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 السابعة والثمانينمحضر الجلسة 
 

 1املوافق ل  2141مجادى األوىل  12الثالثاء :  التاريخ
 1124أبريل 

 .السيد كرمي غالب رئيس جملس النواب  :  لرئاسةا
ساعة وثالثة عشر دقيقة ابتداء من الساعة العاشرة  :التوقيت

 .صباحا والدقيقة السابعة والعشرين
 مشروعي قانونني الدراسة والتصويت على : جدول األعمال 

 : 1124الدورة االستثنائية عمال أمن جدول 
يقضي بتغيري  21..21قانون رقم  مشروع :أوال

املتعلق  .14.1وتتميم جمموعة القانون اجلنائي والقانون رقم 
 ؛مبكافحة غسل األموال

يقضي بتغيري وتتميم  22.21وثانيا مشروع رقم 
 11يف الصادر  121....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

ويتعلق  ..22كتوبر أ 1املوافق ل  .242من شوال 
 .ام مجاعي ملنح رواتب التقاعدبإحداث نظ

 
 :رئيس الجلسة ،السيد كريم غالب رئيس مجلس النواب

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
مبشروع قانون  نبتدئوفق الربنامج املسطر هلذا اليوم 

يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي  21..21رقم 
نقطة .ألموال  املتعلق مبكافحة غسل ا .14.1والقانون رقم 

 .؟ تفضلوانظام السيد الرئيس
نقطة ) أحمد الزيدي رئيس الفريق االشتراكي النائب السيد

 :(نظام
 ،المحترمالسيد الرئيس 

 ،المحترمونالسيدة والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة النواب،
ىل إعرض تن تبغي ذهنقطة نظام ه السيد الرئيس،

ليس لنا بأننا أوال لكي أكون واضحا  ،الدورة جدول أعمال 
 ،أعمال احلكومة الذي ينظمه الدستورجدول على  عرتاضا

املالحظة اليت أثرناها ونثريها اليوم تتعقل برتتيب وإعالن 
واحلالة هذه  ،جمموعة من النصوص اجلاهزة وتقدميها كمرسوم

القوانني  ،فقط 1قوانني اجلاهز منها  .تعلق ب ألن األمر ي
بل من هذه  ،يف املرسوم ة اجلاهزة ليست جاهزة كما جاءالثالث

القوانني من مل يأخذ حىت املسار ديالو فيما يتعلق باإلحالة 
لذلك نعترب بأن احلكومة أخطأت عندما جاءت  ،على اللجان

بقوانني واعتربهتا جاهزة حىت يف القراءة الدستورية ال ميكننا أن 
ليست جباهزة هذا اجلانب نقول جاهزة حمل الربملان يف قوانني 

كنا نعترب بأن هذه الدورة كانت ستخصص الستقبال   ،األول
لكن  ،نرحب بهصاحب اجلاللة وضيف املغرب الذي  ضيف

وهذا مرحب به  ت بأن يكون هناك عمل تشريعي احلكومة ارتأ
لكن مبا أن احلكومة أعطته الصفة  ،كذلك ومن واجبنا

فكنا نتمىن  ،ة االستعجالإنه يتطلب صبغئية فبالتايل االستثنا
بأن احلكومة كذلك تطرح مسألة يف غاية االستعجال وهي 

وقد نبهنا هلذا  ،الوضعية االقتصادية واملالية املوجودة فيها البالد
 .عن طريق طلب عقد جلنة املالية واالقتصاد

نعترب بأن احلكومة مل تكن موفقة يف إعالن  ،لذلك 
 ،ن هناك إال قانونيني اثنانهذه أ مخس قوانني جاهزة واحلالة

 .شكرا
 :السيد الرئيس
إذن ننطلق يف معاجلة النصوص املدرجة يف  ،طيب

مشروع قانون  والنص األول هو ،جدول األعمال طبقا للمرسوم
 ،القانون اجلنائيجمموعة يقضي بتغيري وتتميم  21..21رقم 

. املتعلق مبكافحة غسل األموال .14.1والقانون رقم 
 . احلكومة ،مشكورافليتفضل 
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جمموعة يقضي بتغيري وتتميم  21..21مشروع قانون رقم 
املتعلق مبكافحة غسل  .14.1والقانون رقم  ،القانون اجلنائي

 . األموال
 : امحند العنصر وزير الداخلية السيد

 شكرا السيد الرئيس،
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

 .المرسلين
 الرئيس المحترم،السيد 

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
يشرفين ان أقدم أمامكم مشروع القانون رقم 

يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي  21..21
املتعلق مبكافحة غسل األموال كما  .14.1والقانون رقم 

صادقت عليه جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبجلس 
ويندرج مشروع هذا القانون  ،1124فرباير  11النواب بتاريخ 

يف إطار تكريس إرادة اململكة املغربية يف الوفاء بالتزاماهتا 
كما يعترب تتمة للجهود اليت تبذهلا بالدنا من أجل   ،الدولية

مطابقة املنظومة الوطنية يف جمال مكافحة غسل األموال ومتويل 
لتعديالت من خالل اعتماد ا ،اإلرهاب للمعايري الدولية

التشريعية والتنظيمية املالئمة يف التزام تام بضمان حقوق وحرية 
 . األفراد واجلماعات طبقا ملا أقره دستور اململكة

جتدر اإلشارة إىل أنه انطالقا من نتائج  ،وللتذكري
تقييم املنظومة الوطنية ملكافحة غسل األموال من طرف 

ومشال إفريقيا سنة جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط 
الصادر يف يناير  24.21، مت اعتماد القانون رقم .111
 تهمملالءواملغري واملتمم لقانون مكافحة غسل األموال  1122

 . مع توصيات اجملموعة املذكورة
وبعد الزيارة امليدانية اليت قام هبا لبالدنا خرباء جمموعة 

اليت تعترب إطارا للتعاون " EGMONT " "إغمونت"
الدويل بني وحدات معاجلة املعلومات املالية اليت تستجيب 

اختذت جمموعة العمل املايل  ،للمعايري الدولية
 GAFI "ACTION FINANCIERE،الكايف"

INTERNATIONAL' GROUPE D   يف
قرار يقضي بالشروع يف  1122اجتماعها املنعقد يف فرباير 

يف  البدءإال أن  ،ن الئحتها السلبيةمسطرة إخراج املغرب م
مسطرة إخراج املغرب من هذه الالئحة السلبية مت تأجيله 
بسبب موقف خرباء فريق التعاون الدويل التابع جملموعة العمل 
املايل القاضي بعدم مطابقة جترمي متويل اإلرهاب يف التشريع 

تقتضي  موعة العمل املايل اليتاملغريب للتوصية اخلاصة الثانية جمل
بتجرمي متويل الشخص اإلرهايب واملنظمات اإلرهابية بغض 

 .النظر عن ارتكاب الفعل اإلرهايب
هذا وقد كادت جمموعة العمل املايل يف اجتماعها  

أن تقرر إدراج املغرب ضمن  ،1122املنعقد يف شهر يونيو 
لوال تعهد احلكومة املغربية بإدخال  ،الالئحة األكثر سلبية

التعديل املتبقى على القانون اجلنائي يف أقرب وقت ممكن مبا 
 .يستجيب للتوصيات املذكورة 

 السيد الرئيس المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

استجابة  نإعداد مشروع هذا القانون يأيت إذإن 
 :لثالث متطلبات رئيسية

التشريع الوطين للمعايري الدولية فيما  مةءمال :أوال 
 ؛موال ومتويل اإلرهابيتعلق بتجرمي غسل األ

برنامج العمل الذي التزمت به  تنفيذاستكمال  :ثانيا 
 ؛جتاه جمموعة العمل املايل 1121احلكومة يف شهر فرباير 

معاجلة أوجه القصور اليت أثارهتا تقارير تقييم  :ثالثا
 ،املنظومة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

خاصة من طرف فريق دراسة التعاون الدويل التابع جملموعة 
العمل املايل ملنطقة الشرق  ةوكذا فريق جمموع ،العمل املايل
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انون هذا وقد جاء مشروع هذا الق ،األوسط ومشال افريقيا
 :بالتعديالت األساسية التالية

من جمموعة  122-1إعادة صياغة الفصل  :أوال
القانون اجلنائي مبا جيعل جرمية متويل اإلرهاب فعال إرهابيا ولو 
ارتكبت خارج املغرب وسواء وقع الفعل اإلرهايب أم مل يقع 
وبصرف النظر عما إذا كانت األموال قد استعملت فعال 

 .ال أو مل تستعملالرتكاب هذه األفع
فإنه يعترب متويال لإلرهاب  ،فيومبوجب هذا التعر  

 :األفعال التالية
القيام عمدا وبأي وسيلة كانت مباشرة أو غري   -

و أو تقدمي أو مجع أو تدبري أموال أبتوفري أموال  ،مباشرة
ممتلكات ولو كانت مشروعة بنية استخدامها مع العلم بأهنا 

الرتكاب فعل إرهايب أو أفعال  ،ستستخدم كليا أو جزئيا
أهنا ستستعمل بواسطة شخص إرهابية أو جرمية إرهابية أو 

 ؛اعة او عصابة أو منظمة إرهابية و بواسطة مجأإرهايب 
 ؛تقدمي مساعدة أو مشورة هبذا الغرض -
 ؛حماولة ارتكاب األفعال املذكورة  -
 

وذلك جبعلها أي نوع  ،مفهوم املمتلكاتوسيع ت :ثانيا
و العقارية أادية أو الغري املادية املنقولة ال واألمالك املمن األمو 

 .كانت دعامتها مبا فيها اإللكرتونية أو الرقمية  اأي
 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن اهلدف املتوخى من مشروع هذا القانون باإلضافة 

