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 الثالثة والثمانين محضر الجلسة
 

   (.2121ربيع الثاين 2) 1122فرباير  21الثالثاء : التاريخ
 .رئيس جملس النوابالسيد كرمي غالب   : الرئاسة

ساعة وثالثون دقيقة ابتداء من الساعة الثالثة زواال : التوقيت
  .والدقيقة العشرين
 قواننيالوالتصويت على مقرتحات  الدراسة : جدول األعمال

 : :التالية
نائي يف مقرتح قانون يقضي بتغيري ومتيم جمموعة القانون اجل *

 ؛ 194و  194و  191الفصول 
 مقرتح قانون القاضي بتحديد النظام األساسي اخلاص *

  ؛مبوظفات وموظفي جملس املستشارين
من القانون رقم  229مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة  *

 .تعلق باملسطرة اجلنائيةامل 11.12
 

 :، رئيس الجلسةالسيد كريم غالب رئيس مجلس النواب
 الرحمن الرحيم،بسم اهلل 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
م الداخلي طبقا للدستور وعمال مبقتضيات النظا

األوىل تتعلق  :اجمللس ثالثة جلسات عامة جمللس النواب سيعقد
بالدراسة والتصويت على مقرتحات قوانني جاهزة طبقا للفصل 

مث جلسة ثانية تتعلق بالدراسة والتصويت  ،من الدستور 21
على مشاريع القوانني اجلاهزة ومث جلسة ثالثة وستخصص 

 .1122 – 1121الختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 
اجللسة األوىل فأفتتح هذه اجللسة إذن على بركة اهلل نبتدئ  

 : ويتضمن جدول أعماهلا ما يلي 

مقرتح قانون يقضي بتغيري ومتيم جمموعة القانون  :أوال
 ؛ 194و  194و  191نائي يف الفصول اجل

مقرتح قانون القاضي بتحديد النظام األساسي : ثانيا
  ؛مبوظفات وموظفي جملس املستشارين اخلاص

مقرتح قانون يقضي بتغيري  ،ثالثا وأخريا يف هذه اجللسة
 .تعلق باملسطرة اجلنائيةامل 11.12من القانون رقم  229املادة 

إذن نبتدئ يف معاجلة هذا اجلدول األعمال مبقرتح 
قانون يقضي بتغيري ومتيم جمموعة القانون اجلنائي من فصوله 

، الكلمة ألحد مقرتحي مقرتح القانون من  194 إىل 191
حد النواب أو إحدى الفريق االشرتاكي، فليتفضل مشكورا أ

 .النائبة احملرتمة تفضلي السيدة، شكرا النائبات،
 :عائشة لخماس السيدة النائبة 

 شكرا السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

البرلمانيات المحترمات السادة البرلمانيون  السيدات
 المحترمون،

لقد تقدم الفريق االشرتاكي مبجلس النواب مبقرتح قانون  
، 174جلنائي يف الفصول يقضي بتغيري وتتميم القانون ا

 194بالنسبة للفصل  ،194و  194 ، 191، 124
أرجئت مناقشته ألنه معروض على جملس املستشارين للمناقشة 

وفعال أحيل اآلن على جملس النواب بعد أن متت  ،والتصويت
اع بعد أن مناقشته يف جملس املستشارين والتصويت عليه باإلمج

 .فقرات أضافت له احلكومة ثالث
يف جلنة العدل فقد أعيدت مناقشته  124أما الفصل  

والتشريع وحقوق اإلنسان وصوت ضد اإلضافات اليت اقرتح 
وقد مت سحبها من طرفنا ألن اإلضافات  ،فريقنا إدخاهلا عليه

اليت اقرتحناها واملصوت ضدها جاءت احلكومة مبضموهنا يف 
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عند مناقشته والتصويت  174تعديالهتا املدخلة على الفصل 
 عليه مبجلس املستشارين،

من القانون اجلنائي  194و  194 ، 191لفصول أما ا 
املعروضة اآلن على هذه اجللسة لقد جاءت يف إطار اجلنايات 
واجلنح ضد نظام األسرة واألخالق العامة وبالضبط يف الفرع 
السادس املتعلق بانتهاك اآلداب وجترم هذه الفصول األفعال 

 : التالية 
اف امرأة استعمال تدليس أو العنف أو التهديد باختط -

متزوجة أو التغرير هبا أو نقلها من املكان الذي وضعها فيه 
  ؛إشراف عليها أو من عهد إليهم هبامن هلم والية أو 

تعمد إخفاء امرأة متزوجة خمطوفة أو مغرر هبا أو  -
  ؛هتريبها أثناء البحث عنها

إخفاء امرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الوالية  -
 ؛ث عنهاك من هرهبا أثناء البحالقانونية عليها، وكذل

طالبنا بإلغاء هذه الفصول ألهنا حتط من قيمة املرأة 
ألن املرأة ، بصفة عامة واملرأة املتزوجة على وجه اخلصوص

ليست شيئا ينقل من املكان الذي يضعه فيه من هلم الوالية 
بل إنسان له كامل األهلية  ،أو سلطة أو حق اإلشراف عليهن

ومن جهة أخرى فجرمية  ،للتصرف يف شؤونه اخلاصة
اختطاف شخص هي جرمية شنعاء سواء كان ضحيتها رجل 

أة، امرأة متزوجة أو عازبة أو مطلقة أو أرملة أو طفل أو امر 
وال والية ألحد وال إشراف ألحد وال سلطة ألحد على امرأة 

 .راشدة
فإلغاء هذه الفصول يدخل يف إطار تنقية  ،وعليه  

قوانيننا من كل أشكال التمييز اجتاه النساء الذي أصبح جمرما 
كما   ،يف القانون اجلنائي والذي اعتمده الدستور أيضا كمبدأ

أن بقاء هذه الفصول يف قوانيننا يعترب مسا بكرامة النساء وقد 
كرا على إلغاء هذه الفصول، وشصوتت اللجنة باإلمجاع 

  .لكم
 :رئيس الالسيد 

 شكرا السيدة النائبة المحترمة،
إذن أفتح باب املناقشة وأعطي الكلمة للسيد النائب 

تفضل السيد  ،احملرتم السيد حممد بن عبد الصادق عن األغلبية
 .تفضل.النائب احملرتم

النائب السيد عبداهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية 
 :نقطة نظام

ندوة  مسحيت السيد الرئيس حسب املتفق عليه يف إيال
 ذهه ،يكون تدخل وحيد حسب كل جلنةهو  الرؤساء

مث يف  ،لذلك بعد تقدميهم ،عليهم اثالثة غنتكلمو رتحات باملق
ربنا بأن إذا اعت ،املسطرة السيد الرئيس بعد التقدمي كاين التقرير

ب أن ذلك فنعتربو هاذ األمر ولكن جيلالتقرير وزع ال داعي 
ثالثة فما عندنا الكلمة صحيح ولكن فيهم ب فاحنا ،يسجل

نرجعو نتكلمو فاألخر ميكنش نتكلمو فواحد عاود ثاين 
  .شكرا

 :رئيسالالسيد 
 ،إذن أذكر مبا تقرر على مستوى ندوة الرؤساءطيب، 

نعطي املناسبة للفرق أن سقررنا على أنه سنناقش النصوص أو 
ومث أكدنا على أننا لن  ،تناقش النصوص يعين نص بنص

نعطي الكلمة ملقرري اللجن نظرا لضيق الوقت وسنكتفي 
إذن أطلب من فرق املعارضة هل  ،بتوزيع تقارير هذه اللجن

تريد أن تتدخل نص بنص يف هذه مقرتحات القوانني أو 
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تفضل كذلك حسب ما سجل لدى الرئاسة هو تدخل للفريق 
بة هلاذ النص، تفضل نساالشرتاكي بالنسبة لفرق املعارضة بال

 .السيد الرئيس
أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي نقطة  السيدالنائب 

 :نظام
 السيد الرئيس،

طبقا لالتفاق اللي مت فندوة الرؤساء فإذن كاين التقدمي 
وكاين املداخالت فما وقع اآلن بالنسبة للفريق االشرتاكي هو 

 .بالنص الثالثخل واحد فيما يتعلق التقدمي وعندنا تد
 :السيد الرئيس 

 ىجر تإذن نستمر يف تقدمي النصوص وسطيب، 
 ،مناقشة يف النصوص الثالث دفعة واحدة وسيتدخل املتدخل

 .تفضل ،منر إىل تقدمي النص الثاين طيب، إذن
النائب السيد عبداهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية 

 :نقطة نظام
فيما يتعلق هباذ املقرتح قانون عندي  السيد الرئيس،

مالحظة فيما يتعلق ب يعين الصفحة األوىل من التقرير الوارد 
أعتقد هذا ماشي ، 174ا عدد من الفصول منها الفصل هب

حمل املقرتح وبالتايل جيب أن تعاد كتابة الصفحة األوىل 
 املقرتح كيتعلق مبواد الغالف السيد الرئيس، يعين ،الغالف
 .ذا جيب أن يسحب، شكراه ،أخرى

 : السيد الرئيس 
نسحب يعين نلغي  ،إذن نسجل هاذ املالحظةطيب،

ملقرتح، سحب من يعين هاذ ا 174اإلشارة إىل الفصل 
 .سحب يف اللجنة، طيب

إذن نتفق على أن نقدم النصوص الثالث مث ننطلق يف 
 .كل نص على حدهاملناقشة مث منر إىل التصويت يعين  

قرتح القانون الثاين القاضي بتحديد إذن منر إىل م 
 ،النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشارين

وحيث أحيل علينا هذا النص من جملس املستشارين كمقرتح 
أعطي الكلمة ملقررة جلنة العدل والتشريع وحقوق  ،قانون

يدة تفضلي الس ،اإلنسان لتقدمي تقرير اللجنة يف املوضوع
 .مة فتيحة مقنعالنائبة احملرت 

