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 نيالسبعحمضر اجللسة 
 
 فرباير 6) ه9341مجادى األوىل  91 الثالاثء: التاريخ
 (.م8192
  رئيس جملس النواب. السيد احلبيب املالكي: الرائسة

الدقيقة و أربع ساعات، ابتداء من الساعة الثالثة زواال : التوقيت
 الثالثني.

الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية  جدول األعمال:
 التالية:

  بتغيري وتتميم القانون رقم  61.96مشروع قانون رقم
 املتعلق بتسنيد األصول 44.16

  يتعلق بتصفية ميزانية السنة  74.96مشروع قانون رقم
 .8197املالية 

  تنظيم اجمللسيتعلق إبعادة  66.97مشروع قانون رقم 
 الوطين حلقوق اإلنسان

  يتعلق بتنظيم املواد املتفجرة  88.96مشروع قانون رقم
ذات االستعمال املدين والشهب االصطناعية الرتفيهية 

 واملعدات اليت حتتوي على مواد انرية بريوتقنية

  يقضي بتغيري وتتميم القانون  79.93مشروع قانون رقم
د املميزة للمنشأ واجلودة للموااملتعلق ابلعالمات  87.16رقم 

 الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية

  يتعلق ابحلق يف احلصول على  49.94مشروع قانون رقم
 املعلومات ) قراءة اثنية(.

  يتعلق بتحديد  26.97مشروع قانون تنظيمي رقم
 قراءة)الدستور من  944شروط وإجراءات تطبيق الفصل 

 اثنية(.

  يتعلق إبحداث الوكالة  914.93مشروع قانون رقم
 اثنية(. قراءة)الطرقية الوطنية للسالمة 

 
 رئيس جملس النواب رئيس اجللسة: ،السيد احلبيب املالكي

ننتقل إىل اجللسة الثانية بتقدمي مشروع قانون تنظيمي رقم 
 944يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  26.97

 .الكلمة للسيد الوزيرمن الدستور يف قراءة اثنية، 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
 :املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمون،

أوال هو أيضا حدث مهم ألن هذا النص كان ميثل األساس الثاين 
الوالية احلكومية السابقة واملتعلق  للنص األول الذي صدر يف

ابحملكمة الدستورية، يتعلق هذا النص املهم من املرتبط بتسبيق 
الدفع بعدم دستورية القانون والذي سيشكل خطوة متقدمة يف 
تعزيز إرادة بالدان يف النهوض ابحلقوق واحلرايت ويف إرساء 

نظومة ضماانت احملاكمة العادلة، كما سيشكل قوة دفع لتحيني امل
 .التشريعية القانونية

هذا النص هو أييت يف إطار قراءة اثنية بعد أن أدخل جملس 
واملتعلقة  4املستشارين عليه سلسلة تعديالت، مهت املادة 

ابلتنصيص على عدم إضافة عبارة مباشرة، مبعىن أن الدفع بعدم 
الدستورية يكون أمام احملكمة الدستورية مباشرة مبناسبة البت يف 

ن املشروع القانون التنظيمي واليت م 7الطعون، أيضا يتعلق ابملادة 
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دد حتدد قيمة الوديعة اليت ينبغي أن تؤدى بكتابة ضبط احملكمة وحت
درهم أمام  311درهم أمام حماكم درجة أوىل،  811يف قيمة 

درهم  9111درهم أمام حمكمة النقض،  211حماكم اثين درجة، 
ويهم  6ادة أمام احملكمة الدستورية، التعديل املوايل يتعلق أيضا ابمل

يعين تدقيق أساسي عرب إضافة أنه إذا مل تكن النيابة العامة طرفا 
غها يف الدعوة اليت أثري الدفع بعدم الدستورية مبناسبتها فيتم إبال

 4ابلوسيلة املستعارة من أجل إبداء رأيها داخل أجل ال يتعدى 
أايم حتتسب من اتريخ إبالغها، ويف حالة عدم إدالئها داخل هذا 

أن الدفع غري مثري ألي مالحظات لديها، أيضا املادة  ألجل اعتربا
مكررة مت اعتماد مقتضى يتعلق أنه ميكن للمحكمة الدستورية  96

بصفة تلقائية أو بطلب من أحد األطراف ضم الدفوع بعدم 
 .الدستورية املتعلقة بنفس املقتضى

 سهبذه التعديالت واليت تفاعلت احلكومة معها إجيااب يف جمل
املستشارين حنن خنطو كبلد يف إطار كما قلت تعزيز مسار 
النهوض ابحلقوق واحلرايت وضماانت احملاكمة العادلة، لكن أيضا 
التقدم أكثر يف عملية اعتماد القوانني التنظيمية املرتبطة أبحكام 
الدستور، وهذا النص ميثل أحد النصوص املرجعية يف ذلك، 

 .وشكرا

 :السيد الرئيس

ريع أعتقد أن التقرير تقرير جلنة العدل والتش سيد الوزير،شكرا لل
 .وحقوق اإلنسان مت توزيعه، لذلك منر إىل عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4أعرض املادة 

 811املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7أعرض املادة 

 811املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 : للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 811املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

قد صادقت اللجنة كما ذّكر بذلك السيد الوزير على إضافة املادة 
 :مكررة أعرضها كذلك للتصويت 96

 811املوافقون: 

 املعارضون : ال أحد

 املمتنعون : ال أحد

 :أعرض للتصويت مشروع القانون التنظيمي برمته يف قراءة اثنية له

املادة ال ال، أعرض للتصويت مشروع   944 كملو،  نفس العدد
 :القانون

 841املوافقون : 

 48املعارضون : 

 املمتنعون : ال أحد

 11.88رقم صادق جملس النواب على مشروع قانون تنظيمي 
من  811يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 

الدستور يف قراءة اثنية له، مع إعادة ترتيب مواد مشروع 
مكررة ستصبح املادة  81القانون التنظيمي حيث أن املادة 

81. 
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يتعلق ابحلق يف احلصول على  49.94مشروع قانون رقم 
 .الوزيراملعلومات يف قراءة اثنية له، الكلمة للسيد 

السيد حممد بن عبد القادر، الوزير املنتدب لدى رئيس 
 :احلكومة املكلفة إبصالح اإلدارة وابلوظيفة العمومية

 السيد الرئيس،

 .السيدات والسادة النواب

يطيب يل أن أعرض على أنظار جملسكم املوقر يف إطار قراءة اثنية 
ا حول احلق يف احلصول على املعلومة، كم 49.94القانون 

 41صادقت عليه جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بتاريخ 
 .8192يناير 

ويهدف هذا املشروع كما تعلمون، إىل دعم قواعد اإلنفتاح 
والشفافية وترسيخ أسس وضوابط ختليق املمارسة اإلدارية 
واملساءلة، وابلتايل ضمان املصداقية والنزاهة يف تدبري الشأن العام،  

 شروع التفاعل اإلجيايب لبلدان مع اإلهتمام الدويلكما يؤكد هاد امل
هبذا املوضوع، وذلك يف نطاق اإللتزام مبا تقتضيه مواثيقها 
ومعاهداهتا يف هذا الشأن وما يستوجبه تشبثها الراسخ حبقوق 
اإلنسان، كما هي متعارف عليها عامليا إضافة إىل كونه يشكل 

مة ة من أجل احلكو ترمجة فعلية إلجراءات ومبادئ مشروع الشراك
املنفتحة، ويندرج هذا املشروع يف إطار تنزيل مقتضيات الدستور 
املتعلقة حبماية احلرايت وضمان احلقوق األساسية، وال سيما 

الذي خيول للمواطنات واملواطنني حق احلصول على  86الفصل 
املعلومات اليت حبوزة اإلدارة العمومية واملؤسسات املنتخبة واهليئات 

 .لفة مبهام املرفق العاماملك

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

قبل اإلشارة إىل التغيريات اليت طرأت على مشروع القانون، البد 
من أن أنوه وأشيد ابلسيدات والسادة النواب أعضاء جلنة العدل 
والتشريع وحقوق اإلنسان على مسامهتهم القيمة يف دراسة 

مضامني مشروع القانون واملصادقة عليه، وقد  ومناقشة وإغناء
تفاعلت احلكومة إبجيابية مع هاد النقاش حيث وافقت على 

 .جمموعة من التعديالت املقرتحة من طرف خمتلف الفرق النيابية

وجتدر اإلشارة إىل أن جملس املستشارين كان قد أدخل بعض 
تاريخ بالتعديالت على الصيغة اليت صادق عليها جملسكم املوقر 

، وبعد دراسة مستفيضة للصيغة املعدلة من 8196يوليوز  81
طرف جملس املستشارين صادقت جلنة العدل والتشريع وحقوق 
اإلنسان مبجلس النواب على جل التعديالت ابستثناء تعديلني، 
ويندرج هذين التعديلني ضمن الباب الثاين املتعلق ابالستثناءات 

مت تعديل  6مات، أذكر املادة من احلق يف احلصول على املعلو 
الفقرة الثالثة من اإلستثناءات حيث متت إضافة بند بني 
مزدوجتني، "سرية مداوالت اللجان الربملانية"، كما متت إضافة 
عبارة بني مزدوجتني، "ما مل أتمر به السلطات القضائية املختصة" 

 .إىل البند املتعلق بسرية األحباث والتحدايت اإلدارية

 بة هلذين التعديلني مل تصادق جلنة العدل والتشريع وحقوقابلنس
اإلنسان مبجلس النواب عليهما، حيث مت حذف البند املتعلق 
بسرية مداوالت اللجان الربملانية من الفقرة الثالثة من اإلستثناءات 

واليت متت إضافتها على مستوى جملس  6الواردة يف املادة 
ادق عني اإلعتبار للتعديل املصاملستشارين، كما مل يتم األخذ ب

عليه من طرف جملس املستشارين واملتعلق بسرية األحباث 
والتحرايت اإلدارية، ما مل أتمر به السلطات القضائية املختصة، 
ومت اإلحتفاظ ابلعبارة سرية األحباث والتحرايت اإلدارية، ما مل 
أتذن به السلطات اإلدارية املختصة عوض السلطات القضائية، 
واليت سبق أن صادق عليها جملسكم املوقر، أما ابقي األبواب فقد 
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متت املصادقة على مجيع التعديالت اليت أدرجها جملس 
 املستشارين. 

ليت طرأت هي التغيريات ا وتلكم السيدات والسادة النواب احملرتمني
على مشروع القانون املعروض على أنظاركم قصد املصادقة، 

 .هللاوالسالم عليكم ورمحة 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، كذلك مت توزيع تقرير اللجنة، فتفضل السيد 
 .الرئيس تفضل

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل )نقطة 
 :)نظام

الكلمة اليت استمعنا إليها قبل قليل دايل السيد الوزير راه هي 
صويت وكذا املناقشة والتالتقرير، ملي كنتعرضوا للتفاصيل دايل 

راه تقرير السيد الرئيس، راه ماشي كلمة هادي، عفوا رمبا وقع 
 .سهو

 :السيد الرئيس

شكرا، ولكن دائما تنوير السيدات والسادة النواب فيه الفائدة 
وهذا تيجعلنا نقتصدو شيئا ما من الوقت، نفتح ابب املناقشة 

 .كمال العفوإبعطاء الكلمة ابسم األغلبية للسيد النائب  

 :النائب السيد كمال العفو

 .بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فرق وجمموعات األغلبية لإلدالء 
يتعلق  49.94بوجهة نظران فيما خيص مناقشة مشروع قانون رقم 

 .يف احلق على املعلومة يف قراءة اثنية

ويف هذا اإلطار، فإننا نؤكد على أن احلق يف احلصول على 
املعلومات يعترب من أهم حقوق اإلنسان املدنية والسياسية اليت 
اندت هبا كل املواثيق الدولية، احلق يف احلصول على املعلومات  

يق والرشوة، وختلكان حمط نقاش جمتمعي قوامه حماربة الفساد 
احلياة العامة معتربين أبن هذا احلق يشكل أحد األعمدة األساسية 
 ألي نظام وطين للنزاهة يتمثل فيه املواطن حبرية التعبري وبوسائل

من  86إعالم قوية وإبلزامية نشر املعلومات اإلدارية، فالفصل 
الدستور إذن أتى لسد الفراغ القانوين احلاصل يف هذا اجملال، 

 .جعل هذا احلق حمصن أبمسى قانون يف البالدو 

 سيدي الرئيس،

اعتبارا لألمهية القصوى اليت يكتسيها حق احلصول على املعلومات 
يف تعميق الدميقراطية قيما ومبادائ وممارسة، أييت هذا املشروع قانون 

ه ليشكل ترمجة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلبات
واملؤسساتية، ويراعي املعايري واملبادئ الدولية حيث أن القانونية 

الدستور عندما كرس هذا احلق نص على أنه ال ميكن تقييده إال 
مبقتضى القانون هبدف محاية كل ما يتعلق ابلدفاع الوطين ومحاية 
أمن الدولة الداخلي واخلارجي، واحلياة اخلاصة لألفراد والوقاية من 

 األساسية املنصوص عليها يف الدستوراملس ابحلرايت واحلقوق 
 .ومحاية مصادر املعلومات واجملاالت اليت حيددها القانون بدقة

 سيدي الرئيس،

إن هذا املشروع القانون يعد جتسيدا قانونيا للحق يف احلصول على 
املعلومات حيث ينص على طبيعة هذه املعلومات وكذا مسطرة 

 والتشكي، وعلى احلصول عليها واالستثناءات وطرق الطعن
إحداث اللجنة الوطنية وكيفية أتليفها وتعيينها واملهام املوكولة 
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إليها، زد على ذلك التدابري االستباقية من أجل ضمان نشر 
 .املعلومات بغية تعزيز هذا احلق

 سيدي الرئيس،

إننا يف فرق وجمموعات األغلبية نعترب أن احلق يف احلصول على 
ة لقات تقنينه من خالل القراءة الثانياملعلومات الذي نستكمل ح

ملشروع القانون املتعلق به سيشكل بدون أتكيد ورشا حقوقيا 
هاما، إذ سيمكن من جهة املواطن واملشتغل على املعلومة يف 
احلصول عليها من مصدرها، وسيضع من جهة أخرى حدا 
لإلشاعة اخلاطئة واملعلومة اخلاطئة اليت أضحت يف الوقت احلايل 

ة للني من األشخاص واألعراف ال سيما يف ظل تنامي وسيل
وسائل التواصل االجتماعي، وابلتايل فنحن نعترب هذا املشروع 

ملعلومة الغري مربر للتزويد اب حمطة هامة ستفصل بني مرحلة املنع
ومرحلة أخرى سيصبح فيها الولوج إىل هذه املعلومة حقا بل واجبا 

در املعلومات مع على السلطات العمومية وخمتلف مصا
 .اإلستثناءات اليت أتى هبا القانون

ومن هذا املنطلق فال ميكن لنا إال أن نشيد برؤية احلكومة اليت 
تنسجم مع الفلسفة امللكية خبصوص إصالح اإلدارة والنهوض هبا 
هبدف أساسي يسري يف اجتاه تلبية حاجيات وطلبات املواطنني، 

 نتهى كل سياسة عموميةوابلدرجة األوىل ابعتبارهم هدفا وم
فتنامي هذا الوعي بعالقة اإلدارة ابملواطنني تكرس من خالل عدة 
إجراءات لعل أبرزها حتسني فضاءات اإلستقبال والتعامل مع 
شكاايت املواطنني وتعليل القرارات اإلدارية وحماربة الفساد 
وتسهيل مسطرة تصحيح اإلمضاء وغريها، وبذلك فاألساسي 

كون ترسانتنا القانونية غنية وال يشوهبا أي نقص واملهم هو أن ت
على مستوى عالقة املواطن ابإلدارة أما ابقي التفاصيل فيمكن أن 
تداركها أثناء التطبيق ومن خالل ممارسة من أجل التصويب 
والتجويد فالقانون خلق ليتفاعل مع اجملتمع وليكون يف صاحل هذا 

 .اجملتمع

غلبية ستساند هذا املشروع وابلتايل فإن فرق وجمموعة األ
وستحرص كقوة رقابية على حسن تطبيقه وأجرأته ألنه يشكل 
ابلنسبة لنا قانوان ورهاان كذلك نتوق من خالله أن تتبوأ بالدان 
مرتبة متقدمة يف جمال احلصول على املعلومات ومصداقية تداوهلا 

 .وإستعماهلا، والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :لرئيسالسيد ا

شكرا للسيد النائب، الكلمة اآلن للسيدة النائبة مىن أشريط إبسم 
 .فريق األصالة املعاصرة

  :النائبة السيدة مىن أشريط

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

الل هذه خيشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة 
 94.49اجللسة املخصصة للتصويت على مشروع قانون رقم 

 .املتعلق ابحلق يف احلصول على املعلومة يف إطار القراءة الثانية

 السيد الرئيس احملرتم،

بداية نسجل أن املصادقة على هذا القانون تتم يف ظرفية دقيقة 
لينا عتتميز ببلوغ بالدان حمطات حقوقية تراكمية هامة واليت تفرض 

ى تنزيل وتفعيل مجيع املقتضيات الدستورية اليت ال تزال عالقة عل
أرض الواقع، وذلك ملواصلة بناء صرح اإلختيار الدميقراطي لبالدان 
وتقوية املؤسسات وتعزيز احلقوق واحلرايت وعلى رأسها هذا 

من  86املكتب احلقوقي األساس اهلام الذي جاء به الفصل 
د احلكومة إىل تنزيله تنزيال مشواب قبل أن تعم 8199دستور 

ابلكثري من اإلختالالت وتفرغه من حمتواه وتفقد معناه، لقد ظل 
املواطن والفاعل احلقوقي واإلعالمي وابقي املهتمني ينتظرون بفارغ 
الصرب خروج هذا املقتضى الدستوري إىل حيز الوجود ملا يشكله 
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ورة بالدان عزيز صمن لبنة أساسية يف بناء منظومتنا احلقوقية وت
 .احلقوقية ومكانتها الدولية املتميزة قاراي وجهواي ودوليا