ل يجمال جترمي ممو  قصور التشريع الوطن يف هوجأمعاجلة إىل 
هو تفادي االنعكاسات الوخيمة اليت قد ترتب عن  ،اإلرهاب

تصنيف املغرب ضمن اللوائح األكثر سلبية يف حالة عدم 
السيما بالنسبة لالقتصاد الوطين  ،اعتماد التعديل املطلوب

الشيء الذي قد تكون له عواقب غري مقبولة  ،والقطاع املايل

قت تزداد فيه يف و  ،على صعيد املعامالت املالية اخلارجية
احلاجة إىل حتسني مناخ األعمال وتقوية القدرات التنافسية 

 .لبالدنا
خري جملموعة العمل وخالل االجتماع األ ،ولإلشارة 

مت إعطاء  ،1124فرباير  22املايل الذي انعقد بباريس يف 
مهملة أخرية للمغرب قبل يونيو املقبل إلخراجه من اللوائح 

 .األكثر سلبية
ينال هذا املشروع مصادقة اجمللس املوقر  وأمتىن أن 

علما أن يف احلقيقة املشروع ليس هو إال  ،لتفادي هذه الوضعية
هو موجود يف  تدقيق لبعض الصياغة ولبعض املفاهيم ألن ما

ي ولكن لك ،القانون اجلنائي املغريب إىل يومنا هذا نعتربه كافيا
يف دول أخرى  هبهو معمول  كون الصياغة مطابقة مع مات

وشكرا السيد الرئيس  ،فجاء هذا التعديل يف إطار هذا املشروع
 .والسادة النواب والنائبات احملرتمات

 :السيد رئيس
جلنة العدل والتشريع الكلمة اآلن للسيدة مقررة 

 .تقرير يف هذا املوضوعالحقوق اإلنسان لتقدمي و 
النائبة  تفضلي السيدة. عيحة مقنالسيدة النائبة احملرتمة فت

 .احملرتمة
 :النائبة السيدة فتيحة مقنع مقررة النص التشريعي

  ،شكرا السيد الرئيس
باسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 

  .المرسلين
  ،السيد الرئيس المحترم

  ،السادة الوزراء المحترمون
  ،السيدة الوزيرة المحترمة

  المحترمات،النائبات السيدات السادة النواب و 
يشرفين أن أعرض على اجمللس املوقر تقرير جلنة العدل 

شروع قانون رقم تها ملوالتشريع وحقوق اإلنسان حول دراس
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القانون اجلنائي  يقضي بتغيري وتتميم جمموعة  21..21
وذلك  ،املتعلق مبكافحة غسل األموال .14.1  والقانون رقم

برئاسة  1124/ايرفرب /11يف اجتماع اللجنة املنعقد بتاريخ 
 ،رئيس اللجنة وحضور السيدين الوزيرينالسيد حممد حنني 

د نزار بركة ووزير وزير الداخلية والسيد العنصر نحملسيد ا
وقد تقدم السيد الوزير الداخلية بعرض يف  ،املاليةو االقتصاد 
أن مشروع القانون قيد الدرس يندرج أبان من خالله املوضوع 

بالتزاماهتا يف الوفاء يف إطار تكريس إرادة اململكة املغربية 
الدولية ومواكبة جهودها الرامية ملطابقة املنظومة الوطنية يف 

 ،لمعايري الدوليةلفحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب جمال مكا
ية عية والتنظيموذلك من خالل اعتماد التعديالت التشري

احرتم حقوق وحريات األفراد واجلماعات  اةمراعاملالئمة مع 
 .طبقا ملا أقره الدستور اجلديد للملكة

 "GAFI "جمموعة العملأن  وأضاف السيد الوزير 
اختذت قرارا يقضي  ،1122يف اجتماعها املنعقد يف فرباير 

بالشروع يف مسطرة إخراج املغرب من الئحتها السلبية بعد أن 
 تهمنظوم تعرتيمعاجلته ألوجه القصور اليت  من مت التأكد

وأن تأجيل  ،القانونية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 ني القاضيه املسطرة كان بسبب موقف املقيمني الدوليذه

للتوصية  يل اإلرهاب يف التشريع املغريب جترمي متو مطابقة  بعدم
شخص الضي بتجرمي متويل ة جملموعة العمل املايل واليت تقالثاني

ارتكاب الفعل عن واملنظمة اإلرهابية بغض النظر  اإلرهايب
 .اإلرهايب

أشار السيد الوزير أنه مت تعليق  ،خرآوعلى مستوى  
القاضي بإدراج املغرب   "GAFI " قرار جمموعة العمل املايل

من خالل رسالة  هتعهداألكثر سلبية بفضل  ةئحضمن الال
زم السيد نزار بركة واليت يلت ،ير املالية احلايلوز صادرة عن السيد 

القانون اجلنائي يف أقرب  عن ىمبوجبها إدخال التعديل املتبق
دته أن جمموعة امربزا سي ،ه التوصيةذهليستجيب مبا وقت ممكن 

أكدت  1121العمل املايل يف اجتماعها املنعقد يف فرباير 
زمة العتماد الال على ضرورة إسراع املغرب باختاذ التدابري

على جمموعة القانون اجلنائي جلعلها مطابقة  ىالتعديل املتبق
 .للمعايري الدولية

أعلن السيد الوزير أن نص املشروع  تهويف ختام كلم 
قيد الدرس جاء بتعديل أساسي مضمونه إعادة صياغة الفصل 

 من جمموعة القانون اجلنائي مبا جيعل جرمية التمويل 1-122
وسواء وقع  ،فعال إرهابيا ولو ارتكبت خارج املغرب اإلرهاب

األموال  ا كانتذما إعوبصرف النظر  ،قعيالفعل اإلرهايب أومل 
  .ه األفعال أو مل تستعملذاستعملت فعال يف ارتكاب ه قد

  ،السيد الرئيس
  ،السادة الوزراء المحترمون

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
خالل املناقشة العامة ملشروع القانون  قيد الدرس 
تقدم السيدات والسادة النواب بالعديد من املالحظات 

مني مبادرة ثيف بداية النقاش على ت جمملهاوالتساؤالت ركز 
وخصوصا يف الظرفية  ،قانونا املشروع ذاحلكومة يف تقدمي ه

ه ذه حماربة الفساد للقضاء علىاحلالية اليت تتسم مببادرات 
قة واملتعلقة بغسل التسوية امللفات الع كذاو  ،الظاهرة اخلطرية

 .األموال ومكافحة اإلرهاب
 وقد طالب بعض السادة النواب بضرورة تزويد 

وحدة املعاجلة  لدن جزة مننأعضاء اللجنة ببعض التقارير امل
 توصيةرف احلالذي يتضمن ب  "GAFI "تقريراملالية وكذا 

يف  ملةريبها إىل املنظمات الوطنية العاقمهمة ينبغي نقلها وت
كافة املالحظني   اوكذلك الرأي العام الوطين وكذ ،ا اجملالذه
 .خل اجملتمع املديناداملهتمني بالشأن املايل العام و 

أعرب بعض السادة النواب عن  ،ومن جهة أخرى 
مشروع    هع االستعجايل الذي جاء يف خضمبالطل همتفهم

كما مت مؤاخذة احلكومة على تأخرها وعدم تقدميها   ،القانون
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نظرا  1124هلذا املشروع قبل اختتام أعمال دورة أكتوبر 
ونظرا لكونه  ،للطابع االستعجايل الذي يتسم به من جهة

سيكون له وقع فاعل على مستوى تقييم املغرب يف يونيو 
 . من جهة أخرى GAFIاملقبل من لدن جمموعة 

أشار بعض املتدخلني أن  ،وعلى مستوى آخر
الدستور املغريب احلايل يتضمن بابا كامال ينص على احلقوق 
واحلريات األساسية واليت ينبغي للمشرع املغريب أن يأخذها 
بعني االعتبار عند صياغة القوانني الوطنية احلالية حىت ال 
يتعرض املغرب مرة أخرى لالنتقادات الدولية املتعلقة بانتهاك 

 .ان وعدم احرتام احلريات العامةحقوق اإلنس
كما أشار بعض السادة النواب أنه البد من التوفيق   

بني مقتضيات الدستور اجلديد وخمتلف اإلكراهات الدولية 
وطالب البعض  ،والضغوطات اليت يعرفها املناخ املايل الدويل

منهم لتقدمي تعريف لعبارة الشخص اإلرهايب ألنه غري معرف 
ائي، كما مت التساؤل عن مدى مساس يف القانون اجلن

مقتضيات هذا املشروع القانون جبوانب اإلحسان العمومي 
 .واملتمثلة يف مجع األموال من احملسنني داخل املساجد وغريها

وقد طرح أحد السادة حترك رؤوس أموال عرب  
األنرتنيت نظرا لتعقد اإلجراءات والشروط اليت يفرضها مكتب 

ملتعاملني معهم مما يدفع البعض منهم الصرف باملغرب على ا
للجوء لبعض الطرق الغري القانونية لتحويل بعض املبالغ املالية 

 . للخارج عرب األنرتتيت
كما أشار بعض املتدخلني أن املرحلة احلالية تعترب 
حامسة يف تنزيل الدستور اجلديد والذي من أهم مقتضياته 

 ،ري لالتفاقيات الدوليةاالسرتاتيجية اليت أعطاها املشرع الدستو 
 ،خصوصا فيما يتعلق بتدرج القوانني وبعوملة القاعدة القانونية

رج يف هذا اإلطار ألنه يقضي وأن هذا املشروع قانون يند
وكذا إعادة  ،مة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدوليةءمبال

 نة القانونية وسد الثغرات القانونية املوجودةاصياغة وحتيني الرتس
 . 2211مبجموعة القانون اجلنائي الصادر منذ سنة 

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،و الوزيرة السيدة 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
 ،يف معرض اجلواب على هذه التساؤالت واملالحظات