 :النص التشريعيممقررة النائبة السيدة فتيحة مقنع 
 شكرا السيد الرئيس،

الصالة والسالم على سيد بسم اهلل الرحمن الرحيم و 
 .المرسلين

 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين،
تناولت جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بالدراسة 
والتصويت مقرتح قانون بتحديد النظام األساسي اخلاص 
مبوظفات وموظفي جملس املستشارين احملال من جملس 

 1122فرباير  22املستشارين يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 
حضره جمموعة من السيدات والسادة النواب وحضره السيد 

لشوباين الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع احلبيب ا
املنتدب لدى رئيس احلكومة دين نيابة عن السيد الوزير امل

وترأسه السيد  ،املكلف بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة
حممد حنني رئيس اللجنة الذي تكفل يف البدء بتقدمي مقرتح 

وأفاد بأن جملس املستشارين  ،القانون أمام األعضاء باللجنة
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سبق له أن صادق عليه مؤخرا وأحاله على جملس النواب من 
وذكر السيد الرئيس بأنه سبق للجنة أن  ،أجل قراءة أوىل له

ناقشت وتدارست مقرتح قانون مماثل يهم النظام األساسي 
وكانت خصصت  ،اخلاص مبوظفات وموظفي جملس النواب

والية توصل عربهم السيدات ألجل ذلك ثالثة اجتماعات مت
 ،والسادة النواب إىل التوافق على صيغة موحدة مع احلكومة

وعلى إثر ذلك متت املصادقة على مقرتح القانون املماثل 
باللجنة وباجللسة العامة جمللس النواب باإلمجاع، ليحال بعد 
ذلك على جملس املستشارين الذي مل يتأخر يف دراسته 

 .ة أو باجللسة العامة هلذا اجمللسباللجن سواء ،واملوافقة عليه
جند موظفات  ،لذلك أكد السيد الرئيس بأنه يف نفس اإلطار

وموظفي جملس املستشارين هم يف حاجة إىل هذا النظام 
األساسي اخلاص املعروض اليوم على اللجنة والذي من خالل 

قرتح السابق املتعلق بنظرائهم قراءة أوىل له يتضح أنه نفس امل
ظفات وموظفي جملس النواب املصادق عليه مؤخرا، وال مو 

 .يتضمن أي تغيري أو مقتضى مغاير
أكد السيد الرئيس بأن اهلدف املتوخى هو  ،وعليه 

توحيد النظامني األساسيني اخلاصني مبوظفات وموظفي 
لذا  .اجمللسني لكي ال يكون هناك تباين كما كان يف السابق

ان اليوم على نفس النظام اخلاص سيتوفر الربمل ،يف هذا اإلطار
باملوارد البشرية ولكن بقانونني منفصلني نظرا الستقاللية كل 

ومقرتح القانون املعروض للمناقشة سبق أن  ،خراآلجملس على 
نوقش باللجنة وألعضائها االستقرار على القرار الذي يرونه 

  .ناسبا بشأن دراسته والتصويت عليهم
 السيد الرئيس المحترم،

 السيد الوزير،
 السادة والسيدات النواب والنائبات المحترمين،

فتح اجملال أمام املناقشة العامة بعد ذلك ساهم فيها 
متدخل أفاد بأن مقرتح القانون كما يتبني مت تقدميه كذلك بناء 

وتقدم به جمموعة من  ،على قرار ملكتب جملس املستشارين
ونات هذا اجمللس السيدات والسادة املستشارين عن خمتلف مك

من فرق وجمموعات برملانية وقد مت التداول فيه مع ممثلي 
وبالتايل فهم ال يرون ما الذي سيتم مناقشته خاصة  ،املوظفني

وأن األمر يتعلق مبوضوع يهم الغرفة الثانية ومت التوافق بشأنه  
كما مت التوافق يف السابق على مقرتح قانون مماثل له ويف نفس 

لنواب يهم موظفات وموظفي هذا اجمللس شكله مبجلس ا
 .والذي سبق هلذا األخري أن صادق عليه باإلمجاع

يف املصادقة عليه متت الدعوة إىل االستعجال  ،وعليه 
 .باإلجياب

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 النائبات،ت والسيدا النواب السادة
إن هذا الرأي املعرب عنه واخنرط فيه السيدات والسادة 
النواب أعضاء اللجنة ومل يكن هناك أي متدخل ومت االكتفاء 
مبا سبق التعبري عنه أثناء النظر يف مقرتح القانون املتعلق 

لذلك تناول الكلمة يف  ،مبوظفات وموظفي جملس النواب
ملكلف اختام هذه املناقشة السيد ممثل احلكومة الوزير 

مع الربملان واجملتمع املدين ليؤكد مرة أخرى على أن  اتبالعالق
احلكومة تثمن املبادرات التشريعية للسيدات والسادة 
املستشارين عامة وحتيي املبادرين الذين كانوا وراء هذا املقرتح 
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كما تثمن االلتفات إىل املوارد البشرية املتواجدة بالربملان   ،قانون
ومثنت احلكومة   ،ين خاص هبم حمني وجديدووضع إطار قانو 

كذلك التالحم واالنسجام الذي حصل بني النظامني 
وأكد السيد  ،األساسيني ملوظفات وموظفي الربملان بغرفتيه

الوزير يف األخري كون احلكومة منخرطة يف كل جهد من شأنه 
أن يساهم يف تأهيل األدوار الطالئعية املرتقبة للربملان يف تأهيل 

مؤكدا على  ،رده البشرية وحتسني ظروف عملها وانشغاهلاموا
إجيابية ة من طبيعة احلال إال أن تكون أنه ال ميكن للحكوم

 .جدا مع هذا النص التشريعي
وبعد هذا التجاوب اإلجيايب ألعضاء اللجنة واحلكومة  

مع مقرتح القانون املعروض اليوم وكما كان األمر عليه بشأن 
النظام األساسي اخلاص مبوظفات  مقرتح قانون بتحديد
وبعد أن توافق احلاضرون باالجتماع  ،وموظفي جملس النواب

مت  ،على عدم اخلوض يف املناقشة التفصيلية ملواد مقرتح القانون
عرض مواده على التصويت سواء املادة األوىل منه أو املواد من 

كما حظيت   ،اليت حظيت بإمجاع احلاضرين 27إىل  1
املشار إليه  4رقم  واجلدول  2ورقم  1ورقم  2قم امللحقات ر 
 21شار إليه يف املادة امل 4وامللحق رقم  22يف املادة 

 .باإلمجاع
مت عرض مقرتح القانون بتحديد النظام  ،ويف األخري 

األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشارين احملال 
من جملس املستشارين على التصويت فنال القبول بإمجاع 

 السيدات والسادة النواب احلاضرين، والسالم عليكم،
 :السيد الرئيس 

 ،كرا السيدة النائبة مقررة اللجنةش

 ،إذن نرجئ املناقشة بعد هناية تقدمي النصوص الثالث
جللسة املخصصة منر إىل النص الثالث واألخري من هذه ا

 229مقرتح قانون يقضي بتغيري املادة رقم  .ملقرتحات القوانني
الكلمة  .املتعلق باملسطرة اجلنائية 11.12من القانون رقم 

مية، فليتفضل ألحد مقدمي هذا املقرتح من فريق العدالة والتن
 .شكورا أو إحدى مقدمي هذا املقرتحم

 :رقية الرميد النائبة السيدة
لصالة والسالم على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم وا

 .المرسلين
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أتشرف باسم فريق العدالة والتنمية وإميانا منا يف 

منه الذي  211خاصة الفصل  ،التطبيق السليم للدستور
ينص على حق كل شخص يف احملاكمة العادلة وأن حقوق 
الدفاع مضمونة أمام مجيع احملاكم وأمام اإلكراهات اليت 

خصوصا يف االطالع على امللفات أمام  ،تعيشها هيأة الدفاع
 ،لتحقيق وهي معاناة عاشها الدفاع لعدة سنواتقضاء ا

خصوصا يف امللفات الكربى ذات الصبغة احلقوقية واليت كثريا 
ما يهضم فيها حق الدفاع، أتقدم مبقرتح قانون يقضي بتغيري 

واملتعلق باملسطرة اجلنائية  11.12من القانون  229املادة 
منها على  خصوصا الفقرة الثالثة ،الذي ينص يف صيغته احلالية

أنه جيب وضع امللف رهن إشارة حمامي املتهم قبل كل 
عل السادة قضاة التحقيق يف خمتلف جياستنطاق بيومني مما 

حماكم اململكة يفهمون من هذه املادة أهنا ال تعين سوى 
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وحيث أن هذه  ،االضطالع دون أخذ صور لوثائق امللف
كمة العادلة أو املادة على هذه الشاكلة ال ميكنها أن حتقق احملا 

حيث ال ميكن أن نتصور أن احملامي  ،تضمن حقوق الدفاع
وقت كاف لالضطالع على امللف له يف يوم واحد أو يومني 

ودراسته دون أخذ نسخ منه والتخابر مع املتهم بشأنه حىت 
يكون جاهزا إلعداد الدفاع، كما أن األمر ال خيلو من ضرورة 

تنزيال ملبادئ الدستور وتطبيقا ربط املسؤولية باحملاسبة ودائما 
من املسطرة اجلنائية اليت تنص  24خصوصا املادة  ،للقانون

سرية املسطرة أثناء التحقيق والبحث لكل ظ على إلزامية حف
من يساهم يف إجراءات هذه املسطرة وكتمان السر املهين مبا 

من قانون مهنة  24يف ذلك احملامي الذي ألزمته أيضا املادة 
ة بعدم إفشاء السر املهين يف أي قضية وتفرض عليه احملاما

احرتام سرية إجراءات التحقيق حتت طائلة تعرضه إلجراءات 
تأديبية قد تضاف إليها العقوبات املنصوص عليها يف القانون 

 229ومن هذا أتى مقرتحنا الرامي إىل تغيري املادة  .اجلنائي
الدفاع وكذا محاية وق قصد حتقيق التوازن املتمثل يف محاية حق

 .أمن البالد
أيام على  21مقرتح قانون ينص على منح أجل  

األقل للمحامي قصد أخذ نسخ من صور وثائق امللف قبل 
كما حددنا فيه على سبيل احلصر   ،االستنطاق التفصيلي

