولكنه يف نفس الوقت يستوجب تقدمي أكثر من مالحظة

ة إن املقاربة القانونية وحدها تبقى غري كافية لتأهيل املقاولة املغربي
وطين منفتح  اداقتصوحتصينها وتقوية قدراهتا التنافسية يف ظل 

يظل يف الناتج الداخلي اخلام للفرد املغريب ضعيف أقل بكثري من 
اقتصادايت الدول املشاهبة للمغرب، مما جيعل املغرب بعيدا عن 

 املسار السريع الذي حققته الدول الصاعدة اقتصاداي؛

ة، حيث على الظروف املناخي اقتصاد تظل فيه نسبة النمو تعتمد
ال زال القطاع الفالحي يتحكم يف النمو اإلقتصادي، مما هي ينتج 
عنه ضعف على مستوى خلق فرص الشغل وارتفاع معدل البطالة 

 يف صفوف الشباب مبا فيهم خرجيو اجلامعات واملعاهد العليا؛

اقتصاد يتأثر بعائق اإلنتظارية الذي يؤدي إىل فقدان الثقة لدى 
كما حصل خالل السنوات األخرية اليت   االقتصادينيلفاعلني ا

حطمت فيه الرقم القياسي للبلوكاج احلكومي، إذا كانت الوثيقة 
الدستورية قد جعلت من مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية 
ابحملاسبة يف تدبري السياسات العمومية، فإن مكافحة اقتصاد الريع 

الفساد بكل أشكاله اإلداري واملايل  وسياسة اإلمتيازات وحماربة
تبقى الدعامة األساسية لتطوير املقاولة املغربية وأتهيلها وحتسني 

 أدائها لربح الرهاانت اإلقتصادية واإلجتماعية اليت تنتظر البالد؛

لوطين حىت ا االقتصادالعمل على دمج اإلقتصاد الغري املهيكل يف 
غياب تدابري  ادية املغربية يفال يظل عبئا ثقيال على احلياة اإلقتص

من شأهنا معاجلة هذه الوضعية اليت أصبحت هتدد املقاولة املغربية 
 واالستقرار االقتصادي عموما؛

إعادة النظر يف سياسة الباب مفتوح بشكل ال خيدم اإلقتصاد 
الوطين وال حيمي اإلنتاج املهين من خالل اتفاقيات الشراكة 

جارة، إىل املنظمة العاملية للت واالنضمامواتفاقيات التبادل احلر 
خاصة وأن بالدان ال تستفيد من هذه االتفاقيات ما دام امليزان 
التجاري املغريب يف وضعية عجز مع هذه الدول، ال ميكن توسيع 
قاعدة املعطى ولو أتهيلها وتطويرها يف ظل اقتصادي مطبوع 

ئة جدا إمل نقل يوترية سريعة ابملناطق الساحلية ووترية بط بوتريتني:
منعدمة يف بقية املناطق األخرى مبا فيها املناطق القروية واحلدودية، 
املطلوب فك رقبة عامل األعمال عن السلطة والنفوذ مبا يضمن 

ري تكافؤ الفرص بني مجيع املبادرات احلرة، حىت ال يتم استغالل تدب
ة يالسياسات العمومية مبا فيها اإلجراءات التشريعية والتنظيم

واإلدارية والصفقات العمومية لإلثراء غري املشروع، املطلوب من 
احلكومة التعجيل مبعاجلة إشكالية الديون املستحقة للمقاوالت 
اليت تعاين من صعوابت مالية بسبب التأخري احلاصل يف أداء هذه 

شهور  4املستحقات مما جيعلها عاجزة عن االستمرار يف عملها، 
ختلصوش حىت اآلن، واش هذا تشجيع أم وابقي املقاوالت ما 

إعدام للمقاولة؟ جيب إعادة النظر يف دور األبناك من حيث 
مسامهتها يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ابلبالد مبا يف ذلك 
مراجعة تعاملها مع املقاوالت املغربية خاصة الناشئة منها، ذلك 

فالس ترجع اإل أن بنسبة كبرية من املقاوالت اليت وصلت إىل حافة
بة اليت يفرتض فيها أن تكون مصاح إىل خنقها من طرف األبناك

وشريكا هلا والسند األساسي لتحسني وضعية املقاوالت، ذلك أن 
ختلي األبناك وبعدما تركزت القروض البنكية على استهداف 
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القطاعات ذات الربح الكايف، ويف مقدمتها قطاع العقار وتسهيل 
 .لشركات واملقاوالت الكربىاألداء املرتبطة اب

املطلوب إعادة النظر يف مدونة الشغل حىت تواكب متطلبات       
حتسني مناخ األعمال، مبا يف ذلك تطوير العالقة بني أطراف 
اإلنتاج على أساس الشراكة واملصاحل املتبادلة، إعادة النظر بصفة 
 جذرية يف مدونة التجارة اليت مت اعتمادها يف ظروف مطبوعة

بسياسة التطهري الزال التجار يتذكرون أبمل كبري؛ وضع ميثاق 
روية خصوصية املناطق الق االعتبارأيخذ بعني  الستثمارجديد 

واحلدودية مبا يضمن توسيع قاعدة معدل النشاط ابملغرب الذي 
بكيفية مستمرة؛ وضع برامج جديدة لدعم  االحنداريتجه حنو 

 االبتكارو والتسويق  االستثماراملقاوالت الصغرى واملتوسطة يف 
 ماراتواالستث لالبتكاروحكامة التدبري وتقدمي حوافز مالية 

الصغرى اجليدة، وكذلك تيسري التمويالت اخلاصة ابملقاوالت 
ية الصغرى واملتوسطة هبدف توسيع أنشطتها وتقوية قدرهتا التنافس

 .يف النسيج اإلنتاجي االندماجوتشجيعها على 

 الندماجابإن أتهيل اإلقتصاد الوطين وحتسني تنافسيته ومتكينه       
بشكل أقوى يف اإلقتصاد العاملي مير حتما عرب جعل املقاولة 
املواطنة يف قلب السياسات العمومية يف ظل مناخ سياسي مطبوع 

 ماعياجتمطبوع ابلشفافية، ومناخ  اقتصاديابلثقة، ومناخ 
تماعية تمع تسوده العدالة اإلجمطبوع ابالستقرار يف أفق بناء جم

واجملالية وبعيدا عن سياسة اإلمتيازات واملغرب النافع والغري النافع 
 .وشكرا

 :السيد الرئيس

 شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة حكيمة بل      
 .اوي إبسم الفريق احلركيسق

 :النائبة السيدة حكيمة بل قساوي

 .والصالة والسالم على أشرف املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحيم 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي لإلعراب عن       
املتعلق بنسخ وتعويض  24.92موقفنا من مشروع قانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة،  90.90اخلامس من القانون رقم  الكتاب
فيما خيص مساطر صعوابت املقاولة. البد من اإلشارة إىل أن هذا 

ا احلركة الشعبية حيث جعلته هدف ابهتماماملوضوع حظي دائما 
 .ومركزاي اسرتاتيجيا

السيد الرئيس، لقد متكن املغرب برفع قدرة منظومته       
مقاومة األزمات وحتسني مسامهة عدد من  اإلقتصادية على

القطاعات يف النمو اإلقتصادي الوطين وإجناح قطاعات صناعية 
فضال عن تسجيل تقدم كبري يف اجملاالت املالية وتكنولوجية 
اإلتصاالت وتدبري الثروات الطبيعية واكتساب مقاوالت مغربية 

طوات خلللرايدة على املستوى اجلهوي والقاري، وبناء على هذه ا
الكبرية والوازنة، تتطلع بالدان دائما إىل نسب منو عالية لضمان 
اللحاق بركب البلدان الصاعدة وإىل رفع تنافسية اإلقتصاد الوطين 

 .والنهوض ابلتشغيل ودعم التنمية املستدامة

واعتبارا لكون املقاولة هي احملرك األساسي للتنمية، فإننا 
ريرها من ث تسهيل املقاولة وحتاليوم نتحدث يف صلب أولياهتا حي

قيود املساطر اإلدارية املتشابكة واملعقدة وذلك بغية توفري مناخ 
الرتكيز على  حىت يتسىن هلا واالبتكار لالستثمارتنافسي وجذاب 

مهمتها األساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل املنتجة. وقد 
تم ي اقرتحت احلكومة يف برانجمها جمموعة من اإلجراءات اليت

 تفعيلها اآلن كالرفع من تنافسية االقتصاد الوطين ومواصلة حتسني
مناخ األعمال لتمكني بالدان من ولوج دائرة االقتصادات اخلمسني 
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يف  "Doing Business" األوائل عامليا يف مؤشر األعمال
، وتسريع وترية املخطط اجلديد إلصالح االستثمار 7179أفق 

ي التحفيزي اخلاص ابلشركات وخاصة تفعيل النظام اجلبائ
الصناعية اجلديدة والصناعات املصدرة الكربى، أيضا دعم 
املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة من أجل رفع قدرهتا 
التنافسية، مث تبسيط وتطوير اإلطار القانوين ملناخ األعمال وذلك 
عرب جمموعة من اإلجراءات حيث تتبعنا مصادقة اللجنة الوطنية 

على جمموعة من  7192و 7192ملناخ األعمال برسم السنتني 
حماور ما يهمنا منها اليوم: هذا التطوير  3املشاريع وزعت على 

القانوين والتنظيمي ملناخ األعمال وذلك عرب إجراء دراسات حول 
البعد االقتصادي للصفقات العمومية؛ إعداد مشروع إصالح 

 داء؛ وإعداد مشروع لفتحالنصوص القانونية املنظمة لوسائل األ
املركز اخلاص مبعلومات االئتمان يف وجه الفاعلني الغري املاليني؛ 

املتعلق ابحلقوق العينية مث اعتماد  49.12أيضا تعديل القانون 
مشروع قانون خاص ابلضماانت املنقولة ابإلضافة إىل النص 
القانوين الذي نتحدث عنه اليوم وهو تعديل الكتاب اخلامس من 

 .مدونة التجارة املتعلق ابملقاوالت يف وضعية صعبة

هذا املشروع قانون الذي حنن بصدد مناقشته اليوم ميكن       
 :تلخيص اخلطوط العريضة اليت جاء هبا كاآليت

 تطوير آليات الرصد املبكر للصعوابت اليت تعرتضها :أوال-      
 :املقاولة، وذلك من خالل

اخلارجية للمقاولة وفق الصياغة  أتهيل مسطرة الوقاية-     
 اجلديدة؛

تسهيل متويل املقاولة عرب تشجيع املتعاملني معها على -     
االستمرارية يف تنفيذ تعهداهتم مقابل إقرار حقهم يف استخالص 

 ديوهنم ابألولوية على كافة الديون األخرى؛

التنصيص ألول مرة على مسطرة اإلنقاذ وهي مرحلة -     
 ملبكر لوضعية املقاولة؛التشخيص ا

تعزيز دور الدائنني يف املسطرة، وذلك من خالل حتسني -    
وضع الدائنني يف املسطرة عرب تعزيز حقهم يف اإلعالم خالل كافة 
مراحل املسطرة وإضافة طابع األولوية ابلنسبة لديوهنم الناشئة أثناء 

ل حلفرتة إعداد االتفاق الودي يف مسطرة املصاحلة أو إعداد ا
 ابلنسبة ملسطرة اإلنقاذ؛

ية أيضا ضمان متثيلية للدائنني يف مسطرة التسوية القضائ :اثنيا-   
عرب إحداث هيئة خاصة هبم وهي مجعية الدائنني، وعربها يتم 

 اخنراط الدائنني يف إجياد احللول املالئمة للنهوض ابملقاولة؛

 األساسيةتعزيز حقوق األجراء، فمن بني األهداف  :اثلثا-   
واملسامهة يف احلفاظ على فرص الشغل هو تعزيز حقوق األجراء 

 وهو من بني األهداف األساسية ملساطر صعوابت املقاولة؛

أتهيل أجهزة املسطرة حيث مت تعزيز دور القاضي  :رابعا-  
املنتدب ابعتباره اجلهاز الذي يسهر على حسن سري املسطرة 

له  التنصيص على تعيني انئبومحاية املصاحل القائمة من خالل 
وتوسيع صالحياته لتشمل اإلجراءات الوقتية واالستعجالية 

نظر يف  نديك عرب إعادة الااملرتبطة بسري املسطرة، أتهيل دور الس
 كيفية تعيينه وكذا حتديد املهام املسندة إليه؛

االنفتاح على البعد الدويل للمسطرة عرب إقرار تنظيم  :خامسا-  
ملساطر صعوابت املقاولة العابرة للحدود، حيث أن قانوين خاص 

النص احلايل ال يتضمن هذا النوع من املساطر، ابإلضافة إىل أن 
من الظهري املنظم لوضعية األجانب يف املغرب يبقى  71املادة 

قاصرا على استيعاب التطور احلاصل على املستوى الدويل يف جمال 
كما أسلفت ابلذكر صعوابت املقاولة، ال سيما أن بالدان  

أصبحت منفتحة على اقتصاد السوق ومطالبة بتأهيل املنظومة 
 .القانونية الوطنية ومالءمتها مع التشريعات الدولية والقارية
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 لسيد الرئيس،ا

تكمن أمهية هذا املشروع يف ارتباطه أبحد أهم األدوار اليت     
سهام يفرتض يف القضاء أن يلعبها يف سبيل تنمية اإلقتصاد واإل

ادية يف خضم التحوالت اإلقتص واالخنراط االستثماريف تشجيع 
اهلامة اليت تشهدها بالدان، واليت تستدعي أتمني محاية أمثل 
للمقاولة املغربية وتثمني النسيج اإلقتصادي بصفة عامة. وهذا 
أتكد لنا من خالل إحالة منظومة أو تركيبة قانونية للدراسة يف 

املتعلق إبحداث  22.92ذلك مشروع قانون  اللجنة املعنية ومثال
املقاوالت بطريقة إلكرتونية ومواكبتها ابإلضافة إىل مشروع قانون 

القاضي  94.99القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  22.92رقم 
إبنشاء املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية. وهذه الرتسانة 

عتماد ليص اآلجال الالقانونية هتدف إىل تبسيط املساطر وتق
الطريقة اإللكرتونية كوسيلة وحيدة للقيام ابإلجراءات واملساطر 
املتعلقة إبحداث املقاوالت، كل ذلك سيؤهل بالدان لرفع 
التحدايت يف جمال العالقات اإلقتصادية مع العامل األورويب والقارة 
اإلفريقية، لذلك وجب علينا أن نعبئ مجيع الطاقات إلجناح وتعزيز 
متوقع بالدان كمنصة استقطاب لإلستثمارات وكقطب تنموي 
بفضل ما ستتوفر عليه من إطار قانوين شفاف وآمن لتحصني كل 

 .املعامالت التجارية من املخاطر املرتبطة مبيدان املال واألعمال

ويف األخري، نثمن يف الفريق احلركي هذا التوجه ونشد على       
انونية املبادرة إبحالة هذه الرتسانة القأيديكم السيد الوزير، يف أخذ 

 وقد اعتربانها تشريعا أمثل لتحقيق األهداف النبيلة اليت تتوخاها
بالدان من أجل ضمان منافسة شريفة ومبادلة جتارية متوازنة لتأكيد 

 لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره االسرتاتيجي االختيار
هللا، جتاه العامل الغريب والقارة اإلفريقية املرتكزة على الشراكة 

مشال واملبنية على الربح املشرتك -جنوب وجنوب-جنوب
ية والتضامن وإعطاء التنمية أبعادا إسرتاتيجية ابلنسبة للقارة اإلفريق

 عليكم ورمحة هللاوالسالم  ،يف ما هو اجتماعي، ثقايف وروحي
 .تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، ابسم الفريق اإلشرتاكي الكلمة اآلن       
 .للسيد الرئيس شقران أمام

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة، السيد الوزير احملرتمني،

 النواب احملرتمني، السيدات والسادة

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي ملناقشة       
بنسخ وتعويض الكتاب اخلامس من  24.92مشروع قانون رقم 