والشك أن قانون من هذا احلجم له أمهيته الراهنة واملستقبلية يف 
رسم عالقة تكاملية بني حق املواطن يف املعلومة وبني اإلدارة وال 
ميكن ألي فاعل إال أن يعتز به غري أن طريقة تنزيله وتقزمي هذا 
احلق من طرف احلكومة جعلنا يف فريق األصالة واملعاصرة نتخذ 
موقفا سلبيا من هذا املشروع والذي مع كامل األسف مل يرقى إىل 
مستوى مأسسة حقيقية وتنزيل سليم هلذا احلق الدستوري اهلام، 
فالطريقة املعيبة لتنزيله من طرف احلكومة بينت ابمللموس أن هذه 

ملقتضيات الدستورية من حيث الكم دون األخرية تريد أن تنزل ا
اإلنتباه إىل الكيف وإىل جودة املضمون، وابلتايل مل يكن التنزيل 

 .سليما كما الشأن ابلنسبة لعدد من القوانني

نناقش هذا القانون األساسي اليوم يف سياق سياسي خاص يتميز 
 احلصول يف بكثرة املزايدات السياسوية الفارغة يف موضوع احلق

املعلومة واحلق يف نشرها، يف ربط سافر لكل هذه املزايدات  على
بتحريف مواقفنا الراسخة والداعمة مطلقا حلق املواطنني يف املعلومة 
وحلق الصحافيني يف نقلها وهو حق قائم دستوراي وال ميكن ألي  
كان أن يغري من طبيعة وأدوار الصحافة ببالدان، واليت ابملناسبة 

الة واملعاصرة بكل ما يعزز من حرية نتمسك يف فريق األص
الصحافة اجلادة واملسؤولة ويقوي من أدوارها احملورية يف بناء دولة 

 .احلق والقانون وتعزيز اإلختيار الدميقراطي

وكما عربان سلفا كنا نتمىن أن تشكل مناقشة هذا املشروع فرصة 
ب و ملراجعة احلكومة وأغلبيتها ملواقفها وجعل الفرصة ساحنة للتجا

أكثر مع أعمال الفاعلني واملهتمني واحلقوقيني ببالدان، وحتصني 
هذا النص بكل الضماانت اليت جتعل فعاليته أقوى وتيسري سبل 
وصول املواطنني إىل املعلومة كحق دستوري، كما نتمىن أن جييب 
هذا القانون عن انشغاالت احلقوقيني كي نتعامل معه إبجيابية 

أجربان على اختاذه من مضمونه  عوض املوقف السليب الذي

والتصويت ضده، نعم صوتنا ضد هذا املشروع يف اللجنة 
وسنصوت عليه ابلرفض اليوم، ليس ألننا ضد احلق يف احلصول 
على املعلومة كما يروج لذلك البعض، ولكن ألننا ضد مضمون 
هذا القانون الذي مل يكن جيدا ومل يرق إىل مستوى انتظاراتنا  

عيني وسياسيني وإىل تطلعات اجملتمع املدين كفاعلني تشري
واجلمعيات احلقوقية واملهنيني، حيث حرصت احلكومة على 
التضييق يف رسم معامل هذا القانون من خالل وضع العديد من 

 .الضوابط يف شكل عوائق ال ختول احلق يف احلصول على املعلومة

اشات قإن هذا النص مل يستفد من الزخم الفكري الذي تركته الن
والندوات الفكرية واملناظرات اهلائلة اليت عقدت يف هذا الباب، 
لكن مع كامل األسف سجلنا التوسع يف قاعدة اإلستثناءات من 
احلق يف احلصول على املعلومة حىت أصبح عدم منح املعلومة هو 
األصل واإلستثناء هو احلق يف احلصول عليها، بل أكثر من ذلك 

باب هنائيا حىت ابلنسبة للمتنفس سجلنا حماولة إغالق ال
 واإلستثناءات اليت مينحها الدستور وبعض النوافذ اليت متنحها ابقي

التشريعات األخرى كالنظام الداخلي جمللس النواب يف ابب 
اإلستثناء من سرية أعمال اللجان الربملانية، هذا طبعا دون 

لى عاحلديث عن املفارقات الصارخة اليت جاء هبا هذا القانون 
مستوى العقوابت حيث اإلكتفاء فقط ابلعقوابت التأديبية 
واشرتاط سوء النية يف حق من ميتنع و بدون وجه حقهم عن 
إعطاء املعلومة اليت حبوزته، يف مقابل التشدد ابلعقوابت الزجرية 
يف حق مستعملي املعلومة، بل التشديد أكثر من خالل إستعمال 

ل  ة حتتمل أكثر من أتوياملشروع الصطالحات واسعة وفضفاض
كفعل إعادة إستعمال املعلومات اخلاطئة وأيضا التشديد دون 
افرتاض حسن النية، ومت التوسيع من قاعدة العقاب واإلحالة على 
بنود القانون اجلنائي، لذلك ولكل هذه احليثيات واملالحظات اليت 
بسطناها جندد موقفا الرافض هلذا القانون على صيغته احلالية 

 .لتايل سنصوت ضده، والسالم عليكمواب
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 :الرئيسالسيد 

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

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيدات والسادة الوزراء،

 والسادة النواب احملرتمون،السيدات 

إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية يسعدين أن أتناول 
يتعلق ابحلق  49.94الكلمة يف إطار مناقشة مشروع قانون رقم 

يف احلصول على املعلومات كما أحيل من جملس املستشارين يف 
 .إطار قراءة اثنية

 حتدد شروط هذا املشروع الذي جاء من أجل وضع قواعد ضابطة
ملوجودة يف ا وكيفيات حصول املواطنات واملواطنني على املعلومات

حوزة اإلدارات العمومية واملؤسسات املنتخبة واهليئات املكلفة 
من  86مبهام املرفق العام، وذلك يف إطار تفعيل أحكام الفصل 

الدستور، مبا يضمن للمواطنات واملواطنني حقهم الدستوري يف 
املعلومات واملعطيات اليت ال ميكن تقييدها إال الوصول إىل 

مبقتضى قانون عندما يتعلق األمر ابلدفاع الوطين ومحاية أمن الدولة 
الداخلي واخلارجي واحلياة اخلاصة ابألفراد ومبا يضمن أيضا محاية 

 .مصادر املعلومات واجملاالت اليت حيددها القانون

 حضرات السيدات والسادة النواب،

التذكري هبذه املناسبة أبن الفريق اإلستقاليل قد تعامل البد من 
إبجيابية مع هذا املشروع، يف مرحلته األوىل من خالل تقدمي 
جمموعة من التعديالت استهدفت ابألساس حتسني املشروع وإغناء 

مقتضياته وجتويد صياغته مبا يروم توسيع قاعدة املؤسسات 
صول ملعطيات املمكن احلواإلدارات اليت تتوفر على املعلومات وا

، عليها وتوسيع جمال املعطيات لتشمل التقارير املتعلقة ابملؤدونيات
رخص النقل، مقالع الرمال، رخص الصيد يف أعايل البحار وغريها 
من اإلمتيازات، مع التأكيد على كل جهة معنية هبذا القانون 

ائي صخمتصة يف اجملال اإلقتصادي أو املايل أو اإلجتماعي أو اإلح
والذي حبكم نشاطها تنتج معلومات يف اجملاالت املذكورة أن تنشر 
بصفة دورية املعلومات اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية أو  
كل معلومة تتعلق ابملالية العمومية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة 
ابإلقتصاد الكمي، املديونية العمومية واحلساابت الوطنية، وأصول 

لدولة والتوقعات واملعطيات حول النفقات العمومية وديون ا
ة والتصرف يف املالية العمومية وكذلك املعطيات التفصيلية املتعلق

 .ابمليزانية على املستوى الوطين واجلهوي واحمللي

 حضرات السيدات والسادة النواب،

كنا أنمل يف الفريق اإلستقاليل أن يكون هذا املشروع أداة قانونية 
لتوسيع جماالت حق املغاربة يف احلصول على املعلومات حقيقية 

ز بدل تقييده إلعطاء الدميقراطية التشاركية مدلوهلا احلقيقي، وتعزي
آليات انفتاح اإلدارة على كل ذي مصلحة للمشاركة يف مراقبة 
عمل اإلدارة، ومدى احرتامها ملبادئ احلكامة اجليدة يف تدبري 

ة النزاهة ؤولية ابحملاسبة وترسيخ ثقافالشأن العام يف إطار ربط املس
 والشفافية وروح املسؤولية، يف أفق تقوية أواصر الثقة بني املواطنني

واإلدارة اليت جيب أن تنبين على أساس املفهوم اجلديد للسلطة 
الذي اندى به جاللة امللك نصره هللا بعيدا عن املمارسات القائمة 

و أمسى بونية، مادام القانون هعلى استغالل النفوذ واحملسوبية والز 
تعبري عن إرادة األمة وجيب على اجلميع اإلمتثال له يف إطار 

 .املساواة بني كل أشخاص ذاتيني كانوا أو اعتباريني

إننا يف الفريق اإلستقاليل نعترب هذا املشروع خطوة إجيابية حنو 
تعزيز دعائم دولة احلق والقانون واملساواة وترسيخ ثقافة حقوق 
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إلنسان كما هي متعارف عليها دوليا مبعايريها الكونية، حىت ا
، هذا احلق الدستوري إىل ممارسته يف الواقع إقرار مرحلةننتقل من 

وهذا ما جعل الفريق اإلستقاليل يتفاعل مع التعديالت اليت جاء 
 ..هبا جملس املستشارين مادامت تستهدف إغناء املشروع

 :السيد الرئيس

 .السيدة النائبة

 :النائبة السيدة عبلة بوزكري

ومتكني املواطنني احلصول على املعلومات الكفيلة بتعبيد جسور 
ة التواصل والتعامل مع اإلدارة املغربية لتكريس آليات املراقبة الشعبي

اليت تشكل دعامة أساسية حملاربة الفساد اإلداري واملايل وترسيخ 
 .الدميقراطية املواطنة، والسالم عليكم

 :السيد الرئيس

 .شكرا للسيدة النائبة، منر اآلن إىل عملية التصويت

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6أعرض املادة 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91أعرض املادة 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 93أعرض املادة 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 97أعرض املادة 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  89املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  88املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :كما صادقت عليها اللجنة  84املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحد املمتنعون:

 :اللجنةكما صادقت عليها   81املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد
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 ال أحد املمتنعون:

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

 881املوافقون: 

 41املعارضون: 

 املمتنعون ال أحد

يتعلق  18.81صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .ات يف قراءة اثنية لهابحلق يف احلصول على املعلوم

يتعلق بتصفية ميزانية  74.96منر اآلن إىل مشروع قانون رقم 
 .الكلمة للسيد الوزير 8197السنة املالية 

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :االقتصاد واملاليةالسيد حممد بوسعيد، وزير  عن

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

نيابة عن السيد وزير اإلقتصاد واملالية املوجود يف مهمة خارج أرض 
الوطن أتشرف السيد الرئيس، السيدات والسادة النائبات والنواب 

املتعلق  74.96احملرتمات واحملرتمني، بتقدمي مشروع قانون رقم
 .8197بتصفية ميزانية السنة املالية 

وامسحوا يل يف البداية أن أتوجه ابلشكر للسيدات والسادة النواب 
عت على العناية اليت مت إيالؤها هلذا املشروع والتنويه ابجلدية اليت طب

مناقشته من طرف جلنة مراقبة املالية العامة مبجلسكم املوقر، 
خاصة وأن هذا املشروع ميثل..، أن مناقشة هذا املشروع املرتبط 

 مليزانية إحدى آليات تفعيل مضامني الدستور وتعزيزبتصفية ا
 .يالشفافية وربط املسؤولية ابحملاسبة وترسيخ جناعة التدبري العموم

 8197حبسب املؤشرات الرقمية متكن اإلقتصاد الوطين يف سنة 
وعجز  % 3.7من حتقيق معدل النمو للناتج الداخلي اخلام ب 

فق مع توقعات قانون املالية وهو ما يتوا % 3.8امليزانية يف حدود 
، احلكومة عملت على مضاعفة جمهوداهتا لتفعيل 8197لسنة 

اإلصالحات والربامج ذات األولوية وأيضا أييت هذا املشروع 
كل ما   النهائية لتنفيذ قانون املالية، حيث يتضمن لتسوية النتائج

لدولة ايهم امليزانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة ومرافق 
مواد، حيث جرى  91املسرية بصورة مستقلة، وهلذا يشتمل على 

التنصيص على ما يهم نفقات التسيري ونفقات املعدات املختلفة 
وأيضا على ما يتعلق بنفقات اإلستثمار ونفقات خدمة الدين 
العمومي، كما جرى التنصيص على املقتضيات املتعلقة ابملوارد، 

ة ز، حبيث أن نسبة اإلجناز املتعلقفضال عن ما يهم نسب اإلجنا
. وعلى %63، واملتعلقة ابلتكاليف بلغت %27ابملوارد بلغت 

مستوى النفقات، فإن نفقات امليزانية العامة بلغت ما جمموعه 
، فضال عن ما يتعلق ابحلساابت اخلصوصية للخزينة 11%
. %48، ونفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 34%

، 8197عطيات املتعلقة مبشروع قانون التصفية لسنة تلكم أهم امل
 .والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد الوزير، أفتح ابب املناقشة إبعطاء الكلمة إبسم 
 .األغلبية للسيدة النائبة عائشة البلق

تقدم ق رئيسة اجملموعة النيابية للالنائبة السيدة عائشة البل
 واالشرتاكية ابسم األغلبية:

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،
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يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فرق وجمموعة األغلبية، يف إطار 
يتعلق بتصفية ميزانية السنة  74.96مناقشة مشروع قانون رقم 

، وهي مناسبة دستورية وسياسية يتم من خالهلا 8197املالية ل 
اطالع الربملان ومعه الرأي العام الوطين، على األغلفة املالية الالزمة 
واملناسبة لتنفيذ السياسات العمومية، ومدى انعكاسها على 

 .املعيش اليومي للمواطنات واملواطنني

يعد هذا القانون آلية من اآلليات املتوفرة لنا لتتبع طريقة تعامل 
از، ألن من شأن املؤشرات احلكومة مع املوارد وقدرهتا على اإلجن

واألرقام أتكيد ما إذا كانت للحكومة قدرة على التوقع واإلجناز 
أم ال، وعرب هذا املشروع كذلك ميكننا قراءة احلركية اإلقتصادية 
من خالل تنفيذ امليزانية، ألن جزءا هاما من اإلستثمارات يتجه 

حملددة اإىل الصفقات العمومية اليت تعد جزءا من صفقات الدولة 
يف امليزانية، وهذا يعين أن إجناز هذا األمر يشري إىل أن الدولة 
سامهت يف حركية العديد من القطاعات اليت هلا دور كبري على 
مستوى التنمية، وحسب األرقام واملعطيات املقدمة من طرف 
احلكومة، فإن اإلقتصاد الوطين متكن من حتقيق معدل منو للناتج 

 %3.8وعجز امليزانية يف حدود  %3.7 الداخلي اخلام بقدر
من الناتج الداخلي اخلام، وهو ما ميكن اعتباره متطابقا إىل حد 

 .8197ما، مع توقعات قانون املالية لسنة 

 السيد الرئيس،

البد كذلك من تسجيل دور اجمللس األعلى للحساابت كهيئة 
ية، من لدستورية عليا، يعهد إليها مبهام مراقبة تنفيذ القوانني املا

خالل إعداد تقارير عن تنفيذها وإبداء املالحظات املنبثقة عن 
 املقارنة بني التوقعات واإلجنازات، كما يرفق التصريح العام

يح ابملطابقة وجواب ابلتقرير املتعلق بتنفيذ قانون املالية، وهو يت
مقارنة احلساابت الفردية املقدمة إىل اجمللس من طرف احملاسبني 

 .مع نتائج احلساب العام للمملكة العموميني

وعلى هذا املستوى ميكن تسجيل املالحظات التالية، مع أن سنة 
للعمل للكامل بنظام التدبري املندمج  6تعترب السنة  8197

للنفقات على مستوى مرافق الدولة والذي حدد ضمن أهدافه 
اإلسراع يف معاجلة العمليات املالية عرب ترشيد وتبسيط مساطر 

يذ النفقات العمومية إال أن هذه اإلجراءات مل متكن بعد من تنف
احلصول على املطابقة اآلنية بني حساابت خمتلف املتدخلني يف 
ا سلسلة النفقات، ومن مت تسريع وترية تنفيذ قانون املالية، وال أيض

التحكم يف خمتلف العمليات املرتبطة إبعداد مشروع قانون 
 .التصفية

ت خبصوص فروقات بني بياانت اخلزينة ورغم تسجيل مالحظا
العامة للمملكة من جهة والبياانت الفردية لبعض احملاسبني 
العموميني من جهة اثنية، واليت تعود إىل أخطاء يف التنزيل املايل 
من طرف بعض احملاسبني العموميني عند تسجيل العمليات 

لى أمهية جاحملاسبية أو عدم حتيني هذا التنزيل املايل، ولكن هنا تت
قانون التصفية حبيث أن إعداده كل مناسبة ليس فقط للوقوف 
على هذه األخطاء ولكن فرصة متكن من تسوية هذه األخطاء 
ومعاجلتها، كما يالحظ أيضا أن املعطيات املقدمة من طرف وزارة 
اإلقتصاد واملالية واملضمنة مبشروع قانون التصفية برسم سنة 

 فيذ قانون املالية وانعكاس آاثرهال متكن من حتليل تن 8197
الوظيفية واإلقتصادية واإلجتماعية ويبقى الرهان اليوم معقودا على 
اإلعمال الكلي ملقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ليمكننا 
مستقبال من مالمسة هذه اآلاثر ومن خالهلا تقييم جناعة 

ا يف نالسياسات العمومية يف خمتلف اجملاالت، ومن منطلق قناعت
فرق وجمموعة األغلبية واحرتام إللتزاماتنا املؤسساتية والسياسية، 

 .فإننا سنصوت ابإلجياب لصاحل هذا املشروع، وشكرا لكم مجيعا

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة للسيد النائب حممد بنعطية إبسم 
 .فريق األصالة واملعاصرة
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 :النائب السيد حممد بنعطية

 السيد الرئيس،شكرا 

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يسعدين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة مبناسبة 
 يتعلق بتصفية 74.96املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 

 .8197ميزانية السنة املالية 

 السادة الوزراء،

ماشي مشكل التضامن السيد الوزير، ما حاضرش ولكن 
احلكومي، السيد الوزير نتكلم عن مدى مصداقية القوانني املالية، 

أننا كنا على حق  8197أكدت النتائج اليت أسفرت عنها سنة 
ة، يف انتقاداتنا للفرضيات اليت بين عليها القانون املايل هلذه السن

نت امما يطرح التساؤل حول صدقية قوانني املالية، وأن تقديراتنا ك
 :أقرب إىل الواقع من توقعات احلكومة، سنوضح ذلك فيما يلي

لقد أقرت احلكومة متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم 
دوالر للربميل،  914درهم، متوسط سعر البرتول يف حدود  2.6

دوالر للطن، توقع  804 متوسط سعر غاز البوطان يف حدود
قنطار، منو الناتج مليون  61حمصول زراعي من احلبوب يبلغ 

 .%3.3الداخلي اخلام 

لكن السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، بعد هناية السنة 
، 1.6، متوسط سعر صرف الدوالر مقابل الدرهم 8197املالية 

دوالر للربميل، متوسط سعر غاز  31.31متوسط سعر البرتول 
دوالر للطن، تسجيل حمصول زراعي من  381.88البوطان يف 

مليون قنطار، منو الناتج الداخلي اخلام  993.68احلبوب يبلغ 
3.7. 