تقدم السيد وزير االقتصاد واملالية األخ نزار بركة بالشكر لكافة 
املتدخلني على املالحظات الوجيهة اليت متت إثارهتا خالل 

وكذا على املقاربة اإلجيابية اليت  ،املناقشة العامة هلذا املشروع
ايب عرب عنها السيدات والسادة النواب من خالل تفاعلهم اإلجي

 .د الدرسمع مشروع القانون قي
وقد تقدم السيد الوزير باإلدالء يف بداية جوابه  

بالئحة أمساء بعض الدول املصنفة ضمن الالئحة السوداء 
وأن املغرب حاليا  ،GAFIحسب تقييم املنظمة املالية العاملية 

مصنف بالالئحة الرمادية القامتة وأن خروجه من هذه الالئحة 
حاليا مبجموعة القانون  املوجودةرهني بسد الثغرات القانونية 

وكذا بإصالح  ،اجلنائي املتعلقة هبذا املشروع قانون قيد الدرس
املناخ السياسي واالقتصادي الوطين، كما أن انتقال املغرب إىل 
تصنيف أفضل ستكون له آثار إجيابية لتشجيع االستثمار 

 .األجنيب باملغرب، وكذا إرساء نظام مايل مستقر ومتنامي
شار السيد الوزير أن هلذا أ ،ياقويف نفس الس 

مثل يف تسهيل عملية حتويل أموال التصنيف أثر إجيايب يت
لخارج قصد متويل بعض املشاريع املنشأة به أو قصد تسديد ل

يتابعون دراستهم  فواتري متابعة الدراسة بالنسبة للطلبة الذين
كما أنه سيقوم بتيسري عملية استرياد بعض   ،خارج أرض الوطن

خصوصا وأن الفاتورة  ،د األساسية كاملواد الطاقية مثالاملوا
الطاقية أصبحت ثقيلة جدا وجتاوزت حسب جواب السيد 

كما أكد سيادته أن هذا التصنيف   ،درهممليار  211الوزير 
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من شأنه تنحية كل الصعوبات اليت تعرتض املغاربة املقيمني 
 .باخلارج عند حتويلهم للعملة الصعبة إىل أرض الوطن

أضاف السيد الوزير أن التصنيف  ،ومن جهة أخرى 
ابيا يف اجلديد الذي يسعى املغرب إىل االندماج فيه سيكون إجي

الدار البيضاء املزمع أن يكون مركزا ماليا ب إحداث املركز املايل
جهويا على الصعيد اإلفريقي وعلى الصعيد العريب للبورصة 

 .اجلهوية
املناقشة العامة وخبصوص التساؤل الذي طرح خالل  

قانون قبل اختتام احلكومة يف تقدمي هذا املشروع  واملتعلق بتأخر
أشغال الدورة اخلريفية للمجلس، أشار السيد الوزير أن املنتظم 
الدويل يف إطار دعمه للمغرب أمده مبهلة إضافية إلدخال هذه 
التعديالت على جمموعة القانون اجلنائي واليت كان يزمع إدخاهلا 

اعتبارا للتحول السياسي الذي عرفه املغرب  1121سنة منذ 
وكذا التغيري الذي  ،واملتعلق باعتماد دستور جديد للمملكة

مضيفا سيادته أن هذا التأخري راجع إىل  ،عرفته احلكومة
ملعرفة ما  GAFIاملفاوضات اليت كان خيوضها املغرب مع 

 خصوصا وأنه تعرض لضغوطات كبرية من ،ينبغي القيام به
طرفها من أجل إدخال التعديالت على جمموعة القانون اجلنائي 
والكفيلة بإرساء الدعائم القانونية اليت حتول دون متويل اإلرهاب 

مضيفا أنه إبان هذه املفاوضات كان املغرب  ،وغسل األموال
قانون اجلنائي حياول التوفيق بني الضغوطات األجنبية بتعديل ال

من خالل االتفاقيات الدولية  ملغربا وبني ما صادق عليه
متابعا أن هذا النص يندرج يف إطار  ،الرامية إىل حقوق اإلنسان

واملتعلق بكون  24.4جملس األمن رقم قرار تطبيق مقتضيات 
اتفاقية األمم املتحدة حول متويل اإلرهاب تراعي املبادئ 

وخصوصا املادة  ،املتعارف عليها عامليا يف جمال حقوق اإلنسان
 .ن هذه االتفاقيةم 12

 ،وعلى مستوى آخر ويف إطار معاجلة املعطيات املالية 
مت إحداث وحدة مالية تقوم بتتبع وفحص كل العمليات املالية 

وأضاف أهنا تلقت برسم سنة  ،املشبوهة واملشكوك يف أمرها
يتعلق بالتمويالت اليت تشوهبا  اتصرحي مائة ومخسون، 1121

بحث فيها واختاذ اإلجراءات بعض الشبهات والشكوك ومت ال
 . الالزمة يف هذا اجملال

وجتدر اإلشارة أنه خالل تدخل السيد وزير الداخلية 
للتعقيب على مداخالت السيدات والسادة النواب خالل 

م وتتطابق ءأن مجيع القوانني املغربية تتال أفاد ،املناقشة العامة
منصوص  ما هولزم باحرتامها كنمعظم املواثيق الدولية واليت  مع

لمملكة باعتباره التزام وطين إزاء لعليه يف الدستور اجلديد 
ي ختوف أتابعا أن مشروع القانون ال يطرح املنتظم الدويل، م

وإمنا  ،وال حيمل أي بعد سليب ولن خيضع ألي تأويل أجنيب
سيطبق أمام احملاكم املغربية وحسب مقتضيات منظومة العدالة 

مستطردا أنه ال يتضمن مقتضيات جديدة ختالف  ،املغربية
وإن ما  ،النص احلايل املنصوص عليه يف جمموعة القانون اجلنائي

جاء ببعض التدقيقات كاعتبار األموال السائلة مثال تدخل يف 
 .إطار املمتلكات إىل جانب العقارات والبنايات وغريها

أن الفرق النيابية مل تتقدم بأية  ،وجتدر اإلشارة 
يف حني تقدمت احلكومة  ،قانونالتعديالت على مشروع 

من املادة األوىل على  1-122صياغة الفصل  سبتعديل مي
وقع الفعل "مضمونه حذف مجلة سواء  ،شكل تدقيق جزئي

وربطها  "رتكاب هذه األفعالال"ومجلة  ،"مل يقع اإلرهايب أو
مباشرة بارتكاب الفعل اإلرهايب وذلك حىت يتبني بوضوح أن 
جترمي الشخص اإلرهايب واملنظمة اإلرهابية غري مرتبط بالفعل 

 .اإلرهايب
على  وعند عرض املادة األوىل كما عدلتها اللجنة 

 .اإلجماع :التصويت كانت النتيجة التصويت
 باإلجماع :املادة الثانية كما وردت باملشروع  وعلى
 .وشكرا لكم . باإلجماع املشروع برمتهوعلى 
  :السيد الرئيس
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 ،منر اآلن إىل املناقشة ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة
أريد مقنع، و أريد فقط أن أشكر السيدة املقررة السيدة فتحة 

ذلك يف ندوة  ىتفق علنالتقارير جيب كما أذكر بأن تقدمي أن 
على تقدمي مضامني التقرير وليس أن يقتصر على  ،الرؤساء

وبكل تفاصيله  بكل جزئيتهامال قراءات وتالوة التقرير ك
 .لنقتصد من الوقت

الكلمة ، نفتح باب املناقشةو إذن منر إىل املناقشة  
فرق السيد حممد بن عبد الصادق باسم للسيد النائب احملرتم 

نقطة نظام السيد  .تفضلوا السيد النائب احملرتم ،األغلبية
 .واتفضل ؟الرئيس

نقطة ) السيد عبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية
 (:نظام

  ،شكرا السيد الرئيس
األخ  ،نا كان وقع شي تأخر يف القطارغري بالنسبة ل

عاد جاي يف الطريق إذا كان باإلمكان متروا للمعارضة على 
 .شكرا  ،أساس يلتحق

 :السيد الرئيس
د الرئيس عبد اللطيف وهيب باسم السي ،إذن الكلمة للمعارضة

  .فرق املعارضة
 فريق األصالة والمعاصرة السيد عبد اللطيف وهبي رئيس

 .باسم فرق المعارضة
باسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 

  .المرسلين
  ،السالم عليكم
 ،السيد الرئيس
 ،السيدة الوزيرة
 ،السادة الوزراء

  ،السادة رؤساء الفرق
  ،السيدات النائبات ،السادة النواب

دورة استثنائية هل قدرنا أن يصبح االستثناء هو 
دورة استثنائية وحكومة دون قانون  ،األصل يف عملنا السياسي

مبعىن أهنا تشتغل بشكل استثنائي خارج  ،تنظيمي حيدد سريها
 ،ة حقوقها الدستوريةسها من ممار ؤ ومعارضة يتم استثنا ،القانون

مهامها بلغة ومؤسسة تشريعية تستثىن لفائدة حكومة متارس 
هالمية، تستثين البشر حلساب احليوانات الزاحفة وأخرى 

املشرتك  ناطموحتلغي  ،حكومة تشتغل بكل االستثناءات
للحفاظ على حالة االستثناء اليت ميثلها املغرب مقارنة بباقي 

بأي حق حتتكر احلكومة سلطة إعالن دورة  ،بلدان املنطقة
 هبأي حق يستثىن اجلهاز التشريعي من ممارسة حق ،استثنائية

بأي حق تعامل احلكومة الربملان وكأنه قاصر  ،الدستوري
الدستور يف ما  له احلكومة ختتز ذوكأن ه ؟سياسيا ودستوريا

وبعد ذلك يسمحون  ،خرييب اآلمينحها من سلطات مع تغ
وحينما يريدون  ،ألنفسهم باحلديث عن التوازن بني السلط

