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 م(.7502 غشت 1ه )5341 ذي القعدة 51الثالاثء م:انتاريخ
 .رئيس جملس النواباحلبيب املالكي، السيد مانرائسة:
ن الساعة ابتداء ممخسة وأربعون دقيقة، و  ثالث ساعات انتاقيت:

م.الثالثة واألربعنيوالدقيقة  الرابعة عصرا 
والتصويت على النصوص التشريعية الدراسة م:جدولماألعمال

 التالية:
مشروع قانون يتعلق ابلوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات  

 والصادرات يف قراءة اثنية؛
مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد الشروط وإجراءات  

 من الدستور؛ 544تطبيق الفصل 
ة  حاملشروع الثالث، مشروع قانون يتعلق هبيئة املناصفة ومكاف 

 كل أشكال التمييز يف قراءته الثانية؛
وأخريا الدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي  

 .للمجلس النواب

 

 :انسيدماحلبيبماملانكيمرئي ملجس مانواا ،مرئي ماجلسسة

 .بسممهللامانرمحنمانرحيمموانصالةموانسالممعسىمأشرفماملرسسني

 انسيدةموانسادةمانازراء،

 واا ،انسيدا تموانسادةمان

خيصص جملس النواب اجللسة التشريعية للدراسة والتصويت       
 :على املشاريع التالية

  مشروع قانون يتعلق ابلوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات
 والصادرات يف قراءة اثنية؛

  مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد الشروط
 من الدستور؛ 544وإجراءات تطبيق الفصل 

  الثالث، مشروع قانون يتعلق هبيئة املناصفة املشروع
 ومكافحة كل أشكال التمييز يف قراءته الثانية؛

  وأخريا الدراسة والتصويت على مشروع النظام الداخلي
 .للمجلس النواب

 67.56أعطي الكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشروع قانون رقم       
الصادرات يف و  حتدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية اإلستثمارات

 .قراءة اثنية له، السيد الوزير

مانصواعةم موزير مندى ماندونة مانفردوسمكاتب معثمان انسيد
 :واالستثمارموانتجارةمواالقتصادمانرقميماملكسفمابالستثمار

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم

 شكرامانسيدمانرئي ،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

 م املوقر بعد قراءة اثنية،يشرفين أن أعرض على جملسك      
حتدث مبوجبه الوكالة املغربية لتنمية  67.56مشروع القانون رقم 

اإلستثمارات والصادرات. يندرج إحداث هذه الوكالة ضمن 
األوراش املهيكلة املعلن عنها أمام صاحب اجلاللة امللك حممد 

، كما أييت إحداث 2756السادس نصره هللا خالل شهر يوليوز 
كالة تبعا للتقارير الصادرة عن اجمللس األعلى للحساابت هذه الو 

واجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي اليت أوصت بدمج الوكالة 
املغربية لتنمية اإلستثمارات، واملركز املغريب إلنعاش الصادرات، 

وجتدر اإلشارة كذلك  .ومكتب األسواق واملعارض ابلدار البيضاء
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ناعي اعتمد من بني أهم حماوره دمج إىل أن خمطط التسريع الص
 .وكالة الرتويج املوجودة حتت وصاية الوزارة يف وكالة واحدة

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

جتدر اإلشارة إىل أن بعد عرض مشروع هذا القانون على       
ا مجملس املستشارين، مت إدخال بعض التعديالت على مواده. وفي
قد خيص كيفية تنظيم وتسيري الوكالة اليت سيوجد مقرها ابلرابط، ف

نص مشروع هذا القانون على أنه سيتألف جملسها اإلداري من 
ممثلني عن اإلدارة ورئيس مجعيات رؤساء اجلهات أو من ينوب 
عنه، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة واخلدمات، ممثل عن 

ر نظمة املهنية للمشغلني األكثمجعيات املصدرين، ممثل عن امل
متثيلية، ممثل عن مؤسسات اإلئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها 
وأربعة خرباء يعينون مبوجب مرسوم ابلنظر إىل كفاءاهتم يف جمال 

 .اإلستثمار والتصدير

وابلنسبة للموارد البشرية، فقد نص مشروع هذا القانون على       
ية تخدمون العاملون ابملؤسسات العمومأنه سينقل إىل الوكالة املس

السالفة الذكر وذلك ابتداء من اتريخ دخول هذا القانون حيز 
التنفيذ. ولضمان حقوق مستخدمي هذه الوكالة، فقد نص 
مشروع هذا القانون على أنه ال جيوز يف أي حال من األحوال أن 
ة يتكون الوضعية اليت خيوهلا النظام األساسي أقل فائدة من الوضع
د اليت كانوا يتمتعون هبا يف إطاراهتم األصلية. وهنا بغيت نشري لواح

الوضعية اهلدف املهم اللي بغينا نوصولو ليه من خالل هاذ العملية 
د اإلدماج هو تعبئة املوارد البشرية وبغينا نوصلو لواحد الروح 
جديد وندوزو لواحد املنطق دايل الرتويج من أجل الرتويج إىل 

دايل الرتويج من أجل إبرام العقود، وهاذ الشي ما  منطق جديد
 غيتم إال إيال وفران ظروف عمل مرحية وحمفزة هلاذ املوارد البشرية

 

 .إذن ايال ما كانتش التعبئة راه ما كاين والو، حباال ما دران والو

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

 67.56اليت جاء هبا مشروع قانون رقم  تلكم أهم املقتضيات      
والذي أرجو أن يلقى جتاواب من قبلكم على غرار ما كان األمر 
عليه أثناء القراءة الثانية بلجنتكم. كما أغتنم هذه الفرصة ألتقدم 
خبالص الشكر ألعضاء جلنة املالية والتنمية اإلقتصادية على 

 .جتاوهبم اإلجيايب مع مشروع هذا القانون

وأخريا أشكر كل من ساهم يف بلورة هذا املشروع يف خمتلف       
حمطاته، وأشكر خمتلف الفرق الربملانية من األغلبية واملعارضة على 
روح املسؤولية واملسامهة اجلادة يف جتويد مشروع هذا القانون، 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :انسيدمانرئي 

 شكرامنسسيدمنسازير،

بدون شك ، مت توزيع تقرير اللجنة، وبذلك منر إىل عملية       
 .تعديل يف القراءة الثانية هلذا املشروع 54التصويت، هناك 

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنة للتصويت كما صادقت عليها 7املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض
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مانرابعمأعرض للتصويت كما صادقت عليه  انبا 
 نإلمجاع؛ :اللجنة

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14ماملادة أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 03املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :نةللتصويت كما صادقت عليها اللج 01املادةم أعرض

مانثانية:م مقراءته ميف مبرمته مانقانان ممشروع منستصايت أعرض
  .اإلمجاع

م63.16صادقملجس مانواا معسىممشروعمقانانمرقمم      
حتدثممباجبهماناكانةماملغربيةمنتوميةماالستثمارا تموانصادرا تم

 .يفمقراءةماثنيةمنه

 يتعلق بتحديد 16.51أمر إىل مشروع قانون تنظيمي رقم       
من الدستور، الكلمة  545شروط وإجراءات تطبيق الفصل 

 .للسيد الوزير

 :انسيدمحممدمأوجارموزيرمانعدل

 شكرامانسيدمانرئي ،

 .بسممهللامانرمحنمانرحيمموانصالةموانسالممعسىمأشرفماملرسسني

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 حضرا تمانسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمني،

وفري، أحضرأشغال هذه اجللسة العامة ابعتزاز كبري وفخر       
املخصصة للتصويت يف جملسكم املوقر هذا، على مشروع القانون 

املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع  16.51التنظيمي رقم 
بعدم دستورية القانون، وهو مشروع قانون تنظيمي يشكل عالمة 

ا هحمطات الطفرة التشريعية النوعية اليت تعرف مضيئة ضمن حمطة
بالدان ودعامة أساسية من دعائم اإلصالحات الدستورية اجلوهرية 

يع اليت نعتز هبا يف ظل تكريس دولة احلق والقانون يتمتع فيها اجلم
ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة وفق ما تقتضيه املواثيق الدولية 
ومبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا واليت 

 .ملكة املغربية إىل جانب الدول املتقدمة يف العاماخنرطت فيها امل

أود يف البداية أن أوجه عبارات شكر وامتنان وتقدير وإكبار       
لكل السيدات والسادة النواب هبذا اجمللس على اجملهود الكبري 
الذي بذلوه يف دراسة ومناقشة هذا املشروع بكل اقتدار ومسؤولية 

ل الذي طبع مالحظاهتم وعلى بعد النظر وعمق التحلي
وتعديالهتم، وهو العمل الذي كلل ابلتصويت على املشروع 

 .غشت يف إطار اللجنة 4ابإلمجاع اليوم اخلميس 

 حضرا تمانسيدا تموانسادة،

إن مشروع هذا القانون التنظيمي اهلام يندرج يف إطار تنزيل       
من القانون  21من الدستور وتطبيق املادة  544الفصل 

املتعلق ابحملكمة الدستورية واليت أحالت  766.54يمي رقم التنظ
على قانون تنظيمي الحق لتحديد شروط وإجراءات ممارسة 
احملكمة الدستورية إلختصاصاهتا يف جمال النظر يف كل دفع بعدم 
دستورية القانون. وهكذا واستنادا إىل اإلتفاقيات الدولية اليت 

لى  تسمو مبجرد نشرها عصادقت عليها اململكة املغربية واليت
 544من خالل الفصل  2755التشريعات الوطنية، منح دستور 

حقا دستوراي مفاده أنه لكل طرف يف قضية أن يثري أثناء النظر 
 فيها الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، ويرى أنه ميس
ابحلقوق واحلرايت اليت يضمنها له الدستور وهو حق دستوري 

 مسبوق م تنص عليه الدساتري اخلمسة السابقة جديد وغري
 .5666-5662-5602-5607-5662لسنوات 
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ية إن مبدأ الدفع بعدم دستورية قانون يعترب يف منظومتنا القانون      
والقضائية آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانني واليت كانت 

حلق يعد اتعرف فراغا دستوراي يف تنظيم هذه الرقابة رغم أن هذا 
حقا معرتفا به يف غالبية الدول عرب العام، فهي آليات تشكل 
أسلواب وقائيا حيول دون إصدار قوانني ختالف الدستور، كما أنه 
حق يشكل من جهة أوىل ثورة حقوقية يف النظام الدستوري املغريب 
ويكرس مسو الدستور جبعل القاعدة األدىن تطابق القاعدة األعلى 

ن جهة اثنية طرق الولوج إىل القضاء الدستوري درجة، ويوسع م
يف ظل اإلرتقاء ابجمللس الدستوري إىل حمكمة دستورية 
ابختصاصات واسعة، وميكن املواطنات واملواطنني من جهة اثلثة 
ية من املسامهة يف تنقيح املنظومة التشريعية وتطهري الرتسانة القانون

ة األمر غري دستوريالسارية النفاذ مما قد يشوهبا من مقتضيات 
الذي يشكل حبق نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة جتعل 
املواطن يف قلب معادلة حتصن حقوقه وحرايته مبا يرتتب عن ذلك 
من إشاعة ثقافة جمتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل 
إجيايب وتكرس الوعي الفردي واجلماعي ابحلقوق واإللتزامات 

 .الدميقراطية املواطنة وتعزز ابلتايل

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 حضرا تمانسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمني،

ميكن القول بكل نزاهة وموضوعية أن مشروع القانون       
، املتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم 16.51التنظيمي 

دستورية قانون بقدر ما حافظ على خصوصية اهلوية الدستورية 
نية والقضائية املغربية، بقدر ما استفاد من التجارب والقانو 

الدستورية الدولية اليت تقوم على أساس أوال أن الغاية من آلية 
الدفع بعدم الدستورية تتمثل يف تطهري النظام القانوين من 
النصوص املشوبة بعيب عدم الدستورية يف إطار من التكامل 

 ة؛آليات الرقابة القبلي واإلنسجام مع ابقي

إن شروط قبول الدعوة تنصرف أساسا إىل التحقق  :اثنيا -     
من مسألة جدية الطعن وغياب سابقة البت يف ذات املوضوع من 

 قبل احملكمة أو اجمللس الدستوري املعين؛

أن مسطرة ممارسة هذا الدفع تقوم على ضماانت  :اثنثا -   
داخل  لبتاحملاكمة العادلة مع ما تقتضيه من متكني الولوج وا

آجال معقولة وضمان للمسطرة التواجهية وتعليل القرارات 
 الصادرة؛

إن وضع نظام حمكم للتصفية جيب أن يراعي التوفيق  :خامسا -   
بني ضماانت تيسري الولوج إىل العدالة الدستورية وحتقيق النجاعة 
القضائية واستحضار التخوفات اليت أابنت عنها املمارسة يف بعض 

واملتمثلة يف اجرتار ظاهرة البطء يف التقاضي واملمارسة األنظمة 
الكيدية والتعسفية يف استعمال هذا احلق الدستوري والتضخم يف 
امللفات املعروضة على أنظار احملاكم الدستورية. كما أنه مشروع 
ا اهتم ابحلقوق واحلرايت اليت قد يقع املساس هبا واليت جيب محايته

جال والشروط الواجب توفرها لتقدمي وبتنظيم اإلجراءات واآل
الدفع، وكذا حتديد مفهوم الطرف يف النزاع الذي تنعقد له الصفة 
واملصلحة يف إاثرة الدفع كما وضع التوجه األنسب خبصوص 
مسطرة التقاضي واإلستعانة مبحامي وطبيعة اجللسات وحدد جهة 

ر مثري االقضاء اليت ميكن إاثرة الدفع أمامها، ماحنا هلا سلطة إنذ
الدفع يف تصحيح كل خلل شكلي قد يشوب مسطرة الدفع 
واشرتط بيان أوجه اخلرق أو االنتهاك أو احلرمان من احلق أو 
احلرايت املضمونة دستوراي وأن يكون هذا املقتضى هو الذي مت 
تطبيقه أو يراد تطبيقه يف الدعوى، وأن ال يكون قد سبق البت 

يت هلا احلق لظروف، وضبط اجلهة المبطابقته للدستور ما م تتغري ا
يف رقابة تقدير جدية الدفع ودرجة التقاضي اليت تتم فيها إحالة 
ملف الدفع إىل احملكمة الدستورية، مثل ما نظم اآلاثر النامجة عن 
القرارات الصادرة عن هذه األخرية بعدم دستورية قانون ابلتنصيص 

ورية يف كمة الدستعلى نسخه ابتداء من التاريخ الذي حتدده احمل
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قرارها ورتب عن تقدمي الدفع أمامها وأمام حماكم املوضوع وحماكم 
النقض إيقاف البت يف الدعوى األصلية مع مراعاة احلاالت اليت 

 .ال يتم فيها اإليقاف

كما نص على اإلحالة إىل قواعد قانون املسطرة املدنية       
إلجرائية الطبيعة ا وقانون املسطرة اجلنائية والنصوص اخلاصة ذات

أثناء احملاكم يف الدفع بعدم الدستورية، مع مراعاة أحكام هذا 
القانون التنظيمي وحدد آجاال للبت يف الدفع حملاكم املوضوع يف 
مثانية أايم وحملكمة النقض يف ثالثة أشهر وللمحكمة الدستورية 
يف ستني يوما، كما مت حتديد أجل سنة لدخول هذا القانون 

 .مي حيز التنفيذ ابتداء من اتريخ نشره ابجلريدة الرمسيةالتنظي

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 حضرا تمانسيدا تموانسادةمانواا ،

 : تتوزع مقتضيات هذا املشروع على مخسة أبواب      

 ؛4إىل  5أحكام عامة املواد من  :انبا ماألول -   

ة وريشروط وإجراءات إاثرة الدفع بعدم دست :انبا مانثاين -   
إىل  3قانون أمام حماكم أول درجة وحماكم اثين درجة املواد من 

 ؛6

إختصاص حمكمة النقض ابلنظر يف الدفع  :انبا مانثانث -   
 ؛54إىل  57بعدم دستورية قانون املواد من 

شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  :انبا مانرابع -   
 ؛24إىل  53واد من أمام احملاكم الدستورية والبت فيها امل

 .26-23مقتضيات ختامية املواد  :انبا ماخلام  -   

تلكم السيدات والسادة النواب احملرتمون، أهم مضامني       
مشروع هذا القانون التنظيمي، وما من شك يف أن مصادقتكم، 
السيدات والسادة النواب، على مشروع هذا القانون التنظيمي 

شرع لفضلى اليت سعى إىل إدراكها املستحقق إبذن هللا املقاصد ا
الدستوري واملكاسب الكربى اليت يروم حتقيقها لألمة قائد البالد 
جاللة امللك حممد السادس، كما أهنا ستشكل حلظة اترخيية 
لكوهنا تؤسس حلق دستوري من شأنه أن يدعم ثقة املواطن يف 

 ويل القضاء وحيق لنا أن نفخر مجيعا هبذه اخلطوة املباركة، وهللا
التوفيق والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. شكرا السيد 

  .الرئيس

 :انسيدمانرئي  

شكرا للسيد الوزير، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة للسيد       
النائب حممود أمري إبسم فريق العدالة والتنمية.. التقريروزع  

 .كالعادة

 :نعدانةموانتوميةانوائبمانسيدمحممادمأمريمابسممفريقما

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدا تموانسادةمانازراءماحملرتمان،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق العدالة والتنمية ملناقشة       
يتعلق بتحديد شروط  16.51مشروع قانون تنظيمي رقم 

فع بعدم دستورية قانون. وهبذا اخلصوص البد أن وإجراءات الد
أؤكد السيد الوزير احملرتم، على جمموعة من املنطلقات احلاكمة 
واليت مت بناء عليها التعاطي اإلجيايب مع مناقشة هذا املشروع اهلام 
الذي يكتسي أمهية كربى يف سياق إستكمال الورش القانوين 

له ابن كريان، وتوج الذي انطلق مع حكومة األستاذ عبد اإل
إبخراج أغلب النصوص التشريعية التزاما ابملخطط التشريعي الذي 
أعدته احلكومة السابقة، وإحرتاما للمبدأ القاضي ابستكمال 

 .الكتلة الدستورية قبل هناية الوالية التشريعية السابقة
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لقد جاء الدستور اجلديد مبجموعة من املقتضيات اجلديدة       
دستورية ت ابلتجربة املغربية من مستوى الرقابة القبلية لواليت انتقل

 القوانني إىل الرقابة البعدية، كل ذلك أييت يف سياق تعزيز احلقوق
واحلرايت وتقريب القضاء الدستوري من املواطن عرب ضمان حق 
التقاضي ابعتباره من أهم مقتضيات حقوق اإلنسان ومحايتها 

ت عن طريق منح إمكانية الب والدفاع عنها على حنو أفضل وذلك
يف طلبات األفراد من خالل قاعدة الدفع بعدم الدستورية،  
كإحدى اآلليات املتطورة واليت سبقتنا إليها العديد من الدول أمام 
حماكم املوضوع خبصوص القوانني اليت يرى بعض األطراف أهنا 

 .متس ابحلقوق واحلرايت املكفولة هلم مبقتضى الدستور

اإلرتقاء ابجمللس الدستوري إىل حمكمة دستورية حجر إن       
زاوية وحمركه األساس هو نص الدستور على الدفع بعدم دستورية 
القوانني، ابعتباره حق دستوري جديد وغري مسبوق تنص عليه 
الدساتري اخلمسة السابقة، لذلك فأن هذا املقتضى جيعل الدستور 

واطن ، كما أنه ميكن امليسمو ويعلوعلى القاعدة القانونية األدىن
من املسامهة يف حتصني حقوقه وحرايته عرب الدفع بعدم دستورية 
قوانني شابتها تناقضات أو عدم مطابقة للدستور، وهو ما سيؤدي 

 .هايف هناية املطاف إىل تنقيح منظومتنا القانونية التشريعية وحتديث

كاهلا شلقد شكلت الرقابة على دستورية القوانني مبختلف أ      
القبلية والبعدية آلية أساسية للمسامهة يف ضمان احرتام النص 
الدستوري ابعتباره أمسى نص حيتكم إليه، وهو ما يعطي لقاعدة 
مسو الدستور قيمتها ومكانتها اخلاصة، ويعد مدخال أساسيا 

 551لضمان محاية أحكام الدستور، وهوما أكدت عليه املادة 
 .من الدستور 544من الدستور، وأيضا الفصل 

إن مناقشة هذا النص التشريعي اليوم من شأنه إحداث حتول       
عميق يف التعامل مع القانون من خالل متثل الدستور كمخاطب 
أقرب للمواطن واملؤسسات، وذلك جبعل هذا األخري يف صلب 
اإلهتمام ابلقضااي الدستورية، كما أنه سيشكل مدخال جوهراي 

 تبطة بعدم دستورية جمموعة من املقتضياتلتجاوزاإلشكاالت املر 
القانونية واليت شكلت عائقا أمام العديد من املواطنني وسامهت 

حقوق العديد منهم دون التمكن من آلية لرفع الضرر  يف ضياع
 .الناتج عن تطبيق تلك املقتضيات القانونية

إن هذه الوسيلة تعد مدخال دخل أساسيا لتجاوز العيوب       
لى ية اليت تعرفها منظومة احلقوق واحلرايت يف ظل التوفر عالدستور 

منظومة قانونية جزء منها يعود ملرحلة ما قبل اإلستقالل، مما 
سيتحتم العمل على حتيينها بشكل إلزامي نظرا لتقادمها وعدم 
إنسجامها وعدم قدرهتا على مواكبة كافة التغريات وهو ما جيعلها 

اتم مع العديد من النصوص  يف كثري من األحيان يف تعارض
 .األخرى، بل األخطر من ذلك هواحتمال تعارضها مع الدستور

إن إقرار هذا النص سيمنحنا اإلمكانية بشكل مجاعي من       
قراءة ومراجعة املنظومة القانونية املتقادمة ببالدان وهو ما سيعد 
مدخال مهما لتغيريها من خالل متكني املواطن من هذه اآللية 

 .نقية النصوص وتنقيحهالت

 انسيدمانرئي ،

  انسيدمانازير،

 انسيدا تموانسادةمانواا ،

ناء إننا يف فريق العدالة والتنمية نعتز ونفخر ابلنقاش اجلاد والب      
الذي ساد داخل جلنة العدل والتشريع من طرف مجيع النواب 

وهو ما يعكس احليوية واجلدية  16.51حول مشروع القانون 
قية اليت يتمتع هبا السيدات والسادة النواب، وهو نقاش واملصدا

عميق استحضر السياق العام للمشروع كونه يشكل جزء من 
الكتلة الدستورية، ويتعلق مبقتضى هام يروم إشراك املواطنني 
وضمان اخنراطنهم يف النقاش الدستوري ويف التعاطي مع القضااي 

 بشكل فعال حىت الدستورية، وهو ما يضمن إعمال هذه اآللية
 .حتقق الغاية من إقرارها
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ويف هذا السياق، ووعيا منا ابملسؤوليات امللقاة على عاتقنا       
وابلتزاماتنا مع فرق األغلبية احلكومية ومع احلكومة حرصنا على 
جتويد هذا النص وتقدمي ما ميكن من تعديالت ومالحظات مهت 

جيب وحىت يستالشكل واملضمون بغية إخراجه على أحسن وجه 
 .لطموحات املواطنني

لقد كان هاجسنا منذ البداية أثناء مناقشتنا هلذا النص،       
احليلولة دون الوقوع يف العديد من اإلشكاالت لعل من بينها تلك 
املتعلقة مبدى قدرة احملكمة الدستورية مبا تتوفر عليه من إمكانيات 

دار القضااي وإص حمدودة على الوفاء إبلتزاماهتا ومناقشة كافة
األحكام يف ظل الرتكيبة احملدودة ألعضائها، وهو ما يعيدان إىل 
طرح سؤال التوازن بني عدد أعضاء احملكمة الدستورية وحجم 

 .اإلختصاصات املسندة هلذه األخرية

إن مناقشتنا هلذا املشروع أملته الرغبة األكيدة لنا مجيعا من       
من الدستور،  544الفصل  أجل ضمان تنزيل أمثل ملقتضيات

وهو ما جيعلنا أمام مسؤولية اترخيية لتحقيق غاية املشرع الدستوري 
واملتمثلة يف استكمال الورش املؤسسايت، ولذلك فإن مالحظاتنا 
انصبت يف أغلبها على ضرورة تدقيق املفاهيم وحتديد الشروط 
بشكل أدق حىت نساهم يف ضمان تطبيق أمثل هلذا النص 

غ اهلام واملؤسس ملقتضى دستوري ينتظره اجلميع بفار التنظيمي 
الصرب. لقد عربان السيد الوزير احملرتم، عن وجهة نظران يف هذا 
النص من خالل التعبري عن ضرورة إخراجه أبسرع وقت ممكن، 
مع احلرص على توفري كافة اإلمكانيات الكفيلة بتمكني املواطنني 

لى ائمة على مبدأ الرقابة عمن هذه اآللية التشاركية اجلديدة الق
دستورية نص قانوين، وهو ما يتطلب مستوى عايل من املرونة 
واحليطة الالزمتني من أجل ضمان تطبيق أمثل يصون احلقوق 
واحلرايت وحيافظ على استقرار املؤسسات وجودة األحكام 
وانسيابيتها واستقرار املراكز والوضعيات اإلعتبارية لألفراد 

يلة بغية حتقيق اهلدف األمسى للنص واملرامي النب واملؤسسات وذلك
 .للمشرع

لقد كانت تعديالتنا حمكومة برؤية انظمة تروم املزيد من       
التدقيق سواء على مستوى شروط إقامة الدعوى وإجراءات الدفع 
وضرورة املرور مبرحلة انتقالية على اعتبار وجود جمموعة من 