املتعلق مبدونة التجارة، فيما خيص صعوبة  90.90القانون 
املقاولة. هذا املشروع اإلصالح الذي ال شك يقدم أجوبة عملية 

 تحتكمت يف صيغ التعاطي مع صعواب إلشكاالت واقعية
ا  املقاوالت ببالدان ودور القضاء يف معاجلتها وحماولة جتنب تصفيته

كحل أخري بسلبياته اإلقتصادية واإلجتماعية وآاثره على تنافسية 
 .اإلقتصاد الوطين

إن أمهية النص الذي حنن بصدد مناقشته، تكمن ابألساس       
ت جديدة لة بفتح اجملال أمام إمكاانيف وضع الصيغ القانونية الكفي

تضمن استمرارية املقاولة مبا يستتبع ذلك من آاثر اقتصادية 
وإجتماعية هامة، خاصة يف ظل اإلحصاءات اليت تتحدث عن 
العدد الكبري واملهول للمقاوالت اليت تقع يف فخ اإلفالس والنسبة 

الدان اليت بالكبرية ملساطر التسوية املفتوحة يف احملاكم التجارية ب
، يتعلق األمر يف %91تتحول لتصفية قضائية واليت تصل إىل 

العمق مبسار متكامل يستدعي ابإلضافة إىل مشروع القانون الذي 
حنن بصدده اليوم العمل على حتقيق إصالحات جوهرية تواكب 
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عرب تبسيط املساطر وتشجيع  املقاولة منذ ما قبل نشأهتا
املستثمرين، وذلك وكما دعا إليه عاهل البالد إبصالح وضعية 
مراكز اإلستثمار اجلهوية لتسهيل أتسيس املقاوالت عرب مساطر 
قانونية مبسطة، مع ضرورة محاية هذه املقاوالت من املنافسة 

ة ء قانوني، وخلق أجواواالحتكاراألجنبية واملنافسة الغري املشروعة 
وواقعية حتفز على اإلستثمار وخلق املقاوالت عرب إصالح ميس  
كذلك مدونة الشغل، ومدونة الضرائب، والصفقات العمومية، 
والقانون البنكي وكذلك اإلشكاالت املرتبطة ابألراضي، كأراضي 
اجلموع وغريها من اجلوانب اهلامة اليت بدوهنا تصبح صعوبة 

ا  لقا أن املعاجلة القضائية وحدهاملقاوالت أمرا واقعا ال نعتقد مط
كفيلة بضمان استمرارية حياة املقاولة آباثرها املباشرة وغري 

 .املباشرة

وسأفتح قوس مبناسبة احلديث عن القضاء، ألن الدور الذي       
يلعبه دور أساسي فيما يتعلق مبعاجلة صعوبة املقاوالت، لكن 

 لقضاة، وعددهمالواقع يسجل أبن اإلمكاانت املمنوحة للسادة ا
ال يسمح هلم بلعب أدوارهم كاملة مهما كان تكوينهم القانوين، 
ألن التكوين وحده ال يكفي بقدر ما أن األمر يتطلب القيام عمل 
متكامل، وأحياان ضخامة امللفات وحدها حتول دون قيام السادة 
القضاة ابملهام املنوطة هبم كما جيب فيما يتعلق مبعاجلة صعوبة 

. ومن انحية أخرى وحني نتحدث عن املقاولة املقاولة
واإلشكاالت اليت تعاين منها، فهي بطبيعة احلال إشكاالت ذاتية 
وموضوعية، إشكاالت ذاتية مرتبطة أحياان ابملسريين، أحياان 
بشكل املقاولة اليت هي يف الغالب ببالدان مقاولة عائلية، ولكن 

عينة، هناك أسباب موضوعية مرتبطة ابحتكار شركات م
ومقاوالت للصفقات العمومية، مرتبطة بديون املقاوالت جتاه 
الدولة، مرتبطة كذلك بنزاعات الشغل وما تطرحه من إشكاالت 
وجب معاجلتها مبا يضمن حقوق األجراء كاملة من جهة، 

 .واإلستقرار املايل للمقاولة من جهة اثنية

هنا خاصنا إن املسار الذي ميز اإلعداد ملشروع القانون، و       
جاتش يف التقرير، هو كان العمل دايل اللجينة عمل  ا نشريو م

كبري، عشرون ساعة من النقاش، وأهم ما ميز عمل اللجنة هو 
أهنا كانت تضم ابإلضافة إىل جمموعة من السادة النواب الذين 
يشتغلون كمقاولني إىل فاعلني يف اجملال القانوين كاحملامون، 

رة العدل السادة القضاة، كان هناك وكذلك من خالل أطر وزا
نقاش قوي أحياان حاد لكنه نقاش قانوين مرتبط ابحلاالت 
املطروحة أمام احملاكم وما تطرحه من إشكاالت وابلتايل البحث 
من خالل هذا النص القانوين الذي بني أيدينا عن أجوبة يعين 

 .تالمس اإلشكاالت احلقيقية املطروحة على أرض الواقع

ن املسار الذي ميز إلعداد مشروع القانون هذا، الشك إ      
بقدر ما يعكس أمهية النص بقدر ما يضعنا أمام ضرورة التعاطي 
معه ليس فقط بنظرة تقنية لفهم النصوص ومضامينها، ولكن يف 

والسياسي خاصة يف ظل الرهان  واالجتماعي االقتصاديبعدها 
ذلك من  يستتبع على تطوير اإلقتصاد الوطين وخلق الثروة وما

آاثر إجتماعية أمهها خلق مناصب الشغل أمام الشباب واستغالل 
 .طاقات هؤالء يف التنمية املستدامة ببالدان

وإذا كان اجملال ال يتسع للوقوف عند جمموع اآلليات القانونية       
اهلامة اليت تطبع هذا املشروع، ملساعدة املقاولة اليت تعاين من 

 اقتصادية أو إجتماعية، فإننا ال يفوتنا أن ننوهصعوابت مالية أو 
ا على ضرورة التعريف والتوعية هب أبمهية مسطرة اإلنقاذ، ونصر

ومبميزاهتا لتكون حاضرة يف ذهنية مسريي ورؤساء املقاوالت  
كمرحلة أساسية للعالج قبل الدخول يف مرحلة التوقف عن الدفع 

 العابرة للحدودوما ينتج عنها. كذلك ننوه إبحداث املساطر 
لصعوبة املقاولة، وكذلك مجعية الدائنني والصالحيات املوكولة هلا 
بنص القانون، وتسهيل متويل املقاولة يف مرحليت الوقاية اخلارجية 
ومسطرة اإلنقاذ ملا لذلك من أمهية يف ضمان استمراريتها، وأيضا 
تعزيز حقوق األجراء سواء ابلرهان على احملافظة على مناصب 
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أو اإلعفاء من التصريح ابلديون، دون أن ننسى كذلك  شغلال
التنويه أبمهية األدوار املنوطة ال ابلسادة القضاة املنتدبني، وال 

 .نديك واألدوار املنوطة هبماابلس

وبطبيعة احلال، يبقى تطبيق النص وتفعيل ما جاء به من       
مستجدات على أرض الواقع هو الكفيل ابلوقوف عند ما جيب 
تداركه مستقبال، خاصة يف ظل تطور املقاولة وتنوع جماالت 
اشتغاالهتا األمر الذي الشك يستدعي وقوفا دوراي من قبل املشرع 

ذه جاابت قانونية هللتدارك أي خصاص أو فراغ قانوين ال يقدم إ
املتغريات املتسارعة. وابلنظر لكل ما سبق، وألمهية النص والنقاش 
الذي واكبه، فإن الفريق اإلشرتاكي سيصوت ابإلجياب عليه 

 .والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الرئيس، الكلمة اآلن للسيد النائب رشيد       
 .واإلشرتاكيةاحلموين إبسم اجملموعة النيابية للتقدم 

 :النائب السيد رشيد احلموين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين اليوم أن أتدخل إبسم اجملموعة النيابية للتقدم       
بنسخ  24.92واالشرتاكية يف املناقشة العامة ملشروع قانون 

املتعلق مبدونة  90.90وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رقم 
التجارة، فيما خيص مساطر وصعوابت املقاولة. وهو املشروع 
الذي أييت يف إطار الدينامية اهلامة والقوية اليت تعرفها بالدان 

، وزايدة جاذبية بالدان واالستثمارلتحسني مناخ األعمال 
ن مناصب الشغل، وتعزيز تنافسية وخلق مزيد م االستثمارية

 .اإلقتصاد الوطين

السيد الرئيس، ال خنتلف يف اعتبار وتقدير دور املقاولة       
م يف اإلقتصاد الوطين، ويف إنتاج الثروة وأيضا يف السل ووظائفها

اإلجتماعي عرب إحداث مناصب الشغل، ومعقود عليها رفع رهان 
مواجهة البطالة يف ظل تراجع دور الدولة يف التشغيل. ومن هذا 
املنطلق، نثمن املستجدات اليت جاء هبا املشروع من إحداث 

د تعرتي هة الصعوابت اليت قمسطرة اإلنقاذ كمقاربة استباقية ملواج
بعض املقاوالت وإحداث مجعية للدائنني كجزء من احلل من 
خالل ضمان متثيليته يف مسطرة التسوية القضائية، وإحداث نظام 
قانوين خاص مبساطر صعوابت املقاولة العابرة للحدود الذي 
سيعزز سياسة اإلنفتاح جللب استثمارات الشركات املتعددة 

ابرة للحدود الذي تستفيد من اإلستقرار الذي اجلنسيات والع
يتمتع به املغرب وسيضاف إىل األمن القانوين لطمأنة املستثمرين 
ومحاية حقوق األجراء للتخفيف من اإلحتقان وتوفري السلم 

وأتهيل األجهزة املسطرة عرب تعزيز دور القاضي  االجتماعي
عادة النظر إنديك عرب ااملنتدب وتوسيع صالحيته وأتهيل دور الس

 .يف كيفية تعيينه واستبداله

السيد الرئيس، نثمن عاليا املقاربة التشاركية إبنتاج هذا النص       
التشريعي والذي كان مثرة مسلسل تشاوري طويل من التحضري 
بدأ بتشكيل جلنة من خمتلف القطاعات احلكومية والفاعلني 

يد من ، وتالها العد7191اإلقتصاديني واإلجتماعيني يف 
املشاورات طيلة ما يزيد عن مثان سنوات من اإلعداد، ركزت على 
تبين مداخل أساسية لصياغة نص تشريعي يف مستوى تطلعات 

 .الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني

  السيد الرئيس،
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إن استحضار كل هذه املستجدات اإلجيابية ال يعفينا من الدعوة 
امي اليت جاء من أجلها، إىل جتويده مبا خيدم األهداف واملر 

فاملقاربة القانونية مهمة لكنها غري كافية ملعاجلة اإلشكاالت اليت 
تعاين منها املقاوالت. لذا نؤكد على تبين مقاربة مشولية ومندجمة 
أتخذ بعني االعتبار احلاجة إىل تطوير اآلليات ملعاجلة الصعوابت 

ية ر األساسلضمان حياة سليمة للمقاوالت مبا ينسجم مع األدوا
اليت تقوم به املقاوالت كمحرك أساسي ورئيسي لالقتصاد، 
وأدوات فعالة لتحقيق النمو، وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، 
وتقوية تنافسية االقتصاد الوطين وتقوية التماسك االجتماعي، 

 :وهلذا فإننا نؤكد على

عة ضرورة تبين اسرتاتيجية وطنية لتحقيق التوفري بني النجا -   
االقتصادية والعدالة االجتماعية أتخذ بعني االعتبار خصوصيات 
املقاوالت بتقوية كفاءة التدبري وقدراهتا التنافسية، كذلك نؤكد 

 على ضرورة اعتماد املساواة يف التعاطي مع مجيع املقاوالت؛

إشراك مجيع املؤسسات اليت هلا عالقة حبياة املقاولة   -   
 وإدارة الضرائب واملؤسسات الدستورية اليتكاملؤسسات البنكية، 

هلا عالقة ابملنافسة وحماربة االحتكار. إن هذه االسرتاتيجية 
ستمكن من التعامل اهلادئ واليقظ مع القوانني املنظمة لالقتصاد 

ليت الوطين لدعم تنافسيته وتقوية متانته ملواجهة خمتلف التحدايت ا
 .قد تواجه نسيجنا االقتصادي

كم السيد الرئيس، رؤيتنا يف التقدم واالشرتاكية بشأن تل      
إنه مشروع نعتربه مفصليا يف احلياة االقتصادية لبالدان، وابلتأكيد ف

ما كان لريى النور اليوم دون وجود رؤية حداثية، استباقية 
واستشرافية ومبادرة داخل احلكومة حتملها بعض مكوانهتا 

ية، وأخرى حبس األساسية، مكوانت حبس ونزعة اجتماع
 .اقتصادي يقظ

ويؤكد عرض هذا املشروع اليوم على الربملان، والتصويت       
عليه كذلك ابإلمجاع مبا فيها معارضة وأغلبية، أبن النزعات 
اإلقصائية اليت ختتزل األغلبيات يف األرقام قاصرة يف رؤيتها 
للسياقات الوطنية والدولية يف تقدير الظرفيات وتشخيص 

ت. ومن يعتقد اليوم، أنه بوحدو غيضوي البالد فليجد املعضال
حلول ألقاليم جرادة وبوملان والرشيدية، وال حتل كذلك ابإلسعاف 
والتسويق اإلعالمي ابخلطب وابملهرجاانت اخلطابية وبتجييش 
املواطنني وبعقليات ماضاوية، ولكن ابلتشريع واملأسسة واملبادرة 

ياسية لتدبري املقرون ابخلربة السواخلربة يف عامل األعمال، بعلم ا
وابلتجربة امليدانية يف عامل األعمال، وابملصداقية مع الشعب 

 .وشكرا ،واملنافسة الشريفة واملعقولة

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عمر بالفريج      

 :النائب السيد عمر بالفريج

 حتية للجميع،

شخصيا أان سعيد اليوم كنائب برملاين، ألخذ الكلمة يف       
موضوع وقانون أعتربه إجيايب لوطين، أان سعيد على مستوى 
املضمون، ولكن كذلك على مستوى الشكل، فرحت حقيقة منني 
مسعت أبن جلينة عملية مكونة من خمتلف الفرق اشتاغالت 

ائب نلتجويد النص مع احلكومة هذا شيء إجيايب. أان سعيد ك
برملاين ألن حبال هاد األمور كتجعلين وكتأكد ليا الفكرة أبن 
اإلصالح ممكن فهاد الوطن، ممكن نصلحو هاد املغرب، خاص 
غري اإلرادة السياسية أوال، مث خاص أهداف ومؤشرات وحمفزات 
تكون واضحة. هاد القوة دايل هاد امللف، هو داك احملفز واهلدف 

ب كاين فهاد الكتيب حتسني ترتياملؤشر اللي هو واضح واللي  
الدخول والولوج إىل دائرة  "Doing Business" املغرب يف

  .هاد الشي مزاين  "Doing Business" اخلمسني يف
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دااب تصورو معااي كون كانت نفس اإلرادة السياسية، ونفس       
احملفزات وال املؤشرات يف جماالت أخرى، جماالت اللي هي 

ثلة لد، ورد الثقة للمواطنني سأكتفي بثالثة أمجوهرية إلصالح الب
 :بسيطة

حماربة الريع والفساد اإلقتصادي، واهلدف وال املؤشر بكل -      
بساطة ميكن لو يكون حتسني ترتيب املغرب يف سلم الرشوة دايل 

 "ترونسبارونسي" راه كاين؛

اثنيا تقليص الفوارق اإلجتماعية، فك العزلة على املناطق -      
املهمشة مثل جرادة، احلسيمة وغريها من املناطق يف يف املغرب، 
واهلدف ميكن يكون حتسني ترتيب املغرب يف أحد السالمل الدولية 

 للفوارق اإلجتماعية حىت هي كاينة ومعروفة؛

ملغربية، درسة العمومية ااثلثا ابلنسبة ليا هو األهم، إنقاذ امل-      
واهلدف واملؤشر بكل بساطة ميكن لو يكون حتسني ترتيب املغرب 