احلاالت اليت ميكن لقاضي التحقيق رفض طلب تسليم احملامي 
أمام الغرفة اجلنحية طعن وثائق امللف وهذا الرفض أخضعناه لل

أيام من  4يف هذا الطعن داخل أجل ال يتعدى  تامللزم بالب
ستساهم ال حمالة يف حتقيق  إجراءاتوهي يف نظرنا ه، تقدمي

خصوصا وأن قرار املنع يسقط يف كل  ،احملاكمة العادلة
 .ل االستنطاق التفصيلي بعشرة أياماحلاالت قب

نويه بالتجاوب الكبري كما ال يفوتنا يف هذا الباب الت  
للحكومة مع هذا املقرتح قانون إميانا منها بضرورة ضمان 

 .تقاضني ومحاية أمن البالد، وشكراحقوق امل
 :السيد الرئيس 

 شكرا السيدة النائبة المحترمة،
العامة ملقرتحان القوانني إذن منر اآلن إىل املناقشة 

إذن الكلمة لألغلبية السيد النائب احملرتم حممد بن ، الثالث
نعم ...–عبد الصادق من فريق العدالة والتنمية الذي يتدخل 

نعطي الكلمة للسيد  -التقارير وزعت ونتأكد من أهنا وزعت
النائب احملرتم الذي يتدخل باسم األغلبية يف النصوص 

  .الثالث،
 :  غلبيةباسم األ النائب السيد محمد بن عبد الصادق

م على أشرف بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسال
 .المرسلين وآله وصحبه

 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
شرف التدخل باسم فرق األغلبية يف إطار مناقشة  يل

والتصويت على ثالثة مقرتحات قوانني وهذا أمر يشرف 
 ....واجمللس جبميع أطيافه السياسية 

 :السيد الرئيس
 .السيد الرئيس نقطة نظام؟ تفضل
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عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة النائب السيد 
 (: نقطة نظام)والمعاصرة 

ولكن يف إطار املادة ، نائب احملرتمال يل السيدامسح 
جللسة العامة واش غادي نديرو ادرنا تعديالت ورفعناها  229

 ...أوالالقانون  التدخالت وال ناقشو التعديالت اللي كاينة يف
 : السيد الرئيس 

 مقرتحات القوانني ؟  يف
فريق األصالة  عبد اللطيف وهبي رئيسالنائب السيد 

 (: نقطة نظام)والمعاصرة 
 ليا غادي تناقشو عاد تديرو التعديالت ؟  اأنا غري حددو 

 : السيد الرئيس 
 .إيه، دائما

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة النائب السيد 
 والمعاصرة 

 .كنسحب امسح يل السيد الرئيس عاد أنا مبتدئ ،نعتذر 
 :السيد الرئيس 
   .النائبتفضل السيد  ماشي مشكل

 :  باسم األغلبية النائب السيد محمد بن عبد الصادق
يقني  ىذا االعرتاف السيد الرئيس،كونوا علأسجل ه

 ...أننا غادي مندو لكم يد املساعدة حىت 
على أي هذه حلظة خاصة ألننا نناقش مقرتحات 

وحنن بذلك  ،قوانني أي أننا نناقش منتوج من داخل الربملان
نكون واحلمد هلل يف املستوى الذي أراده لنا مشرع الدستور 

، مع العلم أن اليوم السلطة التشريعية أصبحت 1122ديال 
حكرا وأصبحت حمصورة يف الربملان وترتب عن ذلك توسيع 

االختصاصات ديال الربملان ونتحمل يف ذلك مسؤوليات 
ن يوفقنا إىل ما ة وكبرية وحنن نتمىن من اهلل عز وجل أميجس
 .اخلري هلذه البالد فيه

سوف أبدأ هبا  الثالثة ديال مقرتحات قواننيهاذ  
وأبدأ  ،حبسب التسلسل الذي قدمت به أمام اجمللس املوقر

مبقرتح قانون الذي تقدم به الفريق االشرتاكي فيما خيص 
تنويها  ،حذف ثالث مواد من القانون اجلنائي وأتوجه بالتنويه

عضاء الفريق االشرتاكي الذين أخذوا هذه املبادرة خاصا إىل أ
الطيبة ألن فعال إن كنا نناضل مجيعا من أجل حتقيق املستوى 

 . الالئق باملرأة املغربية خاصة وباملرأة بصفة عامة
نالحظ أن فعال يف القانون اجلنائي كانت هناك بعض 
الكلمات أو بعض العبارات اليت أصبحت ال تليق مبا نصبو 

وهذه املبادرة الطيبة لقت صدى  ،من مقام للمرأة املغربية إليه
طيبا كذلك من احلكومة يف شخص السيد وزير العدل 
واحلريات، كما جتاوبت معها جمموع الفرق النيابية ومتت 

ثة الفصول الثال حذفاملصادقة باإلمجاع داخل اللجنة على 
ريق فموضوع املقرتح وإن كان الفضل يف املبادرة يرجع إىل ال

ننا جنتمع معه ونشاركه يف رد االعتبار للمرأة إاالشرتاكي ف
 . املغربية من خالل املصادقة على هذا مقرتح القانون

اخلاص مقرتح قانون ثاين يتعلق بالنظام األساسي 
نا قبل أسابيع معدودة ناقشنا ك. مبوظفي جملس املستشارين

مقرتح قانون خاص بنظام موظفي جملس النواب، وكانت 
مناسبة للتنويه بالعمل الذي يقدمه هؤالء املوظفات واملوظفني 

ه كذلك من تضحيات وتفاين يف العمل اليومي و وما يقدم
املضين الذي هم مطالبون بتقدميه خلدمة اجمللسني معا، واليوم 
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مناسبة كذلك باش نتوجه بالتنويه إىل موظفات وموظفي  ذهه
اء ود حممودة ألدجملس املستشارين ملا يبذلونه كذلك من جه

ي كذلك مناسبة للتذكري بأن ذالواجب الوطين املناط هبم، وه
ولكن ليس لنا جوج ديال  ،لنا برملان بغرفتني مبجلسني

الربملانات، عندنا برملان واحد له جملسان جيب أن يعمال يف 
قانون الذي يعرض اليوم وهذا املقرتح  ،تناسق تام فيما بينهما

لبنات األساسية لوضع الهو لبنة من  على املناقشة والتصويت
البارح . أسس وطرق التفاهم بني اجمللسني والتوافق فيما بينهما

صوتنا على مقرتح قانون ديال موظفي جملس النواب واليوم 
نصوت على مقرتح قانون ديال موظفي جملس املستشارين، 
اللي اطلع على النصني معا كيلقى أهنما نفس النص يتعلقان 

هذا كيعزز كذلك استقاللية املؤسسة، املؤسسة . ظامبنفس الن
 ،اليوم تدبر أمورها فيما خيص تدبري شؤون املوارد البشرية دياهلا

ونتمىن أن تستقل املؤسسة واقعا وفعال وماديا على باقي 
 .املؤسسات الدستورية حىت تقوم مبهمتها على أحسن قيام

واب نظام موظفي جملس الإذن مقرتح قانون املتعلق بن
وهذا اإلمجاع الذي  ،مجاع داخل اللجنةباإلمتت املصادقة عليه 

حظي به النص األول وسيحظى به النص الثاين هو فيه تقدير 
وفيه تنويه مبجهودات املوظفني الذين حنييهم جمددا من هذه 

 . املنصة
املادة  ثالث الذي يتعلق بتعديل الفصل أواملقرتح ال

وأنا شخصيا أعترب أن هذا  ،اجلنائيةمن قانون املسطرة  229
النص له أمهية قصوى ألنه خطوة إىل األمام فيما خيص صيانة 

السيدات والنواب  وأنتم تعلمون السيد الوزير ،حقوق الدفاع
املغرب مطروح بواحد احلدة  أن مشكل العدالة يف ،احملرتمني

حىت أصبح ورشا وطنيا، وحنن مطالبون بأن نتوافق بشأنه يف 
ولكن يف . جلميع ويلزم اجلميعا ر ميثاق وطين خيضع لهإطا

جزئية  وانتظار ذلك البد من تقدمي بعض التعديالت ول
لتصحيح بعض األخطاء املسطرية أو بعض األخطاء الواردة يف 

 .النصوص التشريعية
 1111فإن قانون املسطرة اجلنائية ديال  ،وللتذكري 

ان احملاكمة موهي ض ،جاء بواحد الفكرة حمورية أساسية
ومت تغيري جمموعة  ،وضع شروط ديال احملاكمة العادلةو  العادلة

إال أن  ،من املواد والفصول من هاد قانون املسطرة اجلنائية
بقت على حاهلا ومل يكن ذلك يضع أي مشكل،  229املادة 

 العو اكانوا السادة احملامون كيمشيو عند قاضي التحقيق كيط
مث أوال وقعت  ،ثائق اللي بغاوعلى امللفات وكيسحبوا الو 

من  1111 ء التعديل دياللتسريب، ثانيا جاا مشاكل ديال
من أحداث وفتح ملفات ثقيلة لك وما واكب ذ 1112بعد 

تطبيقا  229وأصبح االجتاه هو أن يطبق  ،وخطرية جدا
وبدينا   لإلطالعيوضع امللف رهن إشارة احملامي  ،حرفيا

احلقيقة  املعاناة اللي هي يف كنشوفو واحد اجملموعة ديال
 2وهاد الشخص املتابع املادة  ،ديال الشخص املتابعمعاناة 

 بتيثاجلنائية تقضي بأنه برئ إىل أن من قانون املسطرة 
والقانون يقضي بأن له احلق يف مجيع املواثيق الدولية  ،العكس

لية تقضي بأن لكل متابع احلق يف حماكمة عادلة والقوانني الدو 
إدانته حبكم غري قابل ألي وسيلة من وسائل   بتتث أنإىل 

ومع ذلك بدينا كنشوفو احملامني كيمشيو يفتحوا . الطعن
يديرو عمل ديال ت ،عليهم وكيبداو ينسخوهم العو املفات وكيط