جات النص مثل لتنزيل وتفعيل خمر اإلكراهات املرتبطة ابلتدبري األ
القانوين. وهبذا اخلصوص، ورغم تفاعلنا مع وجهة نظر احلكومة، 
فإننا ال زلنا مقتنعني بصوابية ووجاهة رأينا القاضي بضرورة جعل 
التصفية مرحلة انتقالية لدى حمكمة النقض ملدة ثالث سنوات 

ليب سعلى اعتبار أن حمكمة النقض قد تتحول إىل قاضي دستوري 
يف القضااي العادية املعروضة أمامها، وهو  من خالل إيقاف البت

ما من شأنه أن يعطل العدالة ويضر مبصاحل فئات أخرى من 
 .املواطنني

إننا السيد الوزير، نقدر خماوفكم بشأن عدم متكن احملكمة       
الدستورية بوضعها احلايل وإبمكانياهتا من النظر يف اجلدية، ولذلك 

 ا بشكل إجيايب يف انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التطبيقتفاعلن
الفعلي للنص. من جهة أخرى، البد من التنويه ابلتفاعل اإلجيايب 
للحكومة مع جمموعة من التعديالت اليت قدمناها إىل جانب فرق 
األغلبية واليت سامهت إىل حد كبري يف الوصول إىل توافق ما بني 

يالت املطروحة، وعلى سبيل مكوانت اللجنة حول أغلب التعد
الذكر أداء الوديعة القضائية وفق التشريع اجلاري به العمل وقضية 

 .اآلجال وحق التفسري وغريها من التعديالت اجلوهرية

إن التزامنا، السيد الوزير، يف إطار األغلبية احلكومية ال مينعنا       
ع و من اإلشارة إىل جمموعة من املالحظات خبصوص مناقشة مشر 

 :هذا القانون
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كنا نتمىن يف إطار االلتزام احلكومي أن تقوم  :أوال -      
احلكومة إبجراء دراسة لألثر التوقعي لتنفيذ هذا النص التشريعي، 

 وهو ما كان سيمكننا من بناء رؤية واضحة واستشرافية لتنزيله؛

إن إقرار احلكومة أبن اإلختيارات اليت حتكمها يف  :اثنيا -      
تعاطي مع هذا النص هي مرحلية وحتتاج إىل مزيد من تعميق ال

النقاش واحلوار يزيد من خماوفنا حول مآل تنزيله والذي من شأهنا 
 أن أتيت بنتائج عكسية ال تعكس إرادة املشرع احلقيقية؛

إن التزام احلكومة إبنضاج حل عملي وفق ما ستأيت  :اثنثا -      
ديالت عاطي اإلجيايب مع التعبه الظروف خصوصا يف ظل عدم الت

 املرتبطة مبوضوع التصفية يثري انشغالنا خبصوص إشكالية كربى
ستطرح ال حمالة وهي تلك املتعلقة بكثرة تدفق امللفات احملالة من 
احملاكم إىل احملكمة الدستورية خاصة يف ظل التعسف احملتمل 

د ق لبعض املتقاضني يف إستعمال حق الدفع بعدم الدستورية، مما
 يرتتب عنه اختناق احملكمة الدستورية؛

إن طبيعة القضااي املرتبطة ابلدفع بعدم دستورية  :رابعا -      
ة القوانني تتطلب سرعة البت مما يتطلب ويفرض على احملكمة املعني

أن ختصه أبولوية على حساب القضااي األخرى، األمر الذي قد 
ر على أمدها مما سيؤثيؤدي إىل تعقيد املسطرة القضائية وإطالة 

حقوق املتقاضني بسبب البطء يف تصريف القضااي وسيساهم يف 
تعطيل القضاء ال حمالة، وهو ما يقتضي التفكري بشكل جدي 
 .لضمان انشغال جيد يف إطار تنسيق وتعاون متبادل بني احملاكم

إننا، السيد الوزير، إباثرتنا هلذه املالحظات لنستحضر       
ايت السامية للمشرع واليت من شأهنا أن تفتح اجملال األهداف والغا

أمام املواطنني جبميع مستوايهتم للولوج إىل أعلى درجات التقاضي 
والتعاطي مع الشأن الدستوري، ابعتباره جيسد أمسى قانون واليت 
جتعل املواطن أساس كل معاملة وديدهنا كل ذلك حتم علينا 

سم يخلقه من حركية يف جالتعاون إبجيابية مع هذا النص ملا س

القانون وملا سريتبه من آاثر على مستوى تطوير املمارسة القانونية 
مبا يضمن تكريس احلق والقانون وضمان احلقوق واحلرايت 

 .للمواطنني وعلى هذا األساس

والتزاما مبا يفرضه علينا موقعنا السياسي كجزء من األغلبية       
يدان لصاحل هذا النص، مع أتك احلكومية، فإننا سنصوت ابإلجياب

 على ضرورة توفري كافة الشروط املناسبة والكفيلة ابلتنزيل األمثل
للمقتضيات التشريعية ذات الصلة واليت من شأهنا التأسيس 
ملمارسة جديدة يف الفعل القانوين جتاه املواطنني، وهو ما سيشكل 

جته هإضافة نوعية تنضاف إىل لبنات اإلصالح السياسي الذي انت
وغريها من  2755بالدان منذ عقود والذي تعزز إبقرار دستور

 .اإلصالحات

نتمىن، السيد الوزير احملرتم، أن تفرغ الوسع واجلهد لضمان       
التمثيل األمثل هلذا النص التشريعي اهلام والذي سيشكل ابألكيد 
حتوال جذراي يف املمارسة الدستورية، وسيساهم يف تفعيل األدوار 

تظرة من احملكمة الدستورية من خالل جتاوز اإلختصاص املن
 التقليدي إىل الغوص يف القضااي ذات البعد الشمويل واملرتبط حبق
مجيع املواطنني يف الطعن يف دستورية كل مقتضى ميس ابحلقوق 
واحلرايت وهو ما يشكل حتدي لنا مجيعا لضمان ممارسة فضلى 

مرار محايتها وضمان استتساهم يف اجلمع ما بني إقرار احلقوق و 
املرفق العمومي يف آداء دوره كامال دون تعسف أو حتيز ودون 

 .وابملراكز القانونية لألفراد واملؤسسات املساس حبقوقه املكتسبة

أخريا البد أن هننئ أنفسنا مجيعا على العمل اجلاد والدؤوب       
 يالذي ميز مناقشة هذا املشروع قانون التنظيمي، والذي سيعط

دفعة قوية لعملنا املؤسسايت ولقدرتنا على إعادة قراءة املنظومة 
القانونية مبا جيعلها مواكبة لكافة املتغريات والتحدايت. شكرا لكم 

 .السيد الرئيس، السيد الوزير، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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 :انسيدمانرئي 

ملتدخلة ا شكرا للسيد النائب، ابسم فريق األصالة واملعاصرة      
 .األوىل السيدة النائبة مالكة خليل

 :انوائبةمانسيدةممانكةمخسيلمابسممفريقماألصانةمواملعاصرة

 شكرامانسيدمانرئي ،

 انسيدمانازير،

 انسيدا تموانسادةمأعضاءملجس مانواا ماحملرتمان،

أتشرف أبخذ الكلمة لتقدمي موقف فريق األصالة املعاصرة       
املتعلق بتحديد  16.51لتنظيمي خبصوص مشروع القانون ا

من الدستور. دستور  544شروط وإجراءات تطبيق الفصل 
، السيد الوزير، الذي راهن الشعب بكل شرائحه على 2755

حسن تنزيل مقتضياته، مقتضيات جلها، السيد الوزير، ذات طابع 
استعجايل، الرتباطها ابحلقوق األساسية للمواطنني. ورغم هذا 

ل ايل كان اخليار السياسي للحكومة أن يبقى تنزيالطابع اإلستعج
أغلب هذه املقتضيات حبيسة قاعة اإلنتظار بدون مربرات وأحياان 

 .مبربرات غري مقنعة

السيد الوزير، إننا يف فريق األصالة واملعاصرة، وخالل هذه       
اجللسة املخصصة ملناقشة آلية حقوقية من حجم الدفع بعدم 

عدية آلية حقوقية ما أحوجنا إليها، آلية الرقابة البدستورية القوانني، 
على التشريعات. رقابة متنح لكل مواطنة ومواطن، تتجاوز النخبة 
السياسية. يف فريقنا، ووعيا أبمهية املكسب، سندع جانبا مؤقتا 
واستثناءا، وأؤكد على هذا الطابع املؤقت واإلستثنائي، سندع 

ظارات واملنسجم مع تطلعات وانتجانبا طموحنا املرتفع واملتجاوب 
املواطنات واملواطنني وسنتبىن مؤقتا واستثناءا املنطق الفقهي 

 .املعروف، ما ال يدرك كله ال يرتك جله

نعم السيد الوزير، ما استحضرانه أثناء مناقشة هذا املشروع       
التنظيمي هو احلقوقي يف دواخلنا. لذا، وبكل مسؤولية ورغم 

ان لكثري من بنود املشروع، فإننا ووعيا بكون الرهحتفظاتنا على ا
الوحيد واألوحد الذي جيب كسبه للسري قدما هبذا الوطن العزيز 
إمنا هو وال غري رهان دولة احلق والقانون، والذي لن يتأتى بلوغه 
إال مبأسسة وبلورة اآلليات احلقوقية املنصوص عليها دستوراي. 

ملكسب احلقوقي هلذا الوطن ووعيا هبذا الرهان، نرحب هبذ ا ا
 .العزيز، ولو جاء غري مكتمل األركان يف نظران

السيد الوزير، بشكل مقتضب وألن احليز الزمين لن يسمح       
ابإلستطالة يف سرد كل املؤاخذات والتحفظات املقدمة من طرف 
فريقنا، وألننا انقشناها واستفضنا يف نقاشها أثناء اجللسة. إذن 

سأقتصر على أمهها، ويف عرضها أؤكد أننا ال وبشكل مقتضب، 
نزايد كفريق سياسيا بقدر ما نؤكد على موضوعيتها وارتكازها على 
أسس واقعية، من شأن استحضارها حتقيق الفعالية املرجوة من 

 .هذه اآللية احلقوقية

إن الدفع بعدم دستورية القوانني، هذا املكسب احلقوقي،       
لى للمواطنات واملواطنني الرقابة البعدية عالذي من خالله، ستتاح 

القوانني، األمر الذي سيساهم يف حتصني احلقوق 
والتصدي لكل خرق يكون مصدره تشريع معيب  واحلرايت

وموسوم بتجاوز الدستور، هذا املكسب من أجل حتقيق غايته، 
من الضروري توفري شروط النجاعة على املستوى املسطري 

من الدستور، حتيلنا إىل كون  544فصل واإلجرائي. فقراءة ال
املشرع الدستوري جعل احملكمة الدستورية حمكمة ذات 
اإلختصاص والصالحية لوحدها للبت يف كل دفع بعدم دستورية 
قانون متت إاثرته يف نزاع معروض أمام حمكمة املوضوع. مما يعين 
 أنه يف حالة دفع أحد أطراف الدعوى بكون القانون املزمع تطبيقه
يف النازلة ميس ابحلقوق واحلرايت املكفولة مبقتضى الدستور، 
 فاإلختصاص األصيل للبت يبقى للمحكمة الدستورية لوحدها
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يف تنزيله هلذا املقتضى اعتمد  16.51مشروع القانون التنظيمي 
نظام التصفية، حيث أن إاثرة الدفع أمام حمكمة املوضوع ال تفيد 

ة ستورية بل سيتم النظر يف شكلياإلحالة املباشرة للمحكمة الد
وله الدفع أمام أنظار احملاكم اإلبتدائية واإلستئنافية واليت تبت يف قب

من عدمه ليحال حالة قبوله حملكمة النقض اليت تنظر بدورها يف 
 .مدى توفر اجلدية

حنن يف فريق األصالة واملعاصرة، اقرتحنا التخفيف من نظام 
، حيث 544ا مع الفصل التصفية السالف الذكر، إنسجام

احملكمة الدستورية صاحبة اإلختصاص األصيل للبت يف الدفع. 
وهكذا اقرتحنا عدم تعميم نظام التصفية على كل درجات 
التقاضي، مما سيمكن من إحالة امللف يف أقصراآلجال على 
احملكمة الدستورية ذات الصالحية للبت. كما أن البت يف الدفع 

ار تضى دستوري بدوره، كما أنه أهم معييف أجل معقول يعترب مق
يف مدى توفر شروط احملاكمة العادلة، وهو الدليل القاطع على 
مدى تقريب القضاء من املواطنني. أضف ملا ذكر، فالدفع بعدم 
دستورية القوانني ذو أبعاد تطال املقتضى القانوين من أساسه، 

ة عن حكم بفمثري الدفع يف حالة اإلستجابة تتجاوزاآلاثر املرتت
النزاع اخلاص، لتلغي النص موضوع الدفع، مما سيحقق مكاسب 
حقوقية ستساهم يف جتاوزالكثري من اإلنتكاسات اليت عايشناها 
ونعايشها، واليت تعود ملقتضيات أضحت متجاوزة واقعيا ومفارقة 
ا للوثيقة الدستورية. مقتضيات تعود ملرحلة اترخيية مت القطع معه

 .ولكن تشريعيا ال تزال ختيم بظالهلاواقعيا وسياسيا، 

إن الدفع بعدم دستورية القوانني ستكون ثورة حقوقية يساهم فيها 
 املواطن إىل جانب السلطة التشريعية يف بناء تشريعات حترتم حقوق
اإلنسان وتتماهى مع حقوق املواطنة، وهبذه التشريعات فقط ذات 

ذا نصاف. لاحلمولة احلقوقية، ستتتحقق مقاصد العدل واإل
فمقرتح التخفيف من نظام التصفية له مرتكزاته ومبين على أسس 
موضوعية. وهاجسنا يف التشبث به إمنا ما هو حتقيق 

واحلرص على حسن تنزيل هذا املقتضى الدستوري   الفعالية 
 .واحلقوقي

ختاما السيد الوزير، إننا يف فريق األصالة واملعاصرة ويف كل حمطة 
 دد موقفنا والتزامنا املبدئي مع الشعب املغريبتشريعية، إمنا جن

املتمثل يف املعارضة، معارضة بناءة. لذا فإننا بسحب التعديالت 
و املقدمة، رغم إمياننا مبوضوعيتها والتعديل الوحيد احملتفظ به، نرج

أن يتم التجاوب معه، استحضارا ملا سيحققه من مكاسب 
. 544ن الفصل .حقوقية وأيضا لتوافقه مع غاية املشرع م

أستئدنكم السيد الرئيس، تتمة املوقف سيتقدم به الزميل عبد 
 اللطيف وهيب، وشكرا

 :انسيدمانرئي 

شكرا السيدة النائبة، املتدخل الثاين إبسم فريق األصالة       
 .واملعاصرة السيد النائب عبد اللطيف وهيب

ماألصانةم مفريق مابسم موهيب مانسطيف معبد مانسيد انوائب
 :صرةواملعا

 .مساء اخلري

 انسيدمانرئي ،

 انسادةمانواا ،

يبدو أن الوقت غري كايف ولكن نريد، أوال هذه بشرى أننا       
ننهي هذه الدورة هبذا القانون، تعرفون احملكمة الدستورية اآلن 

إىل اآلن بكل قوانينها،  5652ستبث يف دستورية القانون من 
ق عليهم ية القضاة وينطبولكن الذين حيكمون يف احملكمة الدستور 

األخالق النزيهة والكفاءة اليت جيب أن تكون يف السادة القضاة، 
بل ينطبق عليكم قول الرسول صلى هللا عليه وسلم )قاضيان يف 
النار وقاض يف اجلنة( وأنتم تعرفون القاضيان يف النار هو القاضي 

. لالفاسد والقاضي اجلاهل، والقاضي يف اجلنة هو القاضي العاد
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حنن نريد هلذه احملكمة كذلك أن تصدر أحكاما ليست فيها 
تضارب، ليست فيها مزاجية أن تكون هناك وحدة يف اإلجتهاد 
هلذا هذا القانون سيكون وسيلة مثلى ملواجهة بعض القوانني 
الداخلية وبعض القوانني القدمية اليت تطرح إعادة النظر فيها. نريد  

ذات قيمة فقهية تعطي صورة كذلك أن تكون أحكامها أحكاما 
إجيابية عن نظامنا الدستوري وتدفع هاذ النظام الدستوري حنو 
احلرايت واحلقوق واحرتام اإللتزامات الدستورية، وأال تكون جمرد 
مقربة جديدة جملموعة من الطلبات. ال نريد أن تعرقل العمل 
القضائي، ولكن ال نقبل كذلك أن تكون حتت الرعاية وحتت 

ة وحتت الوالية حملكمة النقض، كنا نريدها أن تكون احلماي
مستقلة، حنن وافقنا على جمموعة.. سحبنا جمموعة من التعديالت 
واتفقنا مع األغلبية يف جممل القول ألننا نريد أن يصدر ابإلمجاع 
ابتفاق مجيع األطراف محاية ودفاعا عن وسيلة من وسائل العمل 

ا طرة هلا قيمتها القانونية وهلداخل املغرب. أتكدوا أن هذه املس
قيمتها احلقوقية إذا حافظنا عليها، وإذا استطاع قضاة احملكمة 
الدستورية أن يكونوا يف مستوى املهام الذين سيقومون هبا سواء 
على املستوى األخالقي أو على املستوى الفقهي أو على املستوى 

ون الذي انالقانوين آنذاك ميكن وحدهم أن يقوموا بتنفيذ هذا الق
له قيمة وله معىن وله دفعة قوية يف جمالنا الدستوري ويف احرتام 

 .احلرايت واحلقوق

امسحوا يل فإن املوضوع ذا حساسية مطلقة، وأمتىن من       
السادة القضاة واحملامني وألتمس من رجاالت القانون أن يسامهوا 

ية ليف دفع هذه التجربة الدستورية يف املغرب حنو تقوية العم
ا الدستورية، حنو تقوية الضماانت احلقوقية والقانونية اليت نص عليه

الدستور وأن ال تتحول إىل شرعنة الرتاجعات والردات عن احلقوق 
اليت اكتسبناها منذ سنوات، ال ميكن أن نكون جيال انجحا إال 
إذا كان جيال حقوقيا ال ميكننا أن نعرتف بقضائنا إال إذا كان 

ريئا قواي، مث كذلك أن يكون فامها ويعلم ما هو قضاءا نظيفا ج

موضوعه ويدافع عن القانون وال شي غري القانون. أمتىن أن نكون 
قد خرجنا من هاته الدورة على األقل هبذا القانون يشرح الصدر 
 واليت تكون فرصة كبرية جملتمعنا لدفع العملية الدستورية لفائدة

ال نقدم  لكثري ولكن لسوء احلظاجملتمع املغريب الذين ينتظر منا ا
 .شكرا ،له إال القليل

 :انسيدمانرئي 

شكرا، شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب عبد هللا       
 .مسعودي إبسم فريق التجمع الدستوري

مانتجمعم مفريق مابسم ممسعادي مهللا معبد مانسيد انوائب
 :اندستاري

 شكرامانسيدمانرئي ماحملرتم،

 احملرتمان،انسادةمانازراءم

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

يسعدين أن أتناول الكلمة يف هذه اجللسة التشريعية اخلتامية       
للدورة اجلارية، إبسم فريق التجمع الدستوري يف مناقشة مشروع 

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات  16.51قانون تنظيمي رقم 
من الدستور. هذا املشروع الذي يعترب لبنة  544تطبيق الفصل 

مؤسسة ومعززة لنظام الرقابة على دستورية القوانني، وذلك تفعيال 
، وتنزيال ألحد مستجداته املكرسة لدولة 2755ملضامني دستور 

 .احلق والقانون وفصل السلط وتوازهنا

من الدستور حبد ذاته يعترب حداث وعالمة  544إن الفصل      
ات التطور الدستوري يف بالدان حتقق عدة أهداف من عالم

ومبادئ تعزز نظام مشروعية واحرتام تدرج القواعد القانونية 
رافا يف تتيح للمواطنني بصفتهم أط وتناسقها، ويف نفس الوقت
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منازعات معروضة على احملاكم ابلولوج إىل احملكمة الدستورية عرب 
طبق يف ص قانوين سياحملاكم العادية طلبا لفحص عدم دستورية ن

إننا أمام آلية  .نزاع معروض على احملكمة على حمكمة املوضوع
جديدة يستخدمها املواطن بصفته طرفا يف نزاع حينما يرى أن 
هناك نصا قانونيا من شأنه أن ميس ابحلقوق واحلرايت املكفولة 

 .دستوراي

ر و كما تتجلى أمهية هذه اآللية الدستورية اليت جاء هبا دست      
ألول مرة، يف كون نظامنا القانوين حيتفظ ابلعديد من  2755

النصوص القانونية املختلفة تعود إىل فرتة احلماية وما بعدها 
أصبحت متقادمة إن م يكن بعضها أصبحت غري متوافقة مع 
املبادئ واألحكام الدستورية احلديثة، هذه النصوص م تصل هلا 

ريعية األحكام الدستورية والتش يد املشرع بتحيينها ومالءمتها مع
احلديثة، وال مع اإلتفاقيات واملواثيق الدولية اليت صادق عليها 
املغرب يف العقود األخرية، كما أن هذه اآللية تكمل وتعزز املبادرة 
التشريعية اليت خوهلا الدستور للمواطنني واملتمثلة يف تقدمي 

لطات ىل السامللتمسات التشريعية وكذا حق تقدمي العرائض إ
 .العمومية أو تقدمي املالحظات إىل املسؤولني عن املرافق العمومية

 2755من دستور  544إن هذا املشروع املكرس للفصل       
جاء أيضا ليوسع اختصاصات احملكمة الدستورية ويفرز دورها يف 
ممارسة رقابة بعدية على دستورية القوانني والعمل على إصدار 

ناقض كام واملقتضيات الغري الدستورية أو اليت تتقرارات تنسخ األح
مع مبادئ احلقوق واحلرايت اليت جاء هبا الدستور، ويف ذلك 
مسامهة للرقي مبنظومتنا القانونية وتنقيتها من الشوائب القانونية 

 .ومالءمتها مع املنظومة التشريعية السائدة واحلديثة

ة قشة مستفيضلقد حظي هذا املشروع ابهتمام خاص ومنا      
على مستوى اللجنة عربان خالهلا على جمموعة من املالحظات 
والتساؤالت اهلادفة إىل تعميق مضامني هذا املشروع، وهبذه 
املناسبة ال يسعنا إال أن ننوه بدور السيد الوزير، وسعة أفقه وحرصه 

على الرقي هبذا املشروع وفق ما خيدم مبادئ صيانة احلقوق 
 .حلق والقانونواحلرايت ودولة ا

ولقد ساهم فريقنا مع فرق وجمموعة األغلبية مبجموعة من       
التعديالت القيمة اليت جاءت كثمرة جلو النقاش اهلادف واملسؤول 
الذي ساد على مستوى اللجنة وبتفهم من السيد الوزير، سامهنا 
من خالهلا يف جتويد هذا املشروع وإغنائه مبقرتحات تعديلية 

اإلعتبار أجوبة السيد الوزير املقنعة وكذا مقرتحات آخذين بعني 
الفرق واجملموعات النيابية أغلبية ومعارضة إلقناعنا أبن مثل هذه 
النصوص التنظيمية املؤسسة حملطات حقوقية ملغرب األلفية يلزم 
أن تعتمد وفق منهجية توافقية وإشراكية مبسامهة من اجلميع 

دات إبهتمام السي خصوصا بعض املقتضيات اليت استأثرت
والسادة النواب أعضاء اللجنة، وتوسعوا يف مناقشتها كمسألة 

مرة أخرى ننوه مبستوى النقاش وروح  .النسخ واتريخ مفعوله
 املسؤولية اليت متيز هبا هذا املشروع الذي سنعتمده اليوم وخنتم به
هذه الدورة الغنية وختامه مسك والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .تهوبركا

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة عبلة بوزكري       
 .إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

معبسةمبازكريمابسممانفريقماالستقاليلمنساحدةم انوائبةمانسيدة
 :وانتعادنية

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرة،

 نسيدمانازير،ا



 

  

 

 

 

 

-7102أبريلممدورةم– تملجس مانواا ممداوال   

 

 

13 

 انسيدا تموانسادةمأعضاءملجس مانواا ماحملرتمان،

، يشرفين أن أتدخل إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية      
يف مناقشة مشروع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد شروط 

من الدستور، هذا املشروع الذي  544وإجراءات تطبيق الفصل 
تعلق بعدم رية ابلنظر يف كل دفع ممبقتضاه ختتص احملكمة الدستو 

 .دستورية قانون أثري أثناء النظر يف القضية

جاء هذا املشروع من أجل ترسيخ دعائم احملاكمة العادلة،       
خاصة أن القوانني العادية ال ختضع للمراقبة الدستورية التلقائية، 
وابلتايل فإن هذه القوانني معرضة لتحمل يف طياهتا مضامني غري 

ستورية وما قد تشكله من عراقيل أمام حقوق وحرية األفراد. لقد د
محلت الوثيقة الدستورية إصالحا متميزا مبنهجية دميقراطية مؤسسة 
على مقومات وركائز هتدف إىل إجناح النموذج املغريب املبين على 
اخلصوصية والذاتية، ويف نفس الوقت معانقة القيم الكونية 

ق يخ احلقوق واحلرايت وتعزيز دولة احلواإلنسانية يف جمال ترس
والقانون وميثاقا حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا وتعزيز 