األوىل  911يف سلم التنمية البشرية، وإدخال املغرب يف الدول 
األوىل،  911غري  "Doing Business" حبال 01ماشي 

 .فكنتمىن هاد الرسالة اإلجيابية توصل وشكرا

 :السيد الرئيس

يد النائب، شكرا للجميع السيدات والسادة شكرا للس      
النواب منر اآلن إىل عملية التصويت على مواد مشروع القانون، 
وأذكركم أبن املادة األوىل من هاد املشروع تتضمن عدد من املواد 

 :سنعرضها تباعا للتصويت

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  545 املادة أعرض
 ؛اإلمجاع

للتصويت كما صادقت عليها  542املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  542املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  542املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  545املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  551املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :نةاللج

للتصويت كما صادقت عليها  550املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  557املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  553املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  554املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  555املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  555املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  521املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  520املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  527املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  523املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  524 املادة أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

 للتصويت كما صادقت عليها 522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  521املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  520املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  527املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  523املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  524املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

عليها  للتصويت كما صادقت 522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  521املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  520املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  527املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  523املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  524املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

ت عليها للتصويت كما صادق 522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  522املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  525املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  551املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  550املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  557املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  553املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  554املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  555املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

صادقت عليها للتصويت كما  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  552املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  555املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  211املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  210املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  217املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  213املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  214املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

صادقت عليها  للتصويت كما 215املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  215املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  201املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  200املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  207املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  203املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  204املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  205املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  205املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  271املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  270املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  277املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  273 املادة أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  274املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  275املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  272املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

 للتصويت كما صادقت عليها 272املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  272املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  275املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  231املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  230املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  237املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  233املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  234املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  235املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

عليها  للتصويت كما صادقت 232املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  232املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  232املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  235املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  241املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  240املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  247املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  243املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  244املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

صادقت عليها للتصويت كما  245املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  245املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  251املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  250املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  257املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  253املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

صادقت عليها  للتصويت كما 254املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  221املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  220املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :نةاللج

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  221املادة  أعرض
 اإلمجاع؛ :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  220املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  221املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  220 املادة أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

 للتصويت كما صادقت عليها 225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  251املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  250املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  257املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  253املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

عليها  للتصويت كما صادقت 254املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  211املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  210املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  217املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

صادقت عليها للتصويت كما  213املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  214املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  215املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  212املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  215املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  201املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  200املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

صادقت عليها  للتصويت كما 207املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  203املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  204املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  205املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  202املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  205املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  271املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

كما صادقت عليها للتصويت   270املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  277املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  273املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  274املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  275املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  272املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  272املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  272املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  275املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

صويت كما صادقت عليها للت 231املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  230املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  237املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  233املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  234املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  235املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  232املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  232املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  232املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  235املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  241املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  240املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  247املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  243املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :نةاللج

للتصويت كما صادقت عليها  244املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  245املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  242املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  245املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  251املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  250املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  257املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  253املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  254املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252 املادة أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  252املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  255املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  221املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

 للتصويت كما صادقت عليها 220املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

عليها  للتصويت كما صادقت 221املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  220املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة
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للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

ت عليها للتصويت كما صادق 225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  221املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  220املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  227املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  223املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  224املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

صادقت عليها للتصويت كما  222املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  225املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  251املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  250املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  257املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  253املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

للتصويت كما صادقت عليها  254املادة  أعرض
 ؛اإلمجاع :اللجنة

لقانون  من مشروع ا املادة األوىل برمتها وقفة، أعرض للتصويت
 اإلمجاع؛ :كما صادقت عليها اللجنة

 من مشروع القانون املادة الثانية برمتها أعرض للتصويت
 اإلمجاع؛ :إجراءات انتقالية كما صادقت عليها اللجنة

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

بنسخ  23.02صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
املتعلق  05.55وتعويض الكتاب اخلامس من القانون رقم 

شكرا  .اولةمبدونة التجارة، فيما خيص مساطر صعوابت املق
 .للسيد الوزير، وشكرا للسيدات والسادة النواب
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يتعلق مبؤسسات  50.90منر اآلن إىل مشروع قانون رقم       
 .الرعاية اإلجتماعية، الكلمة للسيدة الوزيرة بسيمة احلقاوي

وزيرة األسرة والتضامن واملساواة  السيدة بسيمة احلقاوي
 :والتنمية االجتماعية

 .الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني بسم هللا الرمحن

 حضرات السيدات والسادة النواب احملرتمني،

نلتئم من جديد حول واحد من أهم  االرتياحو ببالغ السرور       
مشاريع النصوص القانونية اليت ستشكل ال حمالة لبنة أساسية يف 

م قتكريس قيم التكافل والتضامن ببالدان. ذلك أن مشروع قانون ر 
املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية املعروض على  50.90

أنظاركم، يعترب فرصة لتقاسم معكم أغلبية ومعارضة حلظة من 
اللحظات املهمة يف مسرية أتطري العمل اإلجتماعي وتنظيمه، 
حلظة جاءت بعد خماض مهم يتوج مسارا حافال من التشاور 

ويقنن  مبا يضبط والتعبئة والعمل املشرتك لصياغة هذا النص
منظومة التكفل ابلغري أفرادا ومجاعات، وهو مسار يعكس مرة 
أخرى فضل املمارسة التشاركية يف البناء الدميقراطي لبالدان، والذي 

 .نساهم فيه مجيعا مبسؤولية واخنراط كاملني

 حضرات السيدات والسادة النواب،

مسحوا يل امبناسبة تقدمي هذا النص مبؤسستكم املوقرة،          
أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير جلميع النائبات والنواب على 
ما يبذلونه من جمهودات كبرية يف سبيل تعزيز وتطوير املنظومة 
التشريعية ببالدان، مبا يعكس حقوق اإلنسان وينهض هبا يف شىت 
اجملاالت. كما ال يفوتين أن أعرب لكم عن مشاعر التقدير 

ه يف جملسكم املوقر من غرية وحرص مشرتك من واالعتزاز ملا ملست
طرف مجيع مكوانت جلنة الشؤون اإلجتماعية، وذلك لتمكني 
بالدان من قانون يضمن الولوج العادل خلدمات التكفل وحيمي 

الفئات اهلشة، ويؤسس لثقافة جديدة مبنية على مقاربة احلق يف 
لجنة التقدمي اخلدمة اإلجتماعية، وهو ما ترمجته مصادقة هذه 

 .على املشروع إبمجاع أعضائها

 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات والسادة،

لقد أقدم املغرب بوعي وإرادة خالل العقدين األخريين،       
ت العديد من اجملاالت ى إطالق دينامية حقوقية واعدة، مهعل

والقضااي هتم املرأة، والطفل، واألشخاص يف وضعية إعاقة، وكبار 
السن واألسرة أبكملها، وكان للقضااي اليت هتم الفئات يف وضعية 
صعبة نصيب من هذا اإلهتمام. ويف هذا السياق أييت قانون 

املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية، وكذا  50.90
أدخلناها سلفا على اإلطار التنظيمي للمعهد اإلصالحات اليت 

الوطين للعمل اإلجتماعي عرب حتويله إىل مؤسسة للتعليم العايل 
غري اتبعة للجامعة مبوجب مرسوم، وذلك لتمكينه من ختريج أطر 
قادرة تكوينا وممارسة على الفعل اإلجتماعي الناجع واملتخصص، 

ل التكفل ولية يف جمااستحضارا لإللتزامات الوطنية وللمعايري الد
ابلغري. وابملوازاة مع ذلك، واستكماال لإلطار القانوين ملنظومة 
التكفل، ستكون لنا فرصة مقبلة إن شاء هللا لتدارس واحد من 
أهم النصوص اليت ال تستقيم منظومة التكفل إال ابعتماده ويتعلق 

 .األمر مبشروع نص قانوين ينظم مهنة العاملني اإلجتماعيني

 ات السيدات والسادة النواب والنائبات،حضر  

لقد شكل التقرير العام والشامل حول وضعية مؤسسات       
الرعاية اإلجتماعية الذي أجنزته وزارة األسرة والتضامن والتنمية 

، وما أفرزته التشخيصات واللقاءات 7194اإلجتماعية سنة 
يف  التشاورية مع املؤسسات واجلمعيات املسرية، وكل الفاعلني

جمال الرعاية اإلجتماعية، مناسبة للوقوف عند مكامن القصور 
واإلشكاليات اليت تعرفها منظومة التكفل ابلغري. كما كانت هذه 
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األعمال سندان يف مباشرة إصالح هذه املنظومة واليت يعترب الورش 
التشريعي مدخال من مداخلها، حيث استقر رأينا على ضرورة 

مج يتجاوز منطق تعديل القانون رقم اعتماد إصالح شامل ومند
املتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية اإلجتماعية  93.10

وتدبريها فقط، إصالح ميتد إىل مالمسة جماالت أخرى ذات 
الصلة بتأطري العمل اإلجتماعي وتطويره من قبيل أتهيل البنيات 
املستقبلة وتكوين العاملني اإلجتماعيني ووضع نص قانوين معياري 

طر وضابط لعمل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية جييب على مؤ 
املشار إليه  93.10اإلشكاليات اليت أفرزها تطبيق القانون رقم 

 :سابقا، وذلك من خالل

مفهوم التكفل ابلغري وتوسيع مداه احلقوقي  أتصيل-أوال   
على املقاربة احلقوقية الداجمة بني حقوق اإلنسان  ابإلرتكاز

والتنمية واهلادفة إىل حتقيق املشاركة اإلجتماعية واإلستقاللية وكذا 
استحضار احلاجة اجملتمعية ألمناط جديدة للتكفل: كالتكفل عن 
بعد خارج فضاء املؤسسة، تثمينا للفضاء األسري يف العملية 

 با ومواكبة للتحوالتالتكفلية، وكذا التكفل بعوض حتس
 الدميوغرافية والقيمية يف اجملتمع؛

نظام املعرية إن على مستوى شروط ومعايري تقدمي  تطوير-اثنيا   
اخلدمة أو ضبط خمتلف أصناف التكفل وأصناف املؤسسات وما 

 يرتبط بذلك من إشكاالت اجلودة والتخصص؛

سلة اخلدمات لتشمل وضعيات أخرى كخدمات  توسيع-اثلثا   
اإلسعاف اإلجتماعي ووظائف متعددة ملؤسسات أتوي النساء 

 ضحااي العنف وتعمل على أتهيلهن؛

جمال احلكامة اجليدة، يوجب القانون إرساء نظام  ويف-رابعا   
قوامه فك التداخل القائم بني اهلوية القانونية للمؤسس واهلوية 
القانونية للمؤسسة، وذلك من خالل متتيع مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية ابلشخصية اإلعتبارية لتمكينها من الشخصية القانونية 

ديد يتها عن املؤسس مع حتالالزمة إلجناز مهامها وحتقيق استقالل
أدوار خمتلف املتدخلني على مستوى التدبري، وكذا تطوير آليات 

     .الرقابة والتتبع والتفتيش

ووعيا منا خبصوصية هذا اجملال املرتكز على املبادرة احلرة       
والتطوعية والذي تتجسد فيه كل قيم التكافل والتضامن بني 

ملعاجلة صعوابت املؤسسة  الفئات واألجيال، استحدث نظام
صيانة حلقوق املستفيدين وضماان الستمرارية ودميومة املؤسسة، 
مع تعضيده بنظام للتدرج يف إيقاع اجلزاءات على املخالفني قبل 
اتباع مسطرة السحب املؤقت أو النهائي للرتخيص، مع حتديد 

 .اجلهات املختصة ابملعاينة وتقييم الصعوابت

 دة،حضرات السيدات والسا

 43استحضارا ملضامني الدستور وال سيما الديباجة والفصل    
، 93.10منه، وسدا للثغرات اليت أابن عنها تطبيق القانون رقم 

الذي انتظمت أحكامه يف  50.90مت إعداد هذا املشروع قانون 
 :مخس أبواب

متعلق أبحكام عامة وفيه حتدد مدلول كثري من  :الباب األول
التكفل ابلغري الفرد أو اجلماعات وكذلك املفاهيم من قبيل 

 أصناف مؤسسات الرعاية اإلجتماعية؛

 ويدخل فيه أحكام تتعلق ابلتكفل ابلغري؛ :الباب الثاين

ويتطرق ألحكام تتعلق مبؤسسات الرعاية  :والباب الثالث
اإلجتماعية تناولت كيفية إحداث املؤسسات مع التنصيص على 

إلجراءات الواجب اختاذها ملعاجلة أجهزهتا وطرق مراقبتها وكذا ا
 الصعوابت اليت تواجهها؛

وخيتص مبعاينة املخالفات والعقوابت حيث حتدد  :والباب الرابع
اجلهات املؤهلة للبحث عن املخالفات ونوعية العقوابت الواجب 

القانون دون اإلخالل  توقيعها على كل خمالفة ألحكام هذا
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ي به العمل ع اجلنائي اجلار ابلعقوابت املنصوص عليها يف التشري
 .مث أحكام انتقالية ابلباب اخلامس

 حضرات السيدات والسادة،

يف األخري أشكركم مجيعا على سعة صدركم، كما أشكر خمتلف 
الفرق من أغلبية ومعارضة على حسن دعمهم وتعاوهنم ومسامهتهم 
النوعية يف إخراج هذا النص كما أنوه مبجهودات كل من ساهم 

و بعيد يف إعداد مشروع هذا القانون الذي بدأ مساره من قريب أ
يف خمتلف حمطاته آملة أن يشكل آلية فعالة تضمن  7197منذ 

الشروط والضوابط الالزمة للتكفل ابلغري، وحيقق الغاية املرجوة منه 
واملتمثلة يف جتاوز اإلكراهات وجتويد اخلدمات، وإنكم مبصادقتكم 

ربية ستعززون الرتسانة القانونية املغاليوم على هذا املشروع قانون 
أبحد أهم القوانني الرامية لتحقيق اإلنصاف واملساواة والتكفل 
ابلغري، مسامهة منا يف حتقيق عدالة اجتماعية حتتاج ابلتأكيد إىل 
اسرتاتيجيات وبرامج انجعة ومؤسسات مؤنسنة وعاملني مؤهلني 

ية جمتمعوخدمات جبودة عالية، لكن حتتاج كذلك إىل يقظة 
 على قيم التضامن حية فينا، واملبادرة إىل واخنراط مجاعي لإلبقاء

التكافل والتآزر من أجل جمتمع متماسك يتساوى مواطنيه يف 
احلقوق مهما اختلفت مواقعهم االجتماعية وكيفما كانت 
وضعياهتم، االقتصادية وأول هذه احلقوق حفظ الكرامة والتمكني 

إقامة العدل إقرارا للقيم اإلنسانية من كل احلقوق الدستورية و 
 .املشرتكة

بعد هاته الكلمة املتعلقة هبذا املشروع قانون متعلق مبؤسسات 
الرعاية االجتماعية، امسح يل السيد الرئيس، وهناك فيديو يروج يف 
هاته اآلونة يتعلق ابهلجوم الشرس والالإنساين على تلميذة من 
تالميذ املدرسة العمومية وهي تستعمل الطريق العام فإذا أبحد 

انون يعنفها جنسيا، وحنن قد صادقنا على قالفتيان يهجم عليها و 
محاية املرأة من العنف الذي يطاهلا، وإن كان هذا القانون مل يصبح 
بعد حيز التنفيذ، فهناك ترسانة قانونية اليوم جيب أن يعمل هبا 

وجيب أن حتمى املرأة وجيب أن يعاقب اجملرم، ألن ما يقع اليوم 
لطريق محاية املرأة وأن ا يعين أننا يف دولة قد تغيب فيها شروط