لقد أشار تقرير بنك املغرب الذي يقدم أمام صاحب اجلاللة، 
، أن 8197حول الوضعية اإلقتصادية والنقدية واملالية برسم سنة 

وذلك بفضل موسم  %3.7نسبة النمو اإلقتصادي بلغت 
الحية بطيئة، ألنشطة غري الففالحي استثنائي، بينما بقيت وترية ا

مما انعكس سلبا على سوق الشغل، حيث كانت عدد املناصب 
 .%1.6احملدثة حمدودة نسبيا، وبلغ معدل البطالة 

، %9.6أما فيما يتعلق بتطوير األسعار فقد سجلنا تضخم نسبة 
وأفاد بنك املغرب أبن الفاعلني الصناعيني وصفو املناخ العام 

بغري املالئم، بعدما كان  8197الثاين من  لألعمال خالل الفصل
 .عاداي خالل الفصل األول

املداخيل غري الواقعية، حققت عدة مداخل نسب حتصيل  -اثنيا
أقل من املتوقع، خنص ابلذكر الضريبة على القيمة املضافة 

مليار  -9.61مليار درهم، والضريبة على الشركات  -4.17
ألرابح اآلتية من درهم، وعائدات مؤسسات اإلحتكار وا

الشركات ذات املسامهات العمومية واملسامهات املالية للدولة 
 .مليار درهم -379.33وأاتوى إحتالل األمالك العامة 

بنسبة  8197تراجعت املداخيل غري اجلبائية احملصلة سنة 
. مجيع املداخيل اجلبائية حمصلة برسم 8193عن سنة  98.23

تقديرات قانون املالية سجلت حتصينا أقل من  8197سنة 
، ماعدا رسوم التسجيل والتنرب. لقد سبق لنا يف فريق 8197

األصالة واملعاصرة أن ذكران احلكومة بكون حتصيل اجلباايت يعد 
من أبرز املشاكل املالية العمومية، وأن هذا املشكل يزيد من تفاقم 

 .إختالالت التوازانت الداخلية املالية

  8197ية املتوقع من طرف احلكومة لسنة إن عجز امليزان -اثلثا
من الناتج  3.4مليار درهم، أي ما يعادل  39.1كان هو 

الداخلي اخلام، وتكمن هشاشة هذه الفرضية يف كوهنا كانت 
مليار  94تتوقع احلصول على هبات من دول اخلليج العريب مببلغ 
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 فاصلة 4 درهم، غري أن املبلغ الذي توصلت به اخلزينة مل تتجاوز
فقط من قيمة اهلبات املنتظرة. وبذلك  %82مليار درهم ويشكل 

مليار  34يزيد تعميق عجز املالية العمومية ليصل إىل حوايل 
اخلام. شكرا  من الناتج الداخلي % 3.7درهم، أي ما يعادل 

 .السيد الرئيس ونصوت ابلرفض على هذا املشروع

 :السيد الرئيس

 9التصويت بعرض املادة  شكرا للسيد النائب، منر إىل عملية
 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

راه فيها الربكة... نعيد  79للتصويت كما صادقت...  8املادة 
السيد الرئيس ها انت حسب ...السيد الرئيس  77عملية، 
 .....معذرة77متفقني؟ 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  3املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 55 :املعارضون

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  7املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  6املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  6املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:
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 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  1املادة أعرض 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  91وأخريا، املادة 

 811املوافقون: 

 88 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليه اللجنة

 811املوافقون: 

 18 املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  81.81صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 . 1188بتصفية ميزانية السنة املالية ل 

بتغيري وتتميم  61.96مشروع قانون رقم  منر اآلن إىل مناقشة
املتعلق بتسنيد األصول، الكلمة للسيد  44.16القانون رقم 

 .الوزير

السيد مصطفى اخللفي، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة 
املكلف ابلعالقات مع الربملان واجملتمع املدين ابلنيابة 

 :السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية عن

 .هللا الرمحن الرحيمبسم 

 السالم عليكم،

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النائبات والنواب احملرتمات احملرتمني،

نيابة عن السيد وزير  61.96أتشرف بتقدمي مشروع قانون 
املتعلق  44.16اإلقتصاد واملالية املتعلق بتغيري وتتميم القانون رقم 

 .بتسنيد األصول

ال جلنة ية التنويه ابلفعالية اليت عرفت أشغأود يف البداية مرة اثن
املالية والتنمية اإلقتصادية مبجلسكم املوقر، وكذا بتعاملها البناء 
مع مشروع القانون املثار آنفا، يهم هذا القانون مواكبة اجملهودات 
الرامية لتطوير املالية التشاركية يف بالدان، وابخلصوص شهادات 

لسوق ة لتنمية نشاط الفاعلني يف االصكوك اليت تعد آلية حموري
 .املايل التشاركي

وقد مت إعداد هذا املشروع على أساس مالحظات واقرتاحات 
مجيع املتدخلني، وال سيما اجمللس العلمي األعلى، وذلك للنهوض 
وتطوير املالية التشاركية، يهم هاد النص إدخال التعديالت على 

 األصول واملنظم لشهادةاملتعلق بتسنيد  44.16القانون األول 
 :الصكوك وال سيما

تعديل تعرف الصكوك هبدف فتح الباب إلصدار خمتلف  -أوال
 .أنواعها

توضيح إجراءات طلب الرأي ابملطابقة من لدن اجمللس  -اثنيا
العلمي األعلى، وإدخال آلية التتبع التقيد آبراء املطابقة، حتديد 

رة لشهادات يد املصدوتوضيح املقتضيات املؤطرة لصناديق التسن
الصكوك، مث مراجعة وتبسيط بعض املقتضيات املتعلقة هبذا 

 .اجملال

تلكم أهم البنود اليت جاء هبا مشروع التعديل، والسالم عليكم 
 .ورمحة هللا تعاىل وبركاته
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 :السيد الرئيس

شكرا، التقرير بدون شك كذلك مت توزيعه. ننتقل إىل ابب املناقشة 
للسيد النائب حممد أبدرار إبسم فريق األصالة إبعطاء الكلمة 

 .املعاصرة

 :النائب السيد حممد أبدرار

بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآله 
 .وصحبه

 السادة الوزراء،

 السيدات السادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم فريق األصالة واملعاصرة إلعطاء 
اللي جاء متمم  61.96نظران خبصوص مشروع قانون رقم  وجهة

هو متعلق بتسنيد األصول، بني  44.16ومغري مشروع قانون 
قوسني تسنيد األصول، ابش نشرحو للسيدات والسادة املواطنني، 
هو واحد العملية مالية اللي ختول املؤسسات والشركات أهنم 

ها قي علييتسلفو من السوق بواسطة هادوك الديون اللي اب
 .األجل، مازال ماوصلش األجل دايهلا

انسجاما مع املواقف دايلنا السابقة مع خمتلف اإلجراءات 
ومشاريع القوانني اللي تنخرط فيها البالد، وتنأيدوها وتنصوتو 
عليها ابإلجياب، كذلك ابإلمجاع. نفس الشيء فهاد مشروع 

 فسنكون منسجمني مع أنفسنا واحنا 61.96القانون دايل 
تنصوتوا عليه ابإلجياب، بعد أن انقشناه يف جلنة املالية، وقدمنا 
العديد من األفكار والتعديالت، لكن مع األسف نسجل مرة 
أخرى أن احلكومة ال تتعامل بشكل إجيايب مع التعديالت دايل 

ة واحد التعديل ورغم ذلك دخالت عليه شوي املعارضة، قبلت لينا
ديل دايل اللجنة، ما عرفتش دايل الكلمات ابش يتسمى التع

عالش احلكومة دائما مصرة على أهنا تعامل مع تعديالت املعارضة 

رغم أهنا يف بعض األحيان تتمىن أن التعديل يكون يف شي قانون 
إبسم فريق األصالة املعاصرة، لدرجة أن تتهمه ظلما كما حصل 

من مدونة الضرائب، اللي مبوجبه فرضت ضريبة  879يف قانون 
مرب على املواقع اإللكرتونية وهو األمر جمانب للصواب، بل هو  الت

كذب، على كل حال نرجو للموضوع دايل تسنيد األصول، على  
كل حال فإن كان ال جيادل أي أحد يف أمهية التسنيد وال سيما 
ابلنسبة للشركات الكربى للدور دايلوا يف تنويع األدوات ابلسوق 

إضافية  ول املقاوالت على متويالتاملالية ويف تعزيز إمكانيات حص
نتيجة فصل وعزل تنقيب السندات عن تنقيط املقاولة برمتها كما 
أنه ميكن املقاوالت من تفويت املخاطر املرتبطة هبذه األصول إىل 
املستثمرين ابلسوق املالية، كذلك منح مرونة أكرب للمقاوالت 

غي لذلك ال ينب إلعادة هيكلتها إىل غريها من املزااي املهمة، فإنه
أن حيجب عنا وجود بعض املساوئ واملخاطر اليت تكتنف هذه 
العملية، واحنا هنا تنقصدو ما يقع وما وقع إابن األزمة املالية 

، فاحنا ما تنخوفوش املستثمرين املتعامللني اإلقتصاديني 8112
اللي راه بغاو يستافدوا من هاد العملية دايل تسنيد األصول ولكن 

 يواوجهة النظر دايلنا مع يقيننا أبن هناك اختالف كبريفقط تنعط
ما بني التجربة املغربية وجتارب الدول األخرى، على كل حال اللي 
تنأكدو عليه هو أننا نوضعو الضوابط التقنية لكي ال تفرغ عملية 
تسنيد الشركات من كافة وصوهلا الصلبة واليت هتم أكثر 

 .توازهنا املايل املستثمرين، وال تؤثر ابلتايل على

على كل حال هناك بعض املالحظات، مثال دمقرطة الولوج إىل 
هاد العمليات، ألنه اللي تنالحظوا أن هاد املسألة دايل تسنيد 
األصول شكون اللي تيستافد فيها الشركات الكربى، املؤسسات 
املالية مثال، حبال األبناك، واملؤسسات دايل الدولة الكربى، لكن 

ملتوسطة الصغرى ال ميكن بتاات أن تستفيد من هاد الشركات ا
العملية، على كل حال أجدد املوقف دايل فريق األصالة واملعاصرة 
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الداعم هلاد املشروع القانون وسنصوت عليه ابإلجياب، وشكرا 
 .السالم عليكم

 :السيد الرئيس

شكرا، الكلمة للسيد النائب أمحد التومي إبسم الفريق اإلستقاليل 
 .للوحدة والتعادلية

 :النائب السيد أمحد التومي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتدخل أمامكم إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة 
بتغيري وتتميم القانون  61.96والتعادلية يف مناقشة مشروع قانون 

املتعلق بتسنيد األصول، هاد املشروع الذي يهدف  44.16قم ر 
إىل إضافة عدد من املقتضيات اهلادفة إىل تطوير جمال التسنيد من 
خالل توسيع وتعريف وتشمل أنواع عديدة من الصكوك، 
ومالءمة بعض التعريفات واألحكام اخلاصة ابلتسنيد مع متطلبات 

فضل املتعلقة أب إصدار شهادات الصكوك وتبسيط املقتضيات
الصكوك السيادية وكذلك املقتضيات املؤطرة لصناديق التسنيد 
ابإلضافة إىل توسيع نطاق التسنيد ليشمل الدولة والقطاع العام، 
هاد املشروع السيد الرئيس الذي من شأنه أن يعزز من مكانة 

للدار البيضاء ويفتح آفاقا واسعة هليئات وشركات  املركز املايل
التسنيد املغربية يف املبادرة لعمليات خارج احلدود، كذلك من شأنه 
أن خيلق دينامية جديدة وذلك تبعا ملبدأ العمل ابألبناك التشاركية 
وما متثله من فرص لتمويل اقتصادان الوطين، وهنا السيد الرئيس 

ا ويل اإلقتصاد الوطين ألنه تنالحظو أود أن أقف شيئا ما على مت
لقانون يعين  8111أن هاد العملية التسنيد هي بدأت من سنة 

ولكن هاد القانون اللي كذلك الذي غري بقانون  91.12
وعرف تعديالت آخرها هو التعديل الذي  8112يف  44.16

نتكلم عنه اليوم ولكن هاد القوانني تبقى حمدودة يف متويل 
أن كما قال الزميل من قبلي، أن يعين الشركات  اإلقتصاد، حبيث

املتوسطة والصغرى ال تستفيدو بتاات من هاته القوانني، حبيث أن 
 3أو  4العملية التسنيد اللي وقعت حىت اآلن يعين يف حدود 

 عمليات تسنيد مهت يعين املكتب الوطين للكهرابء، مهت كذلك
cih  ات يعين حمدودة عملي 4أو  8البنك العقاري والسياحي إىل

يعين يف الزمان ويف املكان، حبيث بقية الشركات املتوسطة 
والصغرى راه تقريبا موقفاة يعين من اإلستفادة من هاد من هاد 
القوانني اللي هي مهمة، ألن هاد الشركات املتوسطة والصغرى  

من النسيج  17كما تيعرفوا السادة النواب أهنا أثبتت أكثر من 
ريب وكانت كذلك تشغل أكثر من ثالث أرابع املقاواليت املغ

الشغيلة املغربية، فهدي تستحق أن تستفيد من هذا الرتسانة 
القانونية وذلك يعين لتمويل عملياهتا، هاد الشركات املتوسطة 
والصغرى كتبقى عندها غري جوج يعين لباليص فني التمويل، إما 

د الشركات يعين هااألبناك، وإما البورصة اللي كنعرفوا أنه األبناك 
يعين ما كتستافدش ببعض املزااي خبصوص يعين فائدة القروض، 

  8.87حبيث أهنا وخا السعر املرجعي دايل بنك املغرب يف حدود 
، كذلك يعين منني كنمشيو % 6إىل  7كتبقى هاد القروض 

 للبورصة كنلقاوا البورصة تقريبا يعين الشركات املتوسطة والصغرى
ات ة، ألنه هاد حىت يعين القيمة اإلمجالية للشركتقريبا غري موجود

فإذا قارانها مع  %97املدرجة يف البورصة هي كذلك يف حدود 
إفريقيا اجلنوبية اللي هي يعين منافسة دايلنا ومصر كنلقاوها أكثر 

، فهاد الشركات كتبقى يعين يف احلقيقة يف % 71إىل  37من 
كزي صندوق املر وضع صعب، كذلك منني كنشوفوا أنه يعين ال

للضمان يعين ما كيجيش يساعد يعين مع األسف الشركات 
الصغرى واملتوسطة كيبقى أداة رمبا خلفض املخاطر لألبناك أكثر 
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منها للشركات، فاحنا كذلك إىل جينا إيال هليئات يعين التسنيد 
اتلشركات يعين  8كاين   4وشركات األصول كنلقاوها يف حدود 

، واحدة اتبعة لصندوق اإليداع والتدبري هي اتبعة ألبناك وشركة
يعين إيال ما كانش هاد الفاعلني دايل التسنيد راه ما ميكنش غدا 
منشيو يعين للمقاوالت الصغرى والكربى ألنه خاصنا نعاودو 
اهليكلة دايهلا ونعاودو نشوفوش آشنو السيولة دايل األصول املادية 

الدولة  للي ابقي خاصوال مادية فهذا كيطلب واحد اجملهود كبري ا
تديرو، ألنه هاد الرتسانة هي كاينة ولكن خاصنا فعال يعين هاد 
اآلليات يعين تستافد منها يعين اإلقتصاد الوطين، فكنشوفوا يف 
أمريكا يعين كانت هاد التسنيد واخلالف تقريبا يف الستينات، 
وكان عندو واحد الوقع واحد التأثري كبري على مسو اإلقتصاد 

يعين جناحه  sans succes يب إىل درجة أنه كان ضحية يعيناملغر 
وكذلك راه سائرة بسرعة   8111، أوراب دخالت يف 8112يف 

كبرية، يعين يف متويل يعين إقتصادها من خالل يعين التسنيد، 
فكذلك حىت حنا كنطمعو أنه احلكومة تسرع يعين هاد الورش 

إجيااب  إلستقاليلاللي مهم جدا ومع ذلك حنا صوتنا يف الفريق ا
واحنا غاديني إن شاء هللا نتابعو يعين التطبيق على أرض الواقع 