 .املواطنة

وم يقتصر الدستور املغريب على محاية احلقوق املدنية       
والسياسية واإلجتماعية واإلقتصادية للمواطنني بل نص على 

مبا  ذه احلقوق،العديد من اآلليات املؤسساتية لضمان ممارسة ه
فيها متكني املواطن ابلدفع بعدم دستورية قانون أمام احملكمة 
الدستورية، وهي آلية جديدة يف منظومتنا القانونية، نص عليها 

من الدستور وخول للمواطن احلق يف املسامهة يف  544الفصل 
تنقيح املنظومة التشريعية والرتسانة القانونية، مما قد يشوهبا من 

ل، غري دستورية عن طريق الرقابة البعدية السارية املفعو مقتضيات 
واليت ستطبق يف القضااي الرائجة أمام احملاكم من أجل تكريس 
الدميقراطية التشاركية وإعطاء احلق للمتقاضني للدفاع عن حقوقهم 
املضمونة دستوراي عن طريق الولوج غري املباشر للقضاء الدستوري، 

 ه احلقوق والواجبات تتمتع ليس فقطاألمر الذي جيعل من أن هذ

ابلصفة الدستورية بل أيضا ابحلماية الدستورية، ذلك أنه إذا 
اعتدى املشرع على هذه احلقوق واحلرايت من خالل التشريعات 
اليت يصدرها، وأن هذه التشريعات تكون عرضة للحكم عليها 
 ةبعدم الدستورية إذا كان األمر كذلك، وابلتايل فإن أثر الرقاب

 .الدستورية متثل االرتكاز األساسي يف محاية احلقوق واحلرايت

إن اعتماد املشرع الدستوري للرقابة البعدية على دستورية       
القوانني من خالل منح األفراد احلق يف الدفع بعدم الدستورية، 
يشكل نقلة نوعية للتأسيس لقضاء دستوري تتمحور أهدافه حول 

ب ة املواطنة، حيث يكون املواطن يف قلحتقيق العدالة الدستوري
 معادلة حتصني حقوقه وحريته ويكون فاعال وحمركا للدعوى ابعتباره
حيتك مبختلف التشريعات مبا يرتتب عن ذلك من تكريس لثقافة 
جمتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إجيايب، وأيضا 

نقحة م تكريس وعي املواطن حبقوقه ومسامهته يف منظومة تشريعية
تعمل يف اجتاه محاية احلقوق واحلرايت وليس اإلعتداء عليها أو 

 .انتهاكها

إن هذا املشروع ينسجم إىل حد كبري مع العدالة الدستورية     
املقارنة، اليت تبحث دائما على جتويد طرائف الرقابة على دستورية 
القوانني، حيث يكون املواطن يف قلب السياسات العمومية ونقطة 

 .رتكاز حلماية حقوقه وحرايتهاإل

إن هذا املشروع يعترب آلية للرقابة القضائية الالحقة ووسيلة       
 للمتقاضي للدفاع عن حقوقه ضد القوانني اليت تعترب غري مطابقة
ألحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، بعدما أصبح للمجتمع 

شريعية تاملدين سلطة يف التشريع من خالل تقدمي امللتمسات ال
والعرائض وابلتايل احلق يف مراجعة القضاء الدستوري من خالل 
املواطن نفسه أو اجلمعيات واهليئات النقابية واملهنية، يف سياق 

 .استعادة الوظيفة اجملتمعية للدستور
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إن هذا املشروع أيضا يهدف إىل حتديد مالمح دميقراطية       
 محاية فاعال مباشرا يف دستورية مواطنة، وجعل احملكمة الدستورية

حقوق اإلنسان من خالل إعطاء حق جديد للمتقاضني للدفاع 
عن حقوقهم وتصفية النظام القانوين من املقتضيات غري الدستورية 
وأتمني مسو الدستور يف امليدان املعياري الداخلي ابعتباره قانون 

 بالدولة األمسى وأن القواعد الواردة فيه هي األعلى مرتبة ويتوج
 .على سلطات الدولة احرتامها والعمل مبوجبها

 إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، نعترب أن العمل      
بنظام إحالة الدفع بعدم الدستورية من حماكم املوضوع إىل احملكمة 
الدستورية مباشرة، دون إقرار نظام للتصفية ينسجم مع الغاية من 

ى اعتبار أن احملكمة الدستورية هي من الدستور، عل 544الفصل 
صاحبة اإلختصاص األصيل للبث يف الدفع بعدم دستورية القوانني  

من الدستور املتعلق بصدور  527كما ينسجم مع الفصل 
األحكام يف آجال معقولة مما يساهم يف تسريع اإلجراءات وعدم 
 بطء املسطرة أمام احملاكم، وتقريب القضاء من املتقاضني، وحتقيق

 .النجاعة الدستورية

 انسيدمانرئي ،

 انسيدمانازير،

لقد تعامل الفريق إبجيابية مع هذا املشروع، من خالل تقدمي       
جمموعة من التعديالت تصب كلها يف جتويد النص وإغنائه، 
ابعتبار أنه ميثل يف عمقه ضمانة فعلية وعملية لألمن الدستوري، 

ري مع القضاء الدستو  من خالل إشاعة ثقافة جمتمعية تتفاعل
بشكل إجيايب وتكرس وعي املواطن حبقوقه وواجباته. وهو املنحى 
الذي يسعى املغرب إىل ترسيخه مبراقبة بعدية أكثر انفتاحا 
وتشاركية، وابعتبارها حقا للمتقاضي يف إاثرة عدم دستورية أي 

 .قانون ميس ابحلقوق والواجبات

اإلجراءات  ضي التفكري يفإن التصويت على هذا املشروع يقت      
املواكبة لضمان التطبيق السليم ملقتضيات هذا القانون، حىت ال 
يشكل مربرا ابلنسبة لبعض املتقاضني لالستعمال الكيدي 

ذا والتوظيف التعسفي للدفع بعدم الدستورية. وابلنظر ملا يشكله ه
املشروع من لبنة أساسية يف تعزيز دور القضاء الدستوري يف محاية 
احلقوق وحرايت املواطنني وكفالة ممارستها، فإن الفريق اإلستقاليل 
للوحدة والتعادلية سيصوت ابإلجياب على هذا املشروع والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا

 :انسيدمانرئي 

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

 :مةمانزهراءمنزيهمابسممانفريقماحلركيانوائبةمانسيدةمفاط 

 شكرامانسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدمانازير،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

 انسالممعسيكممورمحةمهللامتعاىلموبركاته،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي ملناقشة ودراسة       
حديد شروط ، يتعلق بت16.51مشروع القانون التنظيمي رقم 

وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. إننا أمام مرحلة أساسية 
ومتميزة من اتريخ مسلسل بناء دولة احلق والقانون تتكرس من 
خالهلا اجلهود احلكومية املتخذة يف تفعيل املخطط التشريعي 

 .منه 544وتنزيل مقتضيات الدستور من خالل الفصل 

 انسيدمانرئي ،

ملشروع احلايل يعترب لبنة أساسية ومتميزة يف مسار إن هذا ا      
ترسيخ البناء الدميقراطي، ويف مسار اإلصالحات الدستورية 
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تكريسا لدولة احلق  2755اجلوهرية اليت أتى هبا دستور 
 ...والقانون

 :انسيدمانرئي 

 .السيدات والسادة النواب شيئا ما من اإلنصات      

 :نزيهمابسممانفريقماحلركيمانوائبةمانسيدةمفاطمةمانزهراء

اليت يتمع فيها اجلميع ابألمن واحلرية والكرامة واملساواة يف       
نطاق التالزم والتكامل بني حقوق وواجبات املواطنة وفق ما 
تقتضيه املواثيق الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان كما هي متعارف 

 .عليها عامليا

 انسيدمانرئي ،

لتنظيمي املعروض على أنظار جملسنا إن مشروع القانون ا      
املوقر، والذي استمد مرجعيته وقوته من أحكام الدستور، ومن 
املنظومة احلقوقية الدولية وكذا التجارب الدولية الناجحة يهدف 
إىل وضع إطار قانوين مرجعي متكامل حيدد شروط وإجراءات 
 الدفع بعدم دستورية قانون، ويراد تطبيقه بشأن دعوة معروضة
على احملكمة يدفع أحد أطرافها أنه ميس حبق من احلقوق أو حبرية 
من احلرايت اليت يضمنها الدستور وهي آلية دستورية رقابية جديدة 
م تكن متضمنة يف الدساتري السابقة متكن من املسامهة يف تنقيح 
املنظومة التشريعية وتطهري الرتسانة القانونية السارية النفاذ من 

ة ليت متس حبقوق وحرية األفراد وتتعارض مع الوثيقاملقتضيات ا
الدستورية. وابلتايل فإنه سيمكن من جعل القاعدة األدىن مطابقة 
للقاعدة األعلى درجة وتيسري ولوج املواطنني إىل القضاء الدستوري 
يف ظل اإلرتقاء ابجمللس الدستوري إىل احملكمة الدستورية، األمر 

دستورية مواطنة تكرس وعي الذي سيمكن من حتقيق عدالة 
املواطنني حبقوقهم وواجباهتم وتضع أسس الرقابة الالحقة على 
دستورية القوانني ال سيما تلك السارية التنفيذ واليت ال ختضع 

لإلحالة التلقائية على احملكمة الدستورية قصد البث يف مدى 
 .مطابقتها للدستور

 انسيدمانرئي ،

اد هذا املشروع قد متيز مبنهجية عالوة على ذلك، فإن إعد      
تشاركية ومقاربة منفتحة على خمتلف الفعاليات واخلربات ذات 
الصلة، حيث سجلنا إبجيابية خمتلف املراحل اليت ميزت هذه اآللية 
التشاركية املتمثلة أساسا يف عقد عدة ندوات علمية وملتقيات 

من  ةجهوية مبشاركة اجلمعيات املهنية للقضاة والباحثني وثل
املختصني وخرباء مغاربة وأجانب يف جمال القضاء وخمتلف 
اجلمعيات احلقوقية والوطنية والدولية، وانكب على إعدادها جلنة 
علمية متخصصة. إذن فإن هذا املشروع حظي بنصيبه من التشاور 
والتشارك والتحاور واالنفتاح واالستئناس مبختلف التجارب 

لتجارب واألنظمة الدستورية الدولية يف إطار االطالع على ا
 .املقارنة

 انسيدمانرئي ،

إن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانني الذي ال يتم تلقائيا       
من قبل األفراد إال إذا تعلق األمر بوجود دعوى رائجة إبحدى 
حماكم اململكة، هي آلية جتعل املواطن يف قلب معادلة حتصن 

كل القضاء الدستوري بشحقوقه وحرايته من خالل تفاعله مع 
إجيايب وبطريقة غري مباشرة وتكرس كذلك وعي املواطن حبقوقه 
والتزاماته مع مراعاة السقف القانوين لتفسري مفهوم الدفع بعدم 
دستورية القوانني وذلك تفاداي ألي أتويل غري سليم ملقتضى 

من الدستور.  544دستورية القوانني، أعتذر.. ملقتضى الفصل 
ل الفريق احلركي أن تفعيل هذا املكتسب الدستوري بشكونؤكد يف 

 سليم، يستلزم تيسري املساطر ووضع اآلليات العملية وتوفري املوارد
البشرية الكافية للمحكمة الدستورية متكن من التطبيق اجلاد 
والفعلي لإلطار القانوين هلذا احلق الدستوري، ومن أجل متكني 
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يت وازن والتكامل بني الضماانت الاملواطن من ممارسته يف إطار الت
 .يكفلها هذا احلق الدستوري وحتقيق النجاعة القضائية

 انسيدمانرئي ،

 إننا يف الفريق احلركي نثمن املستوى العايل من النقاش العميق      
واهلادف الذي رافق هذا املشروع داخل جلنة العدل والتشريع 

ا اليت اعتمدهتوحقوق اإلنسان، وننوه كذلك مبنهجية العمل 
احلكومة لتنزيل هذا املشروع، ويف التفاعل اإلجيايب مع تعديالت 
ومقرتحات الفرق، مما ساهم يف إغناء مضمون النص، الذي 
سيمكن من إشراك املواطنني بطريقة غري مباشرة يف تنقيح 
 النصوص القانونية من املقتضيات الغري الدستورية. ونرى يف الفريق

ة ة مدعوة بدورها للقيام مبراجعة للقوانني السارياحلركي أبن احلكوم
املفعول من أجل تطهريها من املقتضيات الغري الدستورية وال سيما 

وال يقتصر  2755الرتسانة القانونية اليت تعود إىل ما قبل دستور 
األمر على هذا التطهري، مما يعترب خمالفا للدستور بل إن الضرورة 

لوقت القانونية جلعلها مواكبة ل تقتضي كذلك حتيني الرتسانة
 .الراهن، ال سيما أن العديد منها يعود إىل بداية القرن املاضي

 انسيدمانرئي ،

إننا أمام مشروع مؤسس حلق دستوري شكل على امتداد       
عقود مطلبا أساسيا ملختلف الفعاليات السياسية واحلقوقية وكذا 

اؤالت موعة من التسلعموم املواطنني، حيمل يف طياته أجوبة جمل
اليت ختتلف ابختالف الرهاانت واإلنتظارات وابختالف زوااي 
منظورها وطبيعتها واألمال املعلقة عليها. ويعترب كذلك تطورا 
دستوراي مهما يف التاريخ الدستوري لبالدان والوسيلة األجنع لضمان 
احرتام الدستور ومسوه على ابقي القواعد القانونية، ولذلك، فإنه 
ال يسعنا إىل اإلخنراط يف مباركته واملصادقة عليه، آملني أن حيظى 
ويواكب هذا النص بعملية حتسيسية وتوعوية مبضامينه وأهدافه 
حىت يتبني املواطنني هذا احلق وكيفية متلكه وممارسته وتفعيل 

أحكامه على أرض الواقع. والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 
 .وبركاته

 :انسيدمانرئي 

شكرا، شكرا جزيال، استمعنا إليك، شكرا. الكلمة للسيد       
 .الرئيس شقران أمام إبسم الفريق اإلشرتاكي

 :انوائبمانسيدمشقرانمأماممرئي مانفريقماالشرتاكي

 شكرامانسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةموانسيدمانازيرماحملرتمان،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

أن أتناول الكلمة إبسم الفريق اإلشرتاكي لبسط  يشرفين      
 16.51وجهة نظران خبصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 
من  544املتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 

الدستور، أو كما تقرر ابإلمجاع يف جلنة العدل والتشريع جعله 
يتعلق بتحديد شروط وإجراءات  16.51قانوان تنظيميا رقم 

 .فع بعدم دستورية قانونالد

وبداية ال بد من طرح سؤال نعتربه هاما، هو هل أتخران يف       
من  544إخراج هذا النص للوجود؟ وحنن نتحدث عن املادة 

. ال يسعنا 2750، واليوم حنن يف سنة 2755الدستور دايل سنة 
القول سوى أن ديك املقولة دايل التأخر يف الوصول خري من عدم 

وها قد وصلنا. بطبيعة احلال، هاذ القانون أبمهيته، بقدر الوصول، 
ما يعكس حجم التطور الذي تشهده بالدان يف بنائها املؤسسايت 

  2755والقانوين، بقدر ما جيسد إرادة مجاعية يف تنزيل دستور 
إبمكاانته القانونية واحلقوقية اليت تسمح من خالل هذا املشروع 

م عرب من الدفاع عن حقوقهم وحرايهت بتمكني املواطنات واملواطنني
متكينهم من احلق يف الولوج للقضاء الدستوري، من أجل الدفع 
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بعدم دستورية أي مقتضى تشريعي يرى املواطن أن تطبيقه ميس 
 .حبقوقه وحرايته املكفولة له مبقتضى الدستور

وإذا كان احلديث عن أمهية املشروع سواء فيما يتعلق بتقوية       
ة على دستورية القوانني، وجعل املواطن يف صلب اإلهتمام الرقاب

ابلقضااي الدستورية ارتباطا ابلدفاع عن حقوقه وحرايته وغري ذلك، 
هو حتصيل حاصل يف ظل وعي مجاعي أبمهية هذا املكسب 
الدستوري وآاثره القانونية على مستوايت متعددة. إذا كان األمر  

 ة العدل والتشريع يفكذلك، فإن النقاش الذي طبع عمل جلن
مناقشتها ملشروع هذا القانون، سواء بشكل عام أو تفصيلي أو 
حىت من خالل التعديالت اليت تقدمت هبا خمتلف الفرق، اتسم 
بكثري من اجلدية واملسؤولية وحماولة تقدمي إجاابت قانونية وواقعية 
تسمح بتجويد النص بغية مالمسة جوهر اإلصالح املتمثل يف 

واطنات واملواطنني من هذا احلق الدستوري وصي  تنزيله متكني امل
قانونيا ومسطراي. احنا عملنا يف الفريق اإلشرتاكي على إبداء 
جمموعة من املالحظات مبعية فرق األغلبية، وكانت لنا بواعث قلق 
مرتبطة ببعض اجلوانب، حلينا على ضرورة الوقوف عندها ملا ميكن 

وى الواقع، خاصة ما يتعلق أن تطرحه من إشكاالت على مست
ابلنقطة املتعلقة بعندما تقضي احملكمة الدستورية بعدم دستورية 
واحد املقتضى تشريعي، وحتديد التاريخ دايل النسخ دايلو وطرحنا 
إشكال دايل الفرتة ما بني القرار دايل احملكمة الدستورية والتاريخ 

ا هو أن يعالذي حتدده للنسخ، وكان اجلواب الذي وصلنا إليه مج
نرتك األمر للواقع، هو الذي سيوضح إن كانت هناك مقتضيات 
تقتضي مستقبال أن نعمل على تعديل النص وإدخال إصالحات 

 .وتعديالت عليه

وحنن إذ نثمن اجملهود اجلماعي يف إخراج هذا النص القانوين       
اهلام للوجود، مبا هو صورة من صور البناء الدميقراطي ببالدان، 

، واإلمكاانت اهلامة يف البناء 2755سيدا لروح دستور جت
املؤسسايت اليت جاء هبا. فإننا بطبيعة احلال إذ سنصوت ابإلجياب 

هلذا القانون، لدينا وعي اتم وهذا يعين مهمة بعد جيب أن نقوم 
هبا مجيعنا يعين مؤسسة تشريعية وحكومة وكافة الفاعلني، على أن 

 طى معه بديك القاعدة القانونية دايلهذا القانون ال جيب أن نتعا
"ال يعذر أحد جبهله القانون"، هاذ القانون خص يتم التعريف 
دايلو ويتم اإلشهار دايلو وأن تواكبه ندوات ولقاءات حىت يقف 
املواطنون واملواطنات عند أمهية النص القانوين واإلمكانيات اليت 

مر ، ألن األيضعها أمامهم من أجل الدفاع عن حقوقهم وحرايهتم
ال جيب أن يقتصر على يعين الفئات على دارسي القانون وعلى 
األساتذة والدكاترة الباحثني يف القانون بقدر ما جيب أن يتعلق 
األمر بواحد اآللية اللي تكون يف متناول دايل مجيع املواطنات 
واملواطنني وأي مواطن جيد نفسه أمام حماكم اململكة يضع نصب 

اإلمكانية متواجدة وأهنا تسمح له إذا ما مستحق أعينه أن هذه 
من حقوقه أبن ميارس هذا احلق حىت ال يكون يعين يف ملك فئة 
داخل اجملتمع دون فئة أخرى رمبا ال تصلها املعلومة ابلشكل 

 .الكايف. شكرا لكم

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيدة النائبة فاطمة الزهراء       
 .ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكيةبرصات 

مانويابيةم مبرصا تمابسمماجملماعة مانزهراء مفاطمة مانسيدة انوائبة
 :نستقدممواالشرتاكية

 انسيدمانرئي ،

 انسيدمانازير،

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

م ديشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتق      
واإلشرتاكية إلبداء مالحظاتنا حول مشروع القانون التنظيمي رقم 
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من  544واملتعلق بكيفية شروط تطبيق الفصل  16.51
 .الدستور

 انسيدمانرئي ،

 انسيدمانازير،

منظومة متكاملة ونوعية من  2755لقد أرسى دستور       
 احلقوق واحلرايت، تروم إقامة دعائم دولة احلق والقانون وتوسيع
جماالت ممارسة هذه احلقوق واحلرايت مبا يعزز ثقافة حقوق 
اإلنسان ويرسخ قيم املواطنة احلقة الداجمة واملنصفة جلميع 
املواطنات واملواطنني، وابعتبارها حقوقا كونية غري قابلة للتجديد. 
ونثمن عاليا يف حزب التقدم واإلشرتاكية، اخنراط املغرب يف هذه 

طن من ممارستها وتوفره على األدوات املنظومة لتمكني املوا
 القانونية واملؤسساتية الكفيلة ابلرتمجة الفعلية هلذه احلقوق على

 .أرض الواقع

إن هذه التحوالت والتغيريات العميقة اليت أحدثتها الوثيقة       
الدستورية أتت يف سياق احلراك الشعيب الذي عرفته بالدان، األمر 

يعا مسؤولية إعادة اإلعتبار للفعل الذي يطرح علينا اليوم مج
السياسي امللتزم بقضااي املواطنات واملواطنني من أجل تثبيت 
املكاسب اليت جاء هبا دستور اململكة ومواصلة تفعيل املنظومة 
احلقوقية عرب سياسة تشريعية واضحة وسياسات عمومية مندجمة 

 .لتكريس املضامني الدستورية

 انسيدمانرئي ،

 ،انسيدمانازير

إن احلاجة اليوم للتشريع ال تقتصر على إعداد مشروع قانون       
من الدستور   544تنظيمي لتحديد الشروط وكيفية تطبيق الفصل 

كضرورة دستورية، بل إن النصوص القانونية تقاس مبدى قدرهتا 
على توفري الشروط الالزمة للتفعيل الدميقراطي لروح ونص 

صيص دستورية قانون م يسبق التنالدستور. وإن آلية الدفع بعدم 
عليها يف دساتري اململكة السابقة، وابلتايل فهي تعترب مكسبا 
دستوراي حقيقيا ومهما للمواطنات واملواطنني، وهتدف إىل احلفاظ 
 على مسو الوثيقة الدستورية وحتقيق الطابع الشامل ملقتضياهتا من

واملواطنني  ناتخالل مراقبة مشروعية القوانني واليت ستمكن املواط
من محاية حقوقهم وحرايهتم اليت يضمنها الدستور عرب اللجوء إىل 
القضاء الدستوري من خالل بوابة القضاء العادل للدفع بعدم 
دستورية مقتضى تشريعي ميس حبق من احلقوق أو حرية من 
احلرايت. وهي كذلك وسيلة لتطهريوتصفية املنظومة القانونية 

دستور ت التشريعية اليت قد تكون خمالفة للاملغربية من املقتضيا
 .وتشكل خرقا أو انتهاكا أوحرماان من احلقوق واحلرايت

 انسيدمانازير،

نثمن عاليا املقاربة التشاركية اليت هنجتها وزارة العدل إلرساء       
الرقابة البعدية على دستورية القوانني السارية املفعول، مبا يوفر 

راغ لقضائية املغربية دون أن يؤدي ذلك إىل إفالنجاعة يف املنظومة ا
هذه املقتضيات الدستورية من حمتواها أو إىل اختناق عمل اهليئات 

طن القضائية. إن الفلسفة اليت تبنتها الوثيقة الدستورية تضع املوا
يف صلب السياسات العمومية، ليس فقط كصاحب حق وعليه 

ساسي ومبادر أ واجبات ومتلقي للسياسات العمومية بل كفاعل
يتوفر على اآلليات القانونية واملؤسساتية اليت متكنه من حتصني 
حقوقه وحرايته، مبا يرتتب عن ذلك من إشاعة ثقافة جمتمعية 
قائمة على احلق والواجب يتفاعل فيها املواطن مع القضاء العادي 

إجيايب للرفع من مستوى وعيه حبقوقه  والقضاء الدستوري بشكل
ويف هذا اإلطار نؤكد أبن أوراش اإلصالح هي أوراش  والتزاماته.