لفات النساخة ديال احملاضر وديال الوثائق وعادة ما تكون امل
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نت إضافة إىل ذلك كا، ضخمة ويتطلب ذلك جهدا مضنيا
امللفات توضع رهن إشارة الدفاع بيومني فقط أو يوم واحد 
قبل االستنطاق وكان يف هذا األمر العديد من املضايقات ومن 

ومع  ،بعد املرات حىت التعسف يف استعمال هاذ السلطة
أنه مشى  1117األسف أن اجمللس األعلى يف القرار ديال 

 .ذلكفهاذ املنحى ك
به واللي صادقتنا عليه جلنة  مقرتح القانون اللي تقدمنا 

العدل والتشريع أمس ال يشفي الغليل فيما خيص ضمان 
ولكنه أوال كيف قلت خطوة إىل  ،حقوق الدفاع بصفة مطلقة

األمام وثانيا يعطي فسحة هامة للدفاع بأن يطلع على امللف 
ويأخذ منه صورا للوثائق وللمحاضر داخل أجل عشرة أيام 

ذا أمر فيه حتسن كبري بالنسبة قبل تاريخ االستنطاق وه
 .للوضعية احلالية

أنوه باملوقف الذي اختذته الوزارة الوصية  ،وباملناسبة 
ألهنا تفهمت هذا األمر وبالطبع حنن لنا انشغاالت وللوزارة 

الوزارة خصها تالئم ما بني حقوق الدفاع  ،انشغاالت أخرى
 ،التحقيقوما يلزم من سرية وما يلزم من انضباط مع مسطرة 

ن نصل إىل حتقيق فاحلكومة تفهمت مطالبنا وفسحت اجملال بأ
وباملقابل حنن تفهمنا   ،يصون حقوق الدفاعهذا اهلدف اللي 

كذلك املوقف ديال احلكومة فيما خيص إدخال بعض 
ومت التوافق على نص  ،التعديالت على النص املقرتح من طرفنا

ويضع املسطرة يف جيعل أجل ديال أخذ الوثائق هو عشرة أيام 
حالة طلب احلصول على الوثائق قبل هذه املدة وهذه املسطرة 

هذا األمر هو قابل يصدر فيها أمر هن السيد قاضي التحقيق و 
يف الطعن داخل أجل مخسة أيام ما  تللطعن ولكن يب

ومث هناك بالطبع  ،عندناش اعرتاض على هاذ األمر هنائيا
لسر الذي حيف مسطرة مقتضيات تذكر بضرورة احلفاظ على ا

 .التحقيق
نعترب هذه لبنة إجيابية مل نكن نريد هبذا املقرتح أن  

يشوش على املسار ديال املناظرة الوطنية إلصالح منظومة 
إن شاء اهلل  ستأتينناننتظر إذن من احلكومة ملا  ،العدالة

مبشروع قانون املسطرة اجلنائية اجلديد أن تأخذ بعني االعتبار  
حملاكمة العادلة احقوق الدفاع وكل متطلبات  طلباتكل مت

ألهنا أصبحت اليوم منصوص عليها يف الدستور يف بابني 
من فصول الدستور وهذا شيء  29مهمني ويف ما ال يقل عن 

مهم جدا، أشكركم على حسن االنتباه وسنصوت بالطبع 
 .وشكرا لكم ،للنصوص الثالثة

 :السيد الرئيس 
 السيد النائب المحترم، شكرا

الكلمة اآلن  ،نواصل النقاشات العامة هلذه النصوص
للمعارضة تتدخل السيدة النائبة احملرتمة عائشة اخلماس عن 

ول، السيدة النائبة الفريق االشرتاكي يف موضوع النص األ
إذن لذي كذلك السيد النائب  -نعم النص الثالث-. ..احملرتمة

يف وهيب رئيس فريق األصالة واملعاصرة احملرتم السيد عبد اللط
تفضل الذي يتدخل باسم املعارضة يف النص الثاين والثالث، 

 .السيد الرئيس
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة النائب السيد 

 :والمعاصرة
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 ،الوزيران السيدان
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 السادة النواب،
 السادة رؤساء الفرق،

 السادة النواب والسيدات النائبات،
يف احلقيقة أوال أريد أن أشكر حزب العدالة والتنمية 
الذي صرح بأنه سيساعدنا لنقوم مبهمتنا كمعارضة وال بد أن 

كررت باألمس ما قاله   ولو أينيعرتف لذوي الفضل بفضله، 
السيد وزير العالقات مع الربملان حول الضفادع لن أكرره اليوم 

دو أن هناك غياب للحكومة يف قضايا تشريعية هتم ولكن يب
إدارة الدولة ككل وليس قطاعا بنفسه، أحيل علينا كما تعلمون 
قانون تنظيمي ملوظفي جملس املستشارين وحنن صادقنا عليه 
وصوتنا عليه واعتربناه كذلك إميانا منا بأن إخواننا يف اجمللس 

مصاحل موظفي وحنن يف جملس النواب متفقني على الدفاع عن 
وبقدر ما تقدمنا حنن باقرتاح حول قانون موظفي  ،اجمللسني

الزمالء النواب مستشارين مبجلس و جملس النواب قدم اإلخوة 
م يكن هناك لفارين فيما خيص قانون املستشارين املستش

لذلك صوتنا عليه باإلجياب رغبة  ،هذا املوضوع حولخالف 
 .األمامع املؤسسة الربملانية حنو دفيف منا 

من قانون  229املوضوع الثاين هو مقتضيات املادة  
السيد  املسطرة اجلنائية ويف احلقيقة امسحوا يل، أيها السادة،

أن أؤكد لكم أننا شعرنا بإحباط كبري،شعرنا  وزير العدل احملرتم،
بإحباط كبري ألننا كنا نتمىن أن تسري األمور أكثر مما جيب أو 

فاجأنا أنكم وقفتم يف نصف تإال أننا  ،أكثر مما كنا نتمىن
الطريق ولن ختالفونين الرأي إذا قلت لكم أن من املبادئ 
األساسية لشروط احملاكمة العادلة هو التوازن بني النيابة العامة 

النيابة  ،هو التوازن يف احلقوق ،هو التوازن يف الوسائل ،والدفاع
ة تأمر بإجراء البحث العامة تعتقل والنيابة تستنطق والنيابة العام

وكل هذه املرحلة تكون فيها السرية والسرية املطلقة وتكون يد 
النيابة العامة ممتدة بدون رقيب إال على املستوى القانوين، وكنا 

نتمىن أن احملامني وهيأة الدفاع أن يكون هلا نفس احلق للتوازن 
يف الوسائل وهذه من املبادئ األساسية لشروط احملاكمة 

ال ميكن أن نرتك الشخص يتيما بني يدي قاضي  ،لةالعاد
والتعديل الذي أتيتم به يعطينا فقط حق  ،التحقيق ملدة سنة

االطالع على حمضر الضابطة القضائية عشرة أيام قبل بداية 
السادة النواب كم   عليكم السيد وزير العدل باهلل ،االستنطاق

من يصدق أن يستنطق يبقى الشخص رهني االعتقال قبل 
طرف قاضي التحقيق ؟ متوسط املدة اآلن سبعة أشهر أو ستة 
أشهر، يبقى الشخص رهن االعتقال توجد حماضر الضابطة 

توجد جمموعة من الوثائق اليت ال  ،القضائية اليت ال نطلع عليها
ال أخفي دوري كمحامي ال  أنا-الدفاع دور نطلع عليها وهيأة 

ان تطلع على الوثائق  ودور هيأة الدفاع أنه ال ميكن -أخفيه
جئتم السيد الوزير جئتم باقرتاح لعشرة  ،وامللف لكي تتخابر

عشرة أيام مىت ستبتدئ ومىت ستنتهي ؟ ستبتدئ عشرة  ،أيام
معناه أن  ،أيام حينما يقرر قاضي التحقيق بداية التحقيق

قاضي التحقيق يبقى الشخص رهن االعتقال شهر اثنني ثالثة 
مث  ،شهرا 22أو ميكن أن يبقى حىت أربعة مخسة ستة سبعة 

يقرر قاضي التحقيق يف حلظة من اللحظات أنه قرر االستماع 
إيوا املدة أين هي الفورية  .ويستدعي احملامي يف أجل عشرة أيام

؟ أين هي قرينة الرباءة ؟ أين هي حقوق الدفاع ؟ وقلنا السيد 
ألمور الرئيس، السيد وزير العدل، قلنا أنه ال جيوز أن نرتك ا

أوال ال ميكن أن نضحي حبقوق املتهم لعدم توفر  ،على عواهنها
العامل كله هو البحث  الوسائل من قال هذا ؟ اآلن االجتاه يف

 ،يف أوروبا اآلن فيه الشرطة العلمية ،مبا يسمى بالشرطة العلمية
ولكن هل يعقل  ،وهناك وسائل علمية حديثة للتسريع بالبحث

لنا القضاة  نقول أنه ليست لنا الوسائل وليس يف املغرب أننا
وليس لنا قضاة التحقيق أو عددهم أقل ويكون السبب ملنحنا 

 ،الشرعية الستربار شخص رهن االعتقال ملدة سنة بدون حتقيق



 

 

 -2102 أكتوبر دورة –مداوالت مجلس النواب 

 

11 

هل يعين حريات املغاربة تساوي انعدام مناصب الشغل لدى 
، ال قضاة التحقيق ؟ ال أعتقد أن حريات املغاربة هبذا الشكل

أعتقد بأنه ميكن أن نتصور أننا ال نتوفر على مناصب شغل 
لذلك جيب أن نعتقل املواطنني املغاربة ملدة سنة، هلذا اعتقدنا 

ولكن قلنا أنه خجول  ،بأنه اقرتاحكم الذي مل نكن ضده
اقرتاح خجول ال يرقى إىل مستوى متطلبات شروط احملاكمة 

لحقوق املدنية ل ها العهد الدويلالعادلة وكما أشارت إلي
 ،والسياسية يف بروتوكوله اإلضايف، لذلك قدمنا تعديالت