 .هلاد املشاريع، وشكرا

  :السيد الرئيس

  9شكرا للسيد النائب، منر إىل إىل عملية التصويت بعرض املادة 

 :واملتضمنة لعدد من املواد كما صادقت عليها اللجنة

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

للتصويت واملتضمنة كذلك لعدد من املواد، كما  8أعرض املادة 
 :صادقت عليها اللجنة

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

واملتضمنة كذلك لعدد من املواد، كما صادقت عليها  4املادة 
 :اللجنة

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 .ال أحداملمتنعون: 

 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 .املمتنعون: ال أحد

بتغيري  19.81صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .على املتعلق بتسنيد األصول 11.11وتتميم القانون رقم 

يقضي بتغيري وتتميم  79.93منر اآلن إىل مشروع قانون رقم 
املتعلق ابلعالمات املميزة للمنشأ واجلودة  87.16ن رقم القانو 

 .للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية

الكلمة للسيد املسؤول احلكومي على التنمية القروية واملياه 
 .والغاابت، السيد محو واحلي لكم الكلمة

السيد محو اوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفالحة والصيد 
لتنمية القروية واملياه والغاابت املكلفة ابلتنمية البحري وا

 :القروية واملياه والغاابت

 السيد الرئيس احملرتم،
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يسعدين أن أقدم أمام أنظار جملسكم املوقر مشروع القانون رقم 
، املتعلق 87.16يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  93.79

املميزة للمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات ابلعالمات 
 .الفالحية والبحرية

وهنا البد من التذكري أن الربملان سبق وأن صادق مع بداية انطالق 
الذي شكل  87.16خمطط املغرب األخضر، على قانون رقم 

إطارا ساحنا إلبراز مهارات الساكنة احمللية يف تطوير وتثمني العديد 
 .ت الفالحية اجملالية، والرفع من جودهتامن املنتوجا

فقد أصبحت هذه املنتوجات حتظى إبقبال كبري إن على املستوى 
الداخلي أو يف العديد من األسواق الدولية، الشيء الذي ساهم 
يف حتسني مداخيل الفالحني وخلق فرص الشغل بعدة مناطق، 

 .وخاصة منها النائية

لرتميز عرف النظام املغريب ل فمنذ الشروع يف تفعيل هذا القانون
بياان  34عالمة مميزة للمنشأ واجلودة، منها  74االعرتاف ب

 7و  l'indication géographique, IG جغرافية
 7و Appelation d'origine, AO تسميات للمنشأ

لذا  .Label Agricole, LA عالمات للجودة الفالحية
نظاركم اليوم، املعروض على أ 79.93ومن خالل مشروع القانون 

ليشمل املنتوجات البحرية،  87.16نود توسيع جمال القانون رقم 
ية فبالدان واحلمد هلل تتوفر على مؤهالت كبرية يف املنتوجات البحر 

 قابلة للرتميز، حيث ميكن األمساك الطازجة لطنجة
اململح والكروفيت اجملمد املقشر وكويرات  l'enchoixو

 املنتوجات ان تستفيد من عالمات السريدن املعّلب وغريها من
la belle alieutique L H  اجلودة البحرية كما ميكن على

اخلصوص لكل من أخطبوط الداخلة وحمار الداخلة ضوراد 

بوجدور وسردين احلسيمة أن حتصل على عالمات البيان اجلغرايف 
 .ما من شأنه أن يثمن هذه املنتجات ويرفع من قيمتها

من خالل املادة الثانية للمشروع نسخ  ومن جهة أخرى يقرتح
اخلاصة ابللجنة  87.16من القانون  96وتعويض أحكام املادة 

الوطنية للعالمات املميزة للمنشأ واجلودة وخاصة من أجل إعادة 
ي النظر يف تركيبتها لألخذ بعني اإلعتبار املؤسسات احملدثة بقطاع

ملؤسسات دارة واالفالحة والصيد البحري، لتضم أعضاء ميثلون اإل
العمومية واملؤسسات العلمية املعنية إضافة إىل فيدرالية غرف 

 .الفالحة وفيدراليات غرف الصيد البحري

ويف اخلتام امسحوا يل السيد الرئيس احملرتم، السيدات والسادة 
النواب احملرتمون، أن أتقدم بشكري اخلالص إىل جلنة القطاعات 

روع همهم وجتاوهبم مع هذا املشاإلنتاجية رئيسا وأعضاء على تف
الذي نتوخى منه أن يساهم يف تثمني منتوجاتنا البحرية وحتسني 
دخل العاملني يف القطاع راجيا أن حيظى مبوافقتكم كما كان عليه 

 .الشأن داخل هذه اللجنة اليت صادقت عليه ابإلمجاع، وشكرا

 :السيد الرئيس

، منر إىل مت توزيعه شكرا للسيد الوزير، تقرير كالعادة بدون شك
واملتضمنة كذلك لعدد من  9عملية التصويت يف عرض املادة 

 :املواد كما صادقت عليها اللجنة

 891 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 891 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:
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 ال أحد املمتنعون:

للتصويت مشروع القانون برمته كما صادقت عليها  أعرض
 :اللجنة

 891 املوافقون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعون:

يقضي  88.84صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
املتعلق ابلعالمات املميزة  18.11بتغيري وتتميم القانون رقم 

 .ة والبحريةحيللمنشأ واجلودة للمواد الغذائية واملنتوجات الفال

يتعلق إبحداث الوكالة  914.93منر اآلن إىل مشروع قانون رقم 
 .الوطنية للسالمة الطرقية يف قراءة اثنية، الكلمة للسيد الوزير

السيد حممد جنيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز 
 :والنقل واللوجستيك واملاء املكلف ابلنقل

 شكرا السيد الرئيس،

الرمحن الرحيم والصالة السالم أشرف املرسلني وعلى بسم هللا 
 آله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين،

 السيد الرئيس،

 السادة السيدات والسادة النواب احملرتمني،

 914.93أتشرف أبن أعرض عليكم اليوم مشروع قانون 
إلحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية يف قراءة اثنية، فهاذ 
القانون هاذ مشروع القانون هو ابلفعل كما يدل على ذلك رقمه 

سنوات وكان صوتنا عليه يف عهد  4قد مر به حوايل  914.93
واب، ولكن بقة يف جملس الناحلكومة السابقة والوالية الربملانية السا

مع احلكومة اجلديدة متت إعادته اإلعادة دايلو جمللس النواب الذي 

صوت عليه يف قراءة أوىل مث جملس املستشارين الذي أدخل عليه 
مواد رئيسية اللي أاتحت جتويد الصياغة  6بعض التعديالت ختص 

طة بالتشريعية لبعض املواد، وأيضا إضافة بعض اإلختصاصات املرت
فقط إبعادة التقارير من طرف املدير دايل الوكالة وأيضا العمل 

عضو ميثل اجملتمع املدين يف اجمللس اإلداري ابإلضافة  على إدماج
إىل إمكانية إحداث ما يعرف ابلشركات الوليدة اللي من خالهلا 
ميكن أن هل هاذ الوكالة الوطنية أن تنشئ بعض الشركات اللي 

املوكلة هلذه الوكالة، اهلدف العام هو املزيد  ميكن تقوم ابألعمال
من السالمة الطرقية يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية، جتميع 
اإلختصاصات مث حكامة التدبري اللي اجملال دايل السالمة 
الطرقية، هي فرصة ابش حنيي مجيع السيدات والسادة النواب دايل 

 القراءة ال ابلفعل يفجلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن اللي 
األوىل وال الثانية استطاعو أن يعطو اجلديد هلاذ املشروع من خالل 
جتويد الصيغة اليت قدمتها احلكومة، ولكن أيضا إبداء العديد من 

 .املقرتحات اليت مت قبوهلا، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

  9ادة شكرا للسيد الوزير، منر اآلن إىل عملية التصويت بعرض امل
 :كما صادقت عليها اللجنة

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8أعرض املادة 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد
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 :كما صادقت عليها اللجنة  3املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  2املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  92املادة أعرض 

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

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

 891املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  811.84صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
نية له، قراءة اث إبحداث الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية يف

 .شكرا للسيد الوزير

يتعلق بتنظيم املواد  88.96منر اآلن إىل املشروع قبل األخري رقم 
املتفجرة ذات اإلستعمال املدين والشهب االصطناعية الرتفيهية 
واملعدات اليت حتتوي على مواد انرية بريوتقنية، الكلمة للسيد 

 .الوزير

 :امةعادن والتنمية املستدالسيد عزيز رابح، وزير الطاقة وامل 

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على موالان 
 .رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

املتعلق ابملواد  88.96يشرفين أن أقدم لكم مشروع القانون رقم 
املدين والشهب االصطناعية املتفجرة، يعين ذات اإلستعمال 

والرتفيهية وغريها من املعدات، كما أشكر مجيع القطاعات اليت 
شاركت يف إعداد هذا املشروع على مسامهتها ومناقشتها والوقت 

،  8198الذي أعطي هلذا القانون لكي يعد ألنه بدأ إعداده منذ 
كما ال يفوتين طبعا أن أشكر أعضاء جلنة البنيات األساسية 

اقة واملعادن والبيئة، السياسة راه حرف يذيك لليمني وال والط
 يديك لليسار ايك، وال يفوتين كذلك أن أشكر أعضاء جلنة

البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة الذين سامهوا يف مراجعة 
هذا املشروع، مراجعة فعالة حىت وصلنا إىل توافق ملصلحة الوطن، 

 .أمنه واقتصاده

 جملس النواب، السيد رئيس

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،
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ال خيفى عليكم أن املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدين تكتسي 
أمهية قصوى يف اإلقتصاد الوطين، حبيث أن هناك صناعة يف هذا 

مليون دايل درهم،  671اجملال، وأن هناك رواج يصل إىل حوايل 
عمل هذه د، وطبعا يستيعين وعندان شركات تصنع وشركة تستور 

املواد كاين ما هو عسكري وماهو مدين يستعمل يف قطاعات 
حيوية وأساسية، يستعمل يف التنقيب على النفط والغاز، يستعمل 
يف املعادن، يف إجناز الطرق والطرق السيارة، السكك احلديدية، 
يف السدود، يف منشآت اهلندسة املدنية، وكذلك يف املقالع، مبعىن 

هذا ابإلضافة إىل  .من اإلقتصاد الوطين %21و %61عين أهنا ي
اجملال دايل السياحة والرتفيه كما يعلم اجلميع، يعين مثل الشهوب 

 .االصطناعية الرتفيهية

طبعا احلكومة أدرجت هاد املشروع دايل القانون ضمن خمططها 
أو برانجمها التشريعي، اهلدف منو هو جتديد اإلطار القانوين الذي 

، الظهري األول دايل االسترياد والبيع 9193إىل ظهريين ل  يرجعو
، مث بعد ذلك جاء 9193والشراء، الظهري الثاين دايل التصنيع 

سنة والتصنيع  61مبعىن املراقبة  9173الظهري دايل املراقبة ل 
سنة، اهلدف منو بطبيعة احلال، تعزيز األمن  911والبيع تقريبا 

 لتطور اإلقتصادي والتكنولوجي الذيوالسالمة، مث أيضا مواكبة ا
 .يعرفه جمال صنع ونقل وختزين وإستعمال املواد املتفجرة

وقد مت إعداد هذا املشروع من طرف قطاع الطاقة واملعادن ابلتعاون 
مع الفاعلني يف هذا اجملال، وفق مقاربة تشاركية كما قلت منذ 

بقة، ا، حبيث سابقا بدأ هاد النقاش يف احلكومة الس8198سنة 
وكان هناك حوار مع كافة املتدخلني وميكن يل نشري لكم إىل أمهها 
ألن األمر مهم، وزارة الداخلية، إدارة الدفاع الوطين، الدرك 
امللكي، املديرية العامة لألمن الوطين، املديرية العامة للوقاية املدنية،  

كما و  كلهم يسامهون يف املراقبة واملتابعة والرتخيص وحتيني القوانني،
قلت لكم نظر ألمهية اإلقتصاد، مث نظرا لألمهية دايل األمن 

 .والسالمة

طبعا إبجياز، هاد املشروع دايل القانون هو توسيع جمال التطبيق 
حىت يشمل الشهوب االصطناعية الرتفيهية، يعين ألهنا أيضا 
عندها عالقة مع األمن والسالمة وخاصة كنالحظو أبن يف الكثري 

تسبب أضرار كثرية، مث أهنا تدخل إىل البلد بدون من األحيان، 
 .مراقبة، وأحياان بطريقة غري منظمة

أيضا التأكيد على اللجنة الوطنية للمتفجرات مث اللجن اإلقليمية 
اليت تتابع هذه األمور، يعين هاد القطاع، التنصيص على اعتماد 

نظام لهاد املواد وومسها وتصنيفها، مبعىن البد يكون عندان واحد ا
 l'usine ملي كتخرج من la traçabilité دايل املتابعة دقيق

حىت كتمشي لإلستعمال أو ملي كتجي من امليناء حىت كتمشي 
 .لإلستعمال

ابملناسبة مجيع املواد املرتبطة ابلطاقة واملعادن، كلها بدأت ختضع 
، دايل املتابعة، وإن شاء هللا la traçabilité هلاد النظام دايل

 la traçabilité غادي جنيبوا بواحد التغيريات فيما يتعلققريبا 
دايل املواد النفطية، إلزام األشخاص املزاولني لعملية صنع 

، املتفجرات ابلتوفر على بطاقة املراقبة اليت تسلم من األمن الوطين
ما غيمكنش هاد الشي يكون هكذا، البد أن تكون هناك معايري 

تصدير هذه ، ضبط وتقنني استرياد و يف العاملني يف جمال التصنيع
املواد، املواد األولية اليت تدخل يف صناعتها، مث شراءها وبيعها 
ونقلها، ابإلضافة إىل إستعمال مادة البارود املوجه للتظاهرات 
واالحتجاجات، نظر لألمهية دايهلا، مع واحد التبسيط طبعا يف 

ن ، لكن البد أهاد اجملال، نظرا ألن يعين جزء من احلياة دايلنا
تضبط، التنصيص على العقوابت بطبيعة احلال كل ما يتعلق 
ابلعقوابت اإلدارية واملالية وغريها، إذا كانت هناك خمالفة يف هذا 
اجملال، وإذا مل تكن املعلومة دقيقة حول هذه املواد املتفجرة كما 
قلت، نظرا الرتباطها، ليس فقط ابإلقتصاد الوطين، وهذا مهم، 

 .يضا أبمن وسالمة البالدولكن أ
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تلكم سيدايت ساديت نبذة عن مشروع القانون املعروض على 
 .أنظاركم من أجل املصادقة عليه، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

ب املناقشة أفتح اب، شكرا للسيد الوزير، التقرير كذلك مت توزيعه
 .ابسم األغلبيةإبعطاء الكلمة للسيد النائب حممد احويط 

 ابسم األغلبية: النائب السيد حممد احويط

 السيد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمني،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

أتشرف أبن أتناول الكلمة أمامكم ابسم األغلبية خبصوص مشروع 
 املتعلق بتنظيم املواد املتفجرة ذات اإلستعمال 88.96القانون رقم 

املدين والشهب االصطناعية الرتفيهية واملعدات اليت حتتوي على 
 .مواد انرية بريوتقنية

إن الفرق واجملموعات النيابية لألغلبية انطالقا من حرصها على  
كل ما خيدم الصاحل العام لبلدان وجمتمعنا، تؤكد يف البداية احلاجة 

فجرة ذات تامللحة هلذا النص التشريعي الذي يهدف تنظيم املواد امل
اإلستعمال املدين والشهب اإلصطناعية الرتفيهية واملعدات اليت 
حتتوي على مواد انرية بريوتقنية ملا هلذا اجملال من أمهية قصوى يف 

 .ارتباطه مبختلف أوجه احلياة اجملتمعية

لقد كانت بالدان فعال يف حاجة إىل نص تشريعي من هذا النوع 
واء ة املسارات اليت متر منها، سمن أجل متابعة ما حيدث يف سلسل

يف مرحلة الصنع أو االسترياد أو التصدير أو مراحل التخزين والنقل 
والتوزيع واإلستعمال، فال ميكن ترك جمال حيوي وخطري عرض 
اإلرجتال خاصة وأنه عرف تطورا كبريا نتيجة التطور العلمي 

ة ز والتكنولوجي، جعل مقتضيات النظام القانوين الوطين متجاو 

 9193بشكل كبري نتيجة كون الظهائر املنظمة له تعود لسنيت 
 .9173و

 ويف هذا الصدد فإننا يف األغلبية احلكومية تعاملنا منذ البداية بروح
إجيابية مع مشروع القانون إدراكا منا ملا يرتتب عن هذا اجملال من 
خماطر متنوعة هتم اإلستعماالت املتزايدة له يف القطاعات 

ا يجية من انحية، ويف ما تستدعيه مقتضيات احلظر حفاظاإلسرتات
على ما يتطلبه السياق األمين الوطين والدويل درء ألي خطر حمتمل 
على األشخاص واملمتلكات، لذلك فإننا يف األغلبية احلكومية 
اعتربان أن األهداف الواردة مبشروع القانون كفيلة ملنح هذا النص 

ة داخل ها سواء خالل مرحلة املناقشالتشريعي العناية اليت يستحق
اللجنة أو خالل مرحلة العمل داخل أشغال اللجان الفرعية 
اخلاصة اليت تشكلت من ممثل عن كل فريق نيايب، واليت شاركنا 
 فيها بفعالية وكان هلا الدور املركزي يف جتويد النص والتوافق حول

اع مقتضياته، فكان من الطبيعي جدا أن نصوت لصاحله ابإلمج
ة ابلصيغة اليت مت هبا تعديله، وكل ذلك من زاوية الرتكيز على احلماي

 .واحلفاظ على سالمة املواطنني واملواطنات

 السيد الرئيس،

 والسادة،السيدات 

ال خيفى عليكم ما تشكله املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدين 
رية انوالشهب اإلصطناعية الرتفيهية املعدات اليت حتتوي على مواد 