العام ال ميكن أن تستأمن املرأة على نفسها فيه، لذلك أطالب 
من هذا املنرب أن يتم التحقيق يف هاته النازلة وأن حيكم القانون 
املغريب وأن نوفر وبسرعة مجيع شروط احلماية للنساء وللفتيات، 

ة مما يقع اليوم مؤمل ووصم عار على جبيين وجبينكم حنن كحكو 
وأنتم كممثلي األمة ما يقع اليوم ليس فقط مستفزا إنه يسائلنا يف 
إنسانيتنا، إنه يسائلنا يف أدواران ويف وظائفنا، إنه يسائل عملية 

 .التشريع اليت تنتج عن هاته املؤسسة

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب،

يوم لإنين أشعر أبمل غائر وليس أمل كبري، أمل غائر من داخلي، ا
نتحمل مجيعا املسؤولية لتفعيل القانون ومحاية النساء وأن نتضامن 
حول هاته القضية ألهنا قضية إنسانية إن وقعت اليوم هبذا الشكل 

كممثلي لألمة  ستتكرر كل يوم إذا ما غاب القانون وغبنا حنن
 ن نسعىوأوكذلك كفاعلني حكوميني جيب أن حنمي إىل القانون 

طنني نساء ورجاال، لكن أكيد اليوم الضحية إىل محاية كل املوا
 .هي الفتاة يف الشارع، شكرا السيد الرئيس

 :لسيد الرئيسا

شكرا للسيدة الوزيرة، وسيتم االتصال بك السيدة الوزيرة 
الستكمال كل املعلومات حول املوضوع الذي أشرت إليه، شكرا 

ب ابللسيدة املقررة مقررة جلنة القطاعات االجتماعية وأفتح 
املناقشة إبعطاء الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية للسيد النائب 

 .مصطفى اإلبراهيمي، تفضل السيد الرئيس
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النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة 
 :))نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،

حنن نشكر السيدة الوزيرة على إاثرة هذه الواقعة، وحنن بدوران 
نطلب من احلكومة أن تقوم مبا يلزم من أجل أوال عقاب الناس 
اللي قاموا هباد الشي، ولكن يف نفس الوقت اختاذ اإلجراءات 
الالزمة يف املستقبل ابش ما يوقعوش حبال هاد احلوايج هادو، 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

نقوم مبا جيب القيام به ابلتنسيق مع السيدة الوزيرة شكرا، س
 .واجلهات املختصة، الكلمة للسيد النائب مصطفى اإلبراهيمي

 : مصطفى اإلبراهيمي النائب السيد

 بسم هللا الرمحن الرحيم والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 احملرتمني، السيدات والسادة النواب

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية للمسامهة يف 
املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتماعية  50.90مناقشة مشروع 

الذي صادقت عليه جلنة القطاعات االجتماعية ابإلمجاع، 
وابملناسبة نريد أيضا أن أتوجه إىل السيدة الوزيرة بتفاعلها بشكل 

قرتحات واألفكار الواردة من خالل املناقشة يف اللجنة إجيايب مع امل

ويف مجيع أطوار املناقشة دايل القانون، وهنا البد أن أؤكد على ما 
 .تفضلتم به السيدة الوزيرة

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيدة النائب

 : مصطفى اإلبراهيمي النائب السيد

ة التضامن واملرأة وزار نعم وهي املقاربة التشاركية اليت تبنتها الوزارة، 
واألسرة والتنمية االجتماعية يف التعاطي مع موضوع الرعاية 
االجتماعية وهي مبادرة تنطوي على جانب كبري من األمهية 

 50.90ارتباطا هبذا السياق وقبل الشروع يف مناقشة القانون 
والذي يف إطار مقتضيات النظام الداخلي قدمت السيدة الوزيرة 

صال للبحث الوطين حول مؤسسات الرعاية أيضا عرضا مف
االجتماعية وقفت فيها ابلدراسة والتحليل والتشخيص عن 

املتعلق بشروط فتح  93.10القصور الكامن يف القانون 
 .مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وتدبريها

لقد سامهت اخلالصات املنبثقة عن هذا التقرير الوطين يف بلورة 
ريي املؤسسايت والتشريعي والتأطأرضية حقيقية على املستوى 

للعديد من أصناف هذه املؤسسات ومدخال أساسيا إلصالحها 
خاصة على ضوء التقارير والزايرات امليدانية للمركبات االجتماعية 
الكربى ومراكز األشخاص يف وضعية إعاقة ومراكز اإلسعاف 
االجتماعي املتنقل ودور الطالب والطالبة ووحدات محاية الطفولة 
ومؤسسات األشخاص املسنني فضال عن العديد من اللقاءات 

مع اجلمعيات ذات الصلة، اليت تؤكد أبن اإلصالح  التشاورية
أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، وللتذكري فإن الزايرة امللكية 

، كانت 7110أبريل  17ملؤسسة دار األطفال بعني الشق بتاريخ 
يه هذه ال الذي تعانبداية لدق انقوس اخلطر حول الفوضى واالرجت

املؤسسة واملؤسسات اليت هي على شاكلتها، األمر الذي عجل 
بنقاش عمومي مستفيض حول املوضوع متخض عنه صدور 
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الذي مت إعداده ابملوازاة مع مشروع املبادرة  93.10القانون 
الوطنية للتنمية البشرية، والذي وضع من بني أهدافه حماربة الفقر 

ل املشاريع املدرة للدخل، وأيضا ضرورة التكفوالتهميش إىل جانب 
جبميع األشخاص يف وضعية صعبة أو وضعية إحتياج لإلستفادة 
من خدمات اإلستقبال واإليواء والعالج والتتبع الرتبوي 

 .واإلجتماعي

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

والغاايت واملقاصد  50.90للتطرق ملستجدات مشروع قانون 
واإلشكاالت اليت جييب عنها، البد من الوقوف على جمموعة من 

 :املالحظات نعتربها جوهرية

 :األول املعطى-أوال

 : املؤسسايتعلى املستوى -

جيب التأكيد على أن احلاجة إىل مؤسسات تراعي احرتام آدمية 
اإلنسان وحقوق اإلنسان ومتطلباته األساسية للعيش الكرمي كما 
ينص عليها الدستور املغريب يف إنسجام اتم مع إلتزامات بلدان مع 

 االتفاقات واملواثيق الدولية يف هذا اإلطار؛

 : التشريعيعلى املستوى -

 بلورة تصور إلصالح منظومة الرعاية اإلجتماعية هناك احلاجة إىل
أملته جوانب التقصري أو القصور للمنظومة التشريعية احلالية يف 

املتعلق بشروط فتح  93.10هذا اجملال، وخاصة القانون 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وتدبريها، والذي أثبتت جتربة عدة 

ة وعلى حمدوديسنوات منذ إصداره أن هناك قصور يف املمارسة 
 هذا النص وكذلك النصوص التنظيمية املواكبة له؛

وصعوبة حتديد املسؤوليات وجمال التدخل على  التداخل-اثنيا
مستوى املتدخلني والفاعلني يف القطاع من سلطات عمومية 

 ومجاعات ترابية وفاعلني مجعويني؛

اإلحصائيات واألرقام واملعطيات املرتبطة هبذه  تضارب-اثلثا
 املؤسسات والفئات اهلشة؛

وضعيات املوارد املادية والبشرية العاملة ابلقطاع من  تفاوت-رابعا
مؤسسة ألخرى كما وكيفا مع صعوبة تعبئة املوارد املالية عالوة 

 .على شح الدعم العمومي

وهو الوضع القانوين للعديد من  :اخلامس املعطى-خامسا
 اجلمعيات اليت تشرف على التكفل املؤسسايت وتوفري أوجه الرعاية
اإلجتماعية والصحية والنفسية واخلدماتية كل حسب إمكاانته 

 املادية والبشرية والتأطريية املتاحة؛

اخلارطة املؤسساتية متفاوتة جماليا ونوعيا سواء تعلق  كون-سادسا
ت أو ابملوارد البشرية أو ابلتجهيزات، إذ حسب األمر ابملؤسسا

 9432جند  7194آخر مسح قامت به الوزارة خالل سنة 
 %00مؤسسة للرعاية اإلجتماعية تتوزع على الشكل التايل: 

ابجملال احلضري، وهناك جهات آهلة  %30ابجملال القروي و
ابلسكان ولكن نسبة تغطية هذه املؤسسات ابلنسبة للفئات 

ه ة وخاصة الفئات اهلشة تبقى ضعيفة جدا، وابلتايل هذاملستهدف
 .الفئات تبقى عرضة للتشرد واملعاانة

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

انطالقا من اخلالصات والتوصيات اليت عرب عنها التقرير الوطين، 
الذي  50.90ميكن أن ننفذ إىل عمق ومالمح مشروع القانون 

جاء نتيجة مقاربة تشاركية واسعة، ومكن من حتديد مكامن اخللل 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 استثنائية   

 -  

 

42 

ومداخل اإلصالح احلقيقي، واليت ترمجها يف عدة أهداف ومفاهيم 
عية عرب استحضار احلاجة اجملتمجديدة كمفهوم التكفل ابلغري 

ألمناط أخرى للتكفل كالتكفل خارج فضاء املؤسسة أو التكفل 
عن بعد، والتكفل بعوض اعتمادا على مقاربة حقوقية صرفة يف 
تقدمي اخلدمات وتوسيع سلة اخلدمات لتشمل وضعيات قانونية 
أخرى، ومتاشيا أيضا مع برانمج إصالح منظومة الرعاية 

ذي أطلقته الوزارة الوصية واليت أكدت من خالله اإلجتماعية ال
أنه إىل جانب أتهيل املؤسسات تبقى اآللية التشريعية مدخال 

مضامني أخرى  إبضافة 93.10أساسيا ملراجعة القانون السابق 
ومن بني املستجدات اليت جاء هبا مشروع هذا القانون، متتيع 

تمكن من ة لتمؤسسات الرعاية االجتماعية ابلشخصية االعتباري
إجناز مهامها وحتقيق استقالليتها، وذلك من خالل سن العديد 
من التدابري كالتحديد الدقيق الختصاصات املتدخلني، ودعم 

 .وتطوير األنظمة الرقابة الداخلية وإعمال املراقبة والتفتيش

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يف اخلتام ال يسعنا يف فريق العدالة والتنمية إال أن نتوجه ابلشكر 
إىل مجيع مكوانت جلنة القطاعات االجتماعية للمجهودات 
املبذولة من خالل التعديالت واملناقشة لتجويد النص، والذي 

وننوه  50.90انتهت ابملصادقة ابإلمجاع على مشروع القانون 
عديالت رة تعاملكم اإلجيايب مع تابلتعامل اإلجيايب للسيدة الوزي

اللجنة أغلبية ومعارضة وأنمل أن تعرف هذه املؤسسات نقلة 
نوعية، وهنا نؤكد لك السيدة الوزيرة أنه حنن مستعدون إن أتيتم 
لنا ألنه جيب أن يكون هناك إجراءات مواكبة فيما يتعلق مبشروع 

 يف القانون للعاملني االجتماعيني فنحن مستعدون وكذلك ندعو
السياق ذاته إىل ضرورة العمل على تبين سياسات عمومية انجعة 

موجهة للفئات الفقرية واهلشة ضمن مقاربة مشولية جتعل كرامة 
املواطن وحقوق اإلنسان يف صلب وروح هذه السياسة، ونعترب أن 
اإلدماج االجتماعي مدخال أساسيا لإلصالح تلعب األسرة 

عاىل ه، والسالم عليكم ورمحة هللا تواجملتمع املدين دورا حموراي في
 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، كلمة للسيدة النائبة فاطمة الطوسي ابسم 
 .فريق األصالة املعاصرة

 :النائبة السيدة فاطمة الطوسي

 لسيد الرئيس،ا

 السيدة الوزيرة،

 السادة النواب،

 السيدات النائبات والسادة النواب احملرتمون،

بدوران يف فريق األصالة واملعاصرة ال يسعنا إال أن نندد بشكل 
قوي ونعلن عن أسفنا الشديد على واقعة الفيديو اليت تقامسناها 
وحنن يف هذه اجللسة نساء برملانيات األصالة واملعاصرة بكل أمل 
الذي عصر قلوبنا الشيء الذي حىت يف تواجدي يف هذه املنصة 

تاة ال  ملا رأيته من عنف قوي جتاه فال أستطيع أن أضبط أعصايب
حول هلا وال قوة هلا سوى أهنا مارة يف الطريق العام، الطريق العام 

 ت للوصول إىل املدرسة، هذاالذي جيب أن يكون مؤمنا للتلميذا
نا سيديت الوزيرة، يسائل احلكومة، يسائل القطاعات يسائل

رج به كنساء ر خناحلكومية املعنية، وحنن بصدد التفكري أو صنع قرا
برملانيات لفريق األصالة واملعاصرة خبصوص هذا املوضوع ألنه 
وصلنا إىل مرحلة ال جيب السكوت أبدا عن هذا العنف املمنهج 

 .املمارس جتاه املرأة
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هذا رض علينا داخل القاعة و السيدة الوزيرة، تفاجئنا بتعديل ع
يف جلنة  اشنا أمل يستوف هذا املشروع حقه من الدرس والنقيسائل

القطاعات االجتماعية؟ وتدخلنا السيدة الوزيرة، يشرفين أن 
أتدخل ابسم فريق األصالة واملعاصرة مبناسبة التصويت على 

املتعلق مبؤسسات الرعاية  50.90مشروع القانون رقم 
املتعلق بشروط فتح  93.10االجتماعية الذي ينسخ القانون رقم 

 77ها الصادر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبري 
، هذا القانون الذي أابنت املمارسة على مدى 2006نونرب

السنوات املاضية عن مجلة من اإلختالالت والنواقص اليت تعرتي 
منظومة التكفل اليت تقوم هبا هذه املؤسسات على اختالف 
أنواعها وأصنافها، إال أنه وابلرغم من كل اإلنتقادات اليت ميكن 

لقانون املنسوخ، ال بد من اإلعرتاف أنه شكل توجيهها إىل هذا ا
حمطة تشريعية مهمة جملال كان خاضعا ملبادرات احملسنني الذين 

الذي كان يطلق على هذه  االسم "اخلريايت"سامهوا يف بناء 
املؤسسات، وهي مرافق حيكمها اإلحسان والتواب أكثر مما تؤطره 

تماعي الذي اإلجالقوانني، حيث مل ترق إىل مرتبة املرفق العمومي 
 .حتكمه ضوابط قانونية ومساطر تنظيمية

 50.90لقد تفاعلنا إجيابيا مع مشروع القانون  السيدة الوزيرة،
داخل جلنة القطاعات اإلجتماعية من منطلق إمياننا العميق 
والراسخ بضرورة الرقي مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية ابملغرب وفق 

، الذي 7199مقاربة حقوقية تنسجم مع روح ونص الدستور 
أكد على إرساء دعائم جمتمع متضامن، ولكن رغم بعض 

جيابيات اليت جاء هبا املشروع من قبيل اعتماد املقاربة احلقوقية اإل
ومتتيع مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ابلشخصية اإلعتبارية 
والقانونية، إال أهنا تبقى حمدودة مقارنة ملا نطمح إليه يف فريق 
األصالة واملعاصرة إلمياننا أبن مؤسسات الرعاية اإلجتماعية مهما 

اعدة يد خلدماهتا، جيب أن تبقى استثناء عن القبلغت من رقي وجتو 
العامة اليت تفرض على احلكومة أن توفر سياسة إجتماعية مندجمة 

ومشولية ودائمة، تضمن كرامة الفرد بعيدا عن املقاربة ذات البعد 
 .السياسوي الضيق

املتعلق  50.90وابلرغم من تفاعلنا اإلجيايب مع مشروع القانون 
نا إلجتماعية فهذا ال مينعنا من التذكري مبواقفمبؤسسات الرعاية ا