من حمتواه وهو  ملعارضة يلوحون بشعار بعد إفراغهز ااستفزا
وحىت  ،الستثناءا ةاركية اليت ألغوها حىت يف حالالدميقراطية التش

فلقد تومهنا أن احلكومة سرتكز  مبنطق دورة استثنائية ناإذا قبل
طالقة للدفعة األوىل من ه الدورة على إعطاء االنذأشغال ه

ا االنشغال ذأن ه كن يبدوول ،تفعيل الدستورمشاريع قوانني 
  .ر اهتمامهاخآهو 

  ،السيد الرئيس
  ،أيها السادة ،السيداتأيتها 

يتجاوز احلسم كيف سنناقش بضع نصوص قانونية ال 
على إحاطتها  رراصع اإلمفيها عند التصويت دقائق معدودات 

إىل مسؤولية  هيرجع سبب تأخري  نها مام ،االستعجال ةحبال
رة عادية دو  ،لفراغا ملء ال يتجاوز حدما ومنها  ،احلكومة

جدول أعمال جلسات الربملان ملء  عجزت فيها احلكومة عن 
من مبادرة  اهنإيت اليوم لتعلن عن دورة قيل لنا وتأجلنه، 

على الراوي أنه برجمت بطلب من العهدة و مث قيل لنا  ،احلكومة
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من الدستور ال ينص  11الفصل  وكأنه املؤسسة ذرئيس ه
على حق عقد دورة استثنائية فقط بطلب من ثلثي أعضاء 

بإمكان احلكومة أن تكتفي بثلث  كان  بل ،جملس النواب
ولكن  ،استثنائيةبرملانيها من األغلبية للدعوة إىل عقد للدورة 

احلكومة من ضعف  هى ما تعانيالوقائع تثبت مرة أخر  هي ها
هكذا نلتقي معا لنصوت ولناقش  ،جامواالنس تماسكيف ال

أي  لالدورة العادية على نصوص ال حتم افتتاحقبل أسبوع من 
أطول  زمينونصوص أخرى حتتاج إىل امتداد  ،يلاستعجاطابع 

مثل ثورة مصر؟ ه الدورة ذقد هع ، هلقد يتجاوز دورة بكاملها
ا ن ثورة قامت هبع ،كما قال أحدهم  إهليأي أهنا صنع 

العملية هي جمرد خطأ يف طبيعة  ، أم أرض الكنانةاجلماهري يف
 .ه احلكومةذالسياسية اليت متارسها ه

كونه يظل   عنالنظر  بصرف االستثناءا ذإن ه 
ال ميكن  ،مستحقا إلعطاء دفعة أقوى للشراكة املغربية الفرنسية

للحكومة  ةهياو  اتأعمال حتت مربر  جدول ربجمةلوظف يأن 
يف مواجهة  يضعنا كمؤسسة تشريعية مما   امسؤوليتنوعدم حتمل 

 النوعي اإلجناز الدستوري ممكونات سياسية أماكمجيعا   فسناأن
واستشارة واسعة  وطينحققه املغاربة مجيعا بفضل حوار الذي 

 عمقهه اجلميع والذي يعترب الربملان د باشأشعيب  واستفتاء
 فضاءالدميقراطي لكونه اإلطار التعاقدي الذي يشكل 

املبين على التعددية وضمان ممارسة  ،السياسي املنتج تالفاالخ
ه املؤسسة ذولكن ه ،واملساءلة واملراقبة واحملاسبة لتشريعيا

قرار برجمة  اختاذيف حقها  من ،ستثىن مع األسفتالتشريعية 
 .دورة استثنائية

إننا   ،رغم كل ذلك ،ورغم كل ذلك السيد الرئيس 
يف  -لدمناركلنرجعوا  حىت –منا الدستورية اكمعارضة قياما مبه

املعروض علينا  .14.1إبداء رأينا يف مشروع القانون رقم 
واملتعلق مبكافحة غسل األموال والذي حتول إىل موضوع 

يقبل التعجيل يف منظور احلكومة  أو لنقل مل يعد ،استعجايل

ه احلكومة ذولكن أن ه ،ليس ذلك ألنه يعرقل مهامها القانونية
لى اجمللس املوقر حالته عإسلوكها املرتبك تأخرت طويال يف ب

وضعف يف   ةبريوقراطيكون سوى أن ت ألسباب ال تعدو
عة بالدنا مهددة وذلك من خالل خطر مسمما جعل  ،التنظيم

ال تقبل  ، وألن مصلحة بالدناإدراجها ضمن الالئحة السوداء
فإننا نغض الطرف بناءة مبمارسة معارضة  نؤمنوألننا  ،التأجيل

ا القانون إىل ذكومية لنساهم مجيعا يف إخراج هاحلرولة اهليف 
سمعة بالدنا علما أننا ال نفشي لوذلك حتصينا  ،حيز الوجود

حكومتنا ندرجها يف الالئحة السوداء  لنا إن سلوكسرا إذا ق
إن  ،للحكومات اليت ال حترتم املكانة الدستورية للمجلس النيايب

اربة اإلرهاب ومتويله الذي ب يف اجلهود الدولية حملمشاركة املغر 
الت مالية يغري مشروعة عرب حتو من مصادر متويالته  دميست

قولوا  -وظف تقنيات إلكرتونية حديثة تمعقدة ومشبوهة 
لزجر جيعل من هذا القانون الوسيلة التشريعية املثلى  -ذلك

يف  غربيصبح امللو  ،خمتلف اجلرائم املرتبطة بتمويل اإلرهاب
دول احلق والقانون اليت تسعى إىل احلفاظ على السلم  مصاف

ا التوجه اإلجيايب يف ذهلنعلن دعمنا   ، بل إنناواألمن الدوليني
بناءة حىت  هيأن معارضتنا هي دوما مرة أخرى  ، لنؤكدالتشريع

جاعلة قضايا  ،حكوميويقظة يف مراقبة كل سلوك  ،يف نقدها
على  معربين عن إحلاحنا ،السياسيةالفات وطنية منزهة عن اخل

ه الروح وليس بتعامل ذنفس هبضرورة التعامل مع املعارضة 
فقط من أجل إرساء عمل  كله  ذلك ،اءاالستثنمبين على 

الدميقراطي خدمة قضايا وطننا ويف خدمة خيارها  يفتشريعي 
وشكرا  ،ي يعد مكسبا جلميع املغاربةذالذي ال رجعة فيه وال

 .األغلبيةار قط ونتمىن أن يصل
  السيد الرئيس

، السيد لفرق األغلبيةالكلمة اآلن  ،شكرا السيد النائب احملرتم
  .الرئيس
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سم اعبد اهلل بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية ب السيد
 .األغلبية 

  .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ،السيد الرئيس
 ،السادة الوزراء

  ،والسيدة الوزيرة
  ،النوابالسيدات والسادة 

يف  حىت حننالعطب التقين ألنه  ذامعذرة على ه
وطبعا نشكر اإلخوان يف  ،نجالقاعة مل نتوصل بتقارير الل

اح حىت ا اللقاء ليتزامن مع االفتتذجملس الذين برجموا همكتب  
  .أسبوع واحدال يأيت السادة النواب مرتني يف 

  ،السيد الرئيس
ما يتعلق بالدورة االستثنائية ألن  ،سأثري ثالث نقط

تقدمي دوة الرؤساء وأثري املوضوع ومت ن ناالبارحة كانت عند
لكن مادام أن الرأي العام من خالل  ،التوضيحات الالزمة

بعض اجلرائد وكذلك بعض التدخالت قد أثارت املوضوع من 
 :أود تقدمي التوضيحات التالية ،أحادية ناوجهة نظر يف نظر 

مبرسومها حول الدورة االستثنائية أعطت  احلكومة 
خمرجا جمللس النواب لعقد الدورة االستثنائية املتعلقة أساسا 

النقاش كان  ،أبريل 1يوم هوالند  والسيد فرانسإىل ا لالستماع
ح يف ندوة الرؤساء سابقا على أن نعقد دورة عندنا صحي

مارس تكون يف هناية يوما على أساس أهنا  .2من  استثنائية
لكن النقاش  ،أبريل 21 تد إىل بداية هاته الدورة أي يومومت

اليوم حنن أمام طلب صحيح  ،توقف عند هناية الدورة السابقة
لكن هو طلب أتى من جملس  ،غري رمسي وغري مكتوبهو 

ا الثلث ذألن ه ،النواب للحكومة لكي تقدم حال لعقد الدورة
األغلبية تتقدم بدورة  ملاذا ،إذا كان من األغلبية ستطرح أسئلة

 يرندعالش ع ،حىت مقرتح قانون جاهز احنا معندن ؟استثنائية
د الثلث من اه عالش غنديرو ،دورة استثنائية لكي نستمع

يكون فيه واحد النوع  هدا غادي   ؟املعارضة من األغلبية ليس
 ،كاملني عالقتنا هبا  كنعرفولي  لوادولة صديقة من املوقف جتاه 

باش تكون دورة استثنائية بطلب من احلكومة   ىرتأالذلك من 
ولذلك اليوم  ،ا املوضوع إمجاعذكان هدفه أن يكون حول ه

وم على احلكومة وبأن احلكومة تفرض رأيها وبأن لالبأن نلقي 
جدول  تحدد لهللي كتدخل يعين يف الربملان الاحلكومة هي 

هذا  ،حول قوانني معينةمال معني وهي كتفرض الرأي ديالو أع
 ،السادة النواب ،بغيتوا ذاوإ ،يبحث ومن أراد أن .غري صحيح

حنن يف العدالة  ،نديروا جلنة تقصي احلقائق يف املوضوع
ولكن ال ميكن أن  ،ن منشي يف هذا األمر، مستعدون أوالتنمية