بريوتقنية من خطورة متعددة األبعاد، فهي ليست مرتبطة ابلضرورة 
فقط ابحلاالت املعزولة، ولكن ينبغي استحضار استعماالهتا أيضا 
يف احلياة العامة كتلك اليت هتم قطاع الطاقة واملعادن والسكك 
احلديدية واملقالع واإلستعماالت يف اجملاالت ذات الطابع الرتفيهي 

ومواسم ومهرجاانت يف جماالت ذات الطابع الرتفيهي من أعياد 
من أعياد عفوا ومهرجاانت وصوال إىل املالعب الرايضية واألخطر 
من كل هذا وذاك هو كون بعض هذه املواد تدخل ضمن مكوانت 
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ه وهلذه األسباب ولآلاثر السلبية احملتملة على أرواح لعب األطفال
ومية أن ان يف األغلبية احلكوممتلكات املواطنني واملواطنات اعترب 

 التقنني والتنظيم اجليد هو وحده الكفيل بتأطري هذا اجملال ملا فيه
مصلحة جمتمعنا، فإذا إذا أضفنا لذلك ضرورة احملافظة على األمن 
واإلستقرار الذي تنعم به بالدان، فإنه ال ميكننا إال تقوية وتدعيم 

 .و هتورسياسة احلذر من أي انزالق أو سوء إستعمال أ

إن األرقام واملعطيات اليت قدمها السيد الوزير احملرتم داخل اللجنة 
خبصوص إنتاج املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدين ببالدان كانت 

تبني أيضا أن اجملال  8196و 8197و 8193خالل سنوات 
يستحق فعال نصا تشريعيا من قبيل املشروع الذي نناقشه اآلن، 

ر  هذه ترك القطاع يسري ابرجتالية حتت أي مرب  فال ميكن واحلالة
كان، سواء كان األمر يهم أرابب املنشآت أو املؤسسات املصنعة 
أو املستوردة أو املصدرة أو أرابب املستودعات أو املستخدمني 
العاملني لديهم، فأمن وسالمة البالد أمسى من أي اعتبار آخر، 

م الضبط كل ما يهولذلك كنا حريصني يف األغلبية على تدقيق  
 ..والتأطري واملراقبة الصارمة، ويف هذا الصدد نعترب أن املراقبة ينبغي

  :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب أمحد شوكي إبسم فريق 
 .األصالة واملعاصرة، السيد الرئيس املتفجرات بدون حدود

 :النائب السيد أمحد شوكي

 الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا وآلهبسم هللا الرمحن 
 .وصحبه

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات والسادة النواب،

يشرفين إبسم فريق األصالة واملعاصرة أن أتدخل بدوري يف مناقشة 
املتعلق ابملواد املتفجرة ذات  88.96مشروع قانون رقم 

اليت  الرتفيهية واملعداتاإلستعمال املدين والشهب اإلصطناعية 
 .تقنية -حتتوي على مواد انرية بريو

وأبدأ ابلقول إن هذا املشروع يعرف املتفجرات وما يرتبط هبا 
وبصنعها، وحيدد األجهزة املسؤولة ويتحدث عن صنعها وومسها 
وختزينها واستريادها وتصديرها ونقلها وبيعها وإستعماهلا وإتالفها 

قوابت عند تسجيل املخالفات، وهو عند الضرورة، وحتديد الع
مشروع كانت احلاجة ماسة إليه هبذه الصورة الشمولية منذ زمن 

 .طويل

ونظرا خلصوصية هذا املشروع وارتباطه ابلسالمة واألمن، فقد 
تظافرت مناقشات أعضاء اللجنة لتعديله شكال ومضموان، 
وشكلت عالوة على ذلك جلنة فرعية لتعميق الدراسة، وتوصلت 

هناية لصيغة توافقية جسدت أفكار وتعديالت مجيع الفرق من  يف
ضمنها فريق األصالة واملعاصرة، وجتاوب معها السيد الوزير 
إبجيابية، ورغم كل هذا نسجل مع األسف أن هذا املشروع يتسم 
بعشرات من اإلحاالت على النصوص التنظيمية، مما قد يؤخر 

 .تفعيل بنوده بعد املصادقة عليه

شكل ي اسبة فإن عدم مواكبة النصوص التنظيمية للقواننيوابملن
ظاهرة يعاين منها التشريع املغريب، وعلى احلكومة أن تبذل مزيدا 

 .من اجلهد جلعل هذه املواكبة سريعة وآنية

وخبصوص هذا املشروع مسعنا من السيد الوزير تطمينات 
وأتكيدات على أن إدارته منكبة على إعداد كل النصوص 

مية اخلاصة به، وهكذا انل املشروع موافقة اللجنة ابإلمجاع، التنظي
وتبعا لذلك يصوت فريقنا األصالة واملعاصرة ابإلجياب على هذا 

 .املشروع، والسالم عليكم ورمحة هللا

 



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

23 

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة للسيد النائب الشيخ ميارة ابسم 
 .الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية

 :السيد النائب الشيخ ميارة

 السيد الرئيس،

 السيدين الوزيرين،

 السيدات النائبات، السادة النواب،

يشرفين أن أتدخل ابسم الفريق االستقاليل للوحدة والتعادلية 
واملتعلق  88.96مبجلس النواب يف مناقشة مشروع القانون رقم 

إلصطناعية ا بتنظيم املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدين والشهب
 .والرتفيهية، واملعدات اليت حتتوي على مواد بريوتقنية

هذا املشروع يكتسي أمهية ابلغة اعتبارا للدور احليوي الذي 
أضحت تلعبه املوت املتفجرة ذات اإلستعمال املدين جبميع 
أصنافها، ابلنسبة لعدد من القطاعات اإلسرتاتيجية السيما 

وكذا  عن النفط أو الغاز واملعادن،قطاعي الطاقة مبناسبة التنقيب 
خمتلف أشغال البنيات التحتية األساسية كالطرق والسدود وكذا 
مقالع الرمال، فضال عن إستعماهلا املتصاعد يف جمال األلعاب 

 .والشهب اإلصطناعية

وإذا كان اإلطار التشريعي والتنظيمي املؤطر هلذه املواد قد ظل 
، فإن 9193لضبط سنة جامدا منذ مطلع القرن املاضي واب

التطورات اليت عرفها هذا اجملال طيلة قرن من الزمن تقريبا، سواء 
تعلق األمر بصنعها أو استريادها أو ختزينها أو نقلها وصوال إىل 
استعماهلا وإتالفها، جتعل احلاجة ماسة للتوافق اليوم على قانون 

ويل، ديسمح من جهة مبواكبة مقتضيات السياق األمين الوطين وال
والذي يستلزم ضرورة ضبط وتتبع مسارات الصنع وختزين ونقل 
وتوزيع هذه املواد على املستوى الوطين مبا يلزمه األمر من حزم 

وصرامة وتدقيق، ومن جهة أخرى مواكبة التطور اإلقتصادي 
 .والتكنولوجيا الذي يعرفه هذا اجملال على الصعيد الدويل

 السيد الرئيس،

 ،السيدين الوزيرين

 السادة النواب، السيدات النائبات،

إننا يف الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية، ومن منطلق وعينا 
الكامل ابخلطر الذي تشكله املواد املتفجرة مبختلف أصنافها قد 
اخنرطنا منذ مرحلة املناقشة العامة ملشروع القانون يف التفاعل 

وفر كافة جتويده مبا ياإلجيايب مع مقتضياته، غايتنا يف ذلك 
الضماانت القانونية الالزمة لتنظيم تداول هذه املواد، وهكذا فقد 
استحضرت مناقشة الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية ملشروع 
القانون احلرص الكبري على وضع شروط دقيقة لضبط بيع وشراء 
وختزين وإستعمال هذه املواد، فضال عن تقنني نقلها عرب الرتاب 

لوطين، وذلك من خالل متكني السلطات املختصة من آليات ا
ميتد على كل مراحل تداوهلا ومدى  قانونية واضحة للمراقبة

مطابقتها ملعايري اجلودة والسالم، وخاصة عرب وسم هذه املواد مما 
ميكن من حتديد طبيعتها وأتمني تتبع مساراهتا، وكذا التأكد من 

ية خاصة هبا، إضافة إىل مدة صالحيتها من خالل بطائق تقن
ضرورة توفر األشخاص املزاولني هلذه املهنة على بطاقة مراقبة 

 .املتفجرات وفق مسطرة واضحة ومسلمة من السلطات املختصة

وبنفس احلرص واإلجيابية فقد شدد الفريق اإلستقاليل على أمهية 
توفري الشروط القانونية لعملية ختزين هذه املواد، وتوسيع قاعدة 
تعريفها لتشمل الشهب اإلصطناعية الرتفيهية، واملعدات اليت 

ير حتتوي على مواد انرية بريوتقنية، واليت تستعمل كذلك يف التشو 
 .وقوارب اإلغاثة بل وحىت يف بعض وسائل التلحيم

واعتبارا خلطورة تداول املواد املتفجرة ببالدان يف جل مراحل 
تعادلية على يل للوحدة والمناولتها فقد حرصنا يف الفريق اإلستقال
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تقدمي تعديالت مهمة على مشروع القانون انصبت يف جمملها 
على اختاذ مجيع اإلحرتازات املفروضة للتحكم يف املخاطر املرتبطة 
إبستعماهلا والوقاية منها، وذلك عرب تدقيق شروط تداول ونقل 
وختزين هذه املواد مع احلرص على التنصيص على عقوابت إدارية، 
مالية وحىت جنائية وسالبة للحرية ضد مرتكيب املخالفات يف هذا 
اجملال مع إقراهنا آبجال حمددة مبا يضمن وحيصن سالمة الوطن 

 .واملواطنني

ي ويف اخلتام ولضرورة جتويد النص القانوين واعتبارا للنفس التوافق
الواسع الذي اشتغلت يف ظله اللجنة، فإننا يف الفريق اإلستقاليل 

دة والتعادلية نصوت ابإلجياب على مشروع قانون كما عدلته للوح
 .اللجنة، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، منر إىل عملية التصويت بدء ابلباب األول 
 :اخلاص مبقتضيات عامة

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9أعرض املادة 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 أحداملمتنعون: ال 

الباب الثاين اخلاص ابللجنة الوطنية للمتفجرات، واللجان 
 :اإلقليمية للمتفجرات

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 8 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 4 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ملمتنعون: ال أحدا

 :الباب الثالث اخلاص ابلتصنيف ومناطق اخلطر واالعتماد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 3 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 7 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 ال أحداملمتنعون: 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 6 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 2 أعرض املادة
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 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :الباب الرابع اخلاص مبا يسمى ابلوسم

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 ال أحد املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :الباب اخلامس املتعلق ابلتخزين

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 99 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 98 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 94 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 93 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 97 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 96 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 96 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :كما صادقت عليها اللجنة  للتصويت 92 أعرض املادة

 814املوافقون: 
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 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 متنعون: ال أحدامل

 .وننتقل للباب السادس اخلاص ابإلسترياد والعبور والتصدير 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 89 عرض املادة 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 84 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 83 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  87 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 86 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :الباب السابع اخلاص ابلصنع

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 86 عرض املادةأ

 814املوافقون: 

 ال أحد املعارضون:

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 82 أعرض املادة

 814املوافقون: 
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 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  41 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 49 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 48 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 أحد املمتنعون: ال

 .الباب الثامن اخلاص ابلبيع والشراء والنقل عرب الطرق

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 44 أعرض املادة 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 43 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 47 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 46 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 46 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 42 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد
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 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .ابإلستعمال واإلتالفالباب التاسع املتعلق 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 39 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  38 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 34 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

الباب العاشر اخلاص ببطاقة مراقبة املتفجرات، بطاقة عفوا مراقبة 
 .املتفجرات

 :صادقت عليها اللجنة للتصويت كما 33 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 37أعرض املادة 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .اخلاص بشهب اإلصطناعية والرتفيهية 99ننتقل للباب 

 :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  36 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 36 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .اخلاص ابملخالفات ومعاينتها 98الباب 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 32 أعرض املادة 
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 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 31 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 79 املادةأعرض 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .املرتبط ابلعقوابت اإلدارية 94الباب 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 78 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :صادقت عليها اللجنةللتصويت كما  74 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :العقوابت اجلنائية 93الباب 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 73 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 77 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 76 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 76 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 .متفرقة وختاميةمقتضيات  97الباب 

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 72 أعرض املادة
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 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 71 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :ةللتصويت كما صادقت عليها اللجن 61 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 69 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 68 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 64 املادةأعرض 

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 63 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 67 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 66 أعرض املادة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

 :أعرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صادقت عليه اللجنة

 814املوافقون: 

 املعارضون: ال أحد

 املمتنعون: ال أحد

يتعلق  11.81ب على مشروع قانون رقم صادق جملس النوا
بتنظيم املواد املتفجرة ذات اإلستعمال املدين والشهب 

بريو  اإلصطناعية الرتفيهية واملعدات اليت حتتوي على مواد انرية
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شكرا للسيد الوزير وللسيد الرئيس والسيدة املقررة والسادة  .تقنية
 .وعاملوضأعضاء املكتب والسادة أعضاء اللجنة، نظرا لطبيعة 

 66.97ننتقل إىل مشروع القانون األخري واخلاص مبشروع رقم     
يتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الكلمة للسيد 

 .وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان لتقدمي هاد املشروع

 :السيد مصطفى الرميد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 م، والصالة والسالم على سيد املرسلنيبسم هللا الرمحن الرحي
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 السيد الرئيس،

 السيدات النائبات والسادة النواب،

 سالم هللا عليكم ورمحته تعاىل وبركاته،

يسعدين أن أتقدم أمام حضراتكم بتقدمي مشروع قانون يتعلق 
حتدث أإبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، امسحوا يل أن 

من خالل ستة حماور، يتعلق اوالمها بتقدمي عام حول املؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان، واثنيهما ابلتذكري مبسار املؤسسة الوطنية 
حلقوق اإلنسان ابملغرب، واثلثهما أبسباب إعادة تنظيم اجمللس 
الوطين حلقوق اإلنسان، ورابعهما حول أسس ومنهجية إعداد 

بني أيديكم مث أتطرق إىل أهداف مشروع مشروع القانون الذي 
 .القانون، وبعد ذلك إىل مضامني هذا املشروع

 عام حول املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تقدمي-أوال

تعترب املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان مؤسسات مستقلة 
تنشؤها الدول وهلا والية عامة أو خاصة يف جمال محاية حقوق 

وحتظى مبركز مراقب يف منظومة األمم اإلنسان والنهوض هبا، 
املتحدة حلقوق اإلنسان، أيضا نتحدث املؤسسات الوطنية حلقوق 

اإلنسان مبوجبه نص دستوري أو نص تشريعي أو مبوجبه نص 
 تنظيمي حسب اختيار الدول؛

على مستوى التسمية، تتخذ املؤسسة الوطنية عدة مناذج حيث 
ن سبة للمغرب والعديد مميكنها أن تكون جملسا كما احلال ابلن

الدول أو جلنة وطنية كما هو معمول به يف الدول األجنلوساكسونية 
أو ديوان املظامل أو املدافع عن الشعب كما احلال يف أمريكا 
الالتينية وأورواب الشرقية أو معهدا كما احلال يف الدول 
اإلسكندانفية وأملانيا، تلجأ بعض الدول إىل إحداث أكثر من 

وطنية حلقوق اإلنسان كما احلال ابلنسبة للمغرب فرنسا مؤسسة 
الدامنارك، حيث عندان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هو الوسيط 
مع جعل إحداها ذات والية عامة يف جمال حقوق اإلنسان يف 
 حني يتم إسناد والية متخصصة لباقي املؤسسات األخرى

 .يز وغريهاميللتخصص يف موضوع التظلمات اإلدارية وقضااي الت

إن مبادئ ابريس تؤطر أبواب ومكانة املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان وهي مبادئ اعتمدهتا جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 

وأجهزة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  9112مارس  4بتاريخ 
، تتعلق هذه املبادئ ابألسس 9114دجنرب  81القرار املؤرخ يف 

ن تتأسس عليها هذا النوع من املؤسسات مثل اليت ينبغي أ
قاء االستقاللية الوظيفية واملالية والتعددية ومتثيل النساء ومسطرة انت

األعضاء وتعيينهم والتعاون مع اجملتمع املدين واحلصانة الوظيفية 
 .وغريها

ابلنظري لألدوار اهلامة يف تعزيز حقوق اإلنسان فقد تزايد 
االعرتاف الدويل ابملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كفاعل 
رئيسي يف هذا اجملال، وهلذا فاجلمعية العامة لألمم املتحدة تصدر  
كل سنة قرارا خاصا ابملؤسسات الوطنية حول موضوع معني، 

نسيق الدولية بقياس يسمح نظام االعتمادات لدى جلنة الت
استقاللية املؤسسات الوطنية وفعاليتها من حيث القانون واملمارسة 
تقاس من خالل درجتني لالعتماد ومها "أ" و "ب" املؤسسة 
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احلاصلة على درجة االعتماد "أ" تعين أهنا تتالءم يف عملها مع 
مبادئ ابريس، أما الدرجة الثانية فتعين أهنا غري مستقلة وابلتايل 

 كون غري متناغمة مع هذه املبادئ؛ت

يبلغ عدد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عرب العامل املعتمدة 
من طرف جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق 

مؤسسة  989ما يقارب  8196اإلنسان إىل غاية شهر ماي 
مؤسسة  44مؤسسة حاصلة على درجة االعتماد "أ" و 62منها 

 مؤسسات غري مصنفة؛ 91جة "ب"، يف حني أن معتمدة يف در 

إن احلصول على درجة االعتماد "أ" يسمح للمؤسسات الوطنية 
ابلتفاعل بشكل كامل مع منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
اليت تعترب املؤسسات الوطنية احلاصلة على هاد الدرجة مصدرا 