جتاه السياسة اإلجتماعية للحكومة، حيث أن السياسة 
اإلجتماعية حتسب يف هناية املطاف ابملخارج وابحللول الواقعية 
للمشاكل اإلجتماعية والتنموية وترمجتها على أرض الواقع، وال 

سؤال ذاك، و حتسب ابألرقام واملبالغ املخصصة هلذا القطاع أو 
الرعاية اإلجتماعية اليوم ابملغرب هو سؤال أداء حكومي عمق 
أزمة الثقة يف صفوف الفاعلني السياسيني واالقتصاديني 
واالجتماعيني وأدى إىل حالة قلق مل تصل بالدان إىل مثلها هناك  
كما وصلت اليوم، سؤال مؤسسات الرعاية اإلجتماعية بقدر ما 

مة يف قضااي كربى ختص عدم حييلنا على مساءلة احلكو 
استحضارها للبعد اإلجتماعي يف سياساهتا العمومية يفرض علينا 

 .الوقوف على فشلها يف تدبري القطاعات اإلجتماعية

إن السؤال حول مؤسسات الرعاية اإلجتماعية يصب يف قلب 
مساءلة احلكومة حول مسامهتها اليت ال جند هلا أثرا اليوم فيما 

يف النموذج التنموي اجلديد، وابلتايل نتساءل  خيص إعادة النظر
 أين هي احلكومة اليوم من املقاربة التشاركية اليت تلزمها بفتح نقاش

عمومي حول األوضاع اإلجتماعية وفتح حوار اجتماعي جدي 
، فال ماعينيواالجت واالقتصادينيومسؤول مع الفاعلني السياسيني 

اج ل التشغيل واإلدمبد للحكومة أن تنهج تدبري معقلنا جملا
املهين كأساس لضمان حد أدىن من العيش الكرمي  واالندماج

للمواطن يف ظل مناخ اجتماعي مضطرب بفعل االحتجاجات 
ي الشعبية املتتالية وبفعل اإلضراابت املتكررة، وبفعل التهديد الذ

يطال صناديق الضمان اإلجتماعي واملشاكل اليت تتهدد القطاع 
ؤشرات احلماية اإلجتماعية واإلصالح التعاضدي وتدين م

املعطوب ملنظومة التقاعد، على احلكومة أن تبادر يف اجتاه حتطيم 
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اجلهاز املفاهيمي للسياسات العمومية ونقد جدري لألوضاع 
اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية القائمة والبحث اجلدي عن سبل 

اتساع  د منصون كرامة املواطن وحريته وعدالته اإلجتماعية للح
هميش والت هوة الفوارق اإلجتماعية واجملالية ومن اتساع الفقر

واجلهل، كما نسائل هبذه املناسبة احلكومة عن دورها يف تسريع 
وترية إجناز برامج التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية وتطوير 
التجهيزات والبنيات التحتية لبالدان، واستحضار بعدي الالمركزية 

 .رب دعم آليات اجلهوية املتقدمةوالالمتركز ع

إن املغاربة اليوم يتابعون بقلق شديد اخنراط احلكومة يف تغذية 
األزمة خبصوص السياسة اإلجتماعية، ابجتاهها حنو الرتكيز على 
املوازانت املالية على حساب التوازانت اإلجتماعية وعلى حساب 

 .النمو اإلقتصادي

وع هذه اجللسة، ما هي إن مؤسسات الرعاية اإلجتماعية موض
إىل حل جزئي ملعضالت التنمية اإلجتماعية بصفة عامة، فاملواطن 
مل يلمس التغيري ابلرغم من أننا يف السنة السابعة بعد صدور 
الدستور اجلديد، وهذا طبعا بفعل األداء احلكومي، وقد سبق أن 

كفريق لألصالة واملعاصرة   7192سجلنا أبن مشروع قانون املالية 
ربان بقوة عن غياب التوجه اإلجتماعي للسياسة احلكومية اليت وع

ال تعطي األولوية لتحسني املؤشرات االجتماعية، من قبيل 
التقليص من معدل البطالة والفقر، وهو يعرب عن غياب اإلستجابة 
لإلنشغاالت اإلجتماعية امللحة، والعمل على احملافظة على 

كومة ى. وسبق أن نبهنا أن احلالتوازانت املاكرو االقتصادية الكرب 
مل تلجأ إىل عقد أي دورة مع الفاعلني االجتماعيني للحوار 
اإلجتماعي من أجل بلورة وترمجة املطالب اإلجتماعية 
واالقرتاحات يف مشروع قانون املالية، ومل تعتمد املقاربة التشاركية 
فيما خيص التشاور مع الفاعلني السياسيني حول السياسة 

 .عية وأولوايهتا يف هذه السنة ابلضبطاإلجتما

حىت ال أطيل السيدة الوزيرة، ما مييز العمل احلكومي اليوم هو 
على أرض  اعتماد أسلوب التسويف دون أي إجنازات تذكر

الواقع، ودون أن تنعكس خطاابهتا وتصرحياهتا على املعيش اليومي 
 .نجزةملللمواطنات واملواطنني، وبذلك تعترب حكومة الوعود غري ا

وأخريا ونظرا ملا عرفته مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ابملغرب من 
تطورات مضطردة، وما يعرتضها من صعوابت ابجلملة واملشاكل 

اليت تشوهبا  واالختالالتاليت حتد من أتثريها اإلجيايب على الفرد، 
خالل املمارسة العملية، سنصوت ابإلجياب على مشروع القانون 

 .را، وشك50.90رقم 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، إبسم فريق التجمع الدستوري، الكلمة للسيد 
 .النائب بوسلهام الديش، تفضل السيد الرئيس

 ان رئيس الفريق االستقاليلالنائب السيد نور الدين مضي
 :))نقطة نظام للوحدة والتعادلية

نه أعفوا السيد الرئيس، ماشي هذا هو اإلتفاق، اتفقنا على 
 .األغلبية تدخل واملعارضة تدخلني. هاد الشي اللي اتفقنا عليه

 :السيد الرئيس

إيال مسحيت السيد الرئيس، سي مضيان إيال مسحيت اتفقنا على 
ب هاد اإلقرتاح اللي تقدميت به اللي ذكريت به، ابلنسبة لوكالة املغر 
زن االعريب، نظرا ألمهية البعد اإلجتماعي جلميع الفرق، تتعتربو و 

 .ومهم

 ان رئيس الفريق االستقاليلالنائب السيد نور الدين مضي
 :))نقطة نظام للوحدة والتعادلية

 ...حىت السيد الرئيس على فكرة، نفس الفكرة
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 :السيد الرئيس

، ولكن اآلن أان بصراحة اللي سجلت هو هاد الشي اللي تنديروه
املراجعة ممكنة ولكن ماشي يف هاد القانون، شكرا لك، تفضل 

 .السيد النائب

 :النائب السيد بوسلهام الديش

 بسم هللا الرمحن الرحيم الصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

ناقشة م أتدخل إبسم فريق التجمع الدستوري يف إطار يشرفين أن
املتعلق مبؤسسات الرعاية  50.90مشروع القانون رقم 

اإلجتماعية كما أحيل من جملس املستشارين. بداية ابسم أعضاء 
الفريق حنن نضم صوتنا لكم السيدة الوزيرة ولكافة الفرق 

نون حدث اليوم، ويف احلقيقة حنن حزي واجملموعات النيابية يف ما
يف احلقيقة، حزينون مّلي شفنا هاديك اللقطات وابلتايل حنن 
نطالب إبحقاق احلق وإنزال العدالة يف هذه احلادثة وعندان األمل 
يف العدالة دايلنا أهنا تنصف اجملتمع دايلنا وتنصف املرأة والفتاة 

 .على اخلصوص

، هذا املشروع الذي 50.90وع إذن حنن يف موضوع املشر       
ته نعتربه من املشاريع املهمة حلمولته اإلجتماعية والستجابته وتلبي

ملطالب وأوضاع فئات من جمتمعنا هي يف أمس احلاجة إىل الرعاية 
واإلستفادة الكرمية من اخلدمات اإلنسانية النبيلة املكرسة 

جتمعهم  ،للتماسك والتضامن والرتاحم بني أفراد اجملتمع الواحد
نفس العقيدة ونفس املصري ويعيشون حتت سقف واحد جتمعهم 
أواصر وروابط عائلية وإجتماعية وأخالقية وإنسانية ومصريية. كما 
 ال يفوتنا أن نذكر هبذه املناسبة مبختلف املرجعيات الوضعية اليت

تؤطر هذا املشروع، واملتمثلة يف املرجعية الدستورية اليت تضمنها 
كقيم وأهداف معلنة وملزمة وكذا الربانمج   7199دستور سنة 

احلكومي اجلاري واخلطط واإلسرتاتيجيات املعتمدة من طرف 
احلكومة واملؤسسات التابعة هلا كإلتزامات سياسية تتطلب اإلجناز 

 .والتحقق الفعلي

 السيد الرئيس احملرتم،

إننا أمام نص قانوين من األمهية مبكان، إذ جاء بعد مرور       
الصادر  93.10أزيد من عشر سنوات على صدور القانون رقم 

، والذي مل يعد يليب 7115نوفمرب 77بتنفيذه الظهري الشريف يف 
حاجيات الفئات اإلجتماعية املتوقفة على الرعاية واخلدمات 
اإلجتماعية الضرورية ومتجاوز حبكم الواقع الذي أفرزته التحوالت 

الل واملشخصة واملعرب عنها من خ اإلجتماعية واإلقتصادية اجلارية
التقارير املؤسسات الرمسية وغري الرمسية. وإن أسباب نزول هذا 
املشروع، األخذ بعني اإلعتبار األوضاع اليت أفرزها الواقع اليومي 
يف العقود األخرية على املستوى السلوكي والقيمي كتوجيه األابء 

ند يف نني بدون سإىل دور املسنني ومن ارتفاع متزايد لعدد املس
احلياة، واألطفال املتخلى عنهم يف اخلالء وهم أحياء، أو مواليد 
يلقى هبم يف أماكن نستحيي ذكرها، إضافة إىل توافد أفواج من 
املهاجرين على بالدان هم يف أمس احلاجة إىل الرعاية اإلنسانية، 
وكذلك انتشار األطفال املتشردين يف الطرقات والفضاءات 

 .بدون مأوى وال رعاية تنقذهم من الضياع واإلحنرافاتالعمومية 

أمام هذه األوضاع املزرية، واعتبارا للتشخيص الدقيق الذي       
قدمته الوزارة الوصية مشكورة على القطاع، أييت هذا املشروع 
قانون لتعزيز التعاضد اجملتمعي، ومأسسة العمل اخلريي، وفتح هذا 

ن ألن أعمال الرب واإلحسان القطاع أمام اخلواص بشكل مقن
موجودة منذ القدم على األرض وتعمل بصمت أو بدونه، وبشكل 
عرضي أو منظم. إال أن الضرورة ومبدأ االستمرارية يقتضيان إمجاع 
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هذا العمل ضمن اجملهودات الرمسية اليت تقدمها املؤسسات 
 .احلكومية

لى وعي ع إننا يف فريقنا حبكم املعايشة واملالحظة اليومية      
ابلصعوابت واإلكراهات التدبريية واملالية اليت يعاين منها العمل 
اإلجتماعي، والقصور والعجز يف استيعاب الطلب على اخلدمة 
اإلجتماعية على املستوى اجلغرايف والنوعي والكمي رغم تعدد 
 املتدخلني وتنوعهم. فإن اآلاثر والنتائج املباشرة وغري املباشرة على

اجملتمع تظل حمدودة وال تتجاوب بشكل أكمل مع املقاربة األفراد و 
احلديثة للعمل اإلجتماعي احلافظ للكرامة اإلنسانية وللحقوق 
اإلجتماعية ألفراد اجملتمع الواحد، وال تكرس ابلشكل املطلوب 
مبادئ العدالة اإلجتماعية وتعزيز التماسك اإلجتماعي وتضامنه 

ز لظواهر وسلوكات تستغل الفعلي، هذا إان مل يكن هناك برو 
األوضاع اإلجتماعية استغالال حاطا ابلكرامة اإلنسانية، إما 
ألهداف سياسوية، أو توسلية، أو تبييضية للحصول على الوجاهة 
اإلجتماعية وغريها من أبشع أنواع اإلستغالل للمآسي 

 .اإلجتماعية

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

إننا يف فريق التجمع الدستوري، ومن موقعنا كأغلبية نثمن       
ما تضمنه املشروع من مستجدات، كما نثمن األهداف واألبعاد 
اليت يروم حتقيقها فيما خيص متتيع مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 
 ابلشخصية اإلعتبارية ومتكينها من الشخصية القانونية إلجناز

مهامها بكل استقاللية عن املؤسس، وكذا فيما خيص استحضار 
البعد اجملايل أو اجلغرايف وختصيص كل صنف من أصنافها بدفاتر 
التحمالت خاصة هبا، وكذا فيما خيص التحديد الدقيق 
إلختصاصات املتدخلني يف جمال التدبري وأعين هبم كال من 

منه هذا اب ما تضاملؤسس واملدير وجلنة التدبري. كما نسجل إبجي
املشروع من ضرورة تقنني وتنظيم مؤسسات الرعاية اإلجتماعية 
واإلرتقاء حبكامتها واستهداف الفئات اإلجتماعية احملتاجة فعال 
إىل الرعاية والكفالة واخلدمة اإلجتماعية املنتظمة هلذه الفئات 

 :املتمثلة يف كل من

ية، سباب دميغرافاملسنني الذين يزداد عددهم كل سنة أل :أوال -
وإلرتفاع أمد احلياة وجلسور بوادر التفكك األسري وغريها من 

 األسباب؛

 ذوي اإلحتياجات اخلاصة أو ذوي اإلعاقات املختلفة؛ :اثنيا -

 األطفال املتخلى عنهم واملهملني؛ :اثلثا -

 .املتشردين من ايفعني وكبار السن من كال اجلنسني :رابعا -

اإلجتماعي ال يقتصر على هذه الفئات األربع إن الواقع       
املذكورة بل هناك العديد من املرضى الذين يعانون بصمت 
عاجزون ماداي ويعانون من الفقر واملرض يف أمس احلاجة إىل 
الرعاية الصحية والعناية اإلنسانية، كما أن هناك فئة أخرى ضحية 

رة يف ظروف ما مستقاملؤثرات البيئية واملناخية إما مهاجرة متنقلة وإ
 .بيئية مومسية غاية يف الصعوبة واملعاانة على مجيع املستوايت

 السيد الرئيس احملرتم،

أمام هذه األوضاع اليت تؤثث اجملهد اليومي واليت أصبحت       
مألوفة إجتماعية واليت هي مرشحة للتفاقم وإفراز حاالت وأوضاع 

وعية،  بكل جترد وموضإجتماعية أخرى، فإننا ننادي من هذا املنرب
أبننا مجيعا مطالبون بتقدمي حلول عملية ومنتجة ومعربة عن روح 
التضامن الفعلي واإلخاء والتعاقد والعمل على تعزيز أواصر القرابة 
والتعايش بني األجيال ليجد كل فرد من أفراد اجملتمع الوعاء 

كن مياحلاضن له والذي يوفر له الدفء اإلنساين واحلنان والذي ال 
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للمؤسسات القانونية أن توفرها لوحدها، وليست بديال للوعاء 
 .األسري واألخوي واجلوار بل هي مكملة لبعضها

إننا يف حاجة إىل مقاربة التقائية جامعة ملختلف التدخالت      
واألوعية القانونية واإلجتماعية الرمسية وغري الرمسية يف إنسجام 

شاركية، نا نعترب أن املقاربة التوتناغم وعيش كرمي. إننا يف فريق
واملنهجية اإللتقائية، والتدبري املهين املستدام للخدمة اإلجتماعية 
احلديثة هو األسلوب الذي من خالله ميكن لنا أن نتجاوز 
اخلصاص والعجز املايل وتدارك مآالت األوضاع اإلجتماعية 