مستمرة ومتواصلة ومرتابطة يكمل بعضها البعض، ونذكر هنا 
 ابلقانونني التنظيميني املهيكلني املتعلقني مبلتمسات التشريع
وتقدمي العرائض خللق التناغم واإلنسجام اإلجيايب بني الدميقراطية 

 .التمثيلية والدميقراطية التشاركية
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 انسيدمانازير،

إن اهلاجس الذي حتكم فينا كنواب وانئبات حزب التقدم       
واإلشرتاكية، هو توفري الشروط الالزمة لإلدخال السلس هلذه 
ا اآللية الرقابية البعدية يف املنظومة القانونية والقضائية الوطنية مب

حيقق التحول اإلجيايب النوعي لتمكني املواطنات واملواطنني من 
مال حقوقهم الدستورية كاملة والتوفيق بني الغاية من إحداث إع

هذه اآللية الرقابية واليت هي صيانة احلقوق واحلرايت اليت يضمنها 
الدستور للجميع وبني ضرورة احلفاظ على نظام قضائي فعال 
وانجع قادر على محاية هذه احلقوق واحلرايت واحلد من تعسف 

أي أننا سنضع اليوم عالمات البعض يف إستعمال هذه اآللية. 
تشوير واضحة لتفعيل هذا املقتضى الدستوري، وحنن يف خضم 
هذا النقاش نستحضر املواطن املغريب العادي والبسيط وهو يلجأ 
إىل تفعيل هذه اآللية، ونستحضر وكذلك تكوين السيدات 

 .والسادة القضاة واحملامني

 انسيدمانازير،

روع ية للتقدم واإلشرتاكية نؤكد أن مشإننا يف اجملموعة النياب      
هذا القانون يعترب مكسبا حقيقيا وحقوقيا ابمتياز للمواطنات 
واملواطنني، وضمانة أساسية حلماية احلقوق واحلرايت وآلية مهمة 
للرقابة البعدية. فإننا سنصوت على مشروع هذا القانون ابإلجياب 

 .وشكرا

 :انسيدمانرئي 

 .ئبة، شكرا. منر اآلن إىل عملية التصويتشكرا السيدة النا      

 .عواانممشروعمانقانانمانتوظيمي:ماإلمجاع وأعرض للتصويت

 :انبا ماألولميتعسقمابألحكاممانعامة 

ماألوىلمأعرض للتصويت كما صادقت عليها  املادة
 اإلمجاع؛ :اللجنة

مانثانية أعرض للتصويت كما صادقت عليها  املادة
 اإلمجاع؛ :اللجنة

مانثانثةامل أعرض للتصويت كما صادقت عليها  ادة
 .اإلمجاع :اللجنة

مبعدمم  ماندفع مإاثرة موإجراءا ت مبشروط ميتعسق مانثاين انبا 
 :دستاريةمانقانانمأماممحماكممأولمدرجةموحماكمماثينمدرجة

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :جنةللتصويت كما صادقت عليها الل 1املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8املادةم أعرض

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادةم أعرض

اندفعممختصاصمحمكمةمانوقضمابنوظرميفانبا مانثاينميتعسقماب 
 :بعدممدستاريةمقانان

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 13املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 .اإلمجاع :ليها اللجنةللتصويت كما صادقت ع 10املادةم أعرض

انبا مانرابعمخاصمبشروطموإجراءا تماندفعمبعدممدستاريةم 
 :قانانمأمامماحملكمةماندستاريةموانبتمفيه

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :قت عليها اللجنةللتصويت كما صاد 16املادةم أعرض
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 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 17املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 18املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 19املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 13املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11ملادةما أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 10املادةم أعرض

 :انبا ماخلام مخاصممبقتضيا تمختامية

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14املادةم أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادةم أعرض

 .اإلمجاع :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 16املادةم أعرض

تعديل من لدن فريق األصالة واملعاصرة، يرمي إىل إضافة        
مكرر الكلمة ألحد مقدمي التعديل،  26مادة جديدة حتمل رقم 

 .تفضليالسيدة النائبة 

 :دةمزهارماناهايبانوائبةمانسي

 شكرامانسيدمانرئي ،

نقرتح يف فريق األصالة واملعاصرة إضافة مادة جديدة تنص       
الطعون على حمكمة النقض  على: "أنه يتم إعمال إحالة مسطرة 

ملدة ثالث سنوات،  54و 52-55-57كما هو مبني يف املواد 
وبعد ذلك تلغى هذه املسطرة وحتال الطعون على احملكمة 

 544ستورية". ألننا نعترب يف الفريق أن التنزيل احلقيقي للفصل الد
من الدستور حييل على كون اإلختصاص والصالحية للمحكمة 
 الدستورية لوحدها للبت يف الدفع بعدم الدستورية واستيفاء الوقت
أمام بقية احملاكم درجات التقاضي للبت يف الشكليات دون 

مة العادلة س أبمهية وشروط احملاكاملوضوع، نعتقد يف الفريق أنه مي
 .وشكرا

 :انسيدمانرئي 

 .شكرا، الكلمة للسيد الوزير      

 :انسيدمحممدمأوجارموزيرمانعدل

 شكرامانسيدمانرئي ،

أشكر لفريق األصالة واملعاصرة تفاعله اإلجيايب مع مشروع       
القانون التنظيمي، وأأتسف لعدم قبول هاذ التعديل. بطبيعة احلال  

ل اإلجتهادات احملرتمة هلا أسباهبا، هلا مربراهتا وهلا إجيابياهتا، ك
نعتقد أنه ال ميكن التشريع بشأن املساطر بني اجلهات القضائية 
والدستورية بصفة مؤقتة يف جانب وبصفة دائمة يف جانب آخر، 
األمر يتعلق بقواعد معيارية مرجعية، وإذا أراد املشرع الرتاجع عنها 

الكاملة داخل املدة اليت يراها مناسبة، فضال عن   فله الصالحية
كون حتديد مدة ثالث سنوات لتطبيق مسطرة إدخال حمكمة 
النقض يف إجراءات الدفع بعدم الدستورية هو أمر تقديري يتعني 
وبكل موضوعية أن يتخذ الحقا يف ضوء تقييم التجربة، اليت رمبا 

يع يف مج قد تستغرق ثالث سنوات أو مخس سنوات أو أكثر.
األحوال نعتقد أنه من غري الناجع إعطاء االنطباع أبن إدخال 
حمكمة النقض هو فقط ملرحلة انتقالية أو جتريبية ابعتبار أن حمكمة 
النقض هي جزء أساسي من املنظومة القضائية، وهي اليت تسهر 

 .على حسن تطبيق القانون. شكرا

 :انسيدمانرئي 

ناك من يريد التدخل من مؤيدي شكرا السيد الوزير، هل ه      
 .أو معارضي التعديل؟ ال أحد.. تفضلي السيدة النائبة
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ممانكةمخسيل:انوائبةمانسيدةم

مشكرامانسيدمانرئي ، 

فقط أبن هذا املقرتح اللي تقدمنا به كان منسجما مع  
 انتكموقفنا من نظام التصفية ككل على أساس أن غاية املشرع  

احملكمة الدستورية، على مستوى املمارسة اإلحالة املباشرة على 
القضائية احنا كممارسني وال كمتقاضني كنعرفو أن احملكمة 
حمكمة النقض كتعرف واحد الرتاكم كبري على مستوى امللفات 
وابلتايل كنشوفو أنه إيال استحضران الواقع اللي جيب استحضاره 

لفات مأثناء التشريع كنشوفو أن إحالة امللفات للبت يف جدية 
للدفع بعدم الدستورية لن تؤدي إال أن هاذ امللفات تدخل حىت 
هي يف الرتتيب الزمين هلاذ احملكمة األمر الذي سيؤثر سلبا على 
الغاية املتوخاة من هاذ املسطرة خصوصا أن غيكون هناك على 
مستوى احملاكم األخرى ملفات دايل املوضوع اللي غيكون فيها 

ت يف الدفع بعدم الدستورية. إذن  إيقاف البت إىل حني الب
كنشوفو أنه كان تعديل مبين على مرتكزات موضوعية ونتأسف 

 .لعدم قبوله من طرف الوزير

 :انسيدمانرئي 

 .معارض؟ يسحب، شكرا      

 .أعرضمنستصايتممشروعمانقانانمانتوظيميمبرمته:ماإلمجاع

صادقملجس مانواا معسىممشروعمقانانمانتوظيميمرقمم      
يتعسقمبتحديدمشروطموإجراءا تماندفعمبعدممدستاريةمم86.11
 .انقانان

يتعلق  06.53منر اآلن السيدة الوزيرة إىل مشروع قانون رقم       
هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يف إطار قراءة اثنية، 

 .الكلمة للسيدة الوزيرة

موانتضامنمواملساوم  ماألسرة موزيرة ماحلقاوي، مبسيمة ةماانسيدة
 :وانتوميةماالجتماعية

 .بسممهللامانرمحنمانرحيمموانصالةموانسالممعسىمسيدماملرسسني

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

أود يف البداية أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر واالعتزاز       
هبذه احملطة التشريعية املهمة يف مسار سعينا املشرتك لتحقيق 

 ساواة بني النساء والرجال، ورفع كلاإلنصاف والعدل وترسيخ امل
أشكال التمييز املبنية على أساس اجلنس. وهي احملطة اليت نفي 
هبا مجاعيا ابلتزاماتنا إزاء مرجعيتنا الدستورية املوحدة يف تنزيل 

، الذين نصا على إحداث هيئة 563و 56مقتضيات الفصلني 
 من ريللمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واليت نتطلع بكث

الثقة واألمل إىل قيمتها املضافة يف املشهد املؤسسايت الوطين الذي 
تتمايز فيه اهليئات وتتكامل جلعل السعي حنو املناصفة ومواجهة 

 .أمام حتقيق املساواة مثمرا وبناءالتحدايت القائمة 

 حضرا تمانسيدا تموانسادة،

الذي أسس ملبدأ السعي  2755تفعيال ملضامني دستور       
و املناصفة، وتنفيذا اللتزاماتنا التشريعية، أعدت وزارة التضامن حن

واملرأة واملساواة والتنمية االجتماعية بشراكة مع املندوبية الوزارية 
حلقوق اإلنسان مشروع القانون املتعلق هبذه اهليئة وفق مقاربة 
تشاركية أمنت اخنراط خمتلف مكوانت الفعل الوطين وعرب مسار 

بتنصيب جلنة علمية  2754انطلق منذ فرباير  تشاوري طويل
مستقلة مشهود ألعضائها ابلنزاهة والكفاءة لتلقي ومدارسة 
مذكرات خمتلف اهليئات الوطنية ومجعيات وشبكات اجملتمع املدين 
وهيئات مهنية وأحزاب سياسية واليت جتاوزت الثمانني مذكرة، 

ت اواستخالص النتائج املتضمنة والتقاطعات يف املذكر 
  واالستشارات العلمية والقانونية مع خرباء من هيئات أكادميية

وجمالس استشارية توجت بتقدمي مسودة مشروع قانون هلذه 
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الوزارة. ولقد مت تنظيم لقاء تشاوري مع جلنة القطاعات 
اإلجتماعية مبجلس النواب وجلنة التعليم والشؤون الثقافية 

ملانيات نتدى النساء الرب واإلجتماعية مبجلس املستشارين ومعها م
يف ذلك الوقت حول مضمون مسودة القانون، كما كانت هذه 
املسودة موضوع استشارة مع جلنة البندقية التابعة جمللس أورواب 

ذلك اعتبارا خلربهتا العالية يف التشريع والدراسات القانونية املقاربة و 
 .بعد التشاور طبعا مع القطاعات احلكومية املعنية

 :انرئي مانسيد

 .السيدات والسادة النواب من فضلكم      

مواملساواةم موانتضامن ماألسرة موزيرة ماحلقاوي، مبسيمة انسيدة
 :وانتوميةماالجتماعية

وهكذا مت استثمار خمتلف األفكار والتصورات، سواء الواردة       
علينا أو املوجهة لرائسة احلكومة حيث مت اعتماد أهم املالحظات 

املذكرة التكميلية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان املتضمنة يف 
بعد مذكرته األوىل، ومتت صياغة مشروع القانون مما أمثر هذا 
النص القانوين الذي أتشرف اليوم بعرضه على أنظاركم بعد أن 

، وكذلك 2751مارس  56صادق عليها جملس احلكومة يوم 
ماي  57 خمتت مناقشته واملصادقة عليه يف جملسكم املوقر بتاري

، مث بعد ذلك متت مناقشته بلجنة العدل والتشريع وجلنة 2756
التعليم والشؤون اإلجتماعية جمتمعة حيث صادقت على هذا 
املشروع. واليوم ميكن أن نتحدث يف هذه احملطة على أن كل تلك 
احملطات السابقة كانت ابلفعل فضاءات حقيقية للنقاش البناء 

على كل أشغال هذه اللجن.  الذي طبعا وكان هو املهيمن
وجتسيدا ملناخ املسؤولية والثقة الذي ساد أشغال هذه اللجن 
خالل جلسات البت والتصويت على التعديالت املقرتحة واليت  
كان يود أصحاهبا إدراجها ضمن هذا املشروع قانون، وحرصا من 
احلكومة على التفاعل اإلجيايب مع كل املقرتحات والتعديالت اليت 

تعديل، مت قبول  21أهنا جتويد هذا النص، فقد مت قبول من ش
تعديال، كما جاء وكما قدمه أصحابه،  53أوال مبجلس النواب 

أما يف جملس  .تعديال 36جاء بصيغة توافقية ومت سحب  22و
تعديل صودق  23تعديال، منها  21املستشارين، فقد مت قبول 

اللجنة  ار اقرتاحعليه ابإلمجاع بعد دجمها لوحدة املوضوع يف إط
تعديال. وذلك كله يف حرص اتم  37املشرتكة ومت طبعا سحب 

ها على مراعاة املصاحل العليا للدولة املغربية واستحضارثوابتها وهويت
الراسخة من جهة أخرى وتكريسا جلودة املقاربة التشريعية املعهودة 

ويف  ويف هذا اإلطار .يف الرتسانة القانونية املغربية من جهة أخرى
قراءة اثنية مبجلس النواب، مت التصويت يف اللجنة على كل 
التعديالت اليت أدخلها جملس النواب على هذا النص وذلك 

 .أبغلبية األصوات

 حضرا تمانسيدا تموانسادة،

ال خيفى عليكم بطبيعة احلال أمهية توفر بلدان على هذه       
ية املوحدة الوطناملؤسسة املهمة ودورها املنتظر يف إغناء جتربتنا 

للجهود واملتكاملة من حيث الرؤى، ابعتبارها لبنة جديدة يف 
ترسيخ دعائم دولة القانون واملؤسسات ومحاية حقوق اإلنسان 
والنهوض هبا ومنوذجا مغربيا متميزا مستحضرين يف نفس الوقت 
مضامني اإلتفاقيات واملواثيق الدولية كما صادق عليها املغرب، 

رصيد تشريعي مبا يغين منظومتنا املؤسساتية  وما راكمناه من
  احلقوقية يف تفاعل واعي ومنفتح على الكسب اإلنساين

 .ومستجدات العصر

ويف ختام كلميت هاته، يسعدين أن أجدد الشكر ملختلف       
الفرق واجملموعات الربملانية، أغلبية ومعارضة، على تعاوهنم اجلاد،  

ساهم من قريب أو بعيد يف كما أجدد التنويه جبهود كل من 
إعداد مشروع هذا القانون، وأؤكد أن جناح هذه املؤسسة يف 
اإلضطالع بكامل وظائفها الدستورية وأدوارها الدميقراطية يبقى 
مشروطا بكفاءة وجناعة أعضائها، واستيعاهبم للدور املنوط هبم، 
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لتحقيق مزيد من اإلنصاف والعدل واملساواة. وإهنا كذلك مناسبة 
تهنئة املرأة املغربية من النخب ومن القواعد، الفاعالت من النساء ل

املناضالت يف الشأن النسائي أو من النساء القيمات يف األسر أو 
يف جماالت أخرى، ألهنا حلظة تتويج للجهود اليت بذلتها احلكومة 
واملؤسسات الدستورية واجملتمع املدين واملتطوعني من اخلرباء يف 

رج، كل حسب موقعه ومسؤولياته واألدوار املنوطة الداخل واخلا
به، فمع كل هذه اجلهود واملبادرات فقد كان كذلك التوفيق 

 .هوالتيسري من هللا وهلل احلمد والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركات

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيدة الوزيرة، تقرير اللجنة مت توزيعه، تفضل السيد       
 .النائب

 :بمانسيدمعديمباعرفةانوائ

 شكرامانسيدمانرئي ،

التقرير الذي بني أيدينا مع األسف ال يعكس حقيقة ما       
جرى داخل جلنة القطاعات اإلجتماعية، أو كنشكروا السيدة 
الوزيرة على حضورها الدائم فهاذ اللجنة والعمل دايهلا ابلفعل، 

لمواد لولكن ال بد للمجلس أن يعرف حقيقة ما جرى، ابلنسبة 
املعدلة كان هناك نقاش دميقراطي حقيقي ابلفعل، وكان ما بني 
املصادقة واالمتناع والرفض. ولكن حينما طرح القانون برمته 
  6للمصادقة، فاللجنة دايل القطاعات اإلجتماعية رفضاتو، 

قبالتو، من يتحمل املسؤولية يف  1كانت معارض هلذا القانون و
نون الداخلي بقدر ما أريد أن أانقش ذلك؟ أان فقط لن أانقش القا

 .التقرير جيب أن يكون أمينا ملا جرى داخل اللجنة وشكرا

 :انسيدمانرئي 

أفتح ابب املناقشة، السيد النائب إذا مسحت، تفضل،       
 .تفضل، تفضل السيد النائب، تفضل

 :انوائبمانسيدممصطفىماإلبراهيمي

 شكرامانسيدمانرئي ،

خل اللجنة أنه مت التصويت على التعديالت هو الذي جرى دا      
هاذي ماليت أحيلت علينا من جملس املستشارين. السيد الرئيس،

تقريبا واحد أقل من أسبوع صوتنا على مشروع القانون دايل 
املنشطات، الذي أحيل علينا أيضا من جملس املستشارين، وصوتنا 

اخل دفقط على التعديالت اللي جاتنا من جملس املستشارين. 
اللجنة، ويف اجللسة العامة صوتنا فقط على التعديالت وليس على 
القانون برمته، وهذا ما ينص عليه القانون الداخلي. السيد النائب 
احملرتم، بغاان ابش نديرو يف احملضر ما ال يوجد يف القانون الداخلي، 
واحنا قلنا لو ال يصوت على القانون برمته، صوتنا على التعديالت 

غلبية، واش بغاان يف احملضر نكتبو ما هو غري قانوين، هاذ ابأل
 .الشي ماشي معقول السيد الرئيس. شكرا

 :انسيدمانرئي 

 .شكرا، تفضلي السيدة النائبة، رئيسة اللجنة      

مانقطاعا تم مجلوة مرئيسة مباعسي مآيت مسعيدة مانسيدة انوائبة
 :االجتماعية

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم

 ة، تبعا ملقتضيات النظام الداخلي، حينما تعرضيف احلقيق      
لنا قراءة اثنية لبعض فصول مشروع قانون معني، يكون علينا فقط 
إبداء الرأي يف الفصول اليت مت تعديلها، وليس يف القانون برمته 

 .وهذا ما كان يف اللجنة وشكرا

 :انسيدمانرئي 

ب، لسيد النائشكرا منر اآلن إىل مناقشة.. ال ال امسح يل، ا      
السيد النائب.. إيال امسحيت السي عدي إيال امسحيت، ال التوضيح 
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شوف، قدميت توضيح على شكل نقطة نظام، شكرا. الكلمة 
للسيدة بثينة قروري ابسم فريق العدالة والتنمية، السيدة النائبة، 

 .تفضلوا السيدة النائبة

 :انوائبةمانسيدةمبثيوةمقروري

مانرح مانرمحن مهللا مأشرفمبسم معسى موانسالم موانصالة يم،
 .املرسسني

يشرفين اليوم أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية،       
املتعلق هبيئة  06.53لبسط وجهة نظران يف مشروع قانون رقم 

املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز احملال من جملس 
، 3، 4، 2، 5 املستشارين يف إطار قراءة اثنية بعد تعديل املواد

1 ،6 ،57 ،56 ،27. 

اليوم هو يوم اترخيي ابلنسبة يل، وأتشرف أن أتناول الكلمة       
ابسم الفريق، أتشرف كربملانية، وكامرأة وكمناضلة حقوقية انضلنا 
مجيعا كنساء من أجل هذه اللحظة، من أجل إخراج هذه اهليئة 

ة ة اترخييمن الدستور. هي طبعا حلظ 56وتفعيل املادة والفصل 
خاصة إذا علمنا أن هذا القانون هذا استمر أكثر من سنتني، 
وهو يف دواليب الربملان ما بني الغرفتني، عرف نقاش قوي، نقاش 
عميق، نقاش اتسم يف بعض اللحظات ابحلدة، نقاش عرف يف 
بعض اللحظات اختالفات إيديولوجية برزت على السطح يف هذا 

 .القانون

رة،  بد أن ننوه ابلتفاعل اإلجيايب للسيدة الوزييف البداية ال      
سواء يف إطار القراءة األوىل أو يف القراءة الثانية من خالل جمموعة 
من التعديالت اليت قبلتها يف الربملان مبجلسيه، سواء من خالل 
جمموعة من التعديالت اللي كتهم اختصاصات اهليئة أو تركيبة 

طت يت نعتربها مهمة وجوهرية أعاهليئة وغريها من التعديالت ال
فرصة للربملان كمؤسسة تشريعية أن يعدل ويقوم من بعد ما ظهر 

 .له من عناصر النقص يف هذا املشروع

قبل أن أحتدث أو أدخل يف مناقشة مضامني مشروع القانون       
املعروض بني أيدينا اليوم، البد أن أبدي بعض املالحظات أو 

ذا يتعلق بقضية املرأة وتناولنا هل مالحظتني منهجيتني فيما
س، املوضوع. يف البداية نعترب يف فريق العدالة والتنمية السيد الرئي

السيدة الوزيرة، السادة والسيدات النواب احملرتمني، أن الدميقراطية 
تشكل مدخل ضروري إلصالح أوضاع املرأة، ونعتقد أن هاذ 

نه ال ميكن ة املرأة ألالدميقراطية هي املدخل املناسب لتطوير وضعي
أن نتحدث اليوم عن تعزيز مكانة املرأة وتواجدها يف مراكز اختاذ 
القرار السياسي وال اإلداري دون أن نتحدث عن مؤسسات 
دميقراطية، ينبغي أن نناضل نساء ورجاال مواطنني ومواطنات 
وذلك من أجل ترسيخ الدميقراطية، وذلك جتنبا للسقوط يف نقاش 

ة وكأهنا قضااي خاصة معزولة عن التحوالت السياسية قضااي املرأ
 .اليت يعرفها البلد

نعتقد أن مأزق قضية املرأة كذلك يكمن يف النزعة       
اإليديولوجية اليت هيمنت على هاذ النقاش، حيث متركز الصراع 
اإليديولوجي يف فرتة معينة حول قضية املرأة مما يبدو معه أن خروج 

ن لزم اإلبتعاد عن التصنيفات اإليديولوجية وعمن هذا املأزق يست
التخندق أفرادا وحركات وأحزاب سياسية وتوجهات تفرق بني من 
يعترب مع حقوق املرأة ومن يعترب ضد هاذ احلقوق، دون أن نعطي 

، وأن لآلخر واإلستماع ملا لديه ألنفسنا فرصة اإلنصات احلقيقي
قضااي مثل ابقي النؤمن ابإلختالف ونعترب أن قضية املرأة هي 

حتتمل آراء خمتلفة ومناهج خمتلفة ومقارابت خمتلفة. اإلشكال 
القائم يف هذه القضية أن البعض يعتقد أن هذه القضااي جيب أن 
يكون فيها املوقف الواحد والرأي الواحد واملنطق الواحد واملعاجلة 
الواحدة، ونعترب أن هذا األمر هو الذي من األمور اليت أعاقت 

ر قضية املرأة يف املغرب لذلك جيب أن خنرج من هذا املأزق تطو 
عن طريق اإلعرتاف املتبادل عفوا أبن معاجلة قضااي املرأة تتطلب 
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زوااي نظر خمتلفة وآراء خمتلفة، وأبن هذا األمر ممكن حىت نتمكن 
 .فعال من املعاجلة السلسة لقضاايها

داية هلوية  البفيما يتعلق مبضمون النص، أريد أن أتطرق يف      
اهليئة، املشروع الذي بني أيدينا أعطى للهيئة صفة مؤسسة وطنية، 
ونعلم أن الدستور كان واضحا يف إعطاء صفة املؤسسة الوطنية 
ملؤسستني فقط اللي هو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومؤسسة 
الوسيط. طبعا إعطاء الصفة دايل املؤسسة الوطنية هلذه اهليئة 

رع  التارخيية والنتظاراتنا من هاذ اهليئة دايل املناصفة، املشألمهيتها 
كان واعي هبذه القضية فبالتايل كان إعطاء هاذ الصفة دايل 
مؤسسة وطنية هو ينتظر أو يف املقابل منه كاين مسؤوليات، كاينة 
جمموعة دايل األمور اليت ترتتب عليها إعطاء هاذ الصفة 

 منها املقتضى املرتبط ابملالءمة مع مبادئ ابريس اليتومقتضيات، 
حتدد جمموعة من املعايري وعلى رأسها أن هذه اهليئة خاصها يف 
أثناء التشكيلة دايهلا ضمان التعددية الفكرية والفلسفية، مبادئ 
ابريس تنص على أن املؤسسات الوطنية جيب يف تشكيلتها أن 

 بعيد عنا لسفية، ولألسف غريحترتم مبادئ التعددية الفكرية والف
أن يف حلظة تشكيل مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان كان غايب 
هاذ التعددية الفكرية والفلسفية يف التشكيلة مما كينقص من 

 .الفعالية واملصداقية دايل هاذ املؤسسات الوطنية

نتمىن صادقني أن اهليئة دايل املناصفة تعكس فعال التعددية       
والتعددية دايل التوجهات املرتبطة بقضية املرأة يف دايل اآلراء 

اجملتمع املغريب، طبعا مؤسسة وطنية تتطلب أن هاذ اهليئة هاذي 
غتفاعل مع املؤسسات دايل األمم املتحدة وتشارك يف اآلليات 
دايل اإلستعراضات إىل غري ذلك، وهنا نبغي نشري أبن لألسف 

كان   ا أغفلنا هذا األمرأنههذا املشروع القانون بني أيدينا كان رمب
جيب أن نشري إىل مبادئ ابرزة على غرار املشروع املقدم أمامنا يف 
جلنة العدل والتشريع دايل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي 
ينص يف مادته الثالثة على مبادئ ابريس أنه يستلهم من مبادئ 

 ابريس مبادئ بلغراد مؤسسة وطنية كذلك يعين إعمال مبادئ
بلغراد اليت تؤطر عالقة املؤسسات الوطنية مع الربملاانت سأرجع 