 .نتهم احلكومة
الفصل  ،فيما يتعلق جبدول أعمال الدورة اإلستثنائية 

إما ا ي ،إما جملس النوابا ي ،احلكومةإما ا كيقول ي  ،واضح 11
ال يتكلم عن  ،وحىت يف الدورة اإلستثنائية .جملس املستشارين

يتكلم على أن الدورة  ،اإلستعجال وال يتكلم عن األوليات
كان ممكن جيينا جدول   .عمالأاإلستثنائية تفتح جبدول 

املرسوم ال يتكلم عن مشاريع  .عمال فيه مشروع قانون واحداأل
فهي غري جاهزة  ،ألنه إذا كانت عندنا جاهزة ،وانني اجلاهزةالق

 ،وإذا كانت جاهزة يف جملس املستشارين .يف جملس املستشارين
مشاريع قوانني  .املرسوم يتكلم على  .فهي غري جاهزة عندنا

ني شبه مشاريع قوان 4عندنا حنن  ،صحيح .اللي هي معروفة
 . أيدينا اليومنني اللذين بنيجاهزة ومنها مشروعني قانو 

ريق العادلة  حنا يف ،ن نوضح بأنأنريد  ،ولذلك 
ليس عندنا اعرتاض على عقد  ،كجزء من األغلبية  ،والتنمية

وال ننظر فيه على  ،عمالألجدول ا اذهذه الدورة اإلستثنائية هب
فإذا كان . أساس أنه جيب أن يتضمن شي حاجة مستعجلة

، وحنا تنعرفوا أسبوع فال ميكن أن يتم خالل ،ستعجالمن ا
كون الدورة واألسبوع القادم غادي تتحوا اليوم غنفتنه بأ

انتهاء بوسيختم جدول أعمال هذه الدورة اإلستثنائية  ،العادية
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هنا اللي خاصنا  ،نه حىت واحداللي كنقدروا بأ. جدول أعماهلا
ا غيفرض علينا طريقة حىت واحد م ،حنققوا اإلستقاللية ديالنا

إطار كامليثاق ان قانون سواء ك ،ال مشاريع القواننيناقشة ديامل
ي املتعلق باجمللس اإلقتصادي قانون التنظيمالأو مشروع 

 ،جتماعي والبيئي أو املشاريع القوانني الثالث األخرىواال
هاديك حنا اللي كنتحكموا ورؤساء اللجان واملكتب هو اللي  

 .كيربمج وهو اللي كيحدد
تعلق بتعديل القانون املن فيما يتعلق مبشروع قانو  

خذ على احلكومة ؤاحنا أوال ن ،اجلنائي ديال غسل األموال
هذا املوضوع بدأ النقاش فيه مع  ع،تأخرها يف هذا املوضو 

كان خاصوا يتاخذ هاد القرار   1121يف  ،احلكومات السابقة
وكان  ،1121كانت منذ  GAFIمالحظات  .ومل يتخذ

وقد قدمت  ،لك احلنيجيب أن حيسم هذا املوضوع منذ ذ
تعديالت على القانون اجلنائي ومل تشمل هاته اجلوانب اللي 

 .حنا اليوم كناقشوها
 ،صحيح كان عندها مالحظات GAFI ،ثانيا 

صحيح اختذت القرار بأن املغرب اليوم يف واحد اخلانة اللي هي 
منا تختاحنا و  ،صحيح ،فرباير .2وهذا القرار اختذ يف  .رمادية

كنا نأمل أن   ،ديالنا ميكن يف األسبوع الثاين من فربايرالدورة 
يعين  ،كتوبرالدورة ديال أا يف هناية هب احلكومة كانت جتي
 ،ننا امام واحد الوضعية، أأما اآلن .هاد بيفرباير كان ممكن جت
وجينا يعين وفق  ،وعندنا التصنيف GAFIعندنا قرار ديال 
ذا التعديل ه .وفق واحد التعديل ،عمالأواحد جدول 

صحيح أن هناك عدد من الدول اليت هي يف موقعنا  ،باملناسبة
يعين يف غصون  اتركي .الناحبماشي لكن تركيا ، ومنها تركيا

الديون  ،اخلارجي قرتاضعة أسابيع أو أشهر ستنهي مع االبض
وعندنا  .صحيح ،مشكل دناحنا عناولكن  ،دياهلا ستصفيها

من نه ال يف التمويالت اليت تأتينا من اجلالية ديالنا أو ألمشكل 
ولكن  ،يكون عندنا إشكال صحيحغاملنظمات أو من غريها 

اإلشكال جيب أن يتم التعامل معه يف نوع من التوازن ما  ذاه
 ،بني حماربة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات العامة

مي أموالنا وحنمي اليوم صحيح نريد أن حنمي استثماراتنا وحن
ولكن يف نفس الوقت جيب أن ال نغفل بأن هذا  ،يعين ما لنا

 ،األساسية قوق احلديال احلريات و  ثاينباب  هالدستور جاء في
كيحميهم من كل انتهاك   ،يحمي املواطنني عموماك ليلاو 
ولكن  ،اليوم سنصادق صحيح باإلمجاع ،وقهقحلو  ديالو ةلحريل

ى كل اخلروقات اليت صاحبت األحداث ال تعود مرة أخر أملنا أ
اجلاللة يف إحدى صاحب  ،ماي 21اإلرهابية ديال 

اليوم  ،ن هناك حماكمة عادلةالتصرحيات ديالو قال بأنه مل تك
 ه احلكومة مبغيناش نسمعوذيف ظل ه ،يف ظل الدستور اجلديد

 غادي نتكلمو اليوم ألن ،مرة أخرى خروقات من هداك النوع
يف  لي جاتالوالتعديالت كلها  ،صحيح األموالعلى غسيل 

 ،صدرت ةمن أي جهو  هاته املواد من أي مكان صدرت
صحيح حق لنا أن  ،وليس هناك تعريف للشخص اإلرهايب

، احلكوم ذهعندنا الثقة ديالنا يف ه ،اجلوانب خنشى من هاته
نقول بأنه جيب أن يطبق القانون صحيح  حنذرلكن مع ذلك و 

القانون  ذاب كما وضح السيد الوزير بأنه هغر سيطبق يف امل
طبق يف املغرب  هولكن القانون اجلنائي را ،سيطبق يف املغرب

 .ماي 21نتهاكات اليت صاحبت اال وحنا كنعرفو
القانون  ذاسنصوت باإلمجاع على ه ،أختم ألقول

ال نعود لكل السلبيات ولكل اخلروقات اليت أأمل وكلنا 
ر األحداث اإلرهابية ت على إثصاحبت احملاكمات اليت جاء

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل وتعاىل وبركاته ،ماي 21ديال 
 :السيد الرئيس

 ىمسحتم حضرة السيدات والسادة حيث جر  اإذ
الرئاسة يف  وذكرمت دور ،النقاش على مسألة الدورة االستثنائية

بعض  نقدمأريد إذا مسحتم كذلك أن  ،ا األمرذه
  .التوضيحات



 

 

 - 2102/ أبريل /  2الدورة االستثنائية    –مداوالت مجلس النواب 
 

11 

فتح الدورة لالستماع  ضوروة مامكنا كمجلس أأوال  
لكة املغربية السيد ضيف املمإىل خطاب بعد غد إن شاء اهلل 

ا الوضع ذه مامفأ ،ند رئيس اجلمهورية الفرنسيةفرانسوا هوال
مع احلكومة  لإطار االتصايف  تأيناار الفصول الدستورية  أمامو 

 هذه ينعقد يفسوم للسماح للربملان أن على أن تفتح الدورة مبر 
أىن تدرجها ه النصوص اليت ارتأت ذأدرجت احلكومة هو  ،الفرتة
اثنني من بصدد معاجلة  اآلن وحنن ،ه الدورة االستثنائيةذيف ه

 .ه النصوصذه
 الذيالفصل األول من الدستور بوأريد هنا أن أذكر 

السلطة احلكومية والسلطة  بنيفصل السلط يتكلم على 
السلطة  السلط ما بني زنويتكلم كذلك على توا ،ةالتشريعي

ويتكلم كذلك على تعاون  ،احلكومية والسلطة التشريعية
الذي كانت حتتاج  يكون الربملان أما أي صعوبةفلن  ،السلط

حنن كنا أمام ، ...إىل خمرج ما من طرف احلكومة أو إىل حل 
 إطارويف  ،د له الطرق العاديةجنحدث  مالدستور أما تنفيذ

أن  عملنا على تنفيذ الدستور للسماح للربملانتعاون السلط 
 .تفضل. ينعقد وفقا ملقتضيات الدستور

السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاللي للوحدة 
 (:نقطة نظام)والتعادلية 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شكرا السيد الرئيس،

 السيدات والسادة،
كنا يف حاجة إىل أن ما  على كل السيد الرئيس 

نستمع ملثل هذه املرافعات من هنا وهناك ألن ليس ألول مرة 
أن اجمللس يعقد دورة استثنائية والدستور واضح يف هذه املسألة 

فلذلك أعتقد  ،والصالحيات خمولة للسلطة التنفيذية والتشريعية
عن مباشرة بعد إفراغنا من الدورة العادية  ناحتدثبأنه كنا 
أوال الغاية منها هو  ،دثنا عن فتح دورة استثنائيةالسابقة حت

إعطاء واحد الدينامية جديد للربملان بطبيعة احلال وخاصة يف 

امنة مع الدستور مير هبا الدستور املتز اخلاصة اللي هذه الظرفية 
على كل  ،دستور اجلديد واملخطط التشريعياجلديد وتنزيل 
اهي بكل صراحة هو أنه أثار انتب ولكن الذي  ،ننتظر ما ننتظره

 ،الصميم هناك مرافعتني يعين أنا شخصيا أقول رمبا ماشي يف
السلطة التنفيذية  ،ألن الدستور ينص على تعاون السلطتني