روح ب املرشحة للتفاقم واإلحندار، وأننا مجيعا مطالبون ابلتسلح
التضامن الفعلي املمنهج واملؤطر واملنتج لآلاثر اإلجتماعية سواء 
على املستوى الفردي أو اجلماعي. من أجل كل ما سبق ذكره من 
أهداف ومرامي نبيلة للمشروع املعروض للدراسة والتصويت، فإننا 
يف فريق التجمع الدستوري سنصوت ابإلجياب على مشروع 

ؤسسات الرعاية اإلجتماعية والسالم املتعلق مب 50.90القانون 
 .عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .والتعادلية الكلمة للسيد النائب امساعيل البقايل

 :النائب السيد امساعيل البقايل

  .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يطيب يل أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون املتعلق مبؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية، يف إطار دورة استثنائية مببادرة من احلكومة، هذا 

 ن املتعلق بشروط فتح مؤسساتاملشروع الذي جاء لنسخ القانو 
بعدما أابنت  7115الرعاية اإلجتماعية وتدبريها الصادر يف نونرب 

املمارسة على ضرورة إعادة النظر يف مقتضيات هذا القانون 
إنسجاما مع أحكام الوثيقة الدستورية اجلديدة مبا محلته من حقوق 
ا اقتصادية، اجتماعية، وثقافية وبيئية ومحايتها والنهوض هب

واإلسهام يف تطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك احلقوق وعدم 
قوق قابليتها للتجزئة مبا فيها أساس احلق يف احلياة ابعتبارها أول احل

لكل إنسان مبا يقتضيه من مقومات العيش الكرمي من حيث 
السكن الالئق، الشغل الكفيل بضمان مصدر العيش، العالج 

يم ية اإلجتماعية والتغطية الصحية، التعلوالعناية الصحية، احلما
والتكوين، احلق يف سالمة الشخص واألفراد، حق النساء 
واألمهات يف معاجلة أوضاعهن اهلشة وكذلك الشأن ابلنسبة 
لألطفال. املطلوب من الدولة توفري احلماية القانونية واإلعتبار 
اإلجتماعي واملعنوي هلم بكيفية متساوية بصرف النظر عن 

ضعيتهم العائلية وكذا األشخاص املسنني، حق األشخاص الذين و 
يعانون من إعاقة جسدية أو عقلية يف التأهيل واإلدماج يف احلياة 
اإلجتماعية واملدنية وتيسري متتعهم ابحلقوق واحلرايت كما هي 
متعارف عليها دوليا وغريها من احلقوق الدستورية يف أفق بناء 

املساواة ملغاربة ابألمن واحلرية والكرامة و جمتمع متضامن يتمتع فيه ا
 .وتكافؤ الفرص والعدالة اإلجتماعية

وأييت هذا املشروع من أجل مأسسة الرعاية اإلجتماعية،       
ووضع ضوابط ومؤشرات لتصنيفها وضبط تدبريها بشكل أدق ما 
دامت تتكفل ابلغري أفرادا كانوا أو مجاعات مبا فيهم األطفال 

واملتمدرسني، النساء يف وضعية هشاشة واألشخاص  املتخلى عنهم
املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة. غري أن هذه املقاربة القانونية 
يف التعامل مع تدبري السياسات العمومية يف جمال الرعاية 
االجتماعية ال يعفي الدولة من حتمل مسؤوليتها الكاملة يف هذا 

ورية فيما يام بواجباهتا الدستاجملال، وال يعين ختلي الدولة عن الق
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خيص ضمان مقومات العيش الكرمي هلذه الفئات اإلجتماعية، وال 
يعين أيضا خوصصة هذا اجملال احليوي من خالل إعمال مقاربة 

 .اإلحسان اليت جيب أن تبقى يف حدود مقاصدها

إن تعامل الفريق اإلجيايب مع هذا املشروع من خالل      
شريعي هبا واليت استهدفت حتسني النص التالتعديالت اليت تقدم 

يدفعنا إىل طرح التساؤالت التالية: ملاذا اختارت احلكومة آلية 
لتشرع بذلك بذل  2النصوص التنظيمية اليت وصل عددها إىل 

من الدستور للربملان  71الربملان، يف الوقت الذي خيول يف الفصل 
ن ال ميكنه أ ممارسة السلطة التشريعية خاصة وأن هذا القانون

يدخل حيز التنفيذ إال ابتداء من نشر هذه النصوص التنظيمية 
املتخذة لتطبيقه ابجلريدة الرمسية؟، هل لدى احلكومة تصور 
وإسرتاتيجية حمددة وتدابري مواكبة لضمان التفعيل السليم 
ملقتضيات هذا القانون حىت ال يظل حربا على ورق كغريه من 

تماعي كما هو الشأن النسبة للعديد القوانني ذات الطابع اإلج
من القوانني اليت متت املصادقة عليها دون أن يتم تطبيقها يف 
الواقع؟، إىل أي مدى يساهم القانون يف معاجلة اآلفات 
اإلجتماعية اليت ال تزداد إال انتشارا ابلبالد مبا فيها ظاهرة التسول 

وظاهرة  اليت أصبحت تشكل وصمة عار يف جبني اجملتمع املغريب
األشخاص بدون مأوى مبا فيهم األطفال واملسنني؟، ملاذا مت 
استثناء املؤسسات اإلجتماعية التابعة للسلطة احلكومية املكلفة 
ابألوقاف والشؤون اإلسالمية أو املوضوعة حتت وصايتها من أن 
تسري عليها مقتضيات هذا القانون مادام األمر يتعلق بتدبري 

 ل الرعاية اإلجتماعية وابلتايل من املفروضسياسة عمومية يف جما
أن خيضع هذا التدبري للسياسة احلكومية املبنية على الربانمج 
احلكومي الذي على أساسه حازت احلكومة على ثقة جملس 
النواب، وذلك حىت ال يتمكن هذا األخري من مراقبة التدبري 

لة، مالعمومي يف جمال الرعاية اإلجتماعية كسياسة حكومية متكا
مبا يضمن التدبري اجليد هلذه السياسة العمومية يف إطار مبدأ 

احلكامة اجليدة وربط املسؤولية ابحملاسبة؟، إىل أي مدى يعكس 
هذا اإلطار القانوين البعد الدستوري للرعاية اإلجتماعية أببعادها 
احلقوقية يف ظل وضعية إجتماعية مطبوعة ابتساع هوية الفوارق 

فاواتت اجملالية وتزايد مظاهر الفقر واإلقصاء اإلجتماعية والت
والتهميش وتفشي مظاهر اآلفات اإلجتماعية واهنيار منظومة القيم 
بشكل يدعو للقلق ويهدد هوية اجملتمع املغريب القائم على مقاصد 

 .الشريعة اإلسالمية والتضامن والتكافل؟

كومة وامسحوا يل أن أفتح هنا قوسا عريضا للفت انتباه احل      
للخطر الذي أصبح يهدد القيم اإلنسية اليت كانت جوهر اجملتمع 
املغريب واملتجلية أساسا يف التعاون والتكافؤ األسري والعائلي 
املرتكز على دور التنشئة مما أعطاها مكانتها اخلاصة داخل كيان 
اجملتمع املغريب، وحيدوان األمل اليوم أن تعمل احلكومة جاهدة 

مكوانت اجملتمع على إعادة وظائف األسرة بشراكة مع كل 
والعالقات السائدة بني مكوانهتا لنتصدى مجيعا لكل املظاهر 
املشينة اليت أصابت اجملتمع يف عمقه. وهنا يدخل املشكل اللي 
شفناه اليوم السيدة الوزيرة، السيدة الوزيرة املشكل اللي شفناه 

 الشارع ابلوحشية يفاليوم دايل هاد الطفلة اللي مت التعامل معها 
العام وقبلها يف حافلة، هادو مها املظاهر اللي هي دخيلة على 

 أوال، اجملتمع املغريب وجيب التصدي هلا بطريقة قوية بتفعيل القوانني
وخاص الضحااي أهنم يتيقو يف احلكومة دايهلم، يتيقو يف القوانني 

من أجل  ةدايهلم، أن هاد القوانني هذه غاتعاقب القوانني املوضوع
معاقبة اللي كينتاهكوها، كنالحظو أن جمموعة القوانني ما كيتمش 
التفعيل دايهلا أو يتم التفعيل دايهلا جزئيا مما يعطي فرصة هلاد 
الوحوش األدمية أهنا تقوم هباد األعمال اإلجرامية، وهذه واحدة 
من احلوادث اللي مت تصويرها، هناك العديد من احلوادث اليت ال 

ليها شيء وهي أبشع من هاته احلادثة وهناك حوادث  نعلم ع
كذلك اليت الضحااي جيدون صعوبة يف التبليغ عنها لعدم ثقتهم 
بتفعيل هاته القوانني. ما مدى إمكانية هذا القانون ملعاجلة 
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اإلختالالت اليت تعرفها مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من الناحية 
اخل اخلدمات املقدمة د املادية والعنصر البشري وحتسني وأنسنة

هاته املؤسسات؟، كيف ميكن حتقيق عدالة جمالية لدور الرعاية 
اإلجتماعية يف املناطق النائية والعامل القروي وعدم اإلقتصار على 
إحداث دور الطالب والطالبة واإلنفتاح على مؤسسات رعاية 
اجتماعية أخرى هبذه املناطق اليت أصبحت يف أمس احلاجة 

 .إليها؟

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

لقد استحضران كل هذه التساؤالت وكل هذه اهلواجس أثناء       
مناقشاتنا املستفيضة ملقتضيات هذا املشروع ابلنظر ألمهيته 
االجتماعية اليت يكتسيها مما دفعنا إىل اقرتاح جمموعة من 
التعديالت هبدف جتويد وسد ثغرات النص مت قبول بعضها ورفض 

بار أن وجود القانون اآلخر، لكننا لن نقف عند هذا األمر ابعت
وخروجه إىل حيز التنفيذ يف أقرب اآلجال هو ضرورة ملحة تلزمنا 

يدين مجيعا للتصويت والتفاعل اإلجيايب مع مقتضياته لصاحل املستف
املستهدفني من هذا القانون وهم فئة هشة مغلوب على أمرها 
تنتظر املزيد من العمل استحضارا للتحدايت اليت تفرضها 

ال ال عيل الرعاية اإلجتماعية يف مشوليتها ابعتبارها كمتطلبات تف
يتجزأ وما حتمله من حتدايت ربح رهان تعزيز مقومات املواطنة 
احلقة واحلياة الكرمية جلميع أبناء الشعب املغريب إنسجاما مع 
أحكام الدستور وتوجيهاته خاصة بعدما متت دسرتة مسو املواثيق 

كريس على التشريعات الوطنية وتالدولية كما صادق عليها املغرب 
 .حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، شكرا

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، إبسم الفريق احلركي الكلمة للسيدة النائبة 
 .ليلى أحكيم

 :النائبة السيدة ليلى أحكيم

 شكرا السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

بعيدا عن الركوب على املعاانة اليت تعرضت هلا هذه الفتاة، أان 
أتضامن أو تضامين الالمشروط ليس فقط كنائبة برملانية ولكن  
كمواطنة مغربية ترفض وتندد مبثل هذه املمارسات، هاد األحداث 
هذه اللي شفنا يف الفيديو ما هي أو هاد األحداث املؤملة ما هي 

 الغابة، هناك جمموعة من النساء اليت تعاينإال الشجرة اليت تغطي 
بصمت السؤال املطروح هو ماذا أعددانه حلماية حقوق هذه 
النساء املعنفات اللي كيعانيوا بصمت؟ أكيد أن احلكومة قامت 
مبجموعة أو مبجهودات كبرية وقوانني ولكن ما مآل هذه القوانني 

مة إبسم ل الكلمن التنزيل؟ إذن املداخلة داييل، يشرفين أن أتناو 
الفريق احلركي إلبداء وجهة نظران وموقفنا من مشروع قانون 

املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية الذي نتدارسه  50.90
اليوم يف دورة استثنائية ولعلها مصادفة عجيبة أن ننكب اليوم على 
فئات ظلت دوما تعاين اإلستثناء يف كل شيء، وأملنا أن تكون 

تورية إلخراجها من دائرة اإلستثناء وإدماجها يف هذه الفرصة الدس
 .املنظومة اجملتمعية الشمولية

يف هذا الصدد، البد من اإلشارة إىل أن هذا املشروع يندرج يف 
إطار اجملهودات اليت تبذهلا احلكومة للنهوض واإلهتمام ببعض 
الفئات اليت توجد يف وضعية هشة وصعبة مما يستوجب ويتطلب 
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من هلذه الفئات حيفظ كرامتها ويضمن استمرارها توفري مكان آ
 .خدمتها، ويكفل هلا حقها يف الرعاية اإلجتماعية استمرار

ي إننا يف الفريق احلركي نؤكد على األمهية البالغة هلذا النص التشريع
ابلبعد اإلجتماعي ابلنظر لكونه جاء ملعاجلة الصعوابت 

عية ية اإلجتماواإلختالالت اليت كانت تعرفها مؤسسات الرعا
لعدة أسباب وضمنها التفاواتت القائمة بني هذه املؤسسات من 
حيث املوارد البشرية واإلمكاانت املتوفرة حيث ابت من الالزم 
وامللح إعداد مشروع يتماشى مع املوقع اجلديد للرعاية اإلجتماعية 
 ببالدان من جهة ويتالءم مع شروط النهوض ابلعمل التضامين

 .جهة أخرى والتكافلي من

فإصالح هذا القطاع عن طريق وضع إطار قانوين يهدف إىل 
تطوير التكفل ابلغري، أصبح يكتسي راهنيته وملحاحيته، عرب 
استحضار احلاجة اجملتمعية ألمناط أخرى للتكفل، كالتكفل خارج 
فضاء املؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض اعتمادا على 

ه اخلدمات، وإىل توسيع سلة هات املقاربة احلقوقية يف تقدمي
اخلدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى يف إطار األدوار اجلديدة 
اليت تراهن هذه املؤسسات على تقدميها يف جمال العمل 
اإلجتماعي، كاإلسعاف اإلجتماعي والوساطة اإلجتماعية 
والرتويض والتأهيل وإعادة التأهيل، إضافة إىل متتيع مؤسسات 

جتماعية ابلشخصية اإلعتبارية، لتتمكن من إجناز الرعاية اإل
مهامها وحتقيق استقالليتها، وذلك من خالل مجلة من التدابري  
كالتحديد الدقيق الختصاصات املتدخلني يف جمال التدبري ودعم 
وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال املراقبة والتفتيش وغريها، 

 .خصصال، وكذلك مبدأ التمع استحضار البعد اجملايل بطبيعة احل

إن مراجعة هذا القانون تعترب خطوة إجيابية يف مسار إصالح 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية من أجل حتقيق الفعالية والنجاعة 

عاين منها اليت ت واحلكامة اجليدة، وابلتايل وضع حد لإلختالالت
هذه املؤسسات، فاألكيد أن اجملهودات املبذولة على هذا املستوى 

ال ميكنها أن حتجب العديد من املشاكل واإلختالالت اليت تعرفها 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية، واملتمثلة أساسا يف الظروف الصعبة 
اليت يعيشها املستفيدون، سواء من حيث ظروف إستقباهلم 

وإطعامهم، أو من حيث جودة اخلدمات املقدمة هلم،  وإيوائهم
سواء التأطريية منها أو الرعائية أو املعاملة الالإنسانية اليت يتعرض 
هلا األطفال املتخلى عنهم واملعوزون داخل هذه املؤسسات، عالوة 
على قلة املراكز اإلجتماعية املهتمة ابألطفال وخاصة املتخلى 

 ة وغياب النظافة ونقص الوجباتعنهم، وضعف املرافق الصحي
الغذائية وعدم توفري ظروف جيدة للتمدرس، وكذا عدم جناعة 
منظومة املراقبة والتتبع وتركيزها يف الغالب على اجلانب املايل 
واحملاسبايت دون النظر إىل فعاليات الربامج اإلجتماعية املقدمة يف 

لشخصية، اء اجماالت التأهيل وإعادة الرتبية وتقوية القدرات وبن
وترشيد السلوك، وبرامج املواكبة واإلدماج ومعاجلة املشاكل 
اإلجتماعية واإلقتصادية والعمل على إحالتها على ذوي 
اإلختصاص من األطر العاملة هبذه املؤسسة، اليت تعاين بدورها 
الضعف يف التقدير ويف التخصصات املرتبطة مبهن الرعاية 