 .إليها فيما بعد

لسادة السيدات ا السيد الرئيس، امسحي يل السيدة الوزيرة،      
أن نثري قضية أخرى، من غري هوية املؤسسة، قضية مهمة مالنواب،

يف صلب النقاش الذي تعرفه بالدان وحنن نناقش هذا القانون 
للهيئة دايل املناصفة، هاذ النقاش هو املرتبط والذي أييت  املنظم

ة يف صلب التحوالت الدميقراطية، واملرتبط ابلدميقراطية التمثيلي
والدميقراطية التشاركية. كلنا نعرف أبن هناك توجهات عاملية 
لوضع جمموعة من املؤسسات خارج إطار الدميقراطية التمثيلية 

ويل فتها هذه الدميقراطية، هو خيار دملعاجلة اإلختالالت اليت عر 
متنامي، أخذت به جمموع من الدميقراطيات العريقة، خاصة 
اإلشكاالت اللي نتجت على الدميقراطية التمثيلية منها عدم 
استيعاب عدد كبري من بعض الفئات اللي جات آليات دايل 
الدميقراطية التشاركية إلستيعاهبا. ولكن هنا نبغيو نشريو اإلشكال 
احلقيقي هل املؤسسات الدميقراطية التشاركية ستعوض وحتل حمل 
مؤسسات الدميقراطية التمثيلية اللي عندها املشروعية دايل 
اإلنتخاب؟ هذا سؤال تيبقى عميق خاصة إيال نظران للتعديالت 
اللي جاتنا من جملس املستشارين وخاصة التعديل الذي يهم املادة 

 اختصاص دايل تقييم السياسات ءاملتعلق إبعطا 52يف الفقرة  2
العمومية هلذه املؤسسة، اللي هو اختصاص أصيل دايل الربملان  
كمؤسسة تشريعية؛ واملسألة الثانية كذلك التعديل اللي ورد يف 
املشروع املرتبط بوجواب أن هاذ اهليئة تنظر وجواب يف مشاريع 

متاس مع  هالقوانني واملقرتحات اليت حتيلها عليها احلكومة، وهذا في
اختصاصات دايل الربملان، هذا التماس وهاذ اإلشكال هذا ماشي 
فقط فهاذ املؤسسة دايل اهليئة دايل املناصفة يف مؤسسات أخرى، 
وهذا تيحيلنا على نقاش حقيقي، نقاش آخر عفوا اللي مرتبط 
ابنسجام املنظومة التشريعية دايل املؤسسات املنظمة هليئات 
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م بعض اجملالس كنعطيو احلق دايل التقيي احلكامة، كنالحظو أبن
دايل السياسات العمومية جمالس أخرى الّ، فالرتكيبة كذلك كاين 
هناك عدم انسجام يف الرتكيبة بني مؤسسة إىل أخرى، أعتقد أن 
جيب أن ننتبه كمشرعني إىل انسجام يف املنظومة التشريعية املنظمة 

اآلن  ل الدميقراطيةجملموعة من اهليئات. طبعا اإلشكال كذلك داي
عندان جمموعة دايل اهليئات اللي جات واملؤسسات اللي جات 

يف إطار الدميقراطية التشاركية، هاذ  2755بناء على دستور 
املؤسسات تثري إشكال انسجام املنظومة التشريعية، ولكن تثري  
كذلك إشكال الرقابة على هاذ املؤسسات، وحينما نتحدث عن 

هنا الرقابة أننا مس ابستقاللية هاذ املؤسسات، و  الرقابة ما تيعنيش
امسحوا يل منشيو ملبادئ بلغراد املؤطرة لعالقات املؤسسات الوطنية 
ابلربملاانت، اللي تتجعل من أهم املبادئ دايهلا أن الربملان يف 
القوانني حني صياغته لقوانني املؤسسات الوطنية فإنه يرسي أسس 

 ما يتعلق حبكامتها. لألسف جمملمسؤوليتها أمام الربملان في
املؤسسات الوطنية أو اهليئات املنشأة مبوجب الدستور اآلن هي 
خارجة على الرقابة الربملانية، أحتدث على مستوى احلكامة املالية 
دايهلا حىت على مستوى امليزانية فكاين إشكال حقيقي يف هذا 

ننا ال ألاجلانب، هذا ال يعين املس ابستقاللية دايل املؤسسات 
نتدخل يف إبداء الرأي، ملاذا أبدت الرأي هباذ الشكل إىل غري 
ذلك ولكن على مستوى احلكامة املالية وحكامة املؤسسات وهذا 
لألسف قد ينتج لنا نوع من الدكتاتورية دايل اهليئات دايل 

 ...احلكامة اخلارجة عن أي رقابة ال برملانية أو غريها

كن أن نقول من بعد هاذ املالحظات طبعا يف النهاية ال مي      
العامة على مشروع القانون يف صيغته يف إطار القراءة الثانية، ال 
ميكن أن نقول إال أن هاذ القانون هو حمطة اترخيية جاء أكيد 
نتمىن أن يكون على مستوى التطبيق والتشكيلة إىل غريذلك أن 

 إىل أمر نشريتفتح له اإلمكانيات الالزمة يف هذا اجلانب دون أن 
أساسي وهو أنه ال ميكن ابلقوانني فقط أن نغري الوضعيات، 

القانون هو جزء من السياسات العمومية، تستلزم هاذ السياسات 
العمومية التكامل والتضافر على مستوايت متعددة، القانون 
يشكل جزء منها وهنا جتدر اإلشارة إىل أن مازال عندان إشكال 

تمعات ق ابملرأة وإعادة إنتاج التمييز، اجملثقايف حقيقي فيما يتعل
لألسف ال زالت تعيد أو جمتمعنا ال زال يعيد إنتاج التمييز، بل 
املرأة نفسها تساهم يف إعادة إنتاج التمييز ابعتبارها مسؤولة 
بشكل كبري جدا على تربية وتثقيف األبناء، وابلتايل جيب إعادة 

ديل يفسح وعي جمتمعي ب تشكيل هاذ وعي اجملتمع يف اجتاه بلورة
 .اجملال أمام املرأة وكفاءهتا وحقوقها

ا  يف األخري، أختم فيما يتعلق ابملناصفة أعتقد أنه ال يشرفن      
كنساء أن تكون الغاية من نضالنا وحنن اليوم نصادق على هذا 
القانون التارخيي هو انتزاع مناصب سياسية انطالقا من مقاربة 

نا لكوننا نساء وال شيء غريذلك، بل معركت تنمية قاصرة أو جنسية
احلقيقية كنساء وبرملانيات ينبغي أن تكون أكرب وأنبل من ذلك، 
معركتنا جيب أن تذهب يف إطار التصدي ملنابع التمييز هذا هو 
اجلوهر، وإال فمقاربة املناصفة اليت جاءت هذه اهليئة لليسهر عليها 

ى أكلها وسنبقوحصرها يف اجلانب العددي فقط لن تؤيت 
منحصرين يف هذا النقاش الذي سيعاود نفسه بشكل مكرور، 
التحدي األساسي هو حتدي جمتمعي ثقايف بدرجة أوىل، وحتدي 

 .دايل اإللتقائية دايل السياسات العمومية

يف النهاية، نشكر السيدة الوزيرة على اجملهودات اليت قامت       
تمىن التوفيق الربملانية، ون هبا يف إطار التفاعل مع تعديالت الفرق

 .للجميع وشكرا السيدة الوزيرة، السيد الرئيس

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثراي فراجي إبسم       
 .فريق األصالة واملعاصرة
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 :انوائبةمانسيدةمثرايمفراجي

 شكرامانسيدمانرئي ،

موان موانصالة مانرحيم، مانرمحن مهللا مأشرفمبسم معسى سالم
 .املرسسني

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

إبسم فريق األصالة واملعاصرة، يشرفين أن أتقدم هبذه املداخلة       
املتعلق هبيئة  06.53يف إطار مناقشة مشروع القانون رقم 

املناصفة ومكافحة أشكال التمييز. إننا يف فريق األصالة واملعاصرة 
تشبثون مبوقفنا الرافض هلذا املشروع سواء يف الغرفة األوىل أو م

الغرفة الثانية، والذي تكرس البارحة يف جلنة القطاعات اإلجتماعية 
خالل القراءة الثانية للتعديالت املقدمة من طرف الغرفة الثانية 
وجتلى كذلك يف حضور حمتشم لفريق األغلبية كغريعادته. مما 

 عالقة السيدة الوزيرة بفريقها النيايب علىجيعلنا نتساءل عن 
مستوى املوقف السياسي من القانون، وهنا نضع عالمة استفهام  
كثرية حول مدى التجاوب مع هذا املشروع. إن هذا الرفض تنبيه 
إىل خطورة تبين هذا املشروع هبذا الشكل مما ال ينسجم مع 

ة للمجتمع قالسقف الدميقراطي للدستور والدينامية الغري املسبو 
 .احلقوقي والتعدد املؤسسايت لبالدان

إن اهليئة املكلفة ابملناصفة ومكافحة أشكال التمييز، تنتمي       
دستوراي إىل فئة هيئات محاية حقوق اإلنسان والنهوض به، وال 
ميكن أبي حال من األحوال تقزمي صالحياهتا وحتريف 

 .اختصاصاهتا وحصرها يف اجملال اإلستشاري

اث إننا يف فريق األصالة واملعاصرة نؤكد على تثمني وتعزيز الرت       
الفكري والنضايل للحركة النسائية وأتطري مرجعيات مناهضة 
التمييز جبميع أشكاله من خالل املواثيق الدولية ذات الصلة. إننا 

نريد ونطمح إىل قانون يف مستوى املتطلبات الدستورية واملعايري 
ا القانون ال يتماشى مع املكانة اليت حتتلها الدولية، إال أن هذ

املساواة واملناصفة ومكافحة أشكال التمييز. يف وثيقة الدستور، 
من الوثيقة الدستورية، أكد على حتقيق مبدأ  56يف الفصل 

املناصفة بني الرجال والنساء عن طريق إحداث هيئة املناصفة 
وع القانون من مشر  2ومكافحة أشكال التمييز، بينما املادة 

أغفلت هذا املبدأ األساسي حبصر هدفها بتعزيز قيم املساواة 
واملناصفة وعدم التمييز دون ذكرالرجل واملرأة مما خيل بشكل صريح 
مبضامني الدستور. كذلك، م أيخذ املشروع بعني اإلعتبار 
امللتمسات اليت تقدمت هبا خمتلف اهليئات املدنية واحلركات 

عت على ضرورة إغنائه بدءا بديباجة توضح النسائية واليت أمج
اخليارات املرجعية والسياق وكذا األهداف كما حتدد أهم املفاهيم 
مما يتناىف مع الوثيقة الدستورية اليت أعطت مكانة متميزة للمقاربة 

إن املناصفة كانت وال تزال مطلبا   .التشاركية يف مجيع اجملاالت
ني أفراد العدالة واملساواة بكونيا تسعى إليه اجملتمعات لتحقيق 

 .اجملتمع، وهي أساس لكثري من القيم اإلنسانية

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة، كنا أنمل صادقني أن يليب       
طموح الغالبية من األطراف الفاعلة على مستوى  هذا املشروع

النهوض بوضعية املرأة اليت التزال تعاين من األمية والبطالة ومجيع 
اع التمييز، وأن يكون حاميا حلقوقها ومعززا ملكتسباهتا. أي أنو 

مشروع قانون يكون قاعدة هليئة مناصفة حقيقية، رافضة لكافة 
أشكال وصور امليز اليت مع األسف الشديد ال زالت معششة يف 
جمتمعها، إال أننا اكتشفنا ومعنا سائر القوى احلية، أنه كان حلم 

ة هلذه لفلسفة الرتاجعية واحملافظمجيل انكسرعلى صخرة حقيقة ا
احلكومة املعتمدة على عقلية رافضة ومتوجسة من كل ما هو 

 .حداثي ودميقراطي

وابلنظر إىل اجلدل والتضمر الكبري الذي أاثره هذا املشروع،       
وإبسم فريق األصالة واملعاصرة، نعرب عن رفضنا ملشروع قانون 
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سسة وطنية ق اجملتمع يف مؤ ونطالب مبراجعة شاملة مبا يستجيب حل
دستورية قادرة على إرساء وتتبع قواعد جديدة، مبنية على املساواة 
بني الرجل واملرأة، وحماربة امليز بكل أشكاله، طبقا ملنطوق وروح 

 .الدستور اليت أمجعت عليه األمة املغربية واملواثيق الدولية

 انسيدمانرئي ،

ي يؤمن األصالة واملعاصرة الذ وبناء عليه، ال ميكننا يف فريق      
ابلعدالة اإلجتماعية وابملناصفة واملساواة وحقوق اإلنسان، كما 
هي متعارف عليها عامليا، أن نكون إىل جانب مشروع قانون 
صادر عن حكومة متباينة املرجعيات إىل درجة التناقض. ومشروع 

ل بيتجاهل املبادئ املؤسسة للمناصفة وحماربة كل أشكال التمييز 
ا يتنكر إىل الدميقراطية التشاركية اليت كرسها دستور اململكة ويطوقن

مجيعا ابحرتامها يف خمتلف جماالت احلياة العامة. وابلتايل سنصوت 
 .ضد هذا املشروع الرتاجعي واحملافظ وشكرا

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيدة النائبة، إبسم فريق التجمع الدستوري الكلمة    
 .ثورية أهل محاد.. تفضل السيد الرئيسللسيدة النائبة 

 :انوائبمانسيدمنارماندينممضيان

حسب اإلتفاق يف اجتماع الرؤساء، واإلكتفاء مبداخلة       
 .واحدة لألغلبية واملعارضة. ال حىت يف هذا.. كلشي.. ما عرفتش

 :انسيدمانرئي 

 .إيوا القضية النسائية هتمنا مجيعا، الذكور أكثر من النساء      

 :انوائبمانسيدمنارماندينممضيان

ال ال عفوا هذا غري كنذكركم ابإلتفاق الذي حصل، ألنه م       
 .حنرتم هذا اإلتفاق

 

 :انسيدمانرئي 

نواصلوا السيد الرئيس، ما دمنا مشينا فهاذ اإلجتاه، ما فيها       
 .ابس نكملو. الكلمة للسيدة النائبة

 :انوائبةمانسيدةمثاريةمأهلممحاد

ممهللامانرمحنمانرحيم،موانصالةموانسالممعسىمأشرفماملرسسنيمبس
 .وعسىمآنهموصحبهمأمجعني

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

 أخاايتمإخااينمانواا ماحملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق التجمع الدستوري،       
يتعلق هبيئة  06.53وذلك يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز، وذلك يف إطار قراءة اثنية. 
هذا املشروع القانون الذي طاملا انتظرانه ومعنا مجيع املناضالت 
واحلقوقيات وخرية الفعاليات النسائية عرب جمموع أرجاء اململكة، 
وذلك ملأسسة خمتلف العالقات وتكريس مبدأ مسو القانون وتقوية 

اصر التماسك اإلجتماعي. وإهنا ملناسبة غالية وكبرية جدا أو 
 2755نعتربها خطوة أساسية حنو تنزيل مقتضيات دستور سنة 

يف احرتام اتم لثوابت اململكة املغربية وقيمها املثلى، وملختلف 
 وجل اإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب القائمة املواثيق

 والعدل واملساواة والوقوف جنبا إىل على احرتام مبادئ املناصفة
جنب بني الرجل واملرأة، غايتنا يف ذلك خدمة املصاحل العليا للوطن 

 .وتغليب املصلحة العامة على املصاحل الشخصية

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،
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 انسيدمانازيرماحملرتم،
 أخاايتمإخااينمانواا ماحملرتمني،

املكتسبات اليت انضلت من أجلها احلركات  إن تكريس      
، 2755النسائية ببالدان، وما جاء به دستور اململكة املغربية لسنة 

سوف يتعزز إبخراج هيأة ذات طابع دستوري، هلا صفة مؤسساتية 
من مؤسسات حقوق اإلنسان وذلك ملا تتضمنه من مبادئ 

ألجل  .ومقتضيات تتالءم وتتناغم يف مشوليتها مع مبادئ ابريس
املتعلق  06.53ذلك، وبتصويتنا على هذا مشروع قانون رقم 

هبيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز يف إطار قراءة اثنية بعد 
إحالته من جملس املستشارين، نكون بذلك قد صوتنا على قانون 
يستمد مشروعيته من القيم الكونية املبنية على مسو األخالق 

 نون جاء لتمكني املرأة كيفما كانت حالتهاومشوخ الفكر، كونه قا
اإلجتماعية وكيفما كان قدرها ومصريها من حقوقها كاملة دون 
نقصان، ال سيما مساواهتا مع الرجل يف صنع القرار والقطيعة مع 
سنوات التمييز والتنكر وجتاهل قدراهتا وإمكانياهتا، والذي عانت 

غل، ء يف ميدان الشمنه املرأة املغربية لسنوات طويلة خلت سوا
السكن، الصحة، التعليم، التضامن، موقعها يف منظومة األجور، 
التمدرس، السياسة، فضال عن مشاركتها ومسامهتها الفعالة يف 

 .عجلة التنمية وحتريك اإلقتصاد الوطين

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسادةمانازراءماحملرتمني،
 أخاايتمإيخااينمانواا ماحملرتمني،

املتعلق ابملناصفة وكل أشكال  06.53ن مشروع قانون رقم إ      
التمييز قد استوىف كل شروط املناقشة والتمحيص بعد مناقشته 
ابلغرفة الثانية، ولعل املقاربة التشاركية اليت انتهجتها احلكومة 
مشكورة حني إعدادها هلذا النص، قد أفرزت العديد من 

ية من قبل مؤسسات حقوقالتوصيات املهمة والغنية جدا الصادرة 

يف مقدمتها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان انهيك عن العديد من 
اللقاءات والنقاشات العمومية عرب وسائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة، لتسليط الضوء على أمهية املشروع خصوصا يف ظل 
السياق العام الذي يشهده العام، ويف إطار التحوالت املتسارعة 

 ويف ها املنظومة القانونية والتشريعية والتنظيمية ببالداناليت تشهد
 .2755مقدمتها التنزيل السليم ملقتضيات دستور 

 انسيدمانرئي ماحملرتم،
 انسادةمانازراءماحملرتمني،

محضرا تمانسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

يتعلق  06.53إن روح وفلسفة هذا املشروع قانون رقم       
مه وحماربة كل أشكال التمييز تكمن يف مدى انسجا هبيئة املناصفة

من الدستور  563والفصل  56وتكامله مع مقتضيات الفصل 
اللذان حيددان بشكل واضح وصريح اختصاصات هيئة املناصفة،  
كما ننوه عاليا مبدى احرتام مقتضيات النص للمعايري الدولية يف 

ألمم دئ احماربة التمييز ضد النساء خاصة مبادئ ابريس ومبا
املتحدة. إن احلكومة والربملان وفعاليات اجملتمع املدين واألحزاب 
السياسية وخمتلف املنظمات واجلمعيات واهليئات احلقوقية جيب 
عليها اليوم أن تتعبأ وتنكب وتنخرط ضمن هدف واحد، أال وهو 
العمل على إجناح مسار ومهام ومشوار هذه اهليئة اليت ينتظر منها 

 را لتمثيليتها وتشكيلتها املخضرمة اليت جتمع بنيالكثري، نظ
احلقوقي والسياسي واجلمعوي والعلمي واألكادميي والديين، مع 
ضمان استقاللية قرارها وطابعها اإلستشاري بطبيعة احلال كهيئة 

 .تتالقى فيها العديد من القطاعات والربامج

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسادةمانازراءماحملرتمني،

 يتمإخااينمانواا ماحملرتمني،أخاا
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إننا يف فريق التجمع الدستوري نؤكد على ضرورة رصد كل       
ة كل الوسائل البشرية املادية واللوجيستيكي اإلمكانيات وتسخري

 هلاته اهليئة، هيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز، حىت تنهض
ر و مبهامها على أكمل وجه يف احرتام اتم ملقتضيات الدست

واإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب يف هذا اجملال، 
ا وابلتايل حنن مع ختصيص ميزانية حمرتمة هلذه اهليئة فضال عن مده

ابعتمادات إضافية، كما أننا أنمل يف حكامة جيدة هلذه اهليئة 
من خالل متكينها من أطر وموظفني أكفاء ومؤهلني قادرين على 

 .حماربة كل أشكال التمييزرفع حتدي املناصفة و 

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسادةمانازراءماحملرتمني،

 أخاايت،مإخااينمانواا ماحملرتمني،

يف ختام هذه الكلمة املقتضبة، وابسم فريق التجمع       
ة الدستوري، جندد فخران واعتزازان الكبري هبذا املشروع املتعلق هبيئ

ل ز، بعد استكماله كل مراحاملناصفة وحماربة كل أشكال التميي
 املناقشة بغرفيت الربملان والذي سوف يؤسس ال حمالة للحظة اترخيية
ة يف املشهد السياسي واحلقوقي الوطين عرب تعزيزه للرتسانة واخلزان

القانونية املغربية. لذلك فإننا سنصوت ابإلجياب ملضامني هذا 
كل   اربةيتعلق هبيئة املناصفة وحم 06.53املشروع قانون رقم 

أشكال التمييز يف إطار قراءة اثنية، معتربين إايه خطوة أمامية حنو 
تكريس كل املكتسبات واألشواط اليت قطعها املغرب يف اجملال 
احلقوقي ومساره الدميقراطي احلافل، شكرا على حسن إصغائكم 

 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :انسيدمانرئي 

السيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة  الكلمة، شكرا      
 .سعيدة آيت بوعلي ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

ماالستقاليلم مانفريق مابسم مآيتمباعسي مسعيدة مانسيدة انوائبة
 :نساحدةموانتعادنية

 ..سعيدة آيت بوعلي السيد الرئيس      

 :انسيدمانرئي 

 .معذرة، اسم مركب مجيل      

 :وائبةمانسيدةمسعيدةمآيتمباعسيان

 مجال روحك السيد الرئيس،

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم

 انسيدمانرئي ،

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

، يشرفين أن أتدخل ابسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية      
ة ناصفاملتعلق هبيئة امل 06.53يف مناقشة مشروع القانون رقم 

ومكافحة كل أشكال التمييز يف قراءته الثانية. والذي أييت تفعيال 
منه، والذي أقر املساواة  56ملقتضيات دستور اململكة يف الفصل 

 563بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق دون متييز، والفصل 
القاضي إبحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 

ي ابهتمام وطين كبري، ليس فقط من طرف هذا املشروع الذي حظ
نساء املغرب، بل أيضا من طرف كل مواطن ومواطنة مغربية تواقة 

 .لبناء جمتمع دميقراطي عادل متضامن ودامج لنسائه ورجاله

إن حزب اإلستقالل، الذي لنا شرف اإلنتماء إليه، وهو       
 يتيضع تصوره ملغرب ما بعد اإلستقالل، يف كتاب النقد الذا

للزعيم الوطين عالل الفاسي، جعل إصالح اجملتمع ككل رهينا 
إبصالح أحوال املرأة ومتكينها من حقوقها كاملة ابعتبارها إنساان 

قد و  ذو كرامة وكائنا فاعال يف حميطه من خالل الفكر والعمل
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جسد حزب اإلستقالل هذا اإلميان يف مسلكياته، حيث مكن 
الل ركة الوطنية ومعركة اإلستقالنساء من اإلخنراط يف صفوف احل

من أجل وطن حر ومواطنني أحرار، وابملشاركة الفعلية والفعالة يف 
هياكله وتنظيماته احلزبية دون أن يكون هناك نص قانوين يلزمه 
بذلك. ودافع دائما وأبدا على قضااي املرأة ابعتبارها جزء ال يتجزأ 

ضوع لها مو من حقوق اإلنسان اليت ال ينبغي تفويتها أو جع
 .مزايدات مهما كان سببها أو مرجعيتها

 انسيدمانرئي ،

كنا أنمل يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، أن أييت       
مشروع القانون للتصويت عليه وقد أخذ بعني اإلعتبار املالحظات 
واالجتهادات اليت قدمتها جمموعة من القوى الوطنية سياسية، 

مجعيات للمجتمع املدين وأحزاب وغريها، حقوقية، نقابية من 
واليت كان هدفها األساس هو جتويد هذا املشروع وجعله يف 
مستوى اللحظة التارخيية، ويف مستوى انتظارات املغاربة ككل ومن 
ضمنهم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، الذي تقدم يف 

، 2753 يناير 24بتاريخ  555الوالية السابقة مبقرتح حتت عدد 
وكذلك تقدمت تنظيمات احلزب املوازية مبقرتحاهتا يف هذا الباب. 
لكنكم، السيدة الوزيرة، تعاملتم مبنطق" شاورهم وال تدير برايهم" 

 .إال يف بعض اجلوانب اليت ال متس جوهر القضية

 انسيدمانرئي ،

كيف ميكن ملشروع القانون الذي بني أيدينا اليوم، أن       
كل أشكال  وحماربة قية لتفعيل مبدأ املناصفةيشكل آلية حقي

التمييز وهو يبتدئ بعطب يف ديباجته، حيث م حيدد املفاهيم 
األساسية فيه، بتعريفها كاملناصفة والتمييز ومعياره وأشكاله 
واملساواة. إن حتديد املفاهيم ليس جمرد حدلقة فكرية، حينما يتعلق 

 ىن لسدتصور وضبط املعاألمر بنص قانوين، إنه ضرورة لتحديد ال

الباب أمام التأويالت املتعددة اليت قد حتول دون الوصول إىل 
 .اهلدف األمسى من هذه اهليئة

