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 ةوالعشرين بعد املائ الرابعةحمضر اجللسة 
 

 .(م8102دجنرب 00ه )0441الثاين  ربيع 3 الثالاثء: التاريخ

 .احلبيب املالكي رئيس جملس النوابالسيد : لرائسةا

الدقيقة و  صباحا العاشرةمن الساعة  دقائق، ابتداء سبعة: التوقيت
 الثامنة والعشرين.

عديل تل والتصويت على مقرتح قانون الدراسة: األعمالجدول 
 0330رمضان  9من الظهري الشريف الصادر يف  011الفصل 
بشأن قانون اإللتزامات والعقود   (0933غشت  08) هجرية

 كما مت تعديله وتتميمه.

 :جللسةاالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب، رئيس 

 بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يعقد جملس النواب جلستني تشريعيتني، اجللسة األوىل 
ختصص للدراسة والتصويت على مقرتح قانون، واجللسة الثانية 
ستخصص للدراسة والتصويت على جمموعة من مشاريع القوانني 

 اجلاهزة. 

ننطلق ابجللسة األوىل اخلاصة مبقرتح قانون يهم تعديل 
 0330رمضان  9من الظهري الشريف الصادر يف  011الفصل 

، بشأن قانون اإللتزامات والعقود  0933غشت  08هجرية، 
 كما مت تعديله وتتميمه. الكلمة للسيدة النائبة سعاد زخنيين لتقدمي

 .املقرتح الذي حتدثنا عنه، تفضلي السيدة النائبة

 :النائبة السيدة سعاد زخنيين

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،

 الوزراء،السادة 

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية 
من الظهري الشريف الصادر  011خبصوص مقرتح تعديل الفصل 

بشأن  0933غشت  08، املوافق ل 0330رمضان  9يف 
قانون اإللتزامات والعقود، كما مت تعديله وتتميمه والذي قدمناه 

 .إبسم فرق األغلبية

موضوع األلغام املوروث عن السيد الرئيس، يعترب 
اإلستعمار اإلسباين أو اليت مت زرعها من طرف مرتزقة ما يسمى 
 ابلبوليساريو بشكل عشوائي من املواضيع احلارقة اليت يعاين منها

املواطنون املغاربة يف أقاليمنا الصحراوية، وخاصة منهم الرحل ورعاة 
 .لغامألاإلبل الذين يسقطون قتلى أو مصابني نتيجة انفجارا

هذه احلوادث تسبب أضرار بليغة وحتدث عاهات 
وإعاقات مستدمية، تتطلب رعاية طبية مستمرة وطويلة املدى، 
فضال عن املآسي اليت يتعرض هلا ذو حقوق الضحااي يف حالة 
الوفاة، لذلك فإن إنصاف ذوي الضحااي واملصابني بعاهات 

احلصول  اتمستدمية يعد مطلبا ملحا، وهذا يتطلب تيسري إجراء
على التعويضات، وغالبا ما يلجأ املتضررون عن حوادث انفجار 
األلغام، إما إىل إدارة الدفاع الوطين أو وزارة اإلقتصاد واملالية 
للمطالبة ابلتعويض عن األضرار اليت حلقتهم، وذلك ابلطرق 

ورغم تعقيدات املسطرة أمام الوكالة القضائية للمملكة  .احلبية
نوات، فإن اللجنة املختصة للنظر يف طلبات واستمرارها لس

التعويض ترفض جمموعة طلبات التعويض املقدمة بعد مرور أجل 
مخس سنوات من اتريخ احلادثة بعلة تقادم الطلب، استنادا 

 .من قانون االلتزامات والعقود 011ملقتضيات الفصل 
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ونظرا لكون مواجهة طلبات التعويض ابلتقادم اخلمسي 
جحافا يف حق الضحااي وتنصال غري مباشر من يعد تعسفا وإ

املسؤولية ويلحق ضررا ابملصابني وذوي حقوقهم، واعتبارا لكون 
اللجنة اليت تنظر يف طلبات التعويض ليست هيئة قضائية، وإمنا 
هي جلنة إدارية للتسوية الودية مهمتها دراسة الطلبات وحتديد 

ا إعمال اصهمقدار التعويض بعد ثبوت الضرر، وليس من اختص
 .التقادم اخلمسي

ونظرا لكون الدولة مسؤولة عن محاية املواطنني إبزالة هذه 
األلغام وضمان وصون حقوق الضحااي يف حالة حدوث ضرر 
ألحد املواطنني وراء انفجار هذه األلغام، فإن مقتضيات الفصل 

من قانون اإللتزامات والعقود، أصبحت مطية لرفض العديد  011
تعويض عن األضرار النامجة عن انفجار األلغام بعلة من طلبات ال

تقادمها، ولذلك فإن هذا الفصل أصبح يف حاجة إىل مراجعة 
 مقتضياته بتعديلها يف اجتاه إنصاف الضحااي ترسيخا لدولة احلق

 .والقانون

ألجل ذلك السيد الرئيس، فإن التعديل املعروض على 
جل وى التعويض من أأنظار جملسنا املوقر برفع أجل التقادم دع

سنة من الوقت الذي  01األضرار النامجة عن انفجاراأللغام إىل 
بلغ فيه إىل علم الفريق املتضرر الضرر، ومن هو املسؤول عنه، 

سنوات، يعترب ضرورة ملحة وخطوة يف اجتاه إرساء  1بدال عن 
دولة احلق والقانون، وإنصاف ضحااي اإلرث اإلستعماري والعمل 

 .رتزقة البوليساريو، والسالم عليكم ورمحة هللاإلجرامي مل

 

 

 

 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، بدون شك أن التقرير قد مت توزيعه، 
وهبذه املناسبة أشكر ابمسكم مجيعا، السيدة املقررة النائبة مىن 
أشريط على كل ما قامت به ابلنسبة لتدوين واملسامهة يف جعل 

 نعتربه إجنازا السيد الوزير املكلف ابلعالقاتهذا املقرتح، الذي 
مع الربملان، وأمتىن أن يكون هناك كذلك مقرتحات قريبا إن شاء 

 .هلل، شكرا

 :املكونة ملقرتح القانون 011أعرض للتصويت املادة 

 .اإلمجاع :املوافقون

 601مقرتح قانون لتعديل الفصل  جملس النواب علىصادق 
غشت  61، 6336رمضان  9يف  من الظهري الشريف الصادر

بشأن قانون اإللتزامات والعقود، كما مت تعديله  6963
 .وتتميمه

السيد الوزير، .. حول املقرتحات؟ مت التصويت. إذن يف 
مناسبة األخرى إن شاء هلل، ولكن أقرتح عليكم إذا مسحتم التأكيد 

 .على اإلهتمام مبقرتحات القوانني فيما بعد، شكرا السيد الوزير

 

 