والتشريعية فال ضرر يف ذلك هو أن تكون احلكومة أو الربملان 
 ،حنن نريد أن نشتغل واآلن سنشتغل ،دعت إىل دورة استثنائية

ة بطبيعة احلال يف حاجة إىل التصفية وأن هناك نصوص جاهز 
 ،اجمللس أخذ من الوقت الكايف أكثر من شهر بطبيعة احلال

وإضافة إىل أنه سيحل على بالدنا كما قلتم السيد الرئيس 
إذن  ،ضيف صاحب اجلاللة وضيف املغرب ،ضيف كبري

موضوعية جدا تستدعي  أعتقد أنه هناك ظروف فالدورة ال بد 
رة قبل أيام ليس فقط نائية وكنا ننتظر هذه الدو إىل دورة استث

 .اليوم، شكرا
 :السيد الرئيس 

 نقطة نظام ؟...إذن منر اآلن إىل  شكرا السيد الرئيس،
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 

 (:نقطة نظام)والمعاصرة
السيد  أوال...عندي واحد التعقيب بسيط إذا مسحتم

الرئيس أنتم هنا رئيس اجللسة ولستم رئيس جملس النواب لكم 
احلق يف التعليق مباشرة بعد التصويت ليس قبل التصويت من 

كان خلال قانونيا أن تربروا ما وقع يف جلسة   ،الناحية القانونية
 .الرؤساء

 ،ال غيكون طرفوإاملسألة الثانية األخرى إذا مسحتم  
خليين نكمل .....رى اللي بغيت أوال املسألة الثانية األخ

  ...السيد الرئيس وعقب عليا
 : السيد الرئيس 
 ..أنا اللي كنعطيك الكلمة السيد الرئيس، 
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عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 :والمعاصرة

 ....عطيتيها يل وما زال ما كملتك ارا 
 : السيد الرئيس

ذكرتيين، إذن أجيبك  هكنطلب منك باش جناوبك ألن  ،ال
 .السيد الرئيس

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 :والمعاصرة

 
  ...إيوا خليين نكمل وجاوبين

 :السيد الرئيس 
 ...نرتأس اجللسةأنا اللي ك ال

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 والمعاصرة

 غادي توظف موقف ؟
 : السيد الرئيس 

ياك  ،ياك قليت يل رئيس اجللسة ،أنا اللي كنرتأس اجللسة...ال
 ة ؟ لأنا رئيس اجلس

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 والمعاصرة

 إيه، ولكن نكمل الكالم ديايل 
 : السيد الرئيس 

  ...عندي احلق نوقفك ،عندي احلقال 
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 

 والمعاصرة
، هو معندكش احلق، ولكن إيال بغييت التاخذها خذها خذال 

  .ما عندي إشكال
 :السيد الرئيس 

ذكر دور  ،عندي احلق، إذن ذكر أثناء النقاش ،ال عندي احلق
  .رئيس اجمللس

عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 
 :والمعاصرة

 .قلنا غري من بعد التصويت ،ما قلناش ما تعقبش
 : السيد الرئيس 

 ...تنويرا مازال ما بدينا التصويت،
عبد اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  النائب السيد 

 :والمعاصرة
 ...ما عندكش احلق ،ياك قلنا لك من بعد

 : السيد الرئيس 
 ...عندي احلق، عندي احلق

اللطيف وهبي رئيس فريق األصالة  عبد النائب السيد 
 والمعاصرة
عطيتيه لنفسك ما عندنا مشكل، لكن يف القانون اإيوا صايف 

املسألة الثانية  ،ما عندكش، إيال مسحيت السيد الرئيس نكمل
آش تيقول  11األخرى حنن مل يطلب منا ال الثلث راه الفصل 

 ،طريإذن هذا هو اللي خ ،إيال مسحتو ،هذا هو اللي خطري هرا
هذا  ...الثلث وكيعطي كيعطي احلق يف  11الفصل  أن

كن نديرو فيه املشاريع ونديرو فيه ومي ،موضوع تيهمنا احنا
ما تطلبش  ،ما تطرحش معنا ما تطلبش منا ،اقرتاحات القوانني

نتاع مة تدير لك وتقول لك قانون هذاك رئاسة احلكو  يجترأينا 
 .فاجللسة بالتايلاقشو وغادي تن ،قتصادياالجتماعي و االالبيئة 

اين واحد النوع ديال أنه نعتقد بأنه ك ،امسحوا يل
إيوا نديروها ونديروها خاصة  ،ستثنائية ديروهاخصتنا دورة ا

 ...بالضيف ديالنا لكن ما نديروهاش هكا واه 
 :السيد الرئيس 

 شكرا السيد الرئيس،
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استعملنا اإلمكانية  ،أظن حضرات السيدات والسادة
نقط نظام لنديل ببعض التوضيحات فهاذ املوضوع الذي  ديال

سائل ملن كان يريد أن أظن بأنه الر ،استأثر باهتمام الرأي العام 
 ا اهلل ي...منر اآلن إىل جدول األعمال  ،بلغت يبلغها راه

 .أسيدي تفضل
رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي النائب السيد 

 (:نقطة نظام)
أعتقد اليوم أسسنا لقاعدة جديدة يف  السيد الرئيس،

 ديالتقعملنا النيايب وهو حق مجيع النائبات والنواب يف عدم 
السيدات والسادة النواب و أنا اليوم حاضر  ،جبدول األعمال

حاضرين باش ناقشو مشروع قانون املتعلق مبكافحة غسل 
وبالتايل مستقبال وإذا ، موال وليس بالدورة االستثنائيةاأل

نائبة أو أي  يةنا هذه القاعدة ال ضرر من أن يتناول أاعتمد
  .شكرا ،كل املواضيع اليت يشاءأثناء تدخله  نائب 

 :السيد الرئيس
 .  السيد الرئيستفضل 

نقطة )محمد مبديع رئيس الفريق الحركيالنائب السيد 
 (:نظام

كاين ،غىن على هاد النقاش حنا يف السيد الرئيس،
فيها هاد املواضيع، كاين مكتب  ناقشنيمكن تمؤسسات اللي 

ثلني فيه مجيع الفرق رس، ومكتب اجمللس ممادي تللااجمللس 
حنا اليوم عندنا  ،ا القرار وحسم فهاد املوضوعذالنيابية وخ

جدول األعمال واضح، التصويت على القوانني املربجمة، 
. الدورة االستثنائية ماشي املوقع ديالو باش ناقشوه هناموضوع 

 .السيد الرئيس شكرا
 :السيد الرئيس
 .  .، تفضلواالسيد الرئيس

رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع النائب السيد 
 (:نقطة نظام)الوطني لألحرار

اجلميع يعلم أن هذه الدورة  شكرا السيد الرئيس،
االستثنائية مت عقدها الستقبال ضيف املغرب بشكل غري 

تنا ونرفعوا مستوى اعلى بعضي مباشر باش ما نبقاوش نتزايدو
 .النقاش

حظات تقدمت كانت مال  يالإ ،ثانيا السيد الرئيس
من باب أننا نرفعوا من املستوى كذلك والثقل ديال الوزن ديال 

ميع أن تكون هاد الدورة االستثنائية كانت رغبة لدى اجل
قوانني اللي ميكن هلا تعطي واحد الزخم جمموعة من مشاريع 

الشيء الذي مل حيصل  ،لدورة االستثنائيةهلاد اواحد الدفعة 
هذا إذا كان هاد التنبيه هلاد األمر هذا ال أعتقد أنه كاين شي 
مشكل، البارح مت النقاش يف ندوة الرؤساء وحسمنا هاد 

ولكن أن يتدخل السيد الرئيس شخصيا ونرجعوا هاد  ،النقاش
ة االجتماع ديال الدورة على أساس أنه اجتماع ديال جلن

وكنبداو كنجاوبو هكذا السيد الرئيس، بغيتكم تبقاو الفوق بال 
خل ندوة الرؤساء وكنا غادي ما جتاوبو البارح كان اجلواب دا

 .شكرا. هاد النقاش وما غاديش نزيدو فهاد الشي حنسمو
 :السيد الرئيس

 انو  و السي الشاوي بلعسال ومن بعد السي بو تفضل 
س الفريق رئي النائب السيد الشاوي بلعسال

 :(نقطة نظام)الدستوري
أظن السيد الرئيس أننا األمس  شكرا السيد الرئيس،
كفاية ما حنن بصدده اليوم وإال بندوة الرؤساء ناقشنا مبا فيه ال

 ،فندوة الرؤساء وجنيو هلنا وناقشو مرة أخرى كنا نناقشو  يالإ
السيد الرئيس أنا البارح ذكرت بأن النقاش مازال  معقلت اليوإ

 قالواولكن كلشي سكت و  ،ما ساالش وخصنا ناخدو فيه قرار
حنا كنتفاجئوا مرة أخرى بعقد هاد إذن . ينا القرارذراح حنا خ

الدورة االستثنائية ألهنا ما جابت حىت شي قوانني اللي هي 
دورة العادية وكذلك حنا على قرب هاد ال ،تستحق مجع الربملان

وكذلك إذا كانت الزيارة ديال رئيس اجلمهورية الفرنسية  ،ديالنا
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ولكن  ،هي اليت دعت إىل هذه الدورة االستثنائية فمرحبا هبا
 .وشكرا ،خصنا نسميو األمور مبسمياهتا السيد الرئيس

رئيس فريق العدالة  انوو النائب السيد عبد اهلل بو 
 :(نقطة نظام)والتنمية

ا كنظن بأنه كانت هاد نقاط أن شكرا السيد الرئيس،
أوال السيد الرئيس حنن معكم  ا،متأخر  ءالوقت دياهلا جاو نظام 

الفصل و  عاون اللي خصو يكون بني املؤسساتفيما يتعلق بالت
صحيح كاين فصل السلط وكاين . من الدستور واضح 2