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

إن الدستور م يضع أي قيود على ممارسة هذه اهليئة لوظائفها،       
تحديد جمال تدخلها وفتح أمامها اجملال واسعا ليكون إطارا ل

وطبيعة مهامها، إال أن املشروع الذي بني أيدينا سلك منطق 
التقييد اهلادف للتضييق عوض منطق توسيع اإلختصاصات، 

 .جتاواب مع مطالب احلركة النسائية وكل القوى الدميقراطية احلية

إن اهليئة ال ميكنها أن تقوم مبهامها إال إذا كانت تتمتع       
ألن يف ذلك  ة احلقيقية على املستوى املايل واإلداريابالستقاللي

ضمانة ملمارستها ملهامها املوكولة إليها بعيدا عن الضغط أو التأثري 
من أي جهة. ليكون عمل اهليئة انجحا وجب تزويدها 
ابلكفاءات املتخصصة يف كل اجملاالت اليت تالمس جمال عملها، 

جاعة دأ احلكامة والنوإال سيكون ذلك ضراب من العبث وضراب ملب
يف العمل وهدرا للوقت. إننا عربان عن العديد من املالحظات 
أثناء نقاش املشروع على اللجنة املختصة يف الوالية التشريعية 
السالفة، واليت تتقاطع إما بشكل جزئي أو كلي مع مالحظات 
مؤسسات دستورية أبدت رأيها يف املشروع، وكذلك بعض 

 .ن اهليئات السياسية أو اجملتمع املديناملقرتحات الواردة م

كنا ننتظر مشروعا أفضل يف شكله وجوهره يكون تثمينا       
جملهود نساء املغرب من أجل احلق يف الكرامة، وإجابة على انتظار 

 .بلد يسعى إىل أن يكون يف مصاف الدول الدميقراطية

لى عإننا يف حزب اإلستقالل نؤمن أبن التصويت ابإلجياب       
هذا النص هو خيانة لقضية هي أم القضااي ابلنسبة حلزب 
اإلستقالل وهي قضااي حقوق املرأة واليت ال تشكل طرفا فكراي 

 .وال عبثا سياسيا والسالم عليكم ورمحة هللا
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 :انسيدمانرئي 

شكر للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة غيثة احلامتي       
 .فضل السيد الرئيسإبسم الفريق احلركي.. ت

 :انوائبمانسيدمعبدمهللامباوانا

أنه هاذ اجمللس هو مؤسسة وسلطة، طبعا  السيد الرئيس،      
فيها الرأي والرأي اآلخر، أهم شيء فيها هو االحرتام، ال ميكن 
أن نصف أي أحد وصف ال يليق به. اإلحرتام يستدعي أن 

احنا  واحدتسحب تلك الكلمة وتعتذر عنها، املوقف دايل كل 
ما جبدانهش، كيمكن نتكلمو على التناقض، حزب واحد 
وفريقني، هنا كيصوت هنا وهنا كيصوت بطريقة أخرى، ما بغيناش 
نوصلو هلاذ الشي، ولذلك الوصف دايل التصويت ابخليانة هذا 
ال يليق هباذ املؤسسة والسيد الرئيس أطلب منكم أن تسحب من 

 .شكرا ،احملضر وأن يعتذر عليها

 :سيدمانرئي ان

 .السيد الرئيس      

ماالستقاليلم مانفريق مرئي  ممضيان ماندين منار مانسيد انوائب
 :نساحدةموانتعادنية

السيد الرئيس، العبارة ممكن أن تسحب، فلم أتت من أجل       
تبخيس أو قصد معني. أما ابلنسبة للفريقني، هذا فريق جملس 

يف  انون ابلرفضالنواب السي بووانو، حنن صوتنا على هذا الق
الوالية السابقة، وإنسجاما مع قناعتنا وبدون تنسيق مع الفريق 
اآلخر ولن..، هذا شغلنا احنا كفريق جملس النواب، حنن منثل 
األمة، فلذلك هذا ماشي شغلك انت تّدخل يف الفريق دايلنا، 
ماشي شغلك هنائيا، احنا مستقلني وأحرار يف صياغة قراران وبنائه. 

حنا عندان كنقومو ابملهمة دايلنا ومها كيقومو ابملهمة أما هنا ا
دايهلم، هم قدموا تعديالت مت قبوهلا وحنن تقدمنا بتعديالت مت 

رفضها، فمن هذا مت بناء، يعين، القرار دايلنا وهللا خيليك هذا 
شأن داخلي للفريق وال حق لك يف أن تتدخل يف الفرق األخرى. 

 .شكرا

 :انسيدمانرئي 

ا السي مضيان على تفهمك، شكرا. الكلمة للسيدة شكر       
 .النائبة

 :انوائبةمانسيدةمغيثةماحلامتيمابسممانفريقماحلركي

 .وانصالةموانسالممعسىمسيدماملرسسنيمبسممهللامانرمحنمانرحيم

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

ع ن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ملناقشة مشرو يشرفين أ      
 ..06.53القانون رقم 

 :انسيدمانرئي 

 .نستمعو للسيدة النائبة من فضلكم.. نستمعو للسيدة النائبة      

 :انوائبةمانسيدةمغيثةماحلامتيمابسممانفريقماحلركي

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفريق احلركي ملناقشة مشروع       
 ..القانون

 :انسيدمانرئي 

السيد النائب السي وهيب.. نستمعو للسيدة النائبة كما  ..     
 .استمعنا إىل مجيع املتدخلني

 :انوائبةمانسيدةمغيثةماحلامتيمابسممانفريقماحلركي

 .بسممهللامانرمحنمانرحيم،موانصالةموانسالممعسىمسيدماملرسسني
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شة مشروع يق احلركي ملناقيشرفين أن أتناول الكلمة إبسم الفر       
املتعلق هبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال  06.53القانون رقم 

التمييز، الذي أحيل على جملس النواب يف قراءة اثنية والذي يندرج 
يف نظران ضمن القوانني املؤسسة للمساواة والعدالة اإلجتماعية 
 عاملنصوص عليها ضمن املقتضيات الدستورية ذات الصلة مبوضو 

اللذين أطرا  563و 56املساواة بني اجلنسني، وخاصة الفصلني 
 .2755جملال اختصاص هذه اهليئة يف دستور

 ويف هذا السياق، فإننا نعترب يف الفريق احلركي أبن هذا النص      
يعد خطوة رائدة يف جمال أجرأة أحكام القانون األمسى وال سيما 

مييز من خالل صفة وعدم التيف شقه املتعلق بتشجيع املساواة واملنا
 .هذه اهليئة الدستورية اليت أفرد هلا هذا املشروع اختصاصات مهمة

 انسيدمانرئي ،

من املؤكد أن هذا النص يكرم واملرأة على اعتبار املكانة اليت       
أصبحت حتتلها هذه األخرية يف قلب ورش اإلصالح الدستوري 

ع ي أكد على إلغاء مجيوالسياسي املستمدة من روح الدستور، الذ
أشكال التمييز على أساس اجلنس وتكريس املساواة بني الرجل 
واملرأة يف احلقوق واحلرايت املدنية والسياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية والثقافية والبيئية. كما أن هذا املشروع أييت جتسيدا 
لإلنشغال املتواصل لشؤون املرأة من قبل الدولة واجملتمع على 

سواء، فقضية املرأة م تعد قضية جنس أو فئة إجتماعية مهمشة ال
بل أضحت إحدى الرهاانت اإلسرتاتيجية للدولة واجملتمع، 
وإحدى احملددات األساسية لتقدم اجملتمعات وازدهارها، فضال 
عن دورها الطالئعي يف التنمية املستدامة وحتقيق التماسك 

، جاللة امللك نصره هللااإلجتماعي. ومن مت أوىل املغرب بقيادة 
ومبواكبة واعية من احلكومة وخمتلف القوى احلية ابلبالد أمهية 
طالئعية للمرأة، وجعلها رقما مهما يف معادلة السياسة العمومية، 
ويتجلى ذلك أساسا يف اإلصالحات املهمة اليت مهت النهوض 
أبوضاع النساء وترسيخ مبادئ املساواة وتعزيز حقوق اإلنسان، 

عرفت املنظومة التشريعية حركة مهمة جتلت يف إصدار عدة  حيث
نصوص قانونية كرست حقوق النساء كمدونة األسرة ومدونة 
الشغل وقانون اجلنسية والقانون اجلنائي، ابملوازاة مع استكمال 
اخنراط املغرب التدرجيي يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، 

ألخرى وضمنها اخلطة ابإلضافة إىل العديد من اإلجراءات ا
احلكومية للمساواة يف أفق املناصفة "إكرام"، انهيك عن التدابري 
األخرى املتمثلة يف هنج سياسة جنائية محائية جديدة تستحضر 
مقاربة النوع اإلجتماعي من خالل مراجعة النصوص القانونية 

واإلتفاقيات  2755ذات الصلة ومالءمتها مع أحكام دستور 
ة إىل الدعوة إىل تبسيط مساطر اإلستفادة من الدولية، إضاف

خدمات صندوق التكافل العائلي وتسريع تنفيذ أحكام النفقة 
ومأسسة الوساطة األسرية وتنزيل مبدأ املناصفة يف تدبري الشأن 
القضائي واملصادقة على القانون التنظيمي املتعلق ابلتعيني يف 

قرار ساء ملراكز الاملناصب العليا، مما ساهم يف تعزيز ولوج الن
على قانون يتعلق ابملوافقة على الربوتوكول اإلختياري  واملصادقة

 .التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 انسيدمانرئي ،

إن الفريق احلركي يعترب أبن اإلجنازات اليت حتققت لفائدة       
ملنشود، ا املرأة املغربية، رغم أمهيتها م تصل إىل سقف الطموح

السيما أن قضية املرأة ختتزل مسار نضال طويل ليس إلثبات 
الذات ولكن من أجل اإلعرتاف ابملستوى الرايدي الذي برهنت 
عليه النساء املغربيات منذ فرتة اإلستعمار، حيث أبلت املرأة 
املغربية البالء احلسن يف معركة التحرير والكرامة، إىل جانب الرجل. 

صول املغرب على اإلستقالل، حيث اضطلعت ومرورا بفرتة ح
املرأة املغربية بدور كبري يف معركة البناء والتنمية، فال أحد ميكنه 

 .إنكار إسهامات املرأة املغربية وكفاءهتا على كافة املستوايت

أكيد أننا حققنا الكثريللمرأة املغربية، وكان لنا السبق يف       
اثلة، ت مقارنة مع دول أخرى مماحلضورالنسائي على مجيع املستواي
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وابلتدرج حتققت مكاسب هامة حتصنت دستوراي. لكن وحنن 
نناقش هذا املشروع، نطرح التساؤل هل حققت املرأة املغربية 
انتظاراهتا؟ من املؤكد أن املرأة املغربية ال زالت تعاين التمييز 
 والتهميش، وخاصة النساء القروايت ونساء املنحدرات من املناطق
اجلبلية واملناطق املهمشة، دون أن ننسى معاانة النساء اللوايت 
يعانني من التحرش يف الفضاءات العامة واخلاصة، وكذلك النساء 
اللوايت يعانني من العنف مبختلف أصنافه وأنواعه. وابلتايل فإن 
جتاوز مثل هذه اإلشكاالت يتطلب، ابإلضافة إىل اإلرادة 

ن أجل تلف القوانني ذات الصلة، مالسياسية، تصويب وحتسني خم
وضع مساطر خاصة للتبلي  وكذا تشديد العقوابت يف كل 

 .احلاالت املستهدفة للمرأة

إننا ال ندافع عن اعتبارها صنفا إجتماعيا فقط، بل ندافع       
عنها ابعتبارها أسست لرتاكم إجيايب ونوعي يف خمتلف اجملاالت، 

ا خلقنا تمعي الطالئعي. وكما أننأطرته كفاءهتا وقدرهتا ودورها اجمل
طفرة إجيابية ونوعية على مستوى التمكني النسائي، فإننا مطالبون 
إبحداث نفس الطفرة والثورة لتخليص املرأة القروية واجلبلية وتلك 
احملاطة أبسوار التهميش من دوائرالالمبالة والدونية، وإشراكهم يف 

 ك التنمية والتقدماملعركة الكربى اإلصالحية للمغرب، معار 
وابلتايل فإننا يف الفريق احلركي، نثمن ونصوت بنعم  .واإلزدهار

 .06.53على قانون مشروع 

 :انسيدمانرئي 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة أمينة الطاليب       
 .إبسم الفريق اإلشرتاكي

 :انوائبةمانسيدةمأميوةمانطانيبمابسممانفريقماالشرتاكي

 .انسالممعسيكممورمحةمهللا

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ماحملرتمان،

املتعلق هبيئة  06.53يف قراءة اثنية ملشروع قانون رقم       
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يشرفين أن أتدخل إبسم 

الذي  مناقشة هذا املشروعالفريق اإلشرتاكي مبجلس النواب، يف 
عرف جدال حادا ونقاشات متعددة واقرتاحات هامة من طرف 
اجملتمع املدين، السياسي وأيضا النقايب منذ صدور دستور 

منه على  563والفصل  56، الذي نص يف الفصل 2755
دستورية هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، 

انتها الدستورية الكفيلة مبنح املرأة مك ابعتبارها آلية من اآلليات
اجملتمعية الالئقة على مجيع املستوايت اإلقتصادية واإلجتماعية 

 .والسياسية من خالل الصالحيات املوكولة هلا

كان  وإذ نسجل أن التنصيص على هذه اهليئة يف الدستور،      
إستجابة ملطلب حقوقي لألحزاب التقدمية احلداثية وجلمعيات 

جملتمع املدين. وعليه فإننا كفريق اشرتاكي، إذ نؤكد على أن ا
إحداث هيئة متخصصة يف محاية ومكافحة كل أشكال التمييز 
على أساس اجلنس ال ميكن حتقيقه إال بناء على فلسفة ومرجعية 
حقوقية حتكم مشروع القانون أبكمله، مع أتكيدان على احلسم يف 

ااي ضحة وواسعة يف كل القضاملفاهيم وأن تعطى هلا صالحيات وا
املتعلقة بتحقيق املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد املرأة، 
وأيضا احرتام مبدأ الكفاءة والنجاعة واإلستقاللية والتعددية يف 
تشكيلة تركيبة اهليئة من خالل اختيار أعضاء وعضوات مشهود 

يع مج هلم وهلن ابلنضال من أجل املساواة بني النساء والرجال يف
 .احلقوق واحلرايت

وابعتبار أن املغرب اليوم يتوفر على دستور مبين من حيث       
مرجعياته ومقتضياته على املنظومة احلقوقية الكونية يف خمتلف 
اجملاالت ذات الصلة حبقوق اإلنسان بشكل عام وحبقوق املرأة 
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بشكل خاص، فإننا نؤكد على أنه إىل جانب الرصد واملسامهة يف 
ة ية القدرات ويف إدماج وترسيخ ثقافة املساواة، فإننا نعترب إضافتنم

 فكرة تقييم السياسات العمومية واجملهودات املبذولة يف جمال حتقيق
مبادئ املساواة مسألة مهمة، وإذ يذكر الفريق اإلشرتاكي بتشبث 
املغرب حبقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها عامليا وكما وردت 

ق ور، وابإللتزامات الدولية للمغرب خاصة املواثييف تصدير الدست
واإلتفاقيات الدولية ذات الصلة ابحلقوق اإلنسانية للنساء واليت 
جعلها الدستور يف مرتبة أمسى ويف مقدمتها االتفاقية الدولية 

، نؤكد "CEDAW" ملناهضة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
عاهدات دقة على املأيضا على أمهية تشجيع مواصلة املغرب للمصا

من  563الدولية ذات الصلة ابختصاص اهليئة، إذ أسند الفصل 
الدستور إىل اهليئة املكلفة ابملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
مهمة السهر على احرتام احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف 

، مع مراعاة االختصاصات املسندة إىل اجمللس الوطين 56الفصل 
نسان، وإذا كان هذا الفصل قد حدد بشكل عام حلقوق اإل

صالحيات هذه اهليئة، فإن كافة األطراف املعنية ابلتفعيل السليم 
ملضامني هذين الفصلني يقع على عاتقها مهام البحث عن الصي  
الكفيلة بتدقيق اختصاصات وصالحيات هذه اهليئة وحتديد 

الدستورية   اتركيبتها وتنظيمها وفق ما يؤهلها لإلضطالع مبهامه
كاملة وإنسجام اتم مع ابقي اهليئات واملؤسسات املعنية ابملناصفة 

 .ومكافحة كل أشكال التمييز

 انسيدمانرئي ،

مانسيدةمانازيرة،

سنكون إجيابيات وإجيابيني، ألن طبيعة اهليئة ووظائفها       
الدستورية جيعالهنا تندرج ضمن املؤسسات الوطنية احملدثة طبقا 

هو ريس واملتمثلة أساسا يف مبدأ اإلستقاللية والتعددية، و ملبادئ اب
 ما يؤهلها للقيام مبهامها الرقابية بعيدا عن كل ضغط أو أتثري سليب

أاي كان مصدره. وإن كنا سجلنا عدم التعاطي اإلجيايب للحكومة 
السابقة مع جمموعة من تعديالت اقرتحناها يف الوالية السابقة 

ه ساسية اليت سوف حتدد جمال عمل هذفيما خيص التعريفات األ
اهليئة واملقتبسة أساسا من اإلتفاقيات الدولية اليت صادق عليها 
املغرب، أو فيما خيص االختصاصات مبا مييز جمال احلماية عن 
جمال النهوض حبقوق النساء أيضا تدقيق املقتضيات املتعلقة 

لدائم على ااهليئة للشكاايت يف جمال اختصاصها وأتكيدان  بتلقي
أمهية انضباط هذه اهليئة ملبادئ ابريس وخاصة فيما يتعلق 

 .بطبيعتها وهيكلتها واستقالهلا

وإمياان منا أبن التوجه حنو املناصفة هو توجه حنو احلداثة       
والدميقراطية، وكل عرقلة للمناصفة هو يف حد ذاته مناهضة 

غي اختزاله ال ينبللحداثة وللدميقراطية، لذلك فإن رهان املناصفة 
يف كونه قضية مرتبطة ابلنساء إذ أن التنصيص على إحداثها جاء 
يف سياق سياسي وحقوقي متميز وهو انعكاس ملطالب اجملتمع 
املدين واحلركة النسائية وأيضا األحزاب التقدمية والنقاابت. فالبد 
من تضافر اجلهود إلجناح مهام هذه اهليئة ابلبحث عن الصي  

تدقيق اختصاصات وصالحيات هذه اهليئة وحتديد الكفيلة ب
 .تركيبتها

ختاما السيد الرئيس، نستسمحك، ختاما نؤكد كفريق       
إشرتاكي مبجلس النواب أننا سنصوت، انسجاما مع موقفنا موقعنا 
اليوم السياسي ضمن احلكومة، ابإلجياب على هذا املشروع رغم 

 .عدم إستجابته لطموحاتنا

 :انسيدمانرئي 

شكرا السيدة النائبة، الكلمة للسيدة النائبة ثراي الصقلي       
 .ابسم اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية
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منستقدمم مانويابية ماجملماعة مابسم مانصقسي مثراي مانسيدة انوائبة
 :واالشرتاكية

 انسيدمانرئي ،

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ،

رتاكية، جملموعة النيابية للتقدم واإلشيشرفين أن أتدخل إبسم ا      
 06.53يف إطار املناقشة العامة ملشروع قانون 

 :انسيدمانرئي 

شوية اإلنصات من فضلكم السيدات والسادة النواب تكرميا       
 .للمرأة واحرتاما هلا

منستقدمم مانويابية ماجملماعة مابسم مانصقسي مثراي مانسيدة انوائبة
 :واالشرتاكية

املتعلق هبيئة املناصفة ومكافحة   06.53قانون رقم ملشروع       
كل أشكال التمييز يف إطار القراءة الثانية، إهنا مناسبة لنؤكد فيها 
جمددا على املواقف الثابتة والراسخة حلزب التقدم واإلشرتاكية من 
قضااي املساواة واملناصفة ومكافحة مجيع أشكال التمييز ضد 

ات الذي يعترب يف طليعة اهليئالنساء والفتيات. وهو احلزب 
السياسية اليت انضلت طيلة عقود من الزمن من أجل ترسيخ هذه 
القيم واملبادئ يف مجيع مناحي احلياة من أجل نصرة مجيع القضااي 
العادلة واملنصفة لكل مكوانت الشعب املغريب، وال سيما تلك 

عترب ناملكوانت اليت عانت كثريا من التمييز واإلقصاء واحلرمان. 
أن مأسسة هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، عرب 
املصادقة على مشروع القانون املؤطر هلا خطوة إجيابية، ألن أقر 
جمموعة من املكاسب اليت نعتربها كحد أدىن تثمينها وتطويرها 
مستقبال وهو تتويج لنضاالت القوى الوطنية والتقدمية 

ال  ، رغم أننا نعترب أنه املشروعوالدميقراطية واحلركات النسائية
 .األفكار واملقرتحات اليت دافعنا عنها بقوة يستجيب جلميع

 انسيدمانرئي ،

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ،

نثمن روح التعاون والتفاعل اإلجيايب بني جملسي الربملان       
ا هواحلكومة مبناسبة بت جملس النواب يف التعديالت اليت أدخل

جملس املستشارين على مشروع قانون املتعلق ابهليئة، وهي 
تعديالت كان هلا وقع إجيايب على جتويد النص مبا خيدم قضااي 
املواطنني واملواطنات من خالل إرساء اآلليات القانونية 
ا واملؤسساتية، اليت هتدف إىل تفعيل املبادئ والغاايت اليت أتى هب

 .وشجاعة الدستور يف هذا اجملال جبرأة

كان بودان يف اجملموعة النيابية التقدم واإلشرتاكية أن يتأسس       
مشروع قانون املتعلق ابهليئة منذ البداية على مقاربة حقوقية، 
تستمد أسسها من روح ونص الدستور والذي يضع هيئات محاية 
حقوق اإلنسان والنهوض هبا األربعة املذكورة يف الفصول من 

الدستور يف مرتبة واحدة، وهي اجمللس الوطين يف  563إىل  565
حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط، جملس اجلالية املغربية ابخلارج 
وهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كلها يف مستوى 
واحد، األمر الذي يتطلب أن يكون التأطري القانوين هلذه اهليئة 

 :يضمن

 للهيئات املذكورة؛طبيعة قانونية مماثلة  -أوال-      

 متكني اهليئة من مقومات االستقاللية احلقيقية؛ -اثنيا-      

أتطري مشروع القانون بتعاريف وظيفية تستمد من  -اثنثا-      
 الصي  املعتمدة دوليا يف اإلتفاقيات ذات الصلة؛
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النص على اجلانب احلمائي للهيئة من خالل رصد  -رابعا-      
شكاايت وتتبعها واختاذ القرارات بشأهنا خروقات واستقبال ال

 .وإحالتها مبا يعزز إمكانية قيامها بعمليات التحقيق والتحري

وهذا كله من أجل حتقيق جناعة وفعالية عملها لكي تنهض       
قيق أبوضاع النساء والفتيات، وحتدث تغيريا إجيابيا يف اجملتمع لتح

 .مبدأي املساواة واملناصفة

 انسيدمانرئي ،

 انسيدةمانازيرة،

 انسيدا تموانسادةمانواا ،

إن اهليئات مهما كانت جودة إطارها القانوين، فإن عملها       
يقاس ابلرجال والنساء املكلفني ابلقيام ابملهام واألدوار املنوطة 
هبا.. لذا، آخر مجلة السيد الرئيس، إهنا أهم املالحظات، وأنمل 

مع  وسنصوت ابإلجيابأن نكون يف مستوى اللحظة التارخيية 
 .هذا القانون

 :انسيدمانرئي 

شكرا، شكرا السيد النائبة، الكلمة للسيد النائب مصطفى       
 .الشناوي

 :انوائبمانسيدممصطفىمانشواوي

 انسيدةمانازيرةماحملرتمة،

 انسيدمانرئي ماحملرتم،

 انسيدا تموانسادةمانواا ،

ني برملانيني، رتموننا كنائبالسيد الرئيس احملرتم، ولو أنكم م حت      
وفضلت أان أقول هذا العتاب يف جلسة داخلية لكي ال يفهم من  

أو شي حاجة  "buzz" كالمي يف جلسة مفتوحة، أنه من أجل

من هذا النوع. منذ افتتاح الربملان وجهنا للسيد رئيس جملس 
النواب، رسالة لطلب لقاء، إىل حدود اليوم ليس هناك م يتم أي 

وم يتم اجلواب على مراسلتنا، هذا غري مقبول يف برملان  اجتماع
يدعي أبنه يشرع، هذا غري مقبول، أمتىن أن نستدرك األمر يف 

 .املستقبل

خبصوص موضوع مشروع القانون بطبيعة احلال سنصوت        
كفدرالية اليسار ضد هذا املشروع، ملاذا؟ ألنه نعترب أننا إذا صوتنا 

 فقدان إنسجامنا وقمنا خبيانة مبادئ ومواقفبنعم فإننا سنكون قد 
فيدرالية اليسار اليت ننتمي إليها، نصوت ضد ألن احلكومة مع 
األسف أكدت ابمللموس أبهنا ال تسعى إىل املناصفة وال تعمل 
من أجل املساواة وحماربة كل أشكال التمييز، بل إهنا أقفلت قوسا 