تقدمنا تعديالت السيد الوزير، وقلنا أن احملامي يستدعى ليس 
فقط عند االستماع إىل موكليه ولكن يستدعى عندما يكون 
هناك شاهد، يستدعى حينما يكون هناك مواجهة على األقل 

كن أن نتصور أن النيابة العامة يتتبع امللف بتفاصيله، كيف ميل
تستمع إىل الشاهد وتستمع إىل املطالب باحلق املدين وتستمع 

مع هيأة متوازنا إىل اجلميع اليت هي طرف جيب أن يكون 
حلق وهيأة الدفاع ال تستمع ال للشهود وال للمطالبني با ،الدفاع

 .املدين أو شيء من هذا القبيل
عام، غري خلي السيد السيد الوكيل ال كلم عنأتأنا  

الوزير غادي جنيب ليك الفكرة اللي تتقلب عليها غنوصلها 
ليك، حينما نصل عند السيد قاضي التحقيق يعيد لنا السيد 

حينما يستدعى  ،قاضي التحقيق يعيد االستماع إىل الشهود
أن  االشهود السيد قاضي يستمع وحده والدفاع ال ميكنه مطلق

ال للشهود وال للمطالبني باحلق  يستمع ال للشهود وال حيضر
يف حني  ،املدين، يعين أن الدفاع يقوم حبجزه يف كالم موكله

 .يكون له تصور شامل للملف وللقضيةجيب أن 
اه هو االستدعا وقلنا جيب املوضوع الثاين الذي طلبن 

لكن أضفنا فصال نرجو تصحيحه  ،ه جبميع الوسائلؤ استدعا
الرئيس يف التعديل، خطأ سقط يف التعديل هناك خطأ السيد 

كلمة ال ميكن أن يتجاوز تاريخ االستنطاق التفصيلي ،سهوا

ملاذا ؟ تصوروا معي السيد وزير العدل أننا  ،عشرة أيام كاملة
نعتقل الشخص حيال على قاضي التحقيق ويبقى رهن 

أشهر، سنة هو احلد األقصى عند قاضي  9االعتقال ملدة 
أدىن ال يعرف ما هي التهم  أشهر كحد 9التحقيق ويبقى 

واحملامي ال  ،املوجهة إليه إال ما قال له السيد قاضي التحقيق
يعرف شيئا ميكن أن يناقشه معه، نريد أن نفرض على السادة 

شخص أحيل على  ،قضاة التحقيق أن حيرتموا مبدأ الفورية
يف املائة هو بريء مائة  91 ،االعتقال ميكن أن يكون بريء

 21بريء كاينة قرينة الرباءة يستمع إليه يف أجل  يف املائة هو
ىت الدفاع حينما يتقدم أيام للتأكد من وضعية ملاذا ؟ ألن ح

راح املؤقت كثريا ما يرد قاضي التحقيق أنه ليس سبطلب ال
هناك مستجد يف امللف، ليس هناك مستجد يف امللف ألن 

بب السيد قاضي التحقيق مل يقم بإجراءات التحقيق هذا هو س
عدم يكون مستجد يف امللف، أما إذا كان فتح السيد قاضي 

التحقيق واستمع لألطراف سيكون هناك عنصر  ،التحقيق
بدأ راح املؤقت واملسيف التحقيق الذي يسمح مبناقشة المستجد 

أصبحنا أنه ...  حنن ،راحسهو أنه يكون الشخص يف حالة 
ءة راه الشخص جيب أن يكون يف حالة اعتقال، قرينة الربا

موجودة غري يف املسطرة اجلنائية ولكن يف الواقع راه ال نتوفر 
  .االعتقال السيد الوزير على قرينة الرباءة األصل هو

التعديل الثالث الذي طرحناه صور الوثائق، تصوير 
احملاضر أو تصوير امللف قمنا بتفصيله حىت ننزع من السيد 

يعطيك وثيقة ويقول  ،قاضي التحقيق سلطة القرار يف الوثائق
ليك عندي واحد الوثيقة ما نعطيهاش ليك، فقلنا أنه جيب 

 ،االطالع على مجيع الوثائق دون استثناء وتسلم مجيع الوثائق
تقرير  ،بل أننا أشرنا إليها يف الفقرة الثالثة وقلنا احملاضر

اكتشفنا أن بعض قضاة  ملاذا ؟ ألن ،والتفتيش ،اخلربات
لضابطة القضائية وكيخلي لضر احمل كيعطي التحقيق ساحمهم اهلل
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سلم ليك امللف حىت إيال  ،وثائق أخرى ما يعطيهاش ليك
وقلنا أنه  ،لضابطة القضائيةلضر احمل تيقول ليك إيوا غنعطي

وقلنا كذلك أن قرار يف إطار املخابرة مع  ،جيب تعديل ذلك
املتهم جيب أن مينح احلق للمتهم لالضطالع على الوثائق ألنه 

  .صاحب القضية واحملامي يؤازره فقطهو 
نريد  ،نريد أن تدفعوا األمور إىل األمام السيد الوزير،

نريد أن نلغي هيمنة قاضي التحقيق على  ،أن نصنع التوازن
األمور السيد الوزير، إما أن  يالحريات الناس، هناك جوج د

 أتوفر على الوسائل وأوفر العدالة ولكن ال حيق يل أبدا أن آمر
باعتقال شخص وأنا ال أعرف هل هو بريء أم مدان، ال حيق 
يل أن أستمر يف اعتقال شخص وأنا ال أعطيه حق الدفاع عن 

يف حياته وعائلته وجتارته  ال ميكن أن أجعل شخص ،نفسه
وكل شيء وهو ميس يف كل ذلك ألنين أحبث عن احلقيقة 

حريات الناس مسؤوليتكم املطلقة   وآخذ الوقت الذي أريده،
جمموعة  ةهي األساس وهي املنطلق وليس خدمكوزير للعدل و 

سنة إىل  24أو  21من املؤسسات مل تستطع أن ترقى ملدة 
لست أدري هل احملامون  ،مستوى توفري شروط احملاكمة العادلة

ينسون دورهم حينما يصبحون وزراء ؟ ولكنين امسحوا يل السيد 
هل  ،حوا يل السيد الوزير أخالقيا، أخالقيا هل يعقلامس ،الوزير

يعقل ألننا ال نتوفر على قضاة التحقيق حنول السجن إىل قاعة 
 12انتظار طويلة ملدة سنة لكل معتقل ؟ هل يعقل يف القرن 

كلهم هذا .....والبورطابل والتلفزيون و smsقرن األنرتنيت و
ر ويف األخري القرن يقوم باعتقال شخص ملدة سنة بدون مرب 

ويف األخري تصدر أحكام بأقل من املدة  ،يصدر حكم بالرباءة
اليت عاشوها، هل يعقل احملامي الذي له احلق أن جيري حبثا 

يف النظام األنكلوفوين واحنا يف النظام الفرانكفوين ما  ،مضادا
زلنا نعيش هذه الوضعية اليت عليها اآلن يقضي املتهم سنة عند 

 ،ويقضي سنة عند احلكم االبتدائي اجلنائي ،قاضي التحقيق

ثالث سنوات وهو  ،ويقضي سنة عند احلكم اجلنائي االستئنايف
يعيش األمرين وحيال مث نقول له أنت حمكوم بالرباءة وامسح لنا 
واللي عطا اهلل هو هذا، وبعض اخلطرات تتسمع من القضاة 

بنه وما ذ ،أشياء مثال أنه امللفات كثار عليا خصكم تسربيو
هذا اللي متابع ؟  هلشخص مسكني اللي اعتقل ؟ وما ذنبهاذ ا

ال أريد أن أشعر أنين أبلغكم بأشياء عشتموها وعانتيم منها 
هلذا السيد الوزير امسحوا يل إذا   ،وأنا أتذكر أيام عز طوال

ولكن أرجوكم السيد الوزير إذا مل  ،كررت على مسامعكم
قوق وحريات املواطنني فال حنسن العدالة يف هذا البلد ملا هي ح

د ال خري يرجى منا إذا مل نوفر يف هذا البل ،خري يرجى منا
وحدينا من سلطة القضاء ووضعنا حريات وحقوق الناس 

. حدودا لسلطة النيابة العامة ومنحنا للمواطن مجيع احلقوق
أتعرفون ملاذا النيابة . األصل اآلن يف احملاكم كلها هو االعتقال

باالعتقال يف جل امللفات حىت ال تتحمل مسؤولية العامة تأمر 
احملاسبة، تصوروا يف هذا البلد يف العامل كله، النيابة العامة 
حينما تريد أن تصدر أمرا باالعتقال تكون خائفة من املسؤولية 

يف هذا البلد ال تفرج عن شخص . بدون مربرباعتقال شخص 
وكيقولو غري ديه . يةألهنا خائفة من املتابعة واحملاسبة، قلبت اآل

للحبس حىت نشوفو آش غادي نديرو ليه، والزيادة الكربى اللي 
دارو لنا فهاد البالد هو من حيث حىت فحوادث السري كاين 

 . اعتقال ويف حالةحتقيق 
أرجوكم السيد الوزير إىل كنا درنا دستور وتكلمنا على 

قراطية هي عمق الدميراه وجينا بغينا نديرو الدميقراطية  رياتاحل
عمق العدالة والدميقراطية هي . حريات الناس وحريات املواطنني

أنا ال أعتقد بأن هذا الفصل كايف ألن يوفر . حقوق الدفاع
أنا أعرف أن العدالة من أكثر امللفات تعقيدا . حقوق الدفاع

أن يكون حماميا على رأس وزارة  أتفاءلوكنت يف احلقيقة 
كل، ولكن أمتىن أن جتعلوا من على   أتفاءلالعدل، ومازلت 
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حريات املغاربة هو املبدأ وليس حل إلشكاالت يف عدد 
املوظفني وعدم توفر اإلمكانيات ويؤدي الثمن اعتقال الناس 

أكثر من هذا السيد الوزير قدمتم . ووضعهم رهن االعتقال
 ... تصرحيا باألمس
 :السيد الرئيس

لي الوقت للفريق باش خت ، السيد النائب احملرتم،السيد رئيس
دقايق غري  4عندهم مداخلة ديال . االشرتاكي يف تدخلهم