ان طبيعي ك فهاد التعاون حنا الرد ديالنا. فنفس املادة وتعاوهنا
 وا،فكان ضروري نرد ،نه كان اهتام مباشر وجتبدنا كأغلبيةأل

ن حنن معه السيد و التعا ،مشيناش نديرو الثلثحنا عالش ما 
املؤسسات  بني تشوف فيه التعاونيةأي إجراء آخر كو الرئيس 
وقع واحد اخلطأ يف تقديري ثانيا ميكن السيد الرئيس  ،سندعمه

ألنه منني فتحنا اجللسة فتح الدورة  ،أنا جيت معطل أعتذر
فلي  ،كاين االفتتاح وكاين عندنا اجللسة التشريعية  ،االستثنائية

اإلخوان أنا كنتفهم نقطة نظام ديال السيد  ذووقع دابا كنآخ
ولكن راه ما سدش هو ما سدش اجللسة االفتتاحية  ،الرئيس

وقع اللبس  ،فمن حقي هنا اللي وقع اللبس ،وبقات مستمرة
مت تقدمي واحد مشروع قانون  و،خوان دابا كيدخله اإلألن

واإلخوان يف إطار مناقشة مشروع قانون بداو كيديرو نقطة 
 .نظام على الدورة االستثنائية

وجب التنبيه بأنه راه حنا كاملني وقعنا يف  ،لذلك 
أنا اللي بديت  ،نعم السيد الرئيس ،...وأرجو ثالثا ،هاد اخلطأ

كان إيال  يد الرئيس أنا اللي بديت وأعتذر لسا ،السيد الرئيس
رهتا يف د ،ا هليهنعتذر ولكن أنا درهت ،ضروري خصين نعتذر

واحد  ون أشري واخا كناقشأتدخل ومن حقي يف التدخل 
مشروع قانون أن أشري ملا أراه مناسبا يف سري اجللسة ما فيه 

 .حىت شي إشكال

شي هذا ال قول السيد الرئيس حنا هادألأختم ثالثا  
ء  منه مجيعا ما يناسبنا من دروس سوا نأخذالذي وقع جيب أن 

و كمجلس النواب أو  أكحكومة أو كأغلبية أو كمعارضة 
وكنلح على أن النظام  ،لمستقبللفيه  وستافدن ،كربملان

وشكرا  ،الداخلي هادي من بني اهلفوات اللي فيه جيب تداركها
 .السيد الرئيس

 :رئيس الالسيد 
 .تفضل ا اهللأرجوكم ي.السيد النائب، شكرا

شاكر الطاهر عن فريق األصالة والمعاصرة  النائب السيد
 :(نقطة نظام)

 شكرا السيد الرئيس،
 سيادة الوزراء،

من طبيعة احلال تتبعت وبإمعان   ،يف إطار نقطة نظام
حنا  ،نقط نظام اللي جات اليومهاد  كل املداخالت حول

بغينا نوضح للرأي العام على أن جملس النواب له مؤسسات 
حينما  .جلان إىل آخره ،ندوة الرؤساء ،مكتب ،تدبر أشغاله

 ئختطولكن حينما  ،تصيب هذه املؤسسات نصفق هلا
وهنا السيد الرئيس بغينا نقولو على أنه هاد الدورة  ،نتصدى هلا

هو الضيافة الكرمية للشعب  االستثنائية املوضوع دياهلا احلقيقي
وشقيقة وعضو جملس  صديقةاملغريب وجلاللة امللك لرئيس دولة 
هاد الضيف جاي عند  نإذ ،األمن الذي خيدم مصاحل البالد

الشعب املغريب وعند جاللة امللك جيب على الربملان أن يفتح 
هاد  وافتحيالنواب هم اللي خاصهم  ،هذه الدورة من النواب

ماشي هاد الضيف جاي عند  ،اشي احلكومةم ذهالدورة ه
جاي عند املغاربة كاملني وعند جاللة  ،األغلبية واحلكومة

خاصنا كاملني كربملان كهيأة كمؤسسة من طبيعة  نإذ .امللك
 ،هاد الدورة بإطار املشرع الدستوري اللي قال واحلال نفتاحت

 شأنكون ي ليعلى أنه ميكن للحكومة م 11عالش قال يف 
برملاين وهادي  الشأنوميكن للربملان حينما يكون  ،حكومي
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النازلة أننا بشأن برملاين الذي نريد أن يستقبل  ،هي احلالة
شقيقة واللي عندنا فيها ضيف عزيز وغايل ومن بالد صديقة و 

 ....كان خاص الشعب املغريب وجاللة امللك  نإذ ،مصاحل
 :السيد رئيس

 .لعملية التصويت ممسحت ذامنر اآلن إن إذ، شكرا
 .مجاعاإل :أعرض املادة األوىل للتصويت
 .مجاعاإل :أعرض املادة الثانية للتصويت

 .إجماع :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
 رقم صادق جملس النواب على مشروع قانون

يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي  21..21
 .املتعلق مبكافحة غسل األموال  .14.1والقانون رقم 

ندوة  يف -يقضي بتغيري 22.21مشروع قانون رقم  منر إىل
 مل ننته -الرؤساء ما تكلمناش على تفسري التصويت

 .اجللسة أخوايت وإخواين من
بتغيري وتتميم قضي يالقانون الثاين مشروع إذن إىل  منر

 11الصادر يف  121....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 
يتعلق بإحداث  ..22أكتوبر  1ل  املوافق .242من شوال 

 .قاعدمجاعي ملنح رواتب التنظام 
 .فليتفضل مشكورا ،الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع القانون

بالعالقات مع  فالحبيب الشوباني الوزير المكلالسيد 
لسيد نزار بركة وزير لمان والمجتمع المدني نيابة عن االبر 

 :االقتصاد والمالية
 شكرا السيد الرئيس،

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيد 
 .المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

يطيب يل السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 
الية الذي يوجد خارج تراب وزير امل احملرتمني، نيابة عن السيد

يغري ويتمم  21.22انون رقم ن أقدم إليكم املشروع قأالوطن 
 121....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  مقتضاه همبوجب

،  (..22أكتوبر  1) .242من شوال  11الصادر بتاريخ 
مبقتضى الظهري الشريف رقم  كما مت تغيريه وتتميه

املوافق  2121ربيع األول  11الصادر بتاريخ  2.24.1.1
 . 2224شتنرب  21ل 

 السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

أحدث النظام اجلماعي ملنح راوتب التقاعد مبقتضى 
 11الصادر يف  121....2الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 

ري هذا النظام من طرف يالذي يتمم تس .242من شوال 
الصندوق الوطين للتقاعد والتأمني والذي بدوره يسري من طرف 
صندوق اإليداع والتدبري كمؤسسة عمومية حمدثة مبقتضى 

شعبان  فاتحالصادر بتاريخ  2.1.1..2الظهري الشريف رقم 
 (.22.2فرباير  21)املوافق ل  24.2

جلماعي ملنح رواتب التقاعد من نظام ويتألف النظام ا
عام ونظام تكميلي ويهدف كل منهما إىل ضمان حقوق 

ذوي حقوقه برسم خماطر الشيخوخة لمعاشية للمنخرط أو 
 .وخماطر الزمانة والوفة

وباستثناء بعض املواد القانونية اليت مت تتميمها أو  
 منذ ريفإن أغلبية مواد هذا الظهري مل تعرف أي تغي ،تعديلها

النظام اجلماعي  مسايرةالشيء الذي حال دون  ،..22سنة 
ملنح رواتب التقاعد لبعض التحوالت اليت عرفتها بالدنا خالل 

 .العقود األخرية يف جمال االحتياط االجتماعي
يأيت مشروع القانون  ،ومن أجل استدراك هذه اهلوة 

املعروض على أنظاركم اليوم بغية جعل اإلطار  21.22رقم 
مة ءاعي ملنح رواتب التقاعد أكثر مالالتنظيمي للنظام اجلم

حيث يتوخى إضافة فصل  ،للسياق االجتماعي واالقتصادي
 1.جديد يروم إرساء مبدأ احلد األدىن للمعاش وتغيري الفصل 

السالف  121....2من الظهري الشريف مبثابة قانون رقم 
 . الذكر
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هدف مشروع ي :إرساء مبدأ احلد األدىن للمعاش ،أوال -
مكرر إىل إرساء حد أدىن للمعاش بالنظام اجلماعي ملنح  .4

يف باقي أنظمة  هو معمول به رواتب التقاعد على غرار ما
الصندوق الوطين للتقاعد و املغريب الصندوق ) التقاعد األساسية

حيث مت التنصيص على هذا املبدأ  ،(للضمان االجتماعي
مبلغ احلد األدىن بواسطة وشروطه يف هذا الظهري على أن حيدد 

 . مرسوم لتسهيل مسطرة تفعيل كل مراجعة تطرأ على قيمته
الظهري  1.ينظم الفصل  :1.تغيري الفصل  ،ثانيا -

اعي ملنح رواتب التقاعد ماجلنظام الالشريف احملدث مبوجبه 
التخلي واحلجز على املعاشات املمنوحة من  اتعلى عملي

 ةمن خالل هذه احلماي حاول املشرعوقد  ،طرف هذا النظام
باعتباره  ،القانونية احلفاظ على الطابع املعيشي ملفهوم املعاش

وذلك عرب حصر  ولذوي حقوقه، الدخل األساسي للمتقاعد
 .حاالت االقتطاع واحلجز

ظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد غري أن تطبيق الن 
طلبات املتقاعدين التخلي قتضيات هذا الفصل ورفضه قبول مل

 ،لفائدة مؤسسات االئتمان وأعن جزء من معاشه لفائدة الغري 
مؤسسة غري "املنخرطني النظام يف نظر هذه الفئة  جيعل من هذا