عد بمستقال للمعلومة وفاعال أساسيا على املستوى الوطين 
 احلكومات؛

 .التذكري مبسار املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان ابملغرب :اثنيا

كما   9111أحدث اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سنة 
تعلمون يف ظل املالمح األوىل للتحول السياسي الذي شهده 

ليكون إحدى  81املغرب مع بداية العقد األخري للقرن 
لتعزيز  ملية االنتقال الدميقراطياملؤسسات الرئيسية املسامهة يف ع

حقوق اإلنسان يف اململكة متاشيا مع التحوالت اليت عرفتها 
ه اململكة يف بداية األلفية الثالثة وتعزيزا الختصاصاته واستقالليت

ليصبح  8114متت إعادة تنظيم اجمللس االستشاري لسنة 
ية امتالئما مع مبادئ ابريس الناظمة لعمل املؤسسات الوطنية حلم

 حقوق اإلنسان؛

تنفيذا للتوصية الصادرة عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف التقرير 
خبصوص تقوية اختصاصات اجمللس  8117اخلتامي لسنة 

االستشاري حلقوق اإلنسان فيما خيص التصدي التلقائي أو بناء 
على طلب يف جمال التحري وتقصي احلقائق يف انتهاكات حقوق 

اكمات ورفع درجة تعاون السلطات مع اإلنسان وتتبع سري احمل
اجمللس فيما خيص حتقيقاته، كذلك ترصيدا لإلجنازات اليت حققها 
اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان يف جمال تعزيز احلقوق 
واحلرايت وتسوية ماضي انتهاكات وحتقيق يف األهداف 

نة االسرتاتيجية للتجربة املغربية يف جمال العدالة االنتقالية سيتم س
الرقي ابجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان إىل اجمللس  8199

الوطين حلقوق اإلنسان ابختصاصات واسعة يف جمال محاية حقوق 
 اإلنسان والنهوض هبا على املستوى الوطين واجلهوي؛

مكنت حصيلة عمل اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سابقا 
نة اجمللس سواجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حاليا من ترؤس 

للجنة التنسيق الدولية وحصوله منذ ذلك احلني على  8112
كما مكنته أدواره من رائسة الشبكة  "االعتماد يف الدرجة "أ

ورائسة الشبكة العربية  8111االفريقية للمؤسسات الوطنية لسنة 
للمؤسسات الوطنية، وكان عضوا دائما يف أمانة احلوار العريب 

نية طنية، ويرتأس اجمللس جمموعة العمل املعاألورويب للمؤسسات الو 
ابملقاوالت وحقوق اإلنسان التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات 
الوطنية كما يرتأس الشبكة الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية، 

من جعل جملس  8199مكنت دينامية اجمللس الوطين منذ سنة 
 قاألمن ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وجملس حقو 

اإلنسان واإلجراءات اخلاصة اليت زارت اململكة ابإلشادة يف 
جمموعة من القرارات والتقارير أبدوار ووظائف اجمللس الوطين 

 .حلقوق اإلنسان وابجملالس اجلهوية

 :أسباب إعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان :اثلثا

إن احلصيلة اهلامة لعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 
على أن  69الذي نص يف الفصل  8199يعكسها دستور س

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة 
تتوىل النظر يف مجيع القضااي املتعلقة ابلدفاع عن حقوق اإلنسان 
واحلرايت ومحايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض هبا 
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واطنني أفرادا وبصيانة كرامة وحقوق وحرايت املواطنات وامل
ومجاعات، وذلك يف نطاق احلرص التام على احرتام املرجعيات 

على أنه  969الوطنية والكونية يف هذا اجملال، كما نص الفصل 
حيدد بقوانني أتليف وصالحيات وتنظيم وقواعد تسيري املؤسسات 

من  961إىل  969واهليئات املنصوص عليها يف الفصول 
 عند االقتضاء ومن ذلك ابلطبع الدستور وكذا حاالت التنايف

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بناء عليه وتفعيال ملضامني الدستور 
وتنفيذا اللتزامات بالدان  969و 969ذات الصلة ابلفصلني 

الدولية مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان وال سيما ما يتعلق 
آبليات التظلم يف جمال حقوق اإلنسان وترصيدا حلصيلة منجزات 
اجمللس االستشاري سابقا واجمللس الوطين حاليا ملا يزيد عن ربع 
قرن ورغبة يف تعزيز مكانة اجمللس الوطين وأدواره وصالحياته 

الذي هو بني  97.66وسريعمله مت إعداد مشروع قانون رقم 
 .أيديكم

 :أسس ومنهجية إعداد هذا املشروع :رابعا

خمتلف  راعي ترصيدمت إعداد هذا املشروع وفق مقاربة تشاركية ت
املكاسب واملؤسسات اليت عرفتها بالدان بعد اعتماد دستور 

، وكذا حصيلة املنجزات اليت حتققت يف ظل اجمللس 8199
االستشاري حلقوق اإلنسان سابقا واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
حاليا، استحضر مشروع القانون الوضع الدستوري اجمللس الوطين 

ا، هيئة حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هب حلقوق اإلنسان بوصفه
وكذا مبادئ ابريس الناظمة لعمل املؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان، راعى مشروع القانون املالحظات العامة واخلاصة للجنة 
 الفرعية املعنية ابالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات

املؤسسات  تمد وتصوتالوطنية حلقوق اإلنسان وهي اهليئة اليت تع
الوطنية حلقوق اإلنسان تبعا ملدى احرتامها ملبادئ ابريس املشار 

 .إليها

استحضرمشروع القانون فلسفة وأهداف مذكرة التفاهم املربمة بني 
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجملسكم املوقر إضافة إىل جملس 

اانت ملاملستشارين طبقا ملبادئ بيلكراد حول العالقات بني الرب 
واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان كما أقرها جملس حقوق 

يونيو  6يونيو إىل  92املنعقدة جبنيف من  81اإلنسان يف دورته 
8198. 

 :أهداف مشروع القانون :خامسا

 :هلذا املشروع حضرات السيدات والسادة احملرتمني أهدف أساسية

ة حقوق جمال محايأوهلا: استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية يف 
آليات  4اإلنسان وذلك بتخويل اجمللس الوطين اختصاصات 

وطنية هامة وهامة جدا، ولعل األهم منها هي اآللية الوطنية للوقاية 
من التعذيب املنصوص عليها يف اجلزء الرابع من الربوتوكول 

و مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ االختياري التفاقية
قاسية أو الال إنسانية أو املهينة، اآللية الوطنية للتظلم العقوبة ال

اخلاصة ابألطفال ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان املنصوص 
من اتفاقية حقوق الطفل، اآللية الوطنية  91عليها يف املادة 

اخلاصة حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املنصوص عليها 
األشخاص ذوي  من اإلتفاقية اخلاصة حبقوق 44يف املادة 

 اإلعاقة؛

من األهداف األساسية هلذا املشروع تعزيز دور اجمللس  إن-اثنيا
الوطين حلقوق اإلنسان يف جمال ترسيخ مقاربة حقوق اإلنسان يف 
خمتلف السياسات العمومية واملنظومة القانونية الوطنية من أجل 
أتمني التمتع الفعلي للمواطنات واملواطنني حبقوقهم املدنية 

اليت يضمنها  ية والثقافية والبيئية،والسياسية واالقتصادية واالجتماع
الدستور وخمتلف اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تعد اململكة طرفا 

 .فيها

 :إن مضامني هذا املشروع ميكن تلخيصها كاآليت :سادسا
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 6يضم هذا املشروع ابإلضافة إىل الباب املتعلق ابألحكام العامة 
ة جمايل محايمادة تنظم صالحيات اجمللس يف  67أبواب تشمل 

حقوق اإلنسان والنهوض هبا، وكذا أتليف اجمللس وجلانه اجلهوية 
وهيكلة اجمللس وكيفيات سريه وتنظيمه اإلداري واملايل ابإلضافة 

 .إىل أحكام خمتلفة

ودون اإلطالة على حضراتكم فإنين أشري إىل أن هذا القانون هذا 
ومفيضة،  ةاملشروع عفوا قد متت مناقشته مناقشة مستفيضة وعميق

وهي مناسبة نشكره من خالل هذا املنرب السيدات النائبات 
والسادة النواب سواء تعلق األمر ابإلخوان واألخوات يف األغلبية 
أواإلخوة واألخوات يف املعارضة على مستوى النقاش العميق الذي 
ابشروه وهم يناقشون معنا حبضور ممثل اجمللس الوطين حلقوق 

ع، كما أنين أمثن عاليا مستوى اإلجناز على اإلنسان هذا املشرو 
ن صعيد التعديالت املقرتحةن التعديالت املقرتحة اليت مل يفوتين أ

أهنئ السيدات النائبات والسادة النواب عليها خالل بداية جلسة 
 .التصويت

وهكذا أشري إىل أن جمموع التعديالت اليت توصلنا هبا بلغ عددها 
تعديل وقبلنا منها  66قبوال كليا  تعديأل وقد قبلنا منها 978

تعديال، وهذا يعين  79تعديل واعتذران عن قبول  83قبوال جزئيا 
تعديل  919أن عدد التعديالت اليت قبلناها إما كليا أو جزئيا 

مادة  41تعديل، أما ابلنسبة للمواد املعدلة فهي  978من أصل 
مادة، هذا يبني حضرات السيدات والسادة  67من أصل 

رتمني، حجم اجملهود الكبري الذي قام به زمالئكم وزميالتكم احمل
ابللجنة املعنية، كما أنه ال يفوتين البد أن أقول ما ينبغي أن يقال 
يف هذا املقام، إن القبول الواسع والتعامل اإلجيايب مع التعديالت 
املطروحة ال يعود الفضل فيه لوزير الدولة حمدثكم اآلن، وإمنا أيضا 

زير أن أشكر صراحة السيد و  ت احلكومية املعنية، وهنا أريداملكوان
الداخلية، والسيد الوزير املكلف ابلدفاع، وكذلك السيد األمني 
العام احلكومة، كما ال يفوتين أن أشكر اجمللس الوطين حلقوق 

اإلنسان من خالل رئيسه وأمينه العام على مسامهته الفعالة ومنذ 
شروع، مرورا مبناقشته إىل غاية إعداد ما بداية مسار إعداد هذا امل

ينبغي أن يكون من مواقف إزاء املقرتحات التعديلية اليت تقدم هبا 
 .السيدات والسادة النواب

طبعا ال أخفي أنه كان هناك حدث، ولكن أعترب أن هذا احلدث 
الذي وقع يف اللجنة جتاوزانه حبكمة اجلميع ونعتربه جمرد حادث 

ة مهم جتاوزانه وجعلناه وراء ظهوران وسرتون أمهيسري ملشروع قانون 
التعديالت اليت سنقرتحها عليكم، وجدارهتا أبن تكون حمل توافق 
عام إمجاعي من قبلكم، من أجل تقوية هذه املؤسسة ألن هذه 
املؤسسة ال تقوم فقط بدور عاد يف جمال محاية حقوق اإلنسان 

 ذلك حضرات والنهوض هبا ابلنسبة لبالدان، إهنا أكثر من
السيدات والسادة احملرتمني، إهنا أكثر من ذلك لذلك ينبغي 
الدفاع عنها وينبغي مآزرة القائمني عليها، ألننا إذا حنن قوينا هاذ 
املؤسسة، وقمنا بصيانة استقالهلا ودعمنا فاعليتها، ميكن هلذه 
املؤسسة أن يكون هلا صوت مسموع، وتدفع عن بالدان الكثري 

ليت ال ميكن أن نتصورها دون أن نستحضر الدور من املشاكل ا
الفاعل هلذه املؤسسة يف عالقة قضيتنا الوطنية ابإلشكاليات 
السياسية الكربى خاصة على مستوى األمم املتحدة، ومؤسساته 
األساسية وأخص ابلذكر جملس األمن، شكرا حلضراتكم والسالم 

 .عليكم ورمحة هللا وبركاته

 :السيد الرئيس

سيد وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان، أفتح ابب شكرا لل
املناقشة إبعطاء الكلمة للسيدة النائبة بثينة قروري ابسم فريق 
العدالة والتنمية، طبعا وأشكر السيدة املقررة، املناقشة ستكون 

 .ابسم مجيع مكوانت اجمللس، كما اتفقنا على ذلك

 :النائبة السيدة بثينة قروري

 .الرحيمبسم هللا الرمحن 
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 شكرا لكم السيد الرئيس،

 السيد وزير الدولة،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق العدالة والتنمية حول مشروع 
املتعلق إبعادة التنظيم اجمللس الوطين حلقوق  66.97قانون 

م إذ يعترب من أهاإلنسان، وهو املشروع الذي انتظرانه طويال، 
النصوص الضرورية حلماية احلقوق واحلرايت خصوصا ابلنسبة 

ع للدول اليت تعيش مرحلة انتقالية تتميز ابلتأرجح والرتدد يف القط
النهائي مع التجاوزات واإلنتهاكات املاسة ابحلقوق واحلرايت 

 .األساسية للمواطنني واملواطنات

ائنا يف فرق مية مبعية حلفلذلك فقد حرصنا يف فريق العدالة والتن
األغلبية أن نتعاطى بكامل اجلدية واملسؤولية اليت يفرضها الشعور 
ابألمهية التارخيية والتأسيسية ملؤسسة وطنية دستورية من حجم 
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ونريد يف هذه املناسبة أن نعرب عن 

حلة السابقة ر تقديران للمجهودات اليت قام هبا هذا اجمللس خالل امل
يف إثراء النقاش العمومي حول العديد من القضااي ذات الصلة 
بقيمة حقوق اإلنسان، ويف إغناء هذا النقاش ابلعديد من 

همة والعلمية والكتاابت التوثيقية امل الدراسات واآلراء اإلستشارية
اليت أغنت رصيد املكتبة احلقوقية الوطنية ابلعديد من األدبيات 

ي عا إن تقديران هلاذ اجملهودات اليت قام هبا اجمللس ال يلغاملهمة، طب
مشروعية املالحظات اليت سجلها العديد من املراقبني حول الرتكيبة 

ع احلالية للمجلس، اليت مل تعربعن التعددية والتنوع الفكري للمجتم
املغريب ابإلضافة إىل ما سجلته اجلمعيات احلقوقية من ضعف 

س وسكوته عن بعض التجاوزات يف الوقت الدور احلمائي للمجل
الذي كان ينتظر منه أن يقوم بدوره يف كما ينص على ذلك الظهري 
املنظم، كما متت مؤاخذة اجمللس على تورطه يف بعض اآلراء 

الفقهية أو اآلراء ذات الطبيعة الفقهية دون استشارة أهل 
 .اإلختصاص

روع ميأله ذا املشإن فريق العدالة والتنمية وهو ينخرط يف نقاش ه
الطموح أن ميثل القانون اجلديد للمجلس خطوة جديدة يف تعزيز 
مسار البناء الدميقراطي واملؤسسايت إبحدى الدعامات القوية 
واملستقلة واملعززة ابختصاصات جديدة مؤهلة حلماية حقوق 
اإلنسان والنهوض هبا، طبعا هذا مشروع القانون املعروض بني 

مبجموعة من املستجدات وكانت أمهها احتضانه أيدينا اليوم جاء 
آليات أساسية وأمهها وهي اليت أخذت النقاش املهم داخل  4ل

اللجنة، وهي اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وغريه من دروب 
 .املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ائنا يف حلفولقد حرصنا يف فريق العدالة والتنمية إىل جانب 
األغلبية على تقدمي العديد من التعديالت اليت من شأهنا تقوية 
املؤسسة ومحاية استقالهلا وتزويدها ابإلمكانيات الالزمة للقيام 
بعملها على أحسن ما يرام، وهو ما جتاوبت معه احلكومة يف 
شخص السيد وزير الدولة مشكورا، فكان اهلاجس الرئيسي الذي 

زيل الفريق مبعية احللفاء هو احلرص على تنحتكم يف تعديالت 
مبادئ ابريس فيما يتعلق ابإلختصاصات واملسؤوليات والرتكيبة، 
وكذلك الربوتوكول اإلختياري للوقاية من التعذيب واملبادئ 
التوجيهية للجنة الفرعية ملناهضة التعذيب، وذلك ابقرتاحنا 

بيل عدم ن قجملموعة من املقرتحات اليت تنحو يف هذا اإلجتاه م
معاقبة أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ اآللية الوقائية 
أبي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة، وذلك تشجيعا 
للمواطنني على التبليغ ومحاية هلم من أي نزعة انتقامية نزعة 
انتقامية، كما اقرتحنا يف نفس السياق متتيع رئيس وأعضاء اآللية 

 ة من أجل القيام ابملهام املوكولة إليهم ضدالوطنية ابحلماية الالزم
أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون هلا، وهلذه الغاية ال ميكن 
اعتقاهلم وال التحقيق معهم وال متابعتهم بسبب اآلراء والتصرفات 
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الصادرة عنهم مبناسبة مزاولتهم ملهامهم، هذه فقط بعض النماذج 
الوقت ال  بية وإال فإنمن التعديالت اليت تقدمنا هبا كفرق األغل

 .يسمح ابستعراض ابقي التعديالت

ورفعا لكل التباس وتنويرا للرأي العام يف العالقة بني األغلبية 
واحلكومة وردا على العديد من املغالطات اليت مت تروجيها إعالميا 
واليت تستهدف النيل من مسعة فريق العدالة والتنمية ومن مصداقية 

 د أن نوضح، أن نقدم بعض التوضيحات، أنناالعمل الربملاين، نري
ما قمنا به يف فريق العدالة والتنمية وما قامت به فرق األغلبية 
نعتربه أنه يدخل يف صميم العمل الربملاين املسؤول، إذ قامت 
بدورها على الوجه املطلوب يف إطار الدعم الراشد والنصح 

ا على اظللحكومة وهو ما تستحق عليه االحرتام والتقدير حف
مصداقية العمل الربملاين وجدية اجملهود التشريعي للسيدات 