، وأفرغت 2755آخر من األقواس اليت فتحت األمل مع حراك 
الفكرة واهلدف من حمتواها. م أتخذوا بعني اإلعتبار ابلرغم أنكم 
قلتم أبنكم استشرمت مع العديد، اقرتاحات اجملتمع املدين 
واجلمعيات النسائية واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس 
اإلقتصادي واإلجتماعي، رفضتم كل التوصيات والتعديالت 

ص مالءمة املشروع مع املواثيق الدولية كما ناإلجيابية، م حترتموا 
عليها الدستور ومع مبادئ ابريس ولو أنكم تكلمتم عنها، 

من الدستور خبصوص  563واإلشكال املطروح خبصوص الفصل 
، م حتددوا املفاهيم والتعريفات بشكل CNDH العالقة مع

دقيق تبقى ضبابية، غيبتم صالحيات أساسية كثرية كرصد 
واعتباراهليئة سلطة خاصة بصالحيات استقبال اخلروقات، 

الشكاايت وإحالتها واختاذ قرارات بشأهنا، كذلك تشكيلة اهليئة 
ا وتكوينها لن يوفر هلا استقاللية فعلية وقوى فعلية، بل سيجعله

 .2750اتبعة وغري حمايدة وشكلية وهذا غري مقبول يف 

ما مت ألسف، كيف اخلتام، أقول أبن احلكومة ال تلتقط مع ا      
الشأن خبصوص املشروع القانون اللي تصادق عليه دايل الشباب 
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والعمل اجلمعوي، احلكومة ال تلتقط اإلشارات القوية اليت يرسلها 
 .لنا الشارع املغريب. وشكرا لكم

 :انسيدمانرئي 

  شكرامنسسيدمانوائب،

للتصويت كما صادقت  1ماملادة منر إىل عملية التصويت، وأعرض
 :اللجنة عليها

 ؛118املاافقان:م

 ؛17املعارضان:م

 .01املمتوعان:م

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1ماملادةمأعرض 

 ؛144املاافقان:م

 ؛01املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 0املادةم أعرض

 .املوافقون؟ السيد النائب السي وهيب احنا تنصوتو

 ؛144ان:ماملاافق

 ؛06املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 .السي وهيب حنن يف عملية التصويت وأنت العارف

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادةم أعرض

 ؛141املاافقان:م

 ؛06املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادةم أعرض

 ؛141املاافقان:م

 ؛06:ماملعارضان

 .املمتوعان:مالمأحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادةم أعرض

 ؛119املاافقان:م

 ؛41املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 13املادةم أعرض

 ؛119املاافقان:م 

 ؛41املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 .يد الرئيسالسيد النائب، السيد الرئيس نواصل الس

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 56أعرض املادة 

 ؛119املاافقان:م 

 ؛11املعارضان:م

 .املمتوعان:مالمأحد

 .وقع التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 13املادةم أعرض
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 ؛141املاافقان:م

 ؛06املعارضان:م 

 .املمتوعان:مالمأحد

 :أعرض مشروع القانون برمته يف قراءة اثنية للتصويت

 526املوافقون: 

 12املعارضون: 

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  06.53مشروع قانون رقم صادقملجس مانواا معسىم
 .نيةمنهيفمقراءةماثمهبيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ة ة التشريعية مبناقشنواصل، السيدات والسادة النواب، اجللس
مشروع النظام الداخلي إبعطاء الكلمة إىل مقرري اللجنة. ابسم 
ل األغلبية، الكلمة للسيد الرئيس عبد هللا بووانو فليتفضل، تفض

 .السيد الرئيس

 :انوائبمانسيدمعبدمهللامباوانا

 شكرامانسيدمانرئي ،

 .السيدة الوزيرة، مرحبا بك وخا النظام الداخلي دايلنا

 يدا ت،موانسادةمانواا ،انس

 أيهاماحلضارمانكرمي،

 انسيدمانرئي ،

ل نظرا ألنه التقرير ابلتأكيد وزع، وراه موجود يف يعين يف املواقع داي
السيدات والسادة النواب، ونظرا ألنه أتخران فسأختصر وأختزل 

 52هذا التقرير، يف الشق اللي متعلق يب، طبعا احنا قسمناه فيه
حماور، والسيد النائب احجرية سيتكلم  6عن حمور، أان سأحتدث 
 .ويتحدث عن الباقي

أوال، طبقا للجزء السابع من النظام الداخلي وخاصة املادتني 
منه، كيخول للمجلس ابش يراجع النظام الداخلي  230و236

دايلو مىت أراد. والنظام الداخلي كما تعلمون، هو طبعا يف مرتبة 
ق ك مكّمل للدستور، ويتعلقانون تنظيمي، هو يف مرتبة كذل

ابملؤسسة اللي احنا كنشتغلو فيها اللي هي مؤسسة تشريعية. أمهية 
هاذ النظام الداخلي كنعرفوها مجيعا، ألنه هذه مؤسسة تشريعية، 

مرات  57السلطة الثالثة يف الدولة، الدستور ذكر النظام الداخلي 
فظوهنا حت نظرا ألمهيته، اخلطب دايل جاللة امللك أثناء االفتتاح

جيدا، حيث أشار غري ما مرة للدور دايل هاذ املؤسسة، وأشار 
إىل بعض األمور اليت جيب أن يتضمنها النظام الداخلي، من إقرار 
ملدونة السلوك الربملاين وغريها. هو كذلك هذا النظام الداخلي 
هو ركيزة أساسية اللي كتوضح األعمال اللي كيقوم هبا هاذ 

 .ألعمال السياسية والدميقراطيةاجمللس، ومن متة ا

هاذ التوجه دايل التعديل طبعا ما غديش نقراو التاريخ كله مىت 
سنة األخرية، لكن منذ دستور  27عدل، على األقل خالل 

هاذي املرة الثانية اللي كنعرضوه، طبعا عرض على اجمللس  2755
املرات اللي احنا كنقرتحو التعديل  2مرات، ولكن  3الدستوري 

ل ومع ك لو. جاء مع الرائسة اجلديدة، ومع املكتب اجلديدداي
 :األجهزة التقريرية ابش نغريو هاذ النظام لعدة اعتبارات

اإلعتبار األول: هو أنه جملس النواب صادق على عدد من  -
القوانني التنظيمية، إذن كيخص املالءمة دايل القوانني التنظيمية 

 هاذ النظام الداخلي؛اليت صادق عليها جملس النواب مع 

اثنيا: هناك عدد من اهليئات دايل احلكامة اللي كاينة يف  -
الدستور دازت القوانني دايهلا واللي كيخص النظام الداخلي  

 كذلك حيدد العالقة معها؛
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اثلثا: وهذا ابلنسبة إلينا كذلك مهم، وهو أنه عدد من النقائص  -
، و على نقائصخالل الثالث سنوات دايل العمل خالتنا نوقف

 .هاذ النقائص البد أن نتداركها، فلذلك كان هاذ التعديل

هاذ املرحلة اللي قضينا دايل ثالث سنوات، كانت 
مرحلة وقفنا على إختالالت مهمة واللي كانت حمل إمجاع من 
طرف السيدات والسادة نواب خمتلف الفرق. قلت أبنه السيد 

احد تعديل، شكلت و الرئيس حرص منذ البداية ابش يكون هاذ ال
جلينة، اجتمعت اللجنة دايل مراجعة النظام الداخلي اللي كتضم 
الرئيس واملكتب ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق، وانبثقت عنها 
جلينة تقنية ضمت ممثلني عن الفرق واجملموعة النيابية. بدات  

مارس عقدت أزيد من عشر اجتماعات، أزيد  1كتشتغل من 
غلب على عملها هو روح دايل التوافق،  ساعة، طبعا ما 67من 

وواحد العدد دايل التعديالت، طبعا كانت هناك إال مجّعناها 
املئات إن م نقل تعدت األلف تعديل اللي جا من خمتلف الفرق، 
ولكن حاولنا ابش منشيو لألهم، ألنه النظام الداخلي كيمكن 

ر اللي أمو دائما جنددوه، دائما ميكن أن جندده ودائما نقرتح فيه 
سواء ابلتجربة أو بقراءات دايل األنظمة دايل دول أخرى، ولكن 
احنا مشينا كنقولو أودي خلينا منشيو يف األمور اللي احنا متفقني 
اللي هي متثل األولوية، أي حاجة اتفقنا عليها ابلنسبة إلينا متثل 

 .أولوية

هاذ اللجنة التقنية ترأسها السيد وحضرمعنا مجيع 
دايهلا، طبعا بعضها كان فيها الغذاء ابش كنستمرو اللقاءات 

نشتغلوالنهار كامل...والبعض اآلخر راه كان حىت يف رمضان. 
هاذ التعديالت مشلت الشكل واملضمون، من حيث الشكل، 
أضيفت يعين أجزاء وأبواب وفروع جديدة. كذلك، كانت من 

فيه  حيث الشكل، القانون اللي كنشتغلو به لنظام الداخلي احلايل
دايل املواد جديدة  557مادة، يعين  466مادة، هذا فيه  236

مادة م يطرأ عليها  10وبقيت  502ومعّدلة، املواد املعّدلة جزئيا 
 .أي تغيري اللي كنقولو مشات وجات وابلتايل ماغريانهاش

تعديل هي  37تعديل. هاذ  37تعديل مهم،  37يف املضمون، 
حمور: احملور األول يتعلق ببعض  52اللي غنقدمو فيها موجز يف 

املبادئ واملفاهيم على رأسها أوال مفهوم "احلصانة" كان عندان 
واللي كان مهم ابلنسبة إلينا، جاء  50.43واحد القانون 

الدستور حما وجعل املسؤولية يعين الكل سواسية أمام القانون 
وترفعات احلصانة، وهذاك القانون ما بقاش كما رفعت حىت عن 

كومة. لكن مفهوم احلصانة بقى مطروح، شنو املفهوم دايل احل
احلصانة ؟ واش ملي نكونو فهاذ القبة را احنا حمصنني ال ميكن 
أن نتابع وال ميكن أن نكون يعين حمل أي إجراء قضائي، طبعا 
دون أن منس ابلتوابث الثالثة اللي هي معروفة اللي كاينة يف 

 ف اليت نبديها، سواء داخلالدستور، أو أنه احلصانة هي املواق
الربملان داخل املؤسسة أو خارجها، ولذلك قلنا مفهوم احلصانة 
هو إضافة مقتضيات ملفهوم احلصانة إبداء الرأي وربطه ابملواقف 
 .والقناعات املعربعنها أثناء املمارسة للمهام داخل وخارج اجمللس

الفصل ) كذلك فيما يتعلق ابملعارضة ابلرغم أنه كاين دستور،
( وكاين كذلك ابب خاص ابملعارضة، كانت كذلك إضافات 57

فيما يتعلق برتسيخ حقوق املعارضة وكمقتضى دستوري، طبعا 
الدستور كيتكلم فقط على جلنة التشريع وحنا ضفنا، قلنا تعطى 
األسبقية، كنتمناو أهنم يتسابقوا إليها املعارضة هي جلنة مراقبة 

تنظيم أجهزة اجمللس على مبادئ   املالية. وقد ركز اإلصالح يف
كذلك: مبدأ التعددية السياسية؛ مبدأ السعي لتحقيق املناصفة؛ 
ضمان متثيلية املعارضة؛ ضمان متثيلية النساء؛ ضمان متثيلية 

 .الشباب؛ وكذلك اعتماد التمثيلية النسبية

اثلثا، شكلت الرغبة يف تثمني مبادئ الشفافية والوضوح واحرتام 
اة واملناصفة، ومتكني األجهزة املسرية للمجلس من مبادئ املساو 

 .الكفاءة واخلربة الالزمة، ووضع أسس دايل احلكامة اجليدة
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أوال، انتخاب اهلياكل دايل اجمللس: مت اعتماد منط اقرتاع     
جديد ألعضاء املكتب ورؤساء اللجن الدائمة، وكذلك ممثلي 

س، يعين بقية الرئي املكاتب، من خالل عالنية هذا االقرتاح. طبعا
بقي يف املشروع أنه يتم ابالقرتاع السري. كما نص املشروع كذلك 

ها على متثيلية الشباب يف األجهزة، فضال عن متثيلية املرأة وقضااي
 .وكل ما يتعلق ابملساواة واملناصفة

، اختصاصات أجهزة وهياكل اجمللس وكيفية سري أشغاهلا، اثنثا
 :عديالت، أذكر منهاحظيت كذلك مبجموعة من الت

اختصاصات رئيس جملس النواب: حددانها، دققناها،   -
أضفنا ليها، ومن بني ما أضفنا إليها بعض املمارسات اللي عندان، 
هو الرئيس يلتقي برؤساء الفرق واجملموعات من أجل قضااي اللي 
عندها طبيعة إما سياسية أو طبيعة يعين بعض األحيان تدبريية، 

لسو مثال، كانت اللقاءات اللي دارها الرئيس مع اختالف فني جن
الرؤساء وجنم عنها قرارات، ولكن ما كاينش يف النظام الداخلي، 

لي عند ال فأضفناها للنظام الداخلي واللي والت من بني املهام 
 .الرئيس كذلك واالختصاصات دايلو

اختصاصات مكتب اجمللس: هاد االختصاصات كذلك    -
هناك، مجّعناها، واليوم هي حمصية حوايل كانت متناثرة هنا و 

اختصاص اللي عند مكتب اجمللس، طبعا فيما يتعلق  557
ابلتدبري اإلداري واملايل وتدبري جدول األعمال دايل اجمللس، 
حتديد مهام كل عضو، كذلك كل ما يتعلق بتنزيل القوانني 
 التنظيمية، سواء األمازيغية، السلطة القضائية، امللتمسات. كما
أضيفت اختصاصات كذلك تتعلق بقواعد إجرائية وتنظيمية،  

 .كإعداد لوائح داخلية ودالئل مرجعية وقواعد اسرتشادية

أما خبصوص اللجان الدائمة، أدخلت عليها عدد من    
 :التعديالت، أذكر منها ثالثة فقط

األوىل، هو مقرري اللجان أضيفت هلم وأسندت إليه مهمة     
، تعهدات احلكومة، كيجي الوزير للجلسة العامةدايل التتبع وجرد 

درانها يف النظام الداخلي، ولكن يف وسط اللجنة كيجي كيتعهد 
أبنه غيبين سبيطار، غادي يزور، غادي يفعل، غادي يرتك، كلفنا 
املقررين أبهنم جيردوا هاد التعهدات؛ اثنيا، أهنم يتبعوها كذلك. 

قييم ايل اللجان، هو أنه تويف املهام اللي اعطينا كذلك للمكتب د
آاثر، بعض النصوص كتصدر على الربملان، كاينة هيئة إدارية 
غيديرها اجمللس، ولكن املقررين واملكتب دايل اللجنة كيتبع آاثر 
دايل ذلك القانون، من بينها املراسيم واش خرجات وال ما 
خرجاتش دايل ذلك القانون. طبعا هذا أمر يبدو أنه سهل ولكن 

جدا ابلنسبة إلينا، ابإلضافة إىل التنصيص على قواعد  هو مهم
 مسطرية تتعلق ابحلالة اليت يغيبب فيها الرئيس، حنا دزان حباالت

ي السيد أجر كنتصلوا به ما كيجاوبش، و أن الرئيس معنا هنا كيد
راه خصك تشرّع، كيقول لك الّ أان اتصل يب املسؤول داييل احلزيب 

ريع أسش و كتبقى اجللسة واقفة، وكيبقي التشوقال يل ابش ما نرت 
واقف، اشنو نديرو يف هاذ احلالة؟ فنصينا عليها، قلنا ال بد أننا 
خاصنا نلقاو هلا حل، إضافة اختصاص كذلك رؤساء الفرق 
واجملموعات النيابية فيما يتعلق ابلدعوة الجتماع مشرتك للجنتني 

ربملاانت يع، كل الأو أكثر، فضال يعين عن أننا يف مسطرة التشر 
ملي كنشوفو عدد القوانني اللي دازت ابملئات، حنا عندان املسطرة 
معقدة عندان فيها شرط واحد، هو أهنا دوز شهرين داخل جملس 
النواب، ولكن ما دايريناش مسطرة خارج قانون املالية ما كاين 
حىت شي مسطرة دايل شي نص، منني جيي كنقولو العرض 

العامة، وكننقولو املناقشة التفصيلية داملواد،  وكنقولو املناقشة 
كنقولو التعديالت ولكن الزمن غري حمدد، يعين ابلتوافق استطعنا 
أن حندد واحد الزمن وخّلينا ملكتب اللجنة أن يدبره ميكن يزيد 

 .فيه وينقص فيه
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 فيما يتعلق مبجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة، فقد مت
ملغرب توجب احلركية اليت يعرفها اتنزيل مقتضيات متعددة تس

بقيادة جاللة امللك، خاصة ابلتوجه حنو يعين إفريقيا، وكذلك 
أضفنا جمموعات أخرى جهوية وعربية وإسالمية مثال يعين جمموعة 
عمل موضوعاتية تتعلق ابلقضية الفلسطينية العادلة وأخرى 

ضال فابلوحدة الرتابية وأخرى هتم عالقة املغرب مبختلف القارات، 
عن جمموعة عمل تتعلق ابلقانون الدويل اإلنساين. هاذي عشر 
سنوات واألجهزة الدولية تتابعنا، كتقول لنا أودي كيخصنا أننا 

 نديرو واحد جمموعة عمل يف هذا الشأن فدرانها؛

رابعا: الرفع من األداء التشريعي ابجلودة والفعالية  -
تشريعية الواردة وص الالالزمتني. ابلنسبة للتشريع، قلت إرفاق النص

من جملس املستشارين دران هلا بعض اإلجراءات ابش منني جتينا 
جتينا مكتملة، دااب اآلن حنا جالسني وكنقلبو على التقرير 

اللجنة اإلجتماعية يف جملس املستشارين ابش نتبعو النص  دايل 
واشنو قالوا فيه، فضال عن اإليداع ابألسبقية، مقرتحات القوانني 

ظيمية جيب أن توضع، طبقا للدستور ولقرارات اجمللس التن
الدستوري، دايل جملس املستشارين خص توضع هنا يف جملس 
النواب، ماشي حينت هو عندو، هو جملس املستشارين ألن هذا 
هو الدستور، عندو األسبقية يف ثالثة الباقي خصو جيي هلنا، 

طرة وأجل  سخاصة فيما يتعلق ابلقوانني التنظيمية. مت حتديد م
كذلك كما سبق وغالف زمين لدراسة النصوص التشريعية اليت 

 ميكن ملكتب اللجنة أن يقرر خالف ذلك؛

إصالح النظام الداخلي، كذلك جاء مناسبة  :خامسا -
لتنزيل ابقي الكتلة الدستورية وإعطائها بعدا إجرائيا على جمموعة 

كل ما جاء   ،من املستوايت: مثال القانون التنظيمي لقانون املالية
أو جل ما جاء يف القانون التنظيمي لقانون املالية أدخلناه يف 
النظام الداخلي، سواء تعلق األمر بدراسة امليزانيات القطاعية 
والربجمة امليزانياتية املتعددة السنوات أو يف إطار القراءة الثانية. 

 ضعندان اي هللا قرار دايل اجمللس الدستوري، جملس املستشارين رف
قانون املالية، آش نديرو؟ اشنو غّناقشو ملي جيي هلنا، فإذن دران 
إجراءات أبنه بعض اإلشكاالت حليناها من خالل قانون من 
خالل هذا النظام الداخلي، مث إضافة أحكام جديدة خاصة 
 .بدراسة قانون التصفية، هذا القانون التنظيمي دايل قانون املالية

 جمال ية دايل امللتمسات يفعلى مستوى القوانني التنظيم
التشريع، كذلك مت التنزيل دايل هاذ القوانني، سواء مستوى 
العرائض أو امللتمسات، حبيث أنه دران هياكل دايل اإلستقبال أو 
دايل تنزيل هذين القانونني التنظيميني اهلامني، سواء من انحية 

لى ع اإلدارية أو من الناحية كذلك السياسية وخا القانون كيتكلم
 أن مكتب اجمللس هو الذي يتلقى؛

مراعاة التناسق والتكامل بني جملسي  -وأخريا سادسا
الربملان ضماان لنجاعة العمل الربملاين، واستثمارا التكامل بني 
اجمللسني للرفع من مستوى األداء وجودة التشريعات. فعلى 
مستوى مشاريع مراسيم القوانني، مت وضع مقتضيات جديدة تنظم 

، كما بني غرفيت الربملان خالل الفرتة الفاصلة بني الدورتني قةالعال
 .مت توضيح مسطرة التداول بني اجمللسني

أخريا، عقدت جلنة مراجعة النظام الداخلي لقاءها 
البارحة وأدخلت عدد من التعديالت، اللي هي توزعات عليكم، 

بدأ دايل سرتفق ابلتقرير وابلقانون، سأذكر، طبعا متاشيا مع هاذ امل
املناصفة بني املقررين، سأذكر النصف وأدع النصف اآلخر للسيد 

 .املقرر

متت إضافة بند يف آخر املادة. منني تكلمنا  55املادة 
على املبادئ أضفنا واحد املبدأ، اللي هو إىل جانب مبدأ املناصفة 
ومتثيلية املعارضة ومتثيلية النساء والشباب، أضفنا احرتام مبدأ 

 .ل النسيب ألنه مبدأ دستوريالتمثي
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وقع هبا تصويب خلطأ مادي يف آخر الفقرة "أي  25املادة 
مناقشة" طبعا هذا خطأ شائع كنقولو "أية" ففيما جربتو "أية" راه 

 ."غنردوها "أي

ورد بشأهنا تعديل، واللي صاغتو اللجنة  64املادة 
 ومشكورة، وأان كنصيغو مرة اثنية ابتفاق مع السيد الرئيس، ه

األوىل تتكلم على أنه  64مكرر. املادة  64وغتكون  64املادة 
من  62تعدل على النحو التايل: تطبيقا ألحكام الفصل 

الدستور، يقرتح كل فريق ممثليه لشغل مناصب مكتب اجمللس"، 
 مث مادة إضافية: "يقرتح كل فريق نيايب ممثليه لشغل مناصب رائسة

ليها تراعي الضوابط املنصوص عاللجان الدائمة بطريقة دميقراطية 
أعاله"، "تقرتح كل جمموعة نيابية اليت يساوي أو  11يف املادة 

يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل 
فريق نيايب ممثليها لشغل مناصب رائسة اللجان الدائمة بطريقة 
دميقراطية"، هذا تعديل اللي جا عندان، الباقي دون تغيري، 

 .مكرر 64و 64ةاملاد

تعدل املادة على النحو التايل: "يقوم وجواب  01املادة 
فة، طبعا هنا كنتكلمو على املناص-بتخصيص ثلث املناصب.." 