نظمة أخرى للتقاعد ترخص أوباملقارنة مع  "اجتماعية
 .مستفيدين من املعاش التخلي عن جزء منهلل

  يملتقاعدم السماح إن التغيري املقرتح يرو ف ،وعليه 
النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من 

شأن هذا التعديل توسيع جمال ومن  ،معاشه لفائدة الغري
 ،االقتطاعات االجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من املعاش

وذلك هبدف االستجابة للطلبات املتزايدة للمنخرطني الراغبني 
 .اشهم لفائدة مؤسسات االئتمانطاعات على معتقابالقيام ب

 ،وحلماية شرحية املتقاعدين من ظاهرة تراكم الديون 
% 1. بفقد مت وضع حد أقصى هلذه االقتطاعات حددت 

كل   لى أال يقل هذا األخري بعد خصممن املعاش ع
 .شكرا لكم ،االقتطاعات على احلد األدىن للمعاش

 :السيد رئيس 
ن للسيد مقرر جلنة الكلمة اآل، شكرا السيد الوزير

التقرير يف موضوع هذا  االقتصادية لتقدمياملالية والتنمية 
 .يعين ال نعرض التقدمي ،أعترب أنه وزع،النص

النائب  السيد، الكلمة لألغلبية، إذا أفتح باب املناقشة
تفضلوا السيد  ،خالد سبيع باسم فرق األغلبية احملرتم السيد
 .النائب احملرتم

 :باسم فرق األغلبية لد سبيعالنائب السيد خا
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الرئيس المحترم،
 السيد الوزير المحترم،

 ،المحترمونالسيدات والسادة النواب 
أتشرف باسم فرق األغلبية بتناول الكلمة ملناقشة 

واملتعلق بإحداث نظام مجاعي ملنح  21.22رقم قانون مشروع 
ويهدف هذا املشروع إىل رفع احلد األدىن  ،رواتب التقاعد

وذلك لفائدة شرحية  1121للمعاش ابتداء من شهر يوليوز 
 ،هامة من املوظفني واألعوان السابقني املتقاعدين والعاملني
  ،خصوصا يف إطار اجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية

اإلنصاف والعدل لفائدة  ملبدأويعترب هذا املشروع تفعيال 
خمتلف شرائح اجملتمع عرب تعميم إجراء الرفع من احلد األدىن 
 للمعاش لفائدة كل فئات املتقاعدين واملنخرطني على غرار ما

 .نظمة التقاعد األساسيةأهو معمول به يف باقي 
طابع ل احلفاظ على الو ن هذا املشروع سيحاأما ك  

الدخل األساسي للمتقاعد ره اباملعيشي ملفهوم املعاش باعت
وذلك عرب حصر حالة االقتطاع واحلجز  ،ولذوي حقوقه

 .وحتديد احلد األقصى لالقتطاعات
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البد كذلك من التذكري مبقرتح فرق  ،ويف هذا اإلطار
 1124األغلبية بالربملان يف إطار مناقشة القانون املايل لسنة 

جلزافية والذي جتاوبت معه احلكومة مما مكن من رفع اخلصوم ا
ساب تحا خالل من املبلغ اإلمجايل للمعاشات % ..إىل 

الضريبة على الدخل والذي ستستفيد منه فئات واسعة من 
 .املتقاعدين
إننا يف فرق األغلبية إذ نثمن عاليا الرفع من احلد  

األدىن للمعاش والذي تعمل احلكومة احلالية على توسيعه من 
لنظام اجلماعي بعدما مت خالل هذا املشروع لفائدة منخرطي ا

إقراره من طرف احلكومة السابقة  لفائدة منخرطي صناديق 
احليف  رفعيف نعترب أن هاد اإلجراء سيساهم  ،خرىاألالتقاعد 

 .لشرائح واسعة من املوظفني واملوظفات السابقني
ال أن نؤكد من جديد مدى إناسبة وال تفوتين هذه امل 

عمال وخدمات أئة املتقاعدين من نا ملا قدمته فاعتزازنا واعرتاف
ما يقتضي االهتمام مبشاكلهم وحتسني  ،جليلة لبناء هذا الوطن

 .اجتماعية مالئمة وشاملة  محايةظروف عيشهم يف إطار 
 ،السيد الرئيس

 ،السد الوزير
 إخواني النواب، النائبات، أخواتي

حسب املعطيات الرقمية املقدمة من طرف وزارة 
ماعي اجلوبالرجوع كذلك إىل تقارير نظام  ،االقتصاد واملالية

وهي  اآلتيةفإننا نسجل املعطيات   ،التقاعدنح رواتب مل
عن سنة  ينةوكنا نتمىن أرقام حم 1122لألسف تتعلق بسنة 

1121 . 
مستخدمي من ألف  221عدد املسامهني هي -

وكذا املؤسسات العمومية  رمسني،اجلماعات احمللية غري امل
 ؛مليار درهم 1 تقدر ب مبسامهة إمجالية

أالف متقاعد مببلغ  211عدد املستفيدين  -
 .مليار درهم 4،1تعويضات تناهز 

فقد  ،بعض املطيات املتعلقة بالتدبري املايل للنظام 
 .2ا النظام مبلغ ذهل 1122املوارد املالية يف سنة  بلغت
مليار مع تسجيل خسارة  22جم حبمقابل استعماالت  ،مليار

احتياطي ملواجهة مليار درهم نتيجة تكوين  2614 تقدر ب
ختلف األسواق مب نظام يف األسهم لل اتفيظالتو اخنفاض قيمة 

  .املالية
إذا كنا ندرك أن مثل هذه التدابري ستكلف مبالغ 

مليون  .4مالية إضافية وحسب اقتصاد وزارة املالية يف مبلغ 
 ترب أن دورفإننا كذلك نع ،النظام ذالنسبة هلدرهم سنويا با

خاصة فيما  ،ه األنظمة أساسيذمة هااحلكومة يف مراقبة حك
وذلك حرصا على  ،إسرتاجتية التوظيفات املتبعةو يتعلق بنوعية 

حتياطاهتا الوديتها وتقوية مردمن ه الصناديق ورفعا ذه دائعو 
واستمرارية دميومة إلرساء  ،وودائعها يف أفق اإلصالح املنشود

لوزير االقتصاد واملالية أن أكد أمام ق بسأنظمة التقاعد والذي 
للسيد احلكومة أمام جملس و جلنة املالية والتنمية االقتصادية 

 املستشارين ضرورة املقاربة التشاركية يف أي إصالح مرتقب
 .التقاعد مع مجيع املعنيني ألنظمة

 تفاقم منتظر هلذهوتفاديا ألي  ،املوضوع ذاويف ه 
بعني  خذتأعليها  متفقو مستعجلة األنظمة يف غياب إجراءات 

الوطنية،  ةلتنافسية املقاو  ،االعتبار القدرة الشرائية املنخرطني
تسريع فإننا نطلب من احلكومة  ،توازن الصندوقاإكراهات و 

ه األنظمة ذصالح والرتكيز أساسا على حكامة ها اإلذوترية ه
 ه األنظمة ومعاجلة اإلختالالتذتدبري هبيف شقيها املتعلقني 

على توسيع التغطية وكذلك العمل  ،التوظيفات  يةاملتعلقة بنوع
  .الناشطنيو جراء لتشمل كافة األ
 ،السيد الرئيس
 ،السيد الوزير 

  ،أخواتي النائبات
 ،إخواني النواب
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أن يتم مبعزل التقاعد ال ينبغي صندوق إن إصالح 
عن اإلصالحات الكربى مبا فيها إصالح منظومة الضرائب 

منظومة األجور وإصالح نظام املقاصة وتشجيع وإصالح 
كما ، و وتشجيع سياسة التشغيل الغري املهيكل إدماج االقتصاد

سياسة ا يف إطار ذيف مضمون الربنامج احلكومي كل ه جاء
جتماعية عمومية هادفة ومستهدفة تسعى إىل توفري احلماية اال

واطنات واملواطنني من املوتعزيز التضامن وإنصاف شرحية 
وعجز النتظارات كبرية من أجل ما تعانيه من ضعف  لةاحلام

ابتداء من املرض واإلعاقة مرورا  ،أمام جمموعة من التحديات
 .بالبطالة والتوقيف عن العمل وانتهاء للتقاعد

ا املشروع ذه هونظرا ملا سيمكن ،حىت ال أطيلو وأخريا  
ويف ظل  ،واسعة من املستخدمني السابقنيمن حتسني لشرحية 

ا ذعلى ه بباإلجياسنصوت  ،دفاعنا عن العدل واإلنصاف
الشرائح عن هذه مواصلة الدفاع  علىاملشروع مع تأكيد التزامنا 

اجلهود حىت تكون  املعاشات ضامنة  ذهوضرورة مواصلة ه
 ،الكرمي همعيشة هلم يف يه الفئة من املواطنني وحامذلكرامة ه

  .وشكرا والسالم عليكم ورمحة اهلل
  :السيد الرئيس

الكلمة اآلن يف إطار ، ب احملرتمشكرا السيد النائ
  ؟من سيتدخل باسم املعارضة ،ناقشة العامة للمعارضةامل

  .ال أحد
  :منر إىل عملية التصويتإذن 

 .اإلمجاع :أعرض املادة األوىل للتصويت
 اإلمجاع :أعرض املادة الثانية للتصويت

 .إجماع :للتصويتقانون برمته الأعرض مشروع 
مشروع قانون رقم صادق جملس النواب على 

يقضي بتغيري وتتميم الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  22.21
املوافق ل  .242من شوال  11الصادر يف  121....2

يتعلق بإحداث نظام مجاعي ملنح رواتب  (..22أكتوبر  1)
 .التقاعد

 .ورفعت الجلسة ،شكرا للجميع
 

 

 
 