 .والسادة الربملانيني

حنن اليوم كفريق سنصوت لصاحل هذا النص كما صوتنا عليه 
داخل جلنة اللجنة رغم بعض التحفظات اليت ميكن أن نثريها 

ن كما نصت الربملا خبصوص بعض التعديالت، ألننا نعترب أن دور
يت ثيقة الدستورية ال ميكن أن خيتزل ابعتباره أداة للتصو عليها الو 

امليكانيكي على مشاريع النصوص احملالة عليه من احلكومة، وال 
ميكننا احلديث اليوم عن ترسيخ املسار الدميقراطي ابملوازاة مع 

 .إضعاف دور وسلطة الربملان الذي يشكل التشريع جوهر مهامه

يف هذا على تقوية دور الربملان، و لذا بل نعترب أنه ينبغي العمل 
السياق البد من اإلشارة إىل أن التباين يف وجهات النظر ال ميكن 
إال أن يشكل إغناء للنقاش القانوين والسياسي علما أننا واعون 
وملتزمون ابلعمل إىل جانب احلكومة كفريق أول وكفريق األغلبية 

قراطية الدمييف إطار الدستور مبا تستلزمه مقتضيات املمارسة 
 .السليمة

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

ابلرغم من تصويت اللجنة ابإلمجاع على مشروع القانون املنظم 
للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان فإن النقاش اإلعالمي انصب 

وموضوعها إعطاء  3حول تعديلني اثنني يتعلق األول ابملادة 
ة الربملان إمكانية طلب الرأي يف القضااي املتعلقاحلكومة وجملسي 

املتعلقة بعضوية الربملان يف  47حبماية حقوق اإلنسان واملادة 
اجمللس واليت أاثرت الكثري من اجلدل وتنويرا للرأي العام وتعميما 
للفائدة وعلى عكس ما ذهبت إليه بعض القصاصات اإلعالمية 

ة والتنمية اتنا كفريق العدالفإن مستنداتنا كفرق األغلبية ومرتكز 
 :ارتكزت على جمموعة من األسس

ال شيء مينع يف رأينا من عضوية  47فيما يتعلق ابملادة  :أوال
الربملانيني يف املؤسسات الوطنية حبيث تنص مبادئ ابريس على 
عضوية برملان ضمن تشكيلة اجملالس الوطنية وذلك يف البند "د" 

، يف حني مانة االستقالل والتعدديةيف احملور املتعلق بتشكيل وض
تنص يف البند "ه" على أن اإلدارات احلكومية ميكن أن تكون 
عضو يف هذه املؤسسات الوطنية على أساس أال يشرتك ممثلها يف 

 .املداوالت إال بصفة استشارية

هو أن املربرات اليت يسوقها الرافضون هلذا التعديل  :املستند الثاين
ض نفسه إلمكانية ختفيض درجة االعتماد هو أن املغرب سيعر 

من الدرجة "أ" إىل الدرجة "ب" من طرف اللجنة الفرعية العتماد 
املؤسسة الوطنية، وهذا غري دقيق على اإلطالق ألنه من خالل 
املمارسة العملية نقف على أن عدد من املؤسسات الوطنية اليت 

ه الدرجة مت اعتمادها يف درجة "أ"، أو إعادة اعتمادها يف هذ
تتضمن يف تركيبتها برملانيني وهذه حاالت كل من الدول أملانيا، 
فرنسا وقطر واألردن وغريها من الدول ألن االعتمادات يف النهاية 
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يف هذه الدرجة أو تلك ما هو سوى فحص مدى االمتثال ملبادئ 
ابريس دون أن ننسى أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف وضعيته 

 إعادة اعتماده يف درجة "أ" خالل استعراضه سنة احلالية قد مت
ومل تثر اللجنة الفرعية العتماد أي مالحظة خبصوص  8197

تواجد الربملانيني ضمن عضويته ابلرغم من تواجده ضمن عضويته 
حسب ما ينص عليه الظهري املنظم، هذا مع ما ميكن تسجيله 

ؤسسة د ممن أنه مل يسبق للجنة االعتماد أن خفضت درجة اعتما
 .وطنية بسبب تواجد برملانيني ضمن تشكيلتها

ومن املؤسف أن يروج بعض املغالطات غري الربيئة من قبل أن 
سبب خفض بعض املؤسسات الوطنية لدرجة "ب" يتم بسبب 
تواجد برملانيني يف تشكيلتها، إذ أنه وابلرجوع إىل تقارير جلنة 

جند أن  8196 إىل آخر تقرير هلا يف نونرب 8194االعتماد منذ 
السبب الرئيسي لعدم االعتماد يتعلق أساسا مبحدودية والية هاد 
املؤسسات وعدم شفافية مسطرة اختيار األعضاء داخلها، إضافة 
إىل عدم وجود ضماانت ممنوحة للرؤساء وأعضاء هذه املؤسسات 
من العزل، وعدم التفاعل مع اجملتمع الدويل ومع اجملتمع املدين، 

ل مع االنتهاكات وعدم إصدار التقارير يف الوقت وضعف التفاع
املناسب، وعلى عكس ما يتم الرتويج له فإن تعديالت األغلبية 
 يف جلنة العدل والتشريع مبجلس النواب عملت على تقليص التأثري

 2عيني إذ أن املشروع اقرتح أن يتم ت السياسي يف تركيبة اجمللس
ع ملان ابستشارة مدايل األعضاء من طرف رئيسي جملسي الرب 

الفرق الربملانية، ولكننا اقرتحنا مسطرة أخرى الوقت ال يسمح 
 .للتعرض لتفاصيلها يف هذا اجلانب

 وأخريا املربرات اليت يتم تقدميها لرفض عضوية الربملانيني يف      
املؤسسات الوطنيةن هو أن املغاربة صوتوا على الربملاين ليمثلهم 

يف مؤسسات وهيئات أخرى، ألن  يف الربملان وليس للعمل
الربملانيني بصفته ممثال لألمة ميثل صوت الشعب يف مجيع 
املؤسسات اليت تعىن ابلسياسات العمومية أو بتدبري األموال 

والثروات العمومية، لذلك جند أن الربملان حاضرا يف عضوية اجمللس 
األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف إطار االنسجام 

تشريعي الذي ميكن أن حنرص عليه، حاضر كذلك الربملان يف ال
تشكيلة هيئة املناصفة، الربملان حاضر يف اجمللس االستشاري 
لألسرة والطفولة بل يف جتارب مقارنة جند الربملان حاضر يف 

 .مؤسسات اقتصادية كربى ويقوم بدور الرقابة يف هذا اجلانب

لى مشروع ويتنا ابإلجياب عيف األخري، جندد التأكيد على تص      
القانون مع أتكيدان على أن قيام اجمللس أبدواره احلمائية حلقوق 
اإلنسان ابجلدية واملهنية الالزمة يف استقالل اتم عن أي جهة  
كانت هو ما من شأنه احلفاظ على تصنيفه يف الدرجة )أ(. ويف 

فاعله تاألخري ال يسعنا إال أن جندد الشكر للسيد وزير الدولة على 
اإلجيايب والعميق مع عدد كبري من التعديالت املهمة اليت مهت 
هذا النص وطبعا هذا أمر غري غريب على السيد وزير الدولة 
احلقوقي مبساره احلقوقي يف هذا اجلانب، شكرا لكم والسالم 

 .عليكم

 :السيد الرئيس

هايب و شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيدة النائبة زهور       
 .إبسم فريق األصالة واملعاصرة

 :النائبة السيدة زهور وهايب

 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

  السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين أن أتناول الكلمة ابسم فريق األصالة واملعاصرة، خالل 
هذه اجللسة العامة املخصصة للمصادقة على مشروع قانون 

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. يف  66.97
البداية، امسحوا يل أن أذكر ابألمهية الكبرية هلذه املؤسسة وابألدوار 
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بالدان، يف تطوير دميقراطية وحقوق اإلنسان باحملورية اليت لعبتها 
وهي مناسبة للوقوف إحرتاما وعرفاان حبكمة امللك الراحل احلسن 
الثاين، حني استبق إقليميا وجهواي وابدر منذ بداية تسعينات القرن 
املاضي إىل إحداث اجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان. هذا 

داايت، جنده  الباجمللس على بعض النقائص اليت طبعت عمله يف
قد لعب دورا مركزاي يف اتريخ بالدان احلديث يف ظرفية سياسية 
جد حساسة، فانكب على معاجلة قضااي اإلنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان ومعاجلة ملفات املطرودين ألسباب سياسية 

، قبل أن 9111ونقابية يف إطار هيئة التحكيم املستقلة سنة 
اليت ه امللفات هليئة اإلنصاف واملصاحلة و يسلم املشعل ملعاجلة هذ

نطمح يف فريقنا على تنزيل كافة توصياهتا وقبل أن يتطوراملسار 
من اجمللس  8199التشريعي هلذه املؤسسة لتتحول سنة 

اإلستشاري حلقوق اإلنسان إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 
ابختصاصات واسعة يف جمال رصد اإلنتهاكات، وإجراء 

يقات، وتلقي الشكاايت، ودراستها، والتدخل اإلستباقي يف التحق
حالة التوتر، وتفعيل إلتزامات اململكة على مستوى اإلتفاقيات 
الدولية واملسامهة عموما يف إغناء النقاش حول الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان ببالدان وأدوار جديدة مل تكن مسموحة له من قبل، هذه 

 د هلااملؤسسة وجبدارة حتقيق متيز يشهاألدوار اليت استطاعت هذه 
وتعزز دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعد جميء دستور 

من  969بصالحيات واسعة جسدها مضمون الفصل  8199
الدستور الذي منح هلذه املؤسسة حق النظر يف القضااي املتعلقة 
ابلدفاع عن حقوق اإلنسان واحلرايت ومحايتها، وبضمان املمارسة 

ملة والنهوض هبا وبصيانة كرامته وحقوق وحرايت املواطنات الكا
واملواطنني أفرادا ومجاعات وذلك يف نطاق احلرص التام على احرتام 

 .املرجعيات الوطنية والكونية يف هذا اجملال

 

 

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن التحدايت الداخلية واخلارجية اليت تعيشها هذه املؤسسة       
اليوم، تفرض علينا وحنن نناقش هذا القانون ضرورة تعزيز 
استقالليتها، وتعزيز أدوارها يف جمال محاية حقوق اإلنسان 
والنهوض هبا، لنرتقي هبا إىل مصاف املؤسسات الوطنية املستقلة 
الرائدة املنسجمة مع مبادئ ابريس وليس على املستوى اجلهوي 

فريق  ك. هلذا، سعينا يففحسب ولكن على املستوى العاملي كذل
األصالة واملعاصرة، خالل مناقشة هذا القانون داخل اللجنة إغناء 
مضمونه سواء بواسطة تدخالت السيدات والسادة النواب 
احملرتمني، أو ابحلجم اهلائل للتعديالت اليت تقدمنا هبا كفريق، 
فعملنا رفقة ابقي السيدات والسادة النواب على ضبط حتد تدقيق 

تصاصات بني مؤسسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مع اإلخ
ابقي املؤسسات املماثلة لبالدان، والعمل على جعل والية اجمللس 
الوطين حلقوق اإلنسان والية عامة يف جمال مراقبة ومحاية والنهوض 
حبقوق اإلنسان وسعينا كفريق كذلك أن يكون هذا التشريع جيدا 

سة كومة اليوم أن متكن هذه املؤسومرن هلذا اجمللس. وبقي على احل
من مجيع وسائل العمل وتعزز استقالليتها بقوة القانون واملمارسة 
حىت تصبح إحدى نقط القوة املغرب على املستوى الداخلي 

 .واخلارجي

إن هذه املؤسسة، وفق ما ذكر، عبارة عن رهان هلذا البلد       
دولة  حلق والقانون،العزيز الذي اختار ملكا وشعبا أن يكون دولة ا

املؤسسات، دولة الدميقراطية احلقة، هذا الرهان السبيل الوحيد 
لتحقيقه هو استقاللية هذه املؤسسة الدستورية استقالال عن كل 
ما من شأنه أن يؤثر يف قراراهتا ومواقفها، وحتديدا استقالال عن  
 كل املتدخلني السياسيني. وجتاوزا لكل الطروحات النظرية يف هذا

اخلصوص، فالواقع أثبت أن اجمللس الوطين ابستقالليته فقط وال 
 .غري استطاع أن حيقق متيزا يف احلقل احلقوقي
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 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إن ما عاشته جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان، أثناء       
املصادقة على هذا القانون من سلوكات التعصب والتشنج من 

احلكومة يف حق الربملانيني ليثبت بشكل جلي غياب طرف 
التنسيق يف املواقف السياسية إزاء القضااي املعروضة للنقاش، مما 
يعكس غياب رؤية واضحة تعكس توازن احلكومة مع أغلبيتها. 
وليعد أيضا خرقا واضحا للدستور، وشرخا بينا يف العالقة 

رب واضح ملبادئ وض الدستورية بني املؤسسة التشريعية والتنفيذية
نا التعاون والتوازن بني السلط، بل هذه سابقة يف اتريخ بالدان تدفع

للتساؤل عن مدى احرتام الدور الرقايب املفروض أن يقوم به الربملان 
يف حق احلكومة وليس العكس، حيث سجلنا رقابة ووصاية 
احلكومة على طريقة تصويت وتشريع نواب األمة، هلذا نتمىن 

أن ال يتكرر سلوك احلكومة هذا تعزيزا للممارسة صادقني 
 .الدميقراطية واإلختيار الدميقراطي الذي ارتضته بالدان

 لسيدات والسادة النواب احملرتمون،ا

إننا يف فريق األصالة واملعاصرة، نتطلع من خالل هذا القانون       
إىل تفعيل قوي من اجمللس الختصاص احلماية والنهوض مبا 

من معىن من خالل اآلليات الثالث اليت ستغين عمل  للكلمتني
هذا اجمللس وهي: اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، اآللية الوطنية 
للتظلم اخلاص أبطفال ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان، واآللية 
الوطنية اخلاصة حبماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. هذه 

تعزز ال لة واملعاصرة، أهنا ساآلليات الثالثن نؤكد يف فريق األصا
حمال من مكانة اجمللس داخل الساحة الوطنية ويف ملتقيات 

 .املؤسسات املشاهبة

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

نؤكد أن مصادقتنا اليوم ابإلجياب على هذا القانون، القانون       
املنظم للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، هي مناسبة لالفتخار مبا 

حققه هذا اجمللس من حصيلة حقوقية جد إجيابية، وعلى رأسها 
توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة واليت يف هذه املناسبة كذلك 
جندد من خالهلا الدعوة للحكومة على العمل على رفع وترية تنفيذ 
هاته التوصيات واليت مل تكن طرفا فكراي فقط بل تظل التزامات 

رواح يذها وااللتزام هبا، ليس عرفاان أبمن الدولة وعلى احلكومة تنف
الشهداء واحلقوقيني واملناضلني وعلى رأسهم إدريس بنزكري الذي 
قدم عمال جبارا ليس لبالدان فحسب ألهنا السيد الوزير، ألهنا 
مسؤولية مجاعية لتطوير املسار احلقوقي لبالدان ابإلرادة والعزمية 

 .القوية لصاحب اجلاللة، شكرا لكم

 :الرئيسالسيد 

شكرا للسيدة النائبة، الكلمة اآلن للسيد النائب كرمي بلعسال       
 .ابسم فريق التجمع الدستوري

 :شاويالنائب السيد كرمي 

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

 يفيشرفين اليوم أن أتدخل ابسم فريق التجمع الدستوري،       
املتعلق بتنظيم اجمللس الوطين  97.66إطار مناقشة قانون رقم 

 حلقوق اإلنسان.