ني ق األمر مبؤسسات أتوي املسناإلجتماعية، خصوصا عندما يتعل
واألشخاص يف وضعية إعاقة واألطفال املتخلى عنهم، األمر الذي 
يربر اليوم احلاجة إىل إخراج قانون للرعاية اإلجتماعية، وكذا 
املراسيم التنظيمية املؤطرة له، بشكل يراعي حقوق وواجبات 

يهم ف العاملني هباته املؤسسات ويسهم يف أتهيلهم وأتطريهم ويزرع
التشبع ابلوازع اإلنساين ويعمل على حتسني وضعيتهم املادية 
ويضمن حقوقهم اإلجتماعية، وذلك ابلنظر إىل مستوى املسؤولية 

 .اجلسيمة امللقاة على عاتقهم

إن األمل كل األمل، هو أن جييب عن هذا املشروع عن خمتلف 
 من اليت رصدهتا العديد االختالالتويقوم خمتلف  االنتظارات

التقارير املنجزة حول مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وال سيما تعدد 
املتدخلني وغياب التنسيق أو ضعفه، وعدم وجود رؤية انظمة 
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وواضحة وحمددة للتأهيل اإلجتماعي لألشخاص يف وضعية 
صعبة، كما أننا نتطلع أبن يكون إصالح منظومة مؤسسات 

 .جعةالرعاية اإلجتماعية مشوليا ومتضمنا حللول ان

إن الرعاية اإلجتماعية ورش جمتمعي ال حميد عن اإلخنراط فيه بكل 
إبرادة ومسؤولية، فالفئات اإلجتماعية موضوع هذا النص تستحق 
رعاية أكرب ألننا ال نرضى أن تستمر هاته الفئات تتجرع مرارة 
التهميش والدونية، فنحن نفتخر بكون املغرب سيتوفر على نص 

زة لشروط والضوابط الالزمة للتكفل ابلعجمعياري كفيل بضمان ا
واأليتام واألطفال املتخلى عنهم واملهملني واألشخاص يف وضعية 
إعاقة والنساء يف وضعية هشاشة وغريهم، نريد كذلك سياسة 
متجددة يف هذا اجملال اجملتمعي الصرف، نريد من احلكومة أن 

مية نتشخص األسباب واملتسببات، ولعل الوصفة املثلى هي الت
والرتبية واإلرتقاء ابملستوى املعيشي للمجتمع واإلهتمام ابلقرية 
واجلبل وخمتلف بؤر اهلشاشة والتهميش، أجل إننا نريد منظومة 
إجتماعية متكاملة يرتقي فيها كل املغاربة يف سلم معيشهم 
وحياهتم، وذلك انسجاما مع توجيهات جاللة امللك حممد 

ما فتئ يؤكد على ضرورة إجياد السادس نصره هللا وأيده الذي 
حلول لإلدماج وأتهيل األشخاص يف وضعية صعبة، مما حيفظ  
كرامتهم، واستحضارا لدينينا ولثقافتنا ولسلوكنا املغريب الذي كان 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم "متشبعني بقوله تعاىل
 .، شكرا السيد الرئيس"خصاصة

 :السيد الرئيس

الكلمة للسيدة النائبة ابتسام مراس إبسم شكرا السيدة النائبة، 
 .الفريق اإلشرتاكي

 :النائبة السيدة ابتسام مراس

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

إننا يف الفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب ونناقش هذا املشروع 
املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية يستحضر  50.90القانون 

يف البداية اإلطار العام الذي ينطلق منه ملناقشة أي نص تشريعي 
واملتمثل يف مدى املكاسب واآلاثر اإلجيابية اليت سيعود هبا على 

ن يف الفريق اإلشرتاكي نعترب أن املستوى اإلجتماعي، فنح
مشروعنا اجملتمعي قائم أساسا على إقامة نظام متكامل للرعاية 
اإلجتماعية العادلة واملنصفة، وطبعا فإن ذلك ال ميكن حتقيقه إال 
من خالل الرؤية الواضحة والتخطيط اجليد والتنفيذ األفقي الذي 

 ينة أو نصال يعزل القضااي اإلجتماعية يف قطاع أو إدارة مع
تشريعي أو تطبيقي، بل نظاما يضع األسس لسياسة عمومية 

 .مشولية تلقائية مندجمة ومتكاملة

ويف هذا اإلطار فإننا نعترب أي جمهود يتم القيام به ال ميكن إال أن 
يتلقى منا كل الدعم يف حدود اإلضافات النوعية اليت سيحققها 

وهر التدخل على الصعيد اإلجتماعي، كما أننا نعترب أن ج
احلكومي هبذا اخلصوص ينبغي أن يتجسد يف شكل نصوص 
وبرامج ختلق اآلليات الالزمة للتنفيذ، ولذلك فإن قراءتنا ملشروع 
القانون املعروض للتداول والتصويت مت انطالقا من التشخيص 

على مستوى مؤسسات  7194الذي قامت به الوزارة سنة 
 ايف ومستوى اخلدمات اليتالرعاية اإلجتماعية وانتشارها اجلغر 

تقدمها والفئات اليت تستفيد من ذلك، لقد تبني لنا ابلفعل أن 
ينبغي العمل مجاعة على جتاوزها ملا فيه  هناك صعوابت عديدة

اخلري للمستفيدات واملستفيدين الذين ليسوا إال مواطنات 
ومواطنني، ومن حقهم العيش يف جمتمع حيقق أهداف دستور 

أساسا يف جمتمع متضامن يتمتع فيه اجلميع  ، املتمثلة7199
ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص والعدالة 
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اإلجتماعية ومقومات العيش الكرمي، جمتمع حيقق ويتالءم مع 
التوجه العام لكل الثوابت اليت نص عليها الدستور من دين 

قيات اإسالمي، وملكية إجتماعية، ووحدة وطنية، ومعاهدات واتف
دولية ومبادئ الثقافة واحلضارة اإلنسانية وهي كلها ثوابت تؤكد 

 .احلاجة إىل سياسة إجتماعية عادلة

إن مبدأ العدالة واإلنصاف الذي ندافع عنه، ليس عملية        
كمية جامدة بل مفهوما نوعيا يراعي حاجيات كل فئة إجتماعية، 

لنسبة لنا، بيعي ابويوفر هلا ما حتتاجه وفق ظروفها اخلاصة، والط
أن الفئات األكثر هشاشة هي اليت تستحق العناية األوسع وال 
نعترب أن هناك أي حتيز أو متييز لصاحلها، بل واجب وطين من 

 .جهتنا وحق من حقوق هذه الفئات من جهة أخرى

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

إننا يف الفريق اإلشرتاكي، ومن خالل اإلطار العام الذي       
نستشهد به، ويف تعاملنا مع مشاريع القوانني، جيعلنا نقول أن 
مشروع القانون املتعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية ليس نصا 
عاداي يتعلق إبعادة تنظيم مؤسسات قائمة، ولكن نصا يؤسس 

لة إلتزامات الدو  لسياسة إجتماعية تسري يف اجتاه جتسيد
واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية يف توفري احلماية 

، 7199من دستور  49اإلجتماعية اليت نص عليها الفصل 
واملتمثلة  43وجتسيد إلتزامات السلطة العمومية الواردة يف الفصل 

يف وضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص والفئات من 
وخصوصا من ذلك: معاجلة األوضاع ذوي اإلحتياجات اخلاصة، 

اهلشة لفئات من النساء واألمهات، ولألطفال واألشخاص 
املسنني والوقاية منها، وإعادة أتهيل األشخاص الذين يعانون من 
إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقلية، وإدماجهم يف احلياة 

ا اإلجتماعية واملدنية، وتيسري متتعهم ابحلقوق واحلرايت املعرتف هب
 .للجميع

لذا فإن حتقيق هذه الغاايت يتطلب ابلضرورة تطوير       
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية لرتقى إىل مستوى مقتضيات 
الدستور، وذلك من خالل توسيع اخلدمات املقدمة وجتويدها. 
ومن هذه الزاوية فإننا يف الفريق اإلشرتاكي، نعترب أن مشروع 

هداف، ويشكل أرضية صلبة القانون حيقق الكثري من هذه األ
الصعوابت القائمة، وخنص ابلذكر من ذلك مسألة  لتجاوز

التحديد الوارد يف املادة الثالثة خبصوص حتديد أنواع املؤسسات 
والفئات اليت تتكفل هبا والتحديد الوارد ابملادة اخلامسة خبصوص 
الئحة خدمات التكفل، والفرع الثاين املتعلق أبجهزة التدبري 

الطريقة اليت مت هبا إعمال املبدأ الدستوري القاضي بربط  وخاصة
املسؤولية ابحملاسبة، وذلك من خالل كل املقتضيات الواردة 
مبشروع القانون واهلادف إىل دعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية 

 .وأعمال املراقبة والتفتيش

ملراهنة اويف نفس اإلجتاه، فإننا يف الفريق اإلشرتاكي، نعترب أن       
على مجعيات اجملتمع املدين مسألة يف غاية األمهية، ابعتبارها أهنا 
شريك إسرتاتيجي ال غىن عنه يف أية سياسة إجتماعية وإن كانت 
هذه اجلمعيات يف حاجة إىل املزيد من الدعم املايل من جهة، 
 واملتابعة عند تنفيذ براجمها بغية تقييمها وتقومي عملها والوقوف

 .اجاهتا والتدبري والتكوين من جهة أخرىعلى احتي

إن تسجيلنا للعديد من اإلجيابيات اليت جاء هبا املشروع 
قانون، ال مينع من القول أنه يف حاجة إىل نصوص ومؤسسات 
قوية تقوم إىل جانبه، ونقصد بذلك احلاجة إىل تعديل وحتيني 
النصوص املؤطرة ملؤسسات العمل اإلجتماعي، وخاصة من ذلك 

 ص املتعلق مبؤسسة التعاون الوطين، بل إننا نعترب أنه حان الوقتالن
إلحداث قطب اجتماعي قوي جيمع كل املؤسسات واهليئات 
واإلدارات ذات الصلة مبجال العمل اإلجتماعي، حىت ال تبقى 
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موزعة بني هيئات متعددة تقدم فقط خدمات حمددة. إننا مع 
ت لبشرية جتمع شتامؤسسة واحدة قوية مبيزانيتها ومواردها ا

مؤسسة التعاون الوطين واإلنعاش الوطين ووكالة التنمية 
اإلجتماعية، وهكذا ستصبح عملية تدخل الدولة قوية وواضحة 
ما دام أن عملية التجميع يف إطار واحد ال تطبق عليه نفس 

ع املقتضيات التشريعية والتنظيمية، ستسهل عملية املراقبة والتتب
ة يصبح هذا القطب هو املخاطب الوحيد خاصوالتقييم وابلتايل 

مع املؤسسات والربامج األخرى ذات الطابع اإلجتماعي من 
 .ضمان اجتماعي وتغطية صحية إجبارية

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

إن التعامل اإلجيايب للفريق االشرتاكي مع مشروع القانون،       
على  اره لبنة إجيابية سيكون هلا األثر اإلجيايبانتج كذلك من اعتب

مسلسل السياسة العمومية اإلجتماعية للحكومة، سواء انطالقا 
من قناعتنا اخلاصة أو من التزامنا ضمن األغلبية احلكومية اليت 
نعترب أنه علينا واجب الدفاع عن الربانمج احلكومي الذي صادقنا 

تماعية أنظمة الرعاية اإلج عليه والذي يتضمن حمورا خاصا بتقوية
يشمل إشارة صرحية إىل اعتماد وتفعيل القانون املتعلق مبؤسسات 
الرعاية اإلجتماعية ومواصلة أتهيلها مع إلتزامات حنو األسرة 

 .والطفولة واألشخاص املسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة

، ةلذا فإن الفريق اإلشرتاكي، استنادا إىل كل احليثيات السابق      
ال ميكنه إال أن يكون يف الصف املؤيد ملشروع القانون وأن يصوت 
عليه ابإلجياب، داعيا يف نفس الوقت إىل اإلسراع إبصدار 
النصوص الالزمة لتطبيق هذا القانون، سواء تعلق األمر ابلنصوص 
التنظيمية، أو دفاتر التحمالت املتعلقة ابلشروط العامة، أو دفاتر 

 .ابلشروط اخلاصةالتحمالت املتعلقة 

وأخريا وخبصوص انزلة الفتاة، نعلن تضامننا الالمشروط مع       
الفتاة ومع كل النساء املعنفات، ونلتمس صادقني من احلكومة أن 

ه تبادر لتنزيل وتفعيل النصوص القانونية الواجب تطبيقها على هذ
النازلة، كما نطالب السلطة القضائية بفتح حتقيق جدي وإنزال 

وابت مبا يتناسب وخطورة هذا الفعل املرتكب حلماية النساء العق
من كل أشكال العنف ونناشدكم السيدة الوزيرة بتتبع هذا امللف 

 .وإخبار الرأي العام بكل جديد وشكرا

 :السيد الرئيس

إبسم  راي الصقليث شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة      
 .واالشرتاكيةاجملموعة النيابية للتقدم 

 :راي الصقليثالنائبة السيدة 

 السيد الرئيس،

 السيدة الوزيرة احملرتمة،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

أوال نشارك ونسجل صرخة الغضب للسيدة الوزيرة، فيما       
من  جسداي وجنسيا يف الشارع، ونطالب بقوة خيص الفتاة املعنفة

احلكومة أن تبذل اجلهود الالزمة من أجل اطمئنان النساء 
والفتيات يف الفضاء العام ومحايتهن من العنف اليومي املمارس 
ضدهن، ونتمىن أن اجلهاز القضائي سيقوم كذلك بدوره يف متابعة 

 .هذه الفضيحة األليمة الغري املقبولة يف بالدان

أما كلميت فيما خيص مشروع القانون الذي نناقشه، حنن يف       
اجملموعة النيابية للتقدم واالشرتاكية لنا حلم ويف نفس الوقت هم، 
وأنه هو أنه مهما كانت الصعوابت والظروف من حاالت الفقر 
واهلشاشة أو اإلعاقة والشيخوخة، لنا حلم أن يعيش كل واحد 

جال، بكرامة وسط األسرة يف بلده، وواحدة منا، أطفال ونساء ور 
لألسف الواقع اليومي يكشف عن فئات من جمتمعنا تعيش املعاانة 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  - 8102 استثنائية   

 -  

 

54 

واإلمهال والتشرد، وذلك يهم ابألساس اليتامى واألطفال املتخلى 
عنهم والنساء يف حاالت صعبة كالنساء املتشردات واألمهات 
 العازابت والنساء ضحااي العنف وكذلك الفقراء واملعاقني
واألشخاص املسنني املتخلى عنهم، هذه الفئات تشكل حوايل 

ألف حالة حسب تقرير وزارة األسرة والتضامن واملساواة  211
 .7193والتنمية اإلجتماعية لسنة 

السيد الرئيس، القانون الذي نناقشه ونثمنه جاء من أجل       
 حتسني أتطري مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ولو أن العدد املوجود

اليوم ال يغطي إال نسبة غري كافية مقارنة مع احلاجيات، جمتمعنا 
حريص على أن يساهم ويتضامن مع خمتلف هذه الفئات احملتاجة 
وذلك انبع من ثقافة دينية أصيلة متجذرة يف جمتمعنا املغريب منذ 
قرون. فكرة إنشاء مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ببالدان كانت 

مع املدين ومن بعض احملسنني، وهي مبادرة من مجعيات اجملت
 مناسبة للتنويه ابجملتمع املدين وبعمله يف هذا اجملال، كذلك مبادرة
الدولة وابألخص املبادرة الوطنية للتنمية البشرية خالل السنوات 
األخرية حيث مت إحداث جيل جديد من مؤسسات الرعاية 