 .والساملنسقوا بيناتكم تباش 
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة النائب السيد 

 :والمعاصرة
العنصر اآلخر اللي بغيت  ،مهة السيد الرئيسااملعارضة متف ...
باألمس تكلمتم حول مسؤولية احملامي  السيد الرئيس، لنقو 

بالنسبة للوثائق من أسباب أنا أعتذر وقناعة مين بأنه مسطرة 
 وكالء امللك، اجلنائية يف املغرب وضعت لفائدة الوكالء العامني

قلتم بأنه املسؤولية  باألمس. ومل توضع لفائدة احلريات واحلقوق
اإلشارة إليها ليها وفقط إاجلنائية حول الوثائق جيب أن نشري 

حينما يبدأ امللف، يبدأ من . أو للتوضيح أو للتأكيد نبيهللت
الضابطة القضائية، لكتاب الضبط، لقاضي التحقيق، 

وحينما يتسرب منع احملامون من احملاضر وتفتح . للمحامي
 واحملامي ممنوع ويف ،اجلرائد يف الصباح جتد احملضر كلو

كثر من هكذا السيد أ ؟،فيها السرية هذه. الصحافة موجود
الت يف لقينا قضاة يكتبون مقاالت وينشرون مقا الوزير

ىل بغييت نعطيك اإلسم نعطيك إجريدتني يف نفس املوضوع، 
من يسرب الوثائق واش الضابطة . اإلسم، كارثة املوضوع

 ... ؟ئية؟ واش القضاة؟ واش كتاب الضبطالقضا
بالنسبة ما أضفته إليه حنن نطالب بإلغاء االعتقال  

البارح أشرمت إىل . صل املعلومةللصحفي والصحفي جيب أن ي
مسؤولياهتم  واحتمل إرسالية إىل السادة وكالء امللك أنكم وجهتم

أنا متفق معك فيما خيص . فيما خيص تسريبات التحقيق
 الناس وحياهتم ألن يف احرتام احرتام قرينة الرباءة، فيما خيص

األخري كتحكم عليه  ه اختلس ويففالن معتقل ألن ااجلرائد كتقر 
فالن اعتقل ألنه كذا ويهان يف كرامته ويتم شتم . بالرباءة

مزيان ولكن راه . أعراضه ويف األخري يصدر حكم بالرباءة
ماشي احلل هو نعاقبو الصحافة، الصحافة تبحث عن املعلومة 

ومن  ،وعليها أن نتشر املعلومة، املسؤولية يف من يسرب الوثائق
لوثائق ليس بالضروري احملامي ألنه آخر من يتوصل يسرب ا

التحقيق   يعند قاضيف بعض األحيان قبل ما جيي امللف . هبا
 .كتخرج املعلومات

منكم السيد الوزير أنكم تشجعوا  لذلك نلتمس 
مرة  وأعتذرأكثر يف اقرتاحاتكم ملا فيه حريات وحقوق الناس 

 .وشكرا ،أخرى السيد الرئيس
 :السيد الرئيس

هل بقيت رغبة لدى الفريق  .شكرا السيد الرئيس 
تفضلوا أحد النواب أو . االشرتاكي ألن يتدخل يف دقيقتني

التعديل؟ طيب انتهت يف  ،مشكل كاينثالث دقائق ما  
طيب الكلمة . املناقشة العامة ملقرتحات القوانني الثالث

 .للحكومة لتجيب على تدخالت السيدات والسادة النواب
 :الرميد، وزير العدل والحريات السيد مصطفى
ن الرحيم والحمد هلل رب العالمين والصالة بسم اهلل الرحم

 .والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
 السيد الرئيس،

 حضرات السيدات النائبات،
 ، حضرات السادة النواب
 حضرات السادة الوزراء،

هذه لت بشكل إجيايب مع احلقيقة أن احلكومة تفاع
اليت هي اليوم معروضة عليكم يف جملس  التشريعية املقرتحات
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 ،النواب للمصادقة وذلك ليس فقط ألن هناك دستورا جديدا
لكن ألن هناك حكومة تؤمن بأمهية املبادرة التشريعية وأمهية 

 .التجاوب اإلجيايب معها وأمهية دعمها
وهكذا تالحظون أنه يف هذه اللحظة هناك  

ومن جمموع  املعارضةمن األغلبية ومن  مقرتحات قوانني
ع متعاملنا  ،ومعارضهمل نفرق بني أغلبية . مكونات الربملان

اجلميع بالعناية الضرورية ألن هذه مؤسسة تشريعية وينبغي أن 
تقوم بدورها وعلى احلكومة أن تنظر على الدوام فيما ميكن أن 

مع . تشريعية على الوجه املطلوبالبادرة امليؤدي إىل تفعيل 
العلم أننا إزاء املادة اجلنائية وإزاء مادة تنتسب إىل موضوع 
إصالح العدالة واحلوار حول إصالح منظومة العدالة ما زال 
مفتوحا وهو اآلن أؤكد لكم قد قطع أشواطا مهمة وهو يف 
األشواط النهائية ونرجو اهلل تعاىل أن يكون خريا وسالما وأن 

ومع أن وزارة العدل  ،تطورا حقيقا يف منظومة العدالة ميثل
واحلريات بني يديها مسودة تعديل للقانون اجلنائي وللمسطرة 

وأؤكد لكم أن مشروعي تعديل القانون اجلنائي  ،اجلنائية
واملسطرة اجلنائية لن متر سنة حىت تكون بني أيديكم وتكون 

ىل ضمان شاء اهلل فيما ميكن أن يؤدي إ لكم الكلمة إن
بأننا لن نتدرع  ومل نتذرع ،وجه املطلوباحملاكمة العادلة على ال

سوف نتقدم قريبا بكذا قوانني لكي نؤثر على مسار املبادرة 
أن أعطيكم بعض املعطيات حول ردمت لوأو . لربملانيةالتشريعية ا

فالتعديل الذي  ،زميلي احملرتم وسوف أعود إليها 229املادة 
كان قد قدم   229لة والتنمية حول الفصل تقدم به فريق العدا

ومل يلتفت إليه أحد ومل  1117-1111يف الوالية التشريعية 
-1117يف الوالية التشريعية  وقدم ،يناقش وبقي طي الرفوف

ومة نتعاون مع اليوم يف هذه احلك. ومل يلتفت إليه أحد 1122
 أو ، نبادهلا االهتمام والعناية ونقوم بتقدمياملؤسسة التشريعية

اليوم الفصل . إعطاء ما ينبغي هلذه املبادرة التشريعية من اهتمام

سنوات أو أكثر من قيام  7سنوات، 4يعدل بعد حوايل  229
هذه املعضلة يف احملاكم حيث يقوم قضاة التحقيق بالتعامل 
بطريقة غري مالئمة مع احملاضر ومع الوثائق اليت ينبغي أن يطلع 

ع عليها الدفاع ال يطلع عليها من عليها الدفاع، وحينما يطل
 .أجل سواد عيونه وإمنا من أجل مصلحة حقوق الدفاع

اليوم هناك حتول، اليوم هناك طريقة جديدة ونفس  
جديد وروح جديدة لكن هذه الروح ال جيوز ألحد عرب كالم 

تتحدثون عن . خيصهاباض عام فادح يف املثل أن يقوم بتفضف
أقول لك هنا ليس من األخالق و  ،األخالق يا سيادة الرئيس

أن يتحدث أحد باسم فئة معينة، إمنا نائب األمة هو نائب 
األمة ولست هنا يف سياق إعطاء الدروس ألحد، ال جيوز 
ألحد حينما يقف يف هذا املنرب أن يتحدث باسم الفئة وإمنا 

ا هنا ال منثل فئات نإن ،جيب أن يتحدث باسم الشعب املغريب
وال منثل جهات وال منثل حمليات، إمنا منثل األمة  وال منثل هيآت

عن هذا التعديل أقول  نتحدثوحينما . وليس أحدا غري األمة
لكم هذا التعديل الذي أقدمنا عليه اليوم أفضل مما هو عند 

عليك أن تعود للقانون واملسطرة اجلنائية الفرنسي . فرنسا
الدفاع مما  وستجد أن هذا التعديل أكثر تقدمية وضمانا حلقوق

عن فرنسا، على فرنسا أن  هو مدون يف فرنسا بعد أن كنا ننقل
نين حينما أصبحت وزيرا مث تقول يل هل إ. نا اليومتنقل ع
هنية لكن ال امل يتأنسى حيثي املهنية؟ أقول لك الحيثييت نسيت 

اليت هي أكرب من   ياملهنية يف مواقف يتميكن أن تتحكم حيثي
واملصلحة  .هنا أحتدث عن املصلحة العامة املهنية ألنين يتحيثي

ستحضر فيها حقوق الفئات ونستحضر فيها حقوق ن العامة
ولكننا أبدا ال ميكن أن منيل حنو فئة ضد فئة ليس هنا  ،املهن

جمال للحديث عن حمامني ضد قضاة التحقيق، من سيتحدث 
 هنا عن قضاة التحقيق بتلك الطريقة اليت حتدثت عنهم؟ هل

يف هذا الربملان  على قضاة التحقيق هنا أن يرسلوا من ميثلهم
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حىت جيد من يتحدث حديثا نقيضا حلديثك؟ وأين هو 
ننا وحنن نتحدث عن تعديل قانون قلت إالصحيح فيما مسعنا؟ 

هذا . دفاع وضماهناباألمس وأؤكد بأنه ينبغي رعاية حقوق ال
ألمر باملادة ساسية يف التشريع حينما يتعلق اأحد القاصد األ
لكننا ال جيوز أن منيل كل امليل ينبغي وأقول  ،اجلنائية اإلجرائية

أن نعتين حبقوق الدفاع بقدر عنايتنا بكل اإلجراءات واملعايري 
فالعدالة . الضرورية حلماية األجهزة املسؤولة للوصول إىل احلقيقة