هنا األجهزة عندان األجهزة حمددة عندان املكتب، عندان اللجان 
ملزم ابش  2وعندان الباقي، كل صنف أي فريق عندو أكثر من 

، 4من كل  5اصفة يكون على األقل يكون متة السعي حول املن
 .01هذا ابلنسبة للمادة 

، أضيفت إليها إضافة الفقرة الثالثة على النحو 67املادة 
التايل: "يضم مكتب كل جلنة دائمة ممثال عن كل فريق نيايب 
وجمموعة نيابية اليت يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد 

 .ه البارحةهذا صادقنا علياألعضاء املطلوب لتشكيل فريق نيايب"، 

اللي هو تعدل الفقرة على النحو التايل،  ، 66املادة 
بعدما اتفقنا على أن جنعل من يوم اإلثنني هو يوم اجللسة 

األسبوعية، يوم اإلثنني، كان عندان يف النظام السابق منني كانت 
اجللسة يوم الثالاثء، كان يوم األربعاء خمصص للتشريع، فعّدلنا 

لكي ختصص على األقل يوم الثالاثء من كل أسبوع  66 املادة
 .للتشريع

، حذف املقطع األول من الفقرة األوىل، 570املادة 
اللي كتكلم على املهام االستطالعية، املهام  570هاذي املادة 

االستطالعية تتم إبتفاق مع مكتب اجمللس. فإذن، يف البداية  
تفاداي لس النواب، فكانت بعد اإلذن ابملوافقة من طرف مكتب جم

هلذا التداخل، فقلنا أبنه غنحذفو بعد اإلذن ابملوافقة من طرف 
 .مكتب اجمللس وقد مت ذلك ابإلمجاع

)البند األول( يعدل كاآليت: حيال، يف املهام  571املادة 
 67االستطالعية، كانت تشتغل ولكن ابش توضع التقرير كان 

غي ها منني تبدا تبيوم، عندها منني تشتغل العام، ولكن عند
يوم ابش تعطيها للمكتب، فدران  67توضع التقرير خاص عندها 

يوم،  67واحد املقتضى كنقولو اإلشتغال دايهلا كله يكون يف 
يوم يبتدئ العمل من  67ولكن حني اختلفنا ولينا اتفقنا على أن 

أول إجراء اختذته املهمة االستطالعية، منني تدير أول إجراء عاد 
 .يوم 67سبو ليها نبداو حن

، إضافة كلمة "اخلربة" يف آخر الفقرة األوىل، 527املادة 
سيتفضل السيد احجرية بتالوهتا.  5،2،4،3،1،6،0الباقي: 

ما تنساهاش متعلقة ابلسياسة العامة  276  فقط أذكر أبنه املادة
 .حبذف الفقرة الثانية منها، شكرا، شكرا السيد الرئيس

 :انسيدمانرئي 

 .شكرا للسي بووانو، الكلمة للسي احلجرية ابسم املعارضةشكرا، 
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م:انوائبمانسيدمحممدماحلجرية

بسممهللامانرمحنمانرحيمموانصالةموانسالممعسىمخامتماألنبياءم
 واملرسسني،

يف احلقيقة، عطفا على ما قاله السي بووانو يف هاذ 
اجلملة، اشتغلنا بنفس جملس النواب بغض النظر عن املواقع، بغض 

لنظر عن األغلبية واملعارضة، من أجل أن نصل إىل نظام أو قانون ا
داخلي أو نظام داخلي يضمن لنا ممارسة مهامنا ابلنجاعة اليت 
نريد، وطبعا ابالستفادة من الرتاكم الذي حققته التجربة الربملانية 

 .املغربية منذ سنوات

يسعدين أن أستكمل ما بدأه زميلي السي عبد هللا بووانو، 
قدم بدوري اجلزء الثاين من تقرير أشغال جلنة النظام الداخلي وأ

أمام جملسنا املوقر، وهي مناسبة استثنائية تتاح يل وحنن نناقش 
ونصوت على اآللية اليت تنظم عملنا وحتدد عالقتنا مع ابقي 

 .املؤسسات الدستورية

سأحاول بكل عجالة، أن أقدم األجواء اليت تالحقت 
صالحات اهلامة اليت عرفتها العديد من فيها مناقشة كل اإل

املقتضيات يف نظامنا الداخلي. وقبل ذلك، أود التذكري أبن اللجنة 
الفرعية عقدت اجتماعات متتالية، حتت الرائسة الفعلية لرئيس 
جملس النواب، مما أضفى عليها طابعا خاصا متيز بروح املسؤولية 

يب حاجياتنا ع، بشكل يلوالرغبة الصادقة يف بناء مجاعي هلذا املشرو 
ويعزز أدواران الدستورية ويفتح اجملال لكافة أجهزة اجمللس لتدشني 

 .مرحلة تشريعية تتسم ابملصداقية وبروح املسؤولية

وإذا كانت الوالية التشريعية السابقة هي والية أتسيسية، 
 -فظهح-فإن الوالية احلالية، كما أعلن عن ذلك صاحب اجلاللة 

تقتضيماإلنكبا ماجلادم" االفتتاحي، هي مرحلة هللا يف خطابه
منسمااطونيمواندفعمقدمام عسىمانقضاايمواالنشغاال تماحلقيقية

انتهى  "بعملماملرافقماإلدارية،موحتسنيماخلدما تمانيتمتقدمها

خطاب صاحب اجلاللة، وهي إشارة واضحة من جاللته أن 
 .خدمة املواطن تبقى هي حمور عمل املؤسسات الدستورية

ذا، شكلت الرؤية امللكية هاجسا لعمل جلنتنا، من وهك
خالل تطوير آليات العمل لتتالءم مع مبدأ ربط املسؤولية 
ابحملاسبة، لتقر بذلك اللجنة جمموعة من املقتضيات بغرض تطوير 
منظومة مراقبة العمل احلكومي وجرد تعهدات احلكومة أمام 

 .الربملان

ت ة، ألن السوفيما يلي سأعرض احملاور الست الباقي
احملاور األوىل هي اليت قدمها السيد النائب احملرتم، وأان سآيت على 

 .ذكر احملاور الست األخرى الباقية

ابلنسبة للمحور السابع متعلق بتطوير منظومة مراقبة 
العمل احلكومي، مراقبة جملس النواب للعمل احلكومي. 

لب منح ط فبخصوص منح الثقة، فقد نظم املشروع احلايل مناقشة
الثقة للحكومة من طرف جملس النواب، كما حدد الضوابط إيداع 
ملتمس الرقابة ومسطرة مناقشته. ومت العمل على إعادة تنظيم 
اجللسة الشهرية ملساءلة رئيس احلكومة املتعلقة ابلسياسة العامة، 
من خالل إضافة مقتضى جديد يعطي اإلمكانية لتعديل الغالف 

اب غري وافق بني الفرق واجملموعات النيابية والنو الزمين، يف إطار الت
 .املنتسبني

أما ابلنسبة ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، فقد 
عمد املشروع إىل إعادة بناء الباب إبسناد هذه املهمة جملموعة 
عمل موضوعاتية؛ اثنيا: تنظيم هذا اإلختصاص عن طريق تنزيل 

لعمومية السياسات ا مقتضيات جديدة تتعلق بتعريف تقييم
واإلنتداب واملسطرة واجلدولة املتعددة السنوات. هذا وم يستثن 
املشروع إعادة النظر يف الدور الرقايب لللجن الدائمة عرب تطوير 

أوال إعادة بناء هاذ :الدور اإلستطالعي لللجن الدائمة، من خالل
اإلختصاص، سواء فيما يتعلق ابلطلب أو التكليف ابملهمة وفق 
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الشروط التالية: أن يكون موضوع اإلستطالع يدخل يف 
اختصاص اللجنة، وأن يكون مكتب اللجنة وإن يضع مكتب 
اللجنة الئحة داخلية لتنظيم هذه األشغال والضوابط والشروط 
الواجب التقيد هبا؛ إضافة اختصاص الدور اإلستطالعي للجنة 

دراسة ج سنوي لمراقبة املالية العامة وإعطائها إمكانية وضع برانم
التقارير املوضوعاتية السنوية اليت ينجزها اجمللس األعلى 

 .للحساابت

هناك مقتضيات أخرى جديدة من جهة عمل جلن 
 تقصي احلقائق، إبضافة إمكانية عقد دورة استثنائية لتقدمي تقرير
ون جلنة تقصي احلقائق يف حالة إقراره يف الفرتة بني الدورتني. القان

على أجل مخسة عشر يوما بعد إيداعه لدى  التنظيمي ينص
 .مكتب اجمللس

ومن جهة أخرى، متت إضافة مقتضيات هتم تصنيف 
قائمة التعهدات احلكومية خالل أجوبتها على األسئلة الشفوية 
وطرق نشرها وتوزيعها على الفرق واجملموعات النيابية ورئيس 

بط احلكومة، وكان اهلدف من هذا اإلجراء هو تكريس مبدأ ر 
املسؤولية ابحملاسبة ومتكني أعضاء اجمللس من متابعة ما تلتزم به 
احلكومة أمام الرأي العام، مع إمكانية تصريف هذا التتبع عرب 
االختصاصات الرقابية املتمثلة يف األسئلة وجلان تقصي احلقائق 

 .واملهام اإلستطالعية

هذا، وأضيفت مقتضيات جديدة تفتح اجملال أكثر 
دراج طلبات تناول الكلمة يف قضااي طارئة تستأثر إلمكانية إ

 .إبهتمام الرأي العام الوطين

أما احملور الثامن، فيخص تنظيم العمل الدبلوماسي 
للمجلس وأتطريه، حيث مت إقرار قواعد تنظيمية وضوابط هتم 
تنظيم العمل الدبلوماسي الربملاين جمللس النواب والتعيينات 

 :نقط التاليةالشخصية لتمثيله، خاصة ال

 تنظيم رائسة الوفود؛ -

 نوعية املشاركة؛ -

 مبدأ اإلختصاص؛ -

 مبدأ املناصفة؛ -

 مبدأ التعددية؛ -

 .توسيع قاعدة املشاركة -

مبعىن هذه هي احملاور اليت مت التنصيص عليها وضبطها يف الشق 
 .املتعلق ابلدبلوماسية الربملانية

ة مع القاحملور التاسع ويتعلق بتحديد طبيعة الع
املؤسسات الدستورية وهيئات احلكامة، فبحكم املكانة املتميزة 

دقيق طبيعة من الالزم ت اليت أفردها الدستور هلذه اهليئات، فقد كان
هذه العالقة، مبا يسمح جمللس النواب من اإلستفادة من 
االستشارات واخلربات اليت تتوفر عليها هذه املؤسسات. وأذكر 

طة ت القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلهنا، تنزيل مقتضيا
القضائية، من خالل التذكري ابآللية االستشارية وعرض تقرير 

 الوكيل العام ومناقشته؛

، إضافة مقتضيات جديدة خاصة بتجديد أعضاء احملكمة اثنيا
الدستورية املنتخبني من طرف اجمللس وحالة شغور مقعد ابحملكمة 

 الدستورية؛

قتضيات استوعبت عالقة التعاون مع اجمللس ، إضافة ماثنثا
األعلى للحساابت وضبط مسطرة مناقشة عرض الرئيس األول 

 هلذا اجمللس؛

، تنزيل وضبط مقتضيات القانون التنظيمي للمجلس رابعا
 اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي؛
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، تنزيل مقتضيات تتعلق مبناقشة تقارير مؤسسات وهيئات خامسا
رايت واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية محاية احلقوق واحل

 واملستدامة والدميقراطية التشاركية، وإضافة مقتضى يتعلق بضوابط
 .التعيني يف هذه املؤسسات املوكولة قانوان لرئيس جملس النواب

واحملور العاشر يتعلق ابنفتاح املؤسسة على مؤسسات 
جال البحث مبالتعليم العايل والبحث العلمي، والباحثني واملهتمني 

يف ميدان العمل الربملاين، وتشجيع البحث العلمي هبذا اخلصوص. 
قة جتسيدا هلذا املقتضى، متت إضافة ابب جديد يتعلق بتنظيم العال

اليت جتمع اجمللس مبؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي يف 
جمال الشراكة، وتشجيع البحث العلمي يف جمال العمل الربملاين، 

جائزة ألحسن حبث يف جمال العمل الربملاين  مع ختصيص
وختصيص منح سنوية لتشجيع البحوث العلمية، وفق شروط 
وضوابط يضعها مكتب اجمللس. هذا ابإلضافة إىل التنصيص على 
تنظيم ندوات علمية مشرتكة بني هذه املؤسسات واجمللس. وتتوجيا 

حباث ألهلذا اهلدف اإلسرتاتيجي، مت إحداث "املركز الربملاين ل
والدراسات" وحتديد دوره يف تدعيم األداء الربملاين، من خالل 

 .يةاملسامهة يف تعزيز دور اجمللس يف القيام ابملهام التشريعية والرقاب

احملور احلادي عشر)ما قبل األخري( يتعلق إبشراك اإلعالم 
يف السياسة التواصلية جمللس النواب، من خالل املواكبة واملتابعة 

 ل وتكريس انفتاحه على حميطه اخلارجي، خصوصا اجملتمعوالتحلي
املدين، إمياان ابلدور احملوري واملتنامي للمجتمع املدين يف تعزيز 
البناء الدميقراطي والتشريعي. وإليالء هذه النقطة حقها، ضّمن 
املشروع جمموعة من املواد، وأفرد اباب خاصا ابلتواصل الربملاين 

 :يتضمن احملاور التالية

املشروع القدمي الذي جيب أن يتحقق وهو املتعلق ابلقناة -أوال    
الربملانية، اإلحداث دايهلا واإلختصاص دايهلا وطبعا اإلطار 

 القانوين الذي جيب أن ينظم عملها؛

إضافة فرع يتعلق ابلتواصل اإلعالمي مبختلف أجهزة اجمللس 
جمللس، ا وعالقتها مبختلف وسائل اإلعالم، رائسة اجمللس، مكتب

 الفرق واجملموعات النيابية، اللجن الدائمة؛

وضع قواعد من قبل مكتب اجمللس تنظم شروط وكيفيات منح 
 .جائزة الصحافة الربملانية، اعتبارا لدورها يف الدستور

ويف إطار مبدأ اإلنفتاح والتواصل اخلارجي، يعمل اجمللس على 
عريف هبدف الت إقامة عالقة التعاون مع هيئات اجملتمع املدين،

إبجنازات ومشاريع جملس النواب، واإلستماع والتفاعل اإلجيايب مع 
انشغاالت هذه اهليئات، وحيدد مكتب اجمللس كيفية حتقيق هذه 
األهداف عرب برانمج خاص يعده بشراكة وتشاور مع اهليئات 

 .املعنية

احملور األخري واملتعلق ابلتنصيص على مقتضى جديد يتعلق 
تضيات عملي يشرح ويفسر املق كتب يف إعداد دليلابختصاص امل

املتعلقة مبدونة السلوك واألخالقيات الربملانية وابقي املقتضيات 
 .ذات الصلة الواردة يف النظام الداخلي

هناك مقتضيات أخرى سّنها املشروع، وتتعلق بضبط 
بعض احلاالت االستثنائية بني الدورات، كحالة االستقالة اليت ترد 

 .اجمللس يف الفرتة بني الدورتنيعلى 

إطار تكريس رمزية املؤسسة ومكانتها الدستورية،  يفو 
فقد مت التنصيص ألول مرة يف النظام الداخلي جمللس النواب على 
مقتضى يتعلق برتديد النشيد الوطين بقاعة اجللسات خالل دورة 
أبريل من كل سنة تشريعية، وهي طقوس خاصة سيقوم مكتب 

 .ظيم اإلجراءات املتعلقة هبااجمللس بتن

وهكذا، فإن جممل اإلصالحات اليت اعتمدها مشروع 
النظام الداخلي، تربز مبا ال يدع جماال للشك، أنه تعبري عن إرادة 
إصالح اليت تبنتها أجهزة اجمللس، انطالقا من تقييم شامل آلليات 
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ذلك و  العمل الربملاين واستلهاما لروح الدستور والقوانني التنظيمية،
 .يف إطار من التناغم وروح من التوافق بني مجيع مكوانت اجمللس

ويف األخري، أتوجه ابلشكر إىل السيد رئيس اجمللس طبعا 
على املشاركة والدعم يف أشغال اللجنة الفرعية واملتابعة الدائمة 
ألشغاهلا، كما وجب أن أشكر مجيع السيدات والسادة أعضاء 

رؤساء الفرق واجملموعات النيابية،  املكتب، والسيدات والسادة
والسيدات والسادة رؤساء اللجن، على جمهوداهتم املتواصلة 
وتفاعلهم البناء من أجل الوصول إىل هذا اهلدف أال وهو وضع 
نظام داخلي متطور منسجم ومستوعب للتحدايت املطروحة علينا 

هبا،  ةمجيعا. كما ال يفوتين أن أشكر مديرية التشريع واألطر العامل
 .اليت اشتغلت جبانبنا طيلة هذه املدة اللي كان فيها العمل دايلنا

أكيد البد من اإلضافة اللي متت البارحة يف اللجنة 
املختصة اللي كان السي بووانو قام بتقدمي اجلزء األول من 
التعديالت اللي جات هبا اللجنة طبعا، ومبا أن التقرير وصل إىل 

 .ةنواب، فسأعمل على إمتام املواد املتبقيمجيع السيدات والسادة ال

، إضافة بند قبل البند األخري على 540ابلنسبة املادة 
النحو التايل: تقارير جلنة مراقبة املالية العامة..نعم، أشكر النواب 
وطبعا الرئيس وهو انئب، وابلتايل هاذ التعديل اللي كيخص هاذ 

رير، واللي  دامنا يف التقاملادة هو التتمة دايلو جات ابلصيغة اللي ق
 .كتقول تقارير جلنة مراقبة املالية العامة

، إضافة مقتضى إىل املادة على 245ابلنسبة للمادة 
النحو التايل: "يف حالة عدم التوصل ابجمللسني بشأنه ... داخل 

 ."... أجل ستة أايم، حيال املشروع إىل جملس النواب

األخرية على النحو ، تعدل الفقرة 265أما ابلنسبة املادة 
التايل: "توزع قائمة األسئلة املربجمة قبل اتريخ اجللسة ب 

 .ساعة02

، تعدل الفقرة األوىل على النحو التايل: 262املادة 
ختصص جلسة يوم اإلثنني ألسئلة النائبات والنواب وأجوبة 

 .احلكومة

، تضاف فقرة يف آخر املادة على النحو 450املادة 
ات تقريرا يتضمن خالصات نقاشها والتوصي جنةالتايل: " تعد الل

الصادرة عنها ينشر يف اجلريدة الرمسية للربملان، وتوجه نسخة منه 
إىل رئيس احلكومة ورئيس جملس املستشارين ورئيس اجمللس األعلى 

 ."للسلطة القضائية والوكيل العام لدى حمكمة النقض

 .حتذف 447املادة 

الية: "كيفية إستعمال ، حتذف الفقرة الت215املادة 
الغالف الزمين" وهي اللي كانت موضوع نقاش، حبيث أنه 
سنحتفظ مبا هو يف النظام الداخلي احلايل وهي املنهجية اليت كنا 
اعتمدانها طيلة عملنا، فقط سيتم حذف الفقرة األخرية املتعلقة 
إبمكانية التصرف يف الغالف الزمين يف احملور األول أو يف األسئلة 

يت تضاف، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدات والسادة ال
 .النواب

  :انسيدمانرئي 

شكرا للسي حممد احجرية، سأفتح ابب املناقشة 
وستكون جد مركزة إبعطاء الكلمة إىل ممثل عن األغلبية وممثلني 
عن املعارضة..التساوي..على كل، ابقي عندكم إرادة للتدخل وال 

 .بالش ؟ شكرا

 ادةمانواا ،انسيدا تموانس

كما مت التذكري بذلك، النظام الداخلي املعدل يتضمن 
مادة، واملسطرة املتبعة أنضجت ما مت تقدميه وما هو بني  466

أيديكم، حبيث السلسلة دايل اإلجتماعات كيف ذكرو السيدين 
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املقررين، يعين بكل موضوعية، كانت روح التوافق سائدة يف كل 
 .مجيع املستوايتالنقط ويف كل اجملاالت وعلى 

إذن إال خذينا بعني اإلعتبار ما قيل وكذلك الرتاكم اللي 
شارو لوالسيدين املقررين، تنقرتح عليكم ما يلي من أجل املصادقة 
على مشروع النظام الداخلي، سنصوت فصال فصال. وضمنيا، 
إذا صوتنا فصال فصال، غادي نصوتو على مادة مادة، آخذين 

تقدميها  ني اإلعتبار كل التعديالت اليت متبطبيعة احلال آخذين بع
واليت كانت كذلك موضع توافق، يف إطار اجتماع األمس، 

 .اجتماع جلنة النظام الداخلي

وسأبدأ ابجلزء األول، أحكام متهيدية )الباب األول( 
، أعرض للتصويت الباب 2إىل املادة  5يتضمن مادتني من املادة 

 .اإلمجاع األول:

أنت معارض أو ممتنع السيد النائب ؟ الباب الثاين، 
 .املعذرة ما مسعتكش السيد النائب عندو الكلمة

 :انوائبمانسيدممصطفىمشواوي

 انسيدمانرئي ،

 .وضع السؤال وغادي جناوب وغتعرف املوقف داييل

 :انسيدمانرئي 

 .أان عطيتك الكلمة

 :انوائبمانسيدممصطفىمشواوي 

 . غادي جناوبوضع السؤال كيف ما تتوضعو دائما وأان

  :انسيدمانرئي 

 .اإلمجاع أعرض للتصويت الباب األول:

 :الباب الثاين

 .الباب الثالث، احنا اتفقنا، تفضل تفضل السيد الرئيس

انوائبمانسيدمإدري ماألزميماإلدريسي،مرئي مفريقمانعدانةم
 :وانتومية

 عفوا السيد الرئيس،

ألبواب: فيه الباب األول والباب اجلزء األول فيه جوج دايل ا
 .الثاين

  :انسيدمانرئي 

الباب األول والباب الثاين هو اللي عرضت للتصويت السيد 
 .الرئيس

 .امتناع واحد )الباب األول(: إمجاع، اجلزءمانثاين

 .الباب الثاين: إمجاع، امتناع واحد

 .الباب الثالث: إمجاع، امتناع واحد

 .الرئيسالباب الرابع: تفضل السيد 

انوائبمانسيدمإدري ماألزميماإلدريسي،مرئي مفريقمانعدانةم
 :وانتومية

الباب الرابع، بطبيعة احلال مع التنويه ابلعمل اللي قامت 
به اللجنة برائستكم، وابلتمثيلية دايل كل الفرق، ومع التنويه 
ابلعمل دايل األطر دايل اجمللس، وابلعمل اللي تدار بطريقة 

 .توافقية

املتعلقة ابلطريقة دايل اإلقرتاع،  26الرابع فيه املادة  الباب
 حنن يف الفريق دافعنا على العلنية دايل اإلقرتاع يف كل األمور اليت
تتعلق، سواء ابلرائسة دايل اجمللس رئيس اجمللس أو ابملكتب أو 
ابألمور األخرى. ولذلك، ففي النهاية توصل التوافق أنكم أبقيتم 

ة ي يف الرئيس دايل جملس النواب، حنا ابلنسبعلى اإلقرتاع السر 
لينا هذا األمر هذا يعين ما وصلناش لنفس التوافق، ابلنسبة لينا 
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حىت اإلنتخاب دايل رئيس جملس النواب ينبغي أن يتم بطريقة 
علنية، ألن هذا هو الشأن اللي مشينا عليه يف املغرب يف جمموعة 

ؤولية، ن االلتزام، املسمن اإلنتخاابت، الكل أصبح علنيا مبا يضم
الفريق دايل  26والوضوح السياسي. لذلك، ففيما يتعلق ابملادة 

 .العدالة والتنمية سيمتنع عن التصويت وشكرا

  :انسيدمانرئي 

سيتم تسجيل ذلك السيد الرئيس شكرا، تفضل، 
 .نستامعوا للسيد النائب، السيدة الرئيسة من فضلك تفضل

 :انوائبمانسيدعبدمانسطيفموهيب

ما هو متوافق عليه دوليا أن حرية الضمري مرتبطة بسرية 
التصويت، هلذا حنن دافعنا على سرية التصويت حىت يصوت كل 

 .انئب وفقا لضمريه، ألنه ميثل ذاته وممثل األمة، شكرا

  :انسيدمانرئي 

 .شكرا، نسجل املالحظة

 .الباب اخلامس: اإلمجاع مع االمتناع للسيد النائب

 .اإلمجاع س: الباب الساد

 .الباب السابع: اإلمجاع

 .الباب الثامن: اإلمجاع

 .الباب التاسع: اإلمجاع

 .اإلمجاع الباب العاشر:

الباب احلادي عشر: مع اإلمتناع املستمر دايل السيد النائب ومن 
 .حقه

 .الباب احلادي عشر: اإلمجاع مع اإلمتناع

 .اجلزء الثالث يتعلق بتنظيم أعمال اجمللس

 .ألول: اإلمجاعالباب ا

  .الباب الثاين، حنا يف عملية التصويت السيدة النائبة

 :انوائبةمانسيدةمسعيدةمأبامعسي

احنا يف عملية التصويت ال جيوز نقولوا اإلمجاع مع امتناع، كنقولوا 
 .العدد وحنسبوه نفس العدد وامتناع كنعطيوه احلق دايله

 : انسيدمانرئي 

السيدة الرئيسة، سنعمل غادي يكون، السيدة النائبة، 
 .مبالحظتك..السيد النائب، السيد النائب

 .الباب الثالث: اإلمجاع

  اجلزءانرابع

 .الباب األول: اإلمجاع

 .الباب الثاين: اإلمجاع

 .الباب الثالث: اإلمجاع

 .الباب الرابع: اإلمجاع

 .الباب اخلامس: اإلمجاع

 .الباب السادس: اإلمجاع

 .الباب السابع: اإلمجاع

 .الباب الثامن: اإلمجاع

 .الباب التاسع: اإلمجاع

 اجلزءماخلام ممنمانوظاممانداخسي

 .الباب األول: اإلمجاع -

 .الباب الثاين: اإلمجاع -
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 .الباب الثالث: اإلمجاع -

 .)يتعلق مبلتمس الرقابة(: اإلمجاع الباب الرابع -

 .الباب اخلامس: اإلمجاع -

 .احلقائق(: اإلمجاعالباب السادس )يتعلق بلجان تقصي  -

الباب السابع )يتعلق مبناقشة السياسات العمومية وتقييمها(:  -
 .اإلمجاع

 .الباب الثامن )يتعلق مبراقبة املالية العامة(: اإلمجاع -

مانسادس )العمل الدبلوماسي الربملاين جمللس النواب  :اجلزء
 .والتعيينات الشخصية لتمثيله(: اإلمجاع

 .الدميقراطية التشاركية(: اإلمجاع)جديد  :اجلزءمانسابع

الباب الثاين: )دراسة العرائض املقدمة إىل اجمللس والبث فيها(: 
 .اإلمجاع

 :عالقة جملس النواب مع املؤسسات الدستورية) :اجلزءمانثامن

 .الباب األول: اإلمجاع

 .الباب الثاين: اإلمجاع

اابت(: سالباب الثالث: )عالقة جملس النواب ابجمللس األعلى للح
 .اإلمجاع

الباب الرابع: )عالقة جملس النواب ابجمللس اإلقتصادي 
 .واإلجتماعي والبيئي(: اإلمجاع

الباب اخلامس: )عالقة جملس النواب مبؤسسات وهيئات محاية 
احلقوق واحلرايت واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة 

 .والدميقراطية التشاركية(: اإلمجاع

 .: )مقتضيات خاصة(: اإلمجاعدسالباب السا

 .)مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية(: اإلمجاع اجلزءمانتاسع

 .الباب األول )املبادئ األخالقية العامة(: اإلمجاع

 .الباب الثاين )قواعد السلوك واألخالقيات الربملانية(: اإلمجاع

 .الباب الثالث )مقتضيات إجرائية(: اإلمجاع

 .اجعة النظام الداخلي للمجلس(: اإلمجاع)مر اجلزءمانعاشر

 .اإلمجاع :أعرضممشروعمانوظاممانداخسيمبرمتهمنستصايت

 .جملس النواب على النظام الداخلي صادق

 :انسيدمانرئي 

رفعتم شكرا للسيد الوزير، شكرا للسيدات والسادة النواب      
 .اجلسسة

 

 