 .اإلجتماعية

 أجل تعويض القانون السيد الرئيس، هاد املشروع جاء من      
الذي سبق إعداده بشكل مستعجل على إثر فضيحة  93.10

خريية عني الشق ابلدار البيضاء، بعد الزايرة امللكية اليت كشفت 
عن املمارسات الالإنسانية جتاه اليتامى نزالء هذه اخلريية وسوء 
تدبريها. إن أهداف مشروع القانون واضحة، وهي ابألساس من 

راقبة مؤسسات الرعاية اإلجتماعية حىت ال تصل أجل مواكبة وم
إىل حاالت اإلفالس وهتديد دميومة خدماهتا املقدمة للمستفيدين 
منها، وهذا املشروع كذلك يهدف إىل توضيح وتوطيد العالقات 
بني السلطات والوزارة الوصية والتعاون الوطين من جهة، وبني 

ة ة هلا من جهمؤسسات الرعاية اإلجتماعية واجلمعيات املسري 
أخرى. كما يهدف هذا القانون إىل حتسني التكفل ابألشخاص 

املستهدفني وفق مقاربة حقوقية تكرس احلق يف العيش الكرمي 
ووجود اخلدمات واحلق يف الصحة، وتكرس كذلك احلق يف التعليم 
يف مجيع الظروف وابألخص الفتيات يف األرايف اليت غالبا ما 

احلق خاصة على مستوى التعليم يكونوا حمرومات من هذا 
اإلعدادي والثانوي. لذلك فدور املؤسسات اإلجتماعية يف هاد 
احلالة هو توفري ظروف جيدة ملتابعة دراستهن بعيدا عن األسرة 
والدوار، هذا املشروع كذلك يهدف إىل وضع قواعد وضوابط 
مقبولة هلذه املؤسسات، وأتهيل العامالت والعاملني هبا من خالل 

وينهم ابختصاصات مالئمة مع مهامهم وتوفري ظروف جيدة تك
لعملهم سواء من حيث األجور أو من حيث حقوقهم اإلجتماعية 
واملهنية بشكل عام. وهذا املشروع مينح مؤسسات الرعاية 
اإلجتماعية الشخصية االعتبارية، وهو األمر الذي يسهل إجناز 

حملاسبة، ومن ولية ابمهامها وحتقيق استقالليتها مبقاربة ربط املسؤ 
شأن ذلك تشجيع الدولة على دعم أكرب هلذه املؤسسات 

 .التضامنية

يف األخري، هذا املشروع قانون يفتح اآلفاق إىل وسائل       
أخرى لدعم التضامن اإلجتماعي لفئات يف حاالت صعبة عرب 
التفكري يف وسائل التكفل والعناية داخل األسرة من خالل تقدمي 

 .ادية وبشرية هلذه األسرمساعدات م

السيد الرئيس، نصوت ابإلجياب على هذا املشروع الذي هو ليس 
سوى جزء من الرعاية اإلجتماعية اليت هي حق دستوري، وشكرا 

 .لكم مجيعا

 :السيد الرئيس

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى       
 .الشناوي

 :النائب السيد مصطفى الشناوي

 الرئيس،السيد 
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 السيدة الوزيرة،

 السيدات والسادة النواب،

 حتية واحرتام،

حنن يف فيدرالية اليسار سنصوت بنعم على مشروع القانون       
متعلق مبؤسسات الرعاية اإلجتماعي ألنه جاء ليحيي  50.90

النص القانوين احلايل الذي أصبح متجاوزا ونتأسف ومع ذلك 
زارة األوقاف ضمن املؤسسات عدم إدراج املؤسسات التابعة لو 

اخلاضعة هلذا املشروع، مشروع القانون، لكن وحنن نتكلم عن 
مؤسسات الرعاية اإلجتماعية نعترب أهنا ال تشكل إال إضافة ودعم 
للسياسات اإلجتماعية العمومية، اليت جيب على الدولة أن تقوم 

 ههبا ال أن تتملص منها وهو ما نلمسه اليوم، وهذا ما عربان عن
من قبل خالل مناقشتنا للربانمج احلكومي الذي غيب البعد 
اإلجتماعي، وكذلك يف كل السياسات املطبقة وغياب أي رعاية 
إجتماعية، وما مارسه الشاب مع األسف على التالميذ املغتصبة 
ما هو إال نتاج لسياستكم، ونتاج لتعليم سيء وللتهميش وللحكرة 

احلكومة مقاربة إجتماعية  ولإلقصاء، بل إنكم عوض أن تعتمد
شاملة لإلستجابة حلاجيات املواطنني نعيش اليوم مع األسف 
تغليب للمقاربة األمنية والقمعية، وما أحداث جرادة مؤخرا والريف 
سابقا إال دليل واضح على ذلك، وهذا السيدة الوزيرة احملرتمة أان 
أشاطركم إحساسكم ابلغنب والغضب خبصوص ما وقع للتلميذة 

ملغتصبة، وأدينه بشدة، كما أعرب عن غضيب واحتجاجي كذلك ا
عن ما وقع يف جرادة وأرفضه، إنكم مع األسف ماضون يف 

 .سياستكم الالشعبية وماضون يف تراجعكم عن احلرايت

ففي الوقت الذي تعاملنا فيه كمغاربة مع من قتل أبنائنا يف 
لوقت الذي ا صحراءان املغربية وقلنا له إن الوطن غفور رحيم، ويف

قال رئيس احلكومة السابق للبعض عفا هللا عما سلف، نتعامل 
اليوم تتعاملون اليوم بقسوة غري مسبوقة مع مواطنني طالبو 

 ويطالبون ابخلبز، برغيف، ابملاء، ابلشغل والصحة، والتعليم واحلد
من احلكرة والتهميش، إذا كانت املقاربة األمنية قد أوقفت مؤقتا 

رادة وغريها فهل أهنت اإلحساس ابلغضب وابحلكرة اإلحتجاج جب
وابلتهميش، ال مع األسف هلذا جيب عليكم مصارحة املواطنني 
مع دولتهم إبطالق سراح املعتقلني واإلستجابة ملطالب املواطنني، 
وبداية إصالح مؤسسايت، وبلورة منوذج تنموي جديد نشتغل عليه 

م وة، وشكرا لكمجيعا يكون فيه البعد اإلجتماعي حاضر بق
 .والسالم

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، ننتقل اآلن إىل عملية التصويت على مواد 
 .مشروع القانون

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :اللجنة للتصويت كما صادقت عليها 3 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 5 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 5 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 01 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 00 املادة أعرض
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 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 07 املادة أعرض

للتصويت كما صادقت عليها  03 املادة أعرض 
 ؛اإلمجاع :اللجنة

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 04 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 05 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 02 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 02 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 05 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 70 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 73 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 74 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 75 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  72 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 75 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 30 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 37 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 33 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 34 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :عليها اللجنة للتصويت كما صادقت 35 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 35 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41 املادة أعرض

 ؛اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 40 املادة أعرض

توصلنا إبسم احلكومة عن طريق السيدة  37فيما خيص املادة 
 .الوزيرة بتعديل وأطلب من السيدة الوزيرة تقدمي هاد التعديل

 لتضامن واملساواةالسيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة األسرة وا
 :والتنمية االجتماعية

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني

 السيد الرئيس

 السيدات والسادة النواب

أريد أن أتقدم بني أيديكم بتعديل خيص إضافة، إضافة فقرة اثنية 
  37، اقرأ املادة حىت نتفهم هاته اإلضافة، املادة 37إىل املادة 

كتقول "تتوفر مؤسسات الرعاية اإلجتماعية املوجودة عند اتريخ 
نشر هذا القانون ابجلريدة الرمسية على أجل السنة ابتداء من اتريخ 

ون حيز التنفيذ ألجل اإلمتثال ألحكامه وألحكام دخول هذا القان
كتقولنا أبن   33النصوص املتخذة لتطبيقه"، مع العلم أن املادة 

هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ نشر النصوص 
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التنظيمية املتخذة لتطبيقه ابجلريدة الرمسية، اآلن اإلضافة دايل 
 : هي كالتايل 37الفقرة الثانية للمادة 

وتراعى عند تطبيق أحكام الفقرة السابقة وضعية مؤسسات "
السالفة الذكر اليت تتوفر على منظومة متكاملة للتدبري اإلداري 
واملايل تفوق ما هو منصوص عليه يف هذا القانون"، ولكي يعين 
نقدم كذلك شرحا يعلل هاته اإلضافة حنا طبعا انقشنا مبا يكفي 
سواء يف جملس املستشارين وال يف جملس النواب، هذا القانون 
وأدخلنا يف إطار توافقي مهم داخل اللجنة التعديالت اليت رأيناها 

رب النص من املؤسسة وأصبح ضرورية لتجويد النص، وتس
 93.10موضوعا للتداول يف اخلارج، فكما تعلمون أن القانون 

هذا مل تدخل فيه كل املؤسسات، ألن هذا القانون مل يكن يضم 
أي مادة تلزم املؤسسات ابلدخول يف القانون، اآلن القانون 

يلزم مجيع املؤسسات اللي كاينة يف املغرب أن تنضبط  50.90
 .إذن هاذي القضية األوىل 50.90ون للقان

ن حندد فيه احلد األدىن م القضية الثانية أن هاد القانون
الشروط اليت جيب أن تتوفر عليها مؤسسة الرعاية اإلجتماعية، 
اللي عندها شي حاجة زايدة الأبس، ما كاينش مشكل، هنا فني  
كانو بعض املؤسسات كيقولو مادام ال زالت املبادرة لدى 

دى الربملان، هللا خيليكم غري وضحو. حنا اللي عندان احلكومة ول
شروط أعلى، ما مصريوان؟ قلنا هلم راه عندكم الشروط اآلدىن، 
قاليك هللا خيليكم ملا ديرو شي إشارة أنه هداك احلد األدىن، احنا 
عندان موجود ولكن احنا عندان شروط أعلى، شريوا أبنه راه حنا 

لى. ار أن عندان هاته الشروط األعيعين غادي اتخذوا بعني اإلعتب
  92ونعطيكم مثال على هذا الشروط األعلى، مثال يف املادة 

كنقولو األجهزة اليت جيب أن تتوفر عليها املؤسسة، هي املؤسس 
ا املدير جلنة التتبع والرقابة، كاين بعض املؤسسات الكبرية يل عنده

ؤسس هاد املمنظومة أوسع وأكرب، منها مثال كيكون عندها 
لس والتقييم، أوىل الرقابة، ولكن عندها جم واملدير وجلنة التتبع

إداري، عندها منظومة حماسباتية متكاملة، فهذا هو السبب اللي 
خالان نقدمو لكم هاد التعديل حىت تكون إشارة مطمئنة لبعض 

 .املؤسسات، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

تقليد نستعملوا التقنية املعتمدة كشكرا السيدة الوزيرة، هل هناك. 
من يؤيد ومن يعارض، قبل أن منر إىل التصويت على تعديل 

 .السيدة الوزيرة، تفضل السيد النائب

 :التوميي بنجلون النائب السيد

 السيد الرئيس،

 شكرا السيدة الوزيرة،

هو يف احلقيقة، هاد النقطة هادي كنا انقشوها يف اللجنة، ألن 
فيها ما يقال، ألن ملي كنتكلموا على معايري أكرب من ما هو 
متفق عليها يف القانون وما هو مصوت عليه يف القانون، تتبقى 
مبهمة هاد املعايري. الكيفية دايهلا، شكون هو احلكم ابش غادي 

ابلتايل ل يف املنظومة و كيفوقها إجيااب، و يعطينا أبن هاد املعيار داخ
عندان شوية دايل التحفظ من الناحية ألن حنا كل..، هاد القانون 
ملزم جلميع املؤسسات اللي هي كانت سالفا واللي غادي أتسس. 
ولكن إذا كان النص جيد خصو يتضمن مجيع املؤسسات واملعايري 

دهم ن مها اللي عندايهلا كلها، واحلد األدىن واحلد األقصى وشكو 
أكثر من هذاك األقصى، هذا مشكل هذا، غادي جيعلنا أبننا 
احنا ما غاديش يبقا عندان هداك النظرة اللي هي كنشوفو هبا هاد 
املؤسسة، واش هاد املؤسسة داخلة يف القانون وال هادي فايتة 
القانون؟ وابلتايل بقينا شوية..، ألن حىت يف املعيار دايل هاد 

اللي احنا حددانها يف القانون، غادي تويل متجاوزة املؤسسات 
وابلتايل هي طبيعيا غادي تكون مرخصة ألن ما ميكنش لنا واحد 
املؤسسة اللي عندها معايري جيدة وعندها نظام قائم بشكل جيد 
غادي نرفضوها ولكن من انحية ابش نقولو شي مؤسسة عندها 
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اللي كتقول شي معيار أحسن، ابش أحسن؟ أشنا مها األشياء 
أبننا هادي خصها تكون مسطرة داخل القانون أان أظن ذلك، 

 .وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، مؤيد للتعديل احلكومي؟ ما كاين متدخل؟ 
 .تفضل السيد الرئيس

النائب السيد ادريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

 شكرا السيد الرئيس،

و دااب هاد القانون بطبيعة احلال، عرف نقاشا كبريا على مستوى ه
اللجنة والتعديالت، اللي مطروح اآلن يف التعديل وهو أن كاين 
شروط دنيا على اجلميع أن حيرتمها مبا فيها هادي اللي تنقولوا مع 

اليت هلا شكل أفضل يف كذا وكذا، هادي بنفسها مبقتضى  مراعاة
القانون عليها أن حترتم الشروط الدنيا، ولكن هاد الزايدة دايل مع 
مراعاة مبعىن أن املؤسسات دايل الرعاية اإلجتماعية اليت ال ميكن 
أن تكون كذلك إال إذا احرتمت الشروط الدنيا، إذا هي ابجتهاد 

 وط أفضل، ماشي أفضل يعين زايدةمنها، كانت تتوفر على شر 
على الشروط الدنيا، فليكن هلا ذلك، يعين ماشي غادي جنروها، 
نقولو كاينني هاد الشروط هذا، على اجلميع أن حيرتم هذه الشروط 
وهي شروط دنيا، أان ملزم ابلشروط الدنيا ولكن إيال اجتهدت، 

شروط لفلي ذلك فهاد التعديل يعين فهاد اإلجتاه ابش ما جيرش ل
الدنيا، ابلعكس ندير الشروط الدنيا وأتيح اجملال ملن يريد أن جيتهد 

 .يف شروط مالية وتدبريية أفضل

 :السيد الرئيس
شكرا السيد الرئيس، تفضل السيد النائب، آخر متدخل 

 ..ابلنسبة

 :النائب السيد عالل العمراوي
 شكرا السيد الرئيس،

أان إبسم الفريق اإلستقاليل حنا جد سعداء هباد اإلضافة، ألهنا 
إضافة اعتربانها مهمة وأثران هلا اإلنتباه أثناء النقاش يف اللجنة، 
قلنا أبنه هو البد على أن هناك مؤسسات كبرية يف املغرب، 
مؤسسات اللي كتقدم واحد العمل كبري، ماشي من اليوم ولكن 

لواحد املستوى كبري، ما خصناش  منذ سنني، واللي هي رقات
تكون أدىن حاجة اللي تقدر ميكن تنفرهم وال ختلعهم من التدبري 
اليومي وال أثناء التطبيق دايل هاد القانون، وطالبنا واحلمد هلل 

يخصو ألنه كان ت االقرتاحاليوم، احنا اليوم من املؤيدين دايل هاد 
 .دااب عاد، شكرا يكون، كان ملزم واحلمد هلل اللي جا

 :السيد الرئيس
 شكرا السيد النائب،

شكرا على  .للتصويت: املوافقون: إمجاع 37أعرض املادة 
 .تفهمكم اثنني ممتنعون؟ ممتنعان

 990: املوافقون
 .ال أحد :املعارضون
 7: املمتنعون

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 34أعرض املادة 
 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 33املادة أعرض 

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

يتعلق  25.05صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
شكرا للسيدة الوزيرة، شكرا  .مبؤسسات الرعاية اإلجتماعية

 .اجللسة رفعت .للجميع
 