 أو احملاكمة العادلة يف النهاية جوهرها هو الوصول إىل احلقيقة
رع باحلفاظ على ذلكن ال ميكن الت ،ق الدفاعو ومتر عرب حق
وال  ،حقيقةع لإلتيان على ما ميكن أن يكون حقوق الدفا 

ه املعادلة ذحقوق الدفاع ه أي دوسميكن الوصول إىل احلقيقة 
 .احلفاظ عليها ينبغيباألمس وأحتدث إليكم اآلن  اليت حتدثت

يف  املسطرة اجلنائية احلايلروا أيها السادة احملرتمون إىل قانون انظ
يوما واحدا  جيوز هكذا اإلطالع على احملضر إالال كان  229

ال كان   ،نقول عشرة أيام على األقل ، اليومقبل إجراء التحقيق
 ،استدعاء احملامي إال قبل ثالثة أيامليس من الواجب ميكن 

اليوم حنن أمام نص  ، وكان،وكان ،وكان ،أيام ةاليوم عشر 
 ،تحدث عن االعتقاليكن سيادة الرئيس يقولنا و ل ،متقدم
حتت رعاية سامية ملكية حلوار وطين حول ما فتحنا وحنن 

نا كافة ونننا نشاطركم كما تشاطر إال ألإصالح منظومة العدل 
معضلة اإلختالالت اليت يعرفها القضاء ومن مجلة ذلك 

األمر  قلمة ر اجلها جبلكن ال ميكن أن نع ،االعتقال احتياطي
وال تقول يل أنه ينبغي من ذلك كرب األمر أ ،أعمق من ذلك

أيام كاملة من تاريخ  21ي تجاوز االستنطاق الرتسيمي الأ
 ،شي دولة حىت يفين اه مكذه ،السجنيف إيداع املتهم باألمر 

مشى حىت إذا كاع  ،النص ذايف ه دولة أحتدى أن توجب
 11 وعاندو واحد 11 فيهاقاضي التحقيق واعتقل جمموعة 

التحقيق  ذاأيام يدير ه 21كيف بغييت أنك يف ،ملف أخرى 

أرادنا أن  رسالةأي  ،اليت تطلبه وترتب عن ذلك عدة إجراءات
ه املقرتحات بصراحة ذه ،هذه املقرتحات مثلمن خالل  هانبلغ

وتك سا معك يف مستوى قيمتسرعة وال أريد أن أكون قاس
لساين كالما  فإن حتت  الوإ ،ليس اليوم لكن دائما ،الوزير على
  .عائائحا هائجا ماصقمت من مكانك ل لك قلته ا لوكثري 

 الرئيس،السيد 
  المحترمون،السيدات والسادة النواب 

  ...ه فرقبالتعديل الذي تقدمت 
 :السيد الرئيس

ه املناقشة ذه ،اقشة التعديالت ستأيت فيما بعدمن ،السيد الوزير
 .العامة

 :الرميد، وزير العدل والحرياتالسيد مصطفى 
 الرئيس،السيد 

 ،السادة النواب ،السيدات النائبات
قضاء التحقيق حىت تكون الصورة واضحة هو مرحلة متثل 

 ،القنطرة بني مرحلة البحث التمهيدي وبني مرحلة احملاكمة
ىل إالتحقيق مث تنتقل هناك البحث التمهيدي تنتقل القضية إىل 

املنظور اإلجرائي املغريب ميثل يف وهو يف حقيقته  ،احملاكمة
 هالبحث التمهيدي سري لكن ،امتدادا للبحث التمهيدي

ساعة ميكن أن متدد  12يف اجلرائم العادية  ،حمدود يف الزمان
 أمنالداخلي و الدولة أمن املس بيف جرائم  ،ساعة فقط 11

،    94 ،ساعة ميكن أن متدد مرة واحدة 94 الدولة اخلارجي،
ساعة ميكن  94يف قضايا اإلرهاب  ،أيام 2اجملموع  ةساع 94

 ساعة 94، ساعة 94، ساعة 94 ،أن متدد ثالث مرات
ه املرحلة ذولذلك وجدت ه يوم، 21أقصى أمد   أقصى مدة

ينبغي أن تبقى مرحلة سرية حىت يستطيع  اليت مرحلة التحقيق
 قاضي التحقيق استكمال عناصر البحث اليت ميكن أن ال

وبالتايل فنحن هنا بني  ،يكون حبث الشرطة قد وصل إليها
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م البحث التمهيدي وبني بعض خصائص احملاكمة ابعض سي
إال إذا هي ليست حماكمة  ،وال جيوز أن جنعل منها حماكمة

 لناحملاكمة  ،نظوم جديدمبغها صياغة جديدة يدنا أنة نصأر 
قل إىل احملاكمة بعد حيث تننتصل أطوارها بعد إىل بعد أن 

وليست هي مرحلة تساوي مرحلة البحث  ،تكون التواجهية
 ،خاصة هالتمهيدي والبحث التمهيدي له خصائصالبحث 

ه املرحلة مع احلفاظ ذخصائص ه نبقي علىولذلك علينا أن 
املمكن هو الذي  ىقصاألعلى حقوق الدفاع إىل أقصى حد و 

 .مة التعديل الالزمه املقرتح واقرتحت عليه احلكو جاء ب
أما حينما تتحدثون عن السنة فكان عليكم أن  

 هي 241املادة  ،229وليس املادة  241تذهبوا إىل املادة 
جال التحقيق هي آتتحدث عن اآلجال وتقول لكم إن اليت 

مشرعون ملاذا حتاولون أن  ، وأنتممرات 4شهرين ميكن متديدها 
ستماع االم احملاور و توظفوا نصا وجد لكي ميدنا موضوع تسلي

يف املدة هي  دد،ا ال عالقة باملمبإىل املعين باألمر لكي توظفه 
 . 241 مادة

لذلك أيها السادات والسادة الكالم طويل لكن أقول 
خطأ تشريعي   ،كما هو اآلن خطأ كبري  229ا النص ذه ،لكم

ريد أن نصححه ال أن نصححه ليس فقط خبطأ وإمنا نكبري 
املقرتح يقرتح علينا تصحيحا حقيقيا قول لكم إمنا وي ،خبطيئة

بينما هناك من يدعونا ليس فقط  221فصل الملقتضيات 
 ةلنصحح هدا اخلطأ وإمنا لننتج خطأ فظيعا ننزه املؤسس

 .شكرا لكم والسالم عليكم  ،الربملانية عنه
  :السيد الرئيس

م شكرا السيد الوزير منر اآلن إىل عملية التصويت، ستكون لك
. فرصة السيد الرئيس حينما تتدخلون يف مناقشة التعديالت

 .تفضل.نقطة نظام من فضلكم

السيد عبد اللطيف وهبي رئيس فيق األصالة 
 (:نقطة نظام.)والمعاصرة

لن أقوم من ...إذا مسحتم السيد الوزير أنا بغيت نقول
ل وال أخاطب ألنين أخاطب وزير العدمكاين ولن أحقد عليه 

 .شكرا الرميد،
 :السيد الريس

نتحدث على نقطة نظام يف تسيري  ؟طيب، نقطة نظام
م يف املوضوع إذا مسحتم ا كان تدخلكاجللسة من فضلكم، إذ

ه، ألنه يف مناقشة التعديالت ستكون املناسبة أن بلن أمسح 
تأخذ الكلمة يف التعديالت اليت يأيت هبا الفريق، إيال كان نقطة 

مة، إيال كان تعلق بالتعديل لكم الكلنظام يف تسيري اجللسة م
مون ستكون لكم املناسبة أثناء مناقشة نقطة نظام  يف املض

 .ممكتفه، شكرا السيد النائب على التعديالت
قرتح قانون يقضي ، نبتدئ مبإىل عملية التصويتاآلن أمر 

و  191نائي يف الفصول بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجل
أعرض  مل يرد يف شأهنا أي تعديل إذن . 194و  194

 اإلمجاع،: للتصويت 191الفصل 
 اإلمجاع،: للتصويت 194أعرض الفصل 
 اإلمجاع،: للتصويت 194أعرض الفصل 

 أعرض مقترح قانون برمته للتصويت،إجماع،
صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتغيري 

و  194و  191نائي يف الفصول وتتميم جمموعة القانون اجل
194. 

قاضي بتحديد المنر إىل عملية التصويت املتعلقة مبقرتح قانون 
رين، النظام األساسي اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املستشا

 إمجاع،:أعرض املادة األوىل للتصويت
 إمجاع،:للتصويت 1أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 2أعرض املادة 
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 اإلمجاع،:للتصويت 1أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 4املادة أعرض 

 اإلمجاع،:للتصويت 4أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 7أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 2أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 9أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 

 إمجاع،:للتصويت 22عرض املادة أ
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 27أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 29أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 11أعرض املادة 
 اإلمجاع،:صويتللت 12أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 11أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 12أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 11أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 14أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 14أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 17أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 12أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 19أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 

 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 اإلمجاع،:لتصويتل 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 27أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 29أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 11أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 12أعرض املادة 

 اإلمجاع،:للتصويت 11ادة أعرض امل
 اإلمجاع،:للتصويت 12أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 11أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 14أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 14أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 17أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 12أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 19أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 44أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 44أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 47أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 49أعرض املادة 
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 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 41أعرض املادة 
 إمجاع،:ويتللتص 44أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 44أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 47أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 42أعرض املادة 
 إمجاع،:للتصويت 49أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 71أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 72أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 71أعرض املادة 
 اإلمجاع،:تللتصوي 72أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 71أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 74أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 74أعرض املادة 
 مجاع،اإل:للتصويت 77أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 72أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 79أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 22أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 21أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 24أعرض املادة 
 اإلمجاع،:للتصويت 27أعرض املادة 

 يت مع المالحقبرمته للتصو  وأعرض مقترح القانون
 .اإلجماع :بهالمرتبطة 

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي بتحديد النظام 
  .مبوظفات وموظفي جملس املستشارين األساسي اخلاص

إىل مقرتح قانون الثالث واألخري يف هذه اجللسة  ومنر
املتعلق  11.12من القانون رقم  229القاضي بتغيري املادة 

 باملسطرة اجلنائية،
ورد بشأهنا تعديل من فريق األصالة واملعاصرة  229إذن املادة 

أعطي الكلمة ألحد  ،أو مخس تعديالت يف نفس املادة
يد الرئيس أو كل تها الستقدمها برم  ،مقدمي هذه التعديالت

 .تعديالت يف نفس املادة 4ألن هي ، واحدة على حده
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 

 :والمعاصرة
غري باش ما نتقلش ألنه أثناء املداخلة ديايل شرحت 

. نعاود نكررها التعديالت كلها وهي بني أيديكم ما غاديش
اإلخوان فالعدالة  ،فقط التعديل الثاين حنا طلبنا مخسة أيام

ا على هاد التعديل هلذا حنا كنتنازلو  ،والتنمية تقدموا بعشرة أيام
قل خنليو االقرتاح ديال اإلخوان ديال أللى اع ،أيام 4ديال 

التعديالت األخرى وكنطلبوا منكم العدالة والتنمية وكنتمسكوا ب
 .وشكرا ،يلوها على التصويت كما هينكم حتأ

 :السيد الرئيس
إذن بالنسبة لرتقيم التعديالت السيد الرئيس حىت 

صايف . ة أيامتسحبون التعديل الثاين اللي فيه عشر . أتأكد
 عارض التعديل؟هل هناك من ي. واضح

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 :والمعاصرة

التعديل السيد الرئيس غري نزيد نشرح هذه القضية، 
العدالة والتنمية . ..الثاين كيتكلم على مخسة أيام يستدعى
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إخل ، حنا قلنا .. ف ويستدعىيوضع املل. يامأاقرتحت عشرة 
أيام  21أيام مادام كاينة  4دابا كنتنازلو على . يامأمخس 

الستنطاق خ اجتاوز تاري ال "ولكن كاين التعديل الثاين الذي 
يام ألن قلنا السيد الوزير عندو أ 21عالش قلنا . ايام 21

أيام ما ميكنش  21رأي، حنا عندنا رأي هو كيقول أنه داخل 
وحنا قلنا  ،طبيعة امللفات تسمع التحقيقومن مجيع امللفات 

اآلن بقينا كنتمسكوا هباد التعديالت والفقرة األوىل . عشر أيام
عليها ألن العدالة والتنمية تقدمات بتعديل أحسن  راه كنتنازلوا

 .من هذا وهي عشرة أيام
 :السيد الرئيس
إذن هل من يرغب يف معارضة التعديالت؟ . واضح

 .تفضل السيد النائب احملرتم
 :محمد بن عبد الصادقالنائب السيد 

 شكرا السيد الرئيس،
أنا شخصيا ما كنشوفش كيفاش غادي ميكن لنا 

 4فهاد التعديالت كاملة ألن كاين تعديل اللي جاب  نتكلموا
كنا غادي   اليإ. تعديالت 4ديال النقط وكاين فاجملموع  4أو 

قانون ديالنا  وال مقرتح أنبقاو فالعموميات غادي نقولو أن 
فما يندرج يف . عندو واحد املوضوع معني وهو تسليم الوثائق

، أما ما يتعداه إىل  إطار تسليم الوثائق للدفاع ميكن لنا ناقشوه
كيف تعقد جلسة التحقيق وللمحامي أن يسلم ملوكله صور 
الوثائق وهو املؤمتن عليها وهو الذي حياسبه القانون على 

التفصيلي  االستنطاقاحلفاظ على سرية التحقيق وأال يتجاوز 
فهذه أشياء تقتضي كلها  ،تقدميالعشرة أيام من تاريخ رمبا 
الت لتفسريها للسيدات والسادة مناظرات وحماضرات ومداخ

كنا غنبقاو فالعموميات هاد األمر   اليإ. النواب احملرتمني
يق خصوصيات خاصة ناقشناه أمس يف اللجنة وبيننا أن للتحق

كل طرف بدفاعه وإذا كان حضور إىل  تقتضي أن يستمع 
 .الشهود مع املتهم ودفاعه فهذا يقع دائما خالل التحقيق

عليه أصحاب التعديالت  اأما التعديل الثاين تنازلو  
التعديل الثالث يوضع امللف بكامله رهن إشارة . مشكورين

يف وقت  بكتاب املكتباحملامي حيث ميكن االطالع عليه 
ديال وحني، هاد األمر ما كياخدش بعني االعتبار اخلصوصية 

 يالتحقيق ألن ملف ديال التحقيق أوال كيكون بني يدي قاض
يف املكتب ميكونش حاضر اورمبا قاضي التحقيق التحقيق 

كتابة يف   ضطالعالباوا واحد النهار ونطالبوا يجنخصنا و  يدالو
ألن عاندوا واحد  الضبطملف مكيكونش كتابة و  الضبط

العامة  على النيابة الحتمث امللفات ديال التحقيق  ،رية معينةالس
الدفاع  آن بنيشنكذلك غادي خيلق وهذا  اهتا سملتقدمي ملت

وثائق الوللمحامي أن يسلم موكليه صور  الضبطوبني كتابة 
يتحملها  تمسؤوليافيه  ن التحقيق ألوبنا عليه ااألمر جهذا 

وأن  موكليهأن خيابر هو وما هو مطلوب من احملامي  ،احملامي
املتهم على  طالعإض عليه املتهم املوجه إليه ألن حىت ر يع

ولكن أن يتسلم النسخة منها أنا شخصيا وأنا  ،وثيقة ممكن
كان  ألن لو ،الفائدة من ذلك هي ال أرى أين مهنيا حمامي

فحص الوثائق ميهداك املوكل املتابع غادي يعرف  هداك الزبون
احملامي هو الذي  ،فع عليهايداللي بش احملامي ييجموحيللها 
لالزمة من نتجات القانونية استيل امللف واستخراج املليتوىل حت

تقارير  ال يطال قرار املنع بالفقرة السابقة ،الوثائق املعروضة عليه
اخلربات وحماضر احلجز والتفتيش وحماضر البحث التمهيدي 

 البارح ه السيد الوزيريهد األمر جاوب عل ،االستنطاقوحماضر 
 ذامنه ه نستثينآش بقى؟ إىل غادي هذا املنع غادي قالوا 
 .االستثناءهو  ذاهي القاعدة مبقاتش ه والت هذه راهاألمر 

 د بقوة القانون مبجر و  لتلقائيااملنع يلغى مفعول  
صدور القرار التعديل ألن  ذاأنا أتأسف هلدور قرار االحالة، ص
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باإلحالة كيسحب امللف من السيد قاضي التحقيق مكيبقاش 
 ،ا هو املعقولذكيويل من اختصاص احملكمة  ه   مر ديالواأل
  ....اشوي ويليوش  نقدموهم تنبغيو خنكنبغم حظات املال ضبع

طرف املدين الاحملامي كاين جيب أن يوضع امللف رهن إشارة 
املقرتح أكثر من  .على األقليوم واحد إليه   عتما قبل كل اس

 .امعين يومااألمر ال حيدد  ذاه
هو أعاله إخالل مبقتضيات مث التعديل األخري كل  

أنا أحيل  ،رض املسطرة املنجزة للبطالنيع الدفاعحبقوق إخالل 
قانون املسطرة من  121ب التعديالت على املادة أصحا
قانون املسطرة اجلنائية هي اليت ترتب من  121املادة  ،اجلنائية

نديروا دروس و داوغادي نب ،229حالة البطالن وداخل فيها 
التعديالت مع احرتامي  ههذأن ظن أأنا  ،الئقهاد الشي غري 

أطلب من السيد الوزير لي جات فيها واليت الض األفكار لبع
سيقدم ديال املسطرة  الذييف مشروعه  االعتبارأن يأخذ بعني 

 .والسالم عليكم ،اجلنائية هي مرفوضة مضمونا وتفصيال
 :السيد الرئيس
هل هناك من يرغب يف تأييد التعديل أو  ،شكرا

  .إذن منر إىل التصويت ،التعديالت
هل ترغبون ، ...خل واحد باسم وكاين متد ،التعديالت قشانن

فقط ملن يرغب يف تأييد  اآلنالكلمة ؟ يف مساندة التعديل
 .التعديل هذه هي املسطرة

وسنصوت على  م،إذن منر إىل التصويت إذا امسحت 
أربعة ديال  ، عندناحدهإذن كل واحد على  ،التعديالت

 كايننعم   ، 1حيث سحب رقم  4-1-2-2التعديالت رقم 
 .ديال التعديالت 4إذن 

  :أعرض التعديل األول للتصويت
 12 :املوافقون

  221:املعارضون

 22 :ناملمتنعو 
  :للتصويتالثانية أعرض التعديل الثاين يف فقرته 

 12 :املوافقون
  221:املعارضون

 22 :ناملمتنعو 
 
 نفس العدد :عرض التعديل الثالث للتصويتأ
 نفس العدد :للتصويتعرض التعديل الرابع أ
 نفس العدد :عرض التعديل اخلامس للتصويتأ
كما عدلته   931فصل العرض مقترح القانون برمته في أ

 :لتصويتلاللجنة 
 991 :الموافقون

 ال أحد  :المعارضون
  41 :الممتنعون

صادق جملس النواب على مقرتح قانون يقضي  إذن
املتعلق باملسطرة  11.12من القانون رقم  229بتغيري املادة 

 .اجلنائية
حضرات السيدات والسادة لقد اهنينا معاجلة جدول  

لمناقشة والتصويت على لاألعمال يف اجللسة املخصصة 
إذن نرفع هذه اجللسة لكن دون خروج  ،مقرتحات القوانني

ودون مغادرة القاعة نستثمر ونستأنف يف إطار جلسة ثانية 
سيتوىل رئاسة هذه اجللسة السيد النائب األول للمجلس 

اية د يف هنو ل األعمال املخصص هلا وسأعدو وستعاجلون فيها ج
 .املطاف إىل اجللسة اخلتامية

 21نعود بعد  إذن نرفع اجللسة ألداء صالة العصر مت 
 .دقائق

 
 