 ...وهبذه املناسبة، وللتذكري والتأكيد فإن 

 :السيد الرئيس

السادة النواب من فضلكم اجللوس، السادة النواب من       
 .فضلكم.. تفضل السيد النائب
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 :شاويالنائب السيد كرمي 

 شكرا السيد الرئيس،

 قلت أبنه هبذه املناسبة، وللتذكري والتأكيد فإن هذه املؤسسة      
الوطنية الرائدة قطعت أشواطا وحمطات حامسة يف التاريخ السياسي 
الوطين واالنتقال الدميقراطي يف بالدان، منذ بداية تسعينات القرن 
املاضي أي منذ إحداث اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان سنة 

 إرادي وجتاوبه مع توجه املغرب حنو االنفتاح بقرار وطين 9111
السياسي ومعاجلة االختالالت احلقوقية وتدبري خمتلف االختناقات 
السياسية واحلرايت الفردية واجلماعية، وفق منهجية مشولية إبعادة 
أتهيل املنظومة القانونية وإحداث جمموعة من املؤسسات واألجهزة 

دارية واالقتصادية، احملاكم ذات الطابع القضائي؛ احملاكم اإل
التجارية واالجتماعي واحلقوقي ومراجعة دستور اململكة دستوري 

واملمارسة الدميقراطية كمدونة االنتخاابت.  9116و 9118
ضمن هذه األجواء االنفتاحية واملناخ الدميقراطي، انطلق اجمللس 
الوطين حلقوق اإلنسان ليساهم ويواكب يف مجيع مراحل االنتقال 
الدميقراطي وصيانة وتعزيز حقوق اإلنسان ابملفهوم العاملي 
واإلنساين املتعارف عليه دوليا، واستقطب كفاءات وطنية 
ومناضلني وحقوقيني سامهوا يف تسوية خملفات انتهاكات حقوق 

 :اإلنسان يف بالدان وذلك من خالل

إصدار العديد من التوصيات اليت مهت العفو عن املعتقلني -   
 ؛9113املغرتبني سنة  وعودت

 ؛9119إحداث هيئة التحكيم املستقلة للتعويض سنة -   

 ؛8113وإحداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة سنة -   

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

يف سياق تطور مسرية محاية حقوق اإلنسان، البد من       
األلفية  ة اليت عرفتها بالدان منذاإلشارة إىل النقلة النوعية والواسع

الثالثة يف ظل التحوالت اليت اخنرطت فيها اململكة، بقيادة جاللة 
امللك حممد السادس نصره هللا وأعزه، واليت انعكست على خمتلف 
جماالت احلياة العامة ضمنها امللف احلقوقي، حيث متت إعادة 

صاصاته تتنظيم اجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان، وتعزيز اخ
واستقالليته ليتالءم مع مبادئ ابريس الناظمة لعمل املؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان، كما مت تعزيزه جبيل جديد من الكفاءات 
الوطنية النشيطة يف جمال محاية حقوق اإلنسان. واعرتافا 
ابإلجنازات اليت حتققت على أرض الواقع من خالل تسوية ماضي 

يف جمال  اإلسرتاتيجية للتجربة املغربية انتهاكات وحتقيق األهداف
العدالة اإلنتقالية، ورغبة يف مواصلة املسرية احلقوقية وصيانتها 

إىل إصدار ظهري  8199والنهوض هبا، ابدر جاللة امللك، سنة 
يقضي ابلرقي ابجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان  91.99.9

 جمال يفإىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ابختصاصات واسعة 
محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا على املستوى الوطين 

 .واجلهوي

كما نسجل ابعتزاز اإلعرتاف الدويل حبصيلة أعمال اجمللس       
اإلستشاري واجمللس الوطين حاليا، واألدوار اليت يقوم هبا يف جمال 
محاية وصيانة والنهوض حبقوق اإلنسان، وذلك من خالل ترؤس 

وحصوهلا على  8118التنسيق الدولية سنة اجمللس للجنة 
، رائسة الشبكة اإلفريقية (A) : (اإلعتماد يف الدرجة )أ

، رائسة الشبكة العربية 8111للمؤسسات الوطنية سنة 
للمؤسسات الوطنية العضوية الدائمة يف أمانة احلوار العريب 
األورويب للمؤسسات الوطنية، يرتأس اجمللس حاليا الشبكة 

نية للمؤسسات الوطنية، يرتأس أيضا جمموعة العمل الفرانكفو 
املعنية ابملقاوالت وحقوق اإلنسان التابعة للتحالف العاملي 
للمؤسسات الوطنية، هذا ابإلضافة إىل إشادة كل من جملس 
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األمن ومكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان وجملس حقوق 
ديها اجمللس يؤ  اإلنسان ابلقرارات والتقارير واألدوار والوظائف اليت

 .8199وأجهزته وطنيا وجهواي ودوليا منذ انطالقه يف شتنرب 

 السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،

 السيدات والسادة النواب،

، وعلى 8199يف إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات دستور       
منه أتيت مناقشتنا هلذا املشروع،  961و 969اخلصوص الفصلني 

جيا الدان يف جمال حقوق اإلنسان، وتتو وتنفيذا كذلك إللتزامات ب
لرصيد بالدان وإجنازاتنا على مدى ربع قرن من العمل الدؤوب 
والدينامية احلقوقية، مت إعداد ومناقشة مشروع القانون رقم 

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس هبدف تعزيز مكانته،  97.66
وتعميق أدواره، وتوسيع كذلك صالحياته ووسائل وآليات عمله 

حيق لنا اليوم أن نعتز بوجود هذه املعلمة  .بنفس جديد ومتجدد
احلقوقية يف بالدان، عنواان لالنتقال الدميقراطي النموذجي وجتسيدا 
إلرادة احلرص على محاية حقوق اإلنسان يف مجيع جماالهتا 

 .وأوضاعها

لقد سامهت فرق وجمموعة األغلبية بكل مسؤولية يف مناقشة       
هذا املشروع، وعربوا عن مواقفهم الراسخة يف مواكبة تطور املسرية 
احلقوقية يف بالدان، كما تفاعلنا إبجياب مع خمتلف التعديالت 
اهلادفة إىل تعزيز مكانة ودور وصالحيات اجمللس وأجهزته الوظيفية 

تلف وكذلك تنويع مكوانته واإلنفتاح على خمواآلليات التابعة له، 
الفعاليات واملؤسسات الوطنية ذات العالقة حبماية حقوق اإلنسان 

ة والنهوض هبا، ومتكني اجمللس من مواصلة أداء رسالته النبيلة بفعالي
وجترد وموضوعية ومبا ينسجم مع املنظومة القانونية السائدة. ونؤكد 

 9111ت وتراكمات منذ سنة على أن ما حققناه من اإلجنازا
إىل اليوم، بتضافر مجيع اجلهود واإلرادات احلسنة واملتجسد يف 

املأسسة والتشريع والتدبري واملالءمة والتفاعل البناء مع متطلبات 
محاية احلقوق واحلرايت وضبط املمارسات على أرض الواقع، أقول 

تابعة إن هذا الرأمسال احلقوقي ال يشكل املنتهى بل هو حافز مل
قول إن أ جتويد املنظومة احلقوقية وجتديد تفعيلها على أرض الواقع

هذا الرأس املال احلقوقي ال يشكل املنتهى بل هو حافز يف متابعة 
جتويد املنظومة احلقوقية وجتديد تفعيلها على أرض الواقع ورصد 
اإلختالالت والسلوكات اليت متس مببادئ حقوق اإلنسان يف مجيع 

ما حيفزان هذا اإلجناز على متابعة التحوالت مظاهرها ك
اإلجتماعية، الثقافية، السياسية، اإلقتصادية وطنيا ودوليا ومدى 
انعكاسها على األوضاع احلقوقية ملختلف الفئات اإلجتماعية يف 
إنسجام اتم وتناغم مع عمل املؤسسات الدولية املعنية حبقوق 

 .اإلنسان ومبادئه املتعارف عليها دوليا

إن ملف حقوق اإلنسان كرصيد وطين، هو عنصر قوة وقيمة       
ومتييز يف حميطنا اإلقليمي والقاري والدويل يلزمنا حتصني هذا 
املكتسب وحسن توظيفه وتسويقه كسالح خلدمة مصاحلنا الوطنية 
ودفاعا عن حقوقنا املشروعة والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل 

 .وبركاته

 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب، الكلمة إبسم الفريق اإلستقاليل للوحدة       
 .والتعادلية للسيد النائب عمرعباسي

 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد الرئيس،

 السيد وزير الدولة،

 السيد الوزير،
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يشرفين أن أتقدم إبسم فريق اإلستقالل للوحدة والتعادلية       
 املناقشة العامة هلذا املشروع، يف احلقيقة لدينا سبع مبداخلة يف

 :مالحظات أساسية مراعيا للوقت

مناسبة مشروع القانون املتعلق ابجمللس الوطين حلقوق  :أوال    
اإلنسان كان فرصة لنقاش دستوري وقانوين وحقوقي قوي وعميق، 
 وهو األمر الذي ال ميكنه يف الفريق اإلستقاليل إال أن نعرب عن

اعتزازان الكبري به، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن اللجنة عقدت واحد 
 اليوم دراسي مهم جدا يف إطار انفتاحها؛

العدد اهلائل من التعديالت اليت قدمت على هذا املشروع  :اثنيا   
وكذا عمقها وجودهتا، وهو األمر الذي أكده السيد وزير الدولة 

ديالت ي من جراء هذه التعقبل قليل، يعين يؤكد أن اهلدف اجلماع
أو من هذه التعديالت كان هو جتويد النص وجعل مواده مالئمة 
لإلتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة ومتكني اجمللس من 
آليات فعلية للحماية والدفاع عن حقوق اإلنسان خصوصا جتاه 
اجلهات أو األطراف اليت حيتمل حبكم وظيفتها أن تقدم على 

 لك احلقوق؛خرق لت

لقد حكمتنا يف الفريق اإلستقاليل عدة حمددات يف التعاطي  :اثلثا
 :مع هذا النص اهلام

رارات املغريب والقوانني التنظيمية املرتبطة به وكذلك ق الدستور-أوال
القضاء الدستوري ذات الصلة. ويتعني هنا التأكيد جمددا وهو 
أتكيد ليس اعتباطي، أننا إزاء مؤسسة دستورية تنتمي إىل 
املؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الباب الثاين عشر، ويهمنا 

 :واعاهليئات إىل ثالث أنأيضا أن نذكر أبن الدستور صنف تلك 

 هيئات محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا؛-

 هيئات احلكامة اجليدة والتقنني والضبط؛-

 .هيئات التنمية البشرية-

الثاين الذي حكم تعاطينا مع هذا النص هو اإلتفاقية  احملحد-اثنيا
 الدولية اليت صادقت عليها اململكة املغربية؛

 الفضلى؛ التجارب-اثلثا

 الصادقة يف متتيع اجمللس وترصيد تراكماته املهمة يف اإلرادة-عاراب
 .جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان

يتعني التأكيد يف مناقشة هاد املشروع على  :املالحظة الرابعة   
 أنه أي تقرير أو توصية أو تدبري خمالف للدستور وللثوابت الدينية

الوطين حلقوق للمملكة، صدر أو ميكن أن يصدر عن اجمللس 
اإلنسان، ال ميكننا القبول به لذلك ال ميكن إال أن نعرب عن 
اعتزازان بتصويت اللجنة على التعديل الذي تقدم به الفريق 
اإلستقاليل الذي يهم التوصيات واملالحظات الصادرة عن هيئات 

 املعاهدات؛

إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة دستورية وليس  :خامسا
فوق الدستور، وال فوق الربملان املمثل الشرعي لإلرادة الشعبية 
النابعة من اإلنتخاابت. وهنا ال ميكن إال التأكيد على أن الربملان  
كان حريصا طيلة الوالية التشريعية السابقة على تفعيل األدوار 

 حلقوق اإلنسان عندما طلب آراءه االستشارية للمجلس الوطين
يف العديد من النصوص البالغة األمهية، لذلك اتبعنا بدهشة كبرية 

 47ما تناقلته بعض الوسائط خبصوص النقاش الذي هم املواد 
واليت سعت مبنتهى السطحية إىل تصوير األمر وكأنه سباق  46و

كل ب حنو املقاعد بيد أن األمر ليس كذلك، جيب أن نقوله اليوم
وضوح وصراحة، لقد ظل اجمللس وطيلة واليته احلالية يعكس رأي 
مكون فكري واحد داخل اجملتمع وهي حقيقة ال ميكن أن ينكرها 
أحد. لقد اعتربان أن تنويع روافد تركيبة اجمللس من شأنه اإلسهام 
النوعي يف قيامه أبدواره الدستورية بشكل متوازن وتعددي، عالوة 

نا على أنه هيئات احلكامة املنصوص عليها على أتكيدان وحرص
يف الباب الثاين عشر جيب أن ختضع لنفس تشريعي واحد أخذا 
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ابالعتبار مراعاة مبدأ االنسجام التشريعي ألنه ال يعقل أن نشرع 
 لكل مؤسسة على حدة؛

عفوا ال ميكن أن نناقش هذا املشروع املهم جدا دون  :سادسا
ز قوقي اليوم يف بالدان، والذي متياإلشارة إىل جزء من السياق احل

إبطالق اخلطة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، وهي فرصة 
ال ميكن أن متر دون أن ننوه مبجهود احلكومة يف هذا اجملال 
وابجملهود اليت قد قام به السيد وزير الدولة. ولكن مع ذلك، إن 

ق و هذا السياق يفرض اإلشارة إىل وضعية املدافعني عن حق
اإلنسان يف بالدان، لقد سبق السيد وزير الدولة، أن أخربانكم 
بنازلة تعرض األخ حممد الزهاري رئيس العصبة املغربية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان لتهديدات ابلتصفية اجلسدية، ولقد حظيت 
ساعتها بتجاوب مثمر من طرفكم، ولكننا اليوم نتساءل مع الرأي 

ذه فتحته الشرطة القضائية يف هالعام عن مآل التحقيق اليت 
 النازلة؛

وأخريا، لقد لعب اجمللس الوطين دورا أساسيا يف جمال  سابعا 
العدالة االنتقالية يف بالدان، وعهد إليه بتنفيذ توصيات هيئة 
اإلنصاف واملصاحلة، وإن أحد أهم التوصيات اليت ما زالت مل 

مة األمنية يف كاتعرف طريقها كاملة إىل النفاذ تلك املتعلقة ابحل
بالدان. وإننا إذ نسجل إبجيابية ما تضمنته اخلطة الوطنية 
للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف هذا اجملال، نعترب أبن أحد أهم 
التحدايت اليت ما زالت مطروحة على اجمللس هي السهر على 

 .املسامهة يف تفعيل التوصيات املرتبطة ابحلكامة األمنية، شكرا

 :السيد الرئيس

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

 

 

 :النائبة السيدة فاطمة الزهراء نزيه

 شكرا السيد الرئيس احملرتم،

 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

إلدالء ليشرفين اليوم أن أتناول الكلمة ابسم الفريق احلركي،       
املتعلق  66.97بوجهة نظران خبصوص مناقشة مشروع قانون رقم 

إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، تفعيال ملضامني 
من الدستور. كما ال يفوتنا مبناسبة  969و 969الفصلني 

مناقشة هذا املشروع، أبن نشيد مبا حتقق ببالدان من جمهودات 
تلف املستوايت ال سيما إذا وإجنازات حقوقية متميزة على خم

أعملنا مقاييس املقارنة مع دول مثيلة وابلتايل فإن أية حماولة 
لتبخيس هذا اجملهود أو التنقيص منه ال يعدو أن يكون مناورة 
 سياسوية من طرف اخلصوم واملناوئني ومدبلجي التقارير اليت تفتقد

ة عللمصداقية. فنحن اليوم أمام سياسات عامة متعددة ومتنو 
يتقاطع فيها البعد التنموي والبعد احلقوقي، حيث أن تنمية اجملال 

توزيع و  البد أن أيخذ بعني االعتبار التوازن والعدالة يف االستثمار
الثروات. كما أن اإلهتمام ابإلنسان ال بد أن أيخذ بعني اإلعتبار 
مقاربة العدالة يف احلق اإلجتماعي، ومن متة فقد أضحت احلقوق 

اسخة جيب على اجلميع متثلها واإلنصهار فيها، وهذا يف ثقافة ر 
نظران ما مييز هذا املشروع القانون الذي يكرس فلسفة حقوقية 
تكرست ببالدان منذ هناية مخسينيات القرن املاضي بعد اعتماد 
قانون احلرايت العامة الذي كانت احلركة الشعبية من أبرز حاملي 

 املؤسساتية اليت توجتمشعله، ومرورا مبختلف اإلصالحات 
الذي كرس مفهوم احلقوق أببعاده الشمولية مبا  8199بدستور 

 .فيها احلقوق اللغوية

وال تفوتنا هذه املناسبة دون التنديد ابنتهاكات حقوق       
اإلنسان يف كل دول العامل، كما نندد مبا يتعرض له املغاربة 
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ة يف احلري احملتجزون يف خميمات تندوف من معاانة وحرمان من
خرق سافر لقواعد القانون الدويل اإلنساين. إننا يف الفريق احلركي، 
نسجل وإبجيابية املكتسبات والرتاكمات اليت حققتها بالدان يف 
جمال حقوق اإلنسان وتعزيز كرامة املواطن، حيث ساهم تعميق 
الوعي احلقوقي ببالدان ومواصلة العمل للنهوض حبقوق اإلنسان 

 وق واحلرايت يف خلق ثروة ودينامية حقوقية منوذجيةوتعزيز احلق
متميزة تعززت مبالءمة التشريعات الوطنية مع املواثيق الدولية ذات 

 .الصلة حبقوق اإلنسان

 السيد الرئيس،

ال بد أن نذكر اليوم وحنن نناقش هذا املشروع ابألدوار اهلامة       
لية التحول  عماليت قام هبا اجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان يف

، حيث ساهم يف 9111السياسي الذي شهدته بالدان سنة 
عملية اإلنتقال الدميقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان ببالدان، وال 
شك أن هذا املشروع يندرج يف حلقات اإلصالح املؤسساتية ببعد 

 .قانوين موطد للحقوق

روع شإننا يف الفريق احلركي، نسجل إبجيابية مناقشة هذا امل      
يف ظل خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
اليت جاءت مبقاربة مشولية ومنسجمة، كما أهنا تشكل خارطة 
الطريق لوضع السياسات والربامج الوطنية املتعلقة بقضااي حقوق 
اإلنسان. من املؤكد أن هذا املشروع الذي يعد منعطفا اترخييا يف 

 اخنرطت فيه بالدان يف جمال حقوق مسلسل اإلصالحات اليت
اإلنسان جاء ليوسع اختصاصات اجمللس ويعزز مكانته متاشيا مع 
مضامني اخلطب والرسائل امللكية السامية ذات الصلة مبجال 
حقوق اإلنسان ومتالئما مع أحكام الدستور ومبادىء ابريس 
املتعلقة ابجملالس الوطنية حلقوق اإلنسان، حيث سيعمل على 

ر قدراته يف محاية حقوق اإلنسان والوقاية من خرقها من تطوي
 :خالل األهداف األساسية التالية

استكمال إرساء آليات التظلم الوطنية يف جمال محاية  -أوال   
حقوق اإلنسان وذلك بتخويل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
العديد من االختصاصات منها: اآللية الوطنية للوقاية من 

اآللية الوطنية للتظلم اخلاصة ابألطفال ضحااي التعذيب، 
انتهاكات حقوق الطفل، واآللية الوطنية اخلاصة حبماية حقوق 
األشخاص يف وضعية إعاقة يف إطار التزام بالدان ابملواثيق 

 واملعاهدات الدولية؛

تعزيز دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف جمال ترسيخ  -اثنيا   
يف خمتلف السياسات العمومية واملنظومة  مقاربة حقوق اإلنسان

 القانونية الوطنية؛

ترسيخ الطابع التعددي واملتعدد التخصصات  -اثلثا وأخريا   
 .لتأليف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 السيد الرئيس،

إن التجربة الكبرية اليت راكمها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان       
والفعالية اليت أابنت عنها خمتلف هياكله من خالل التقارير 
املوضوعاتية والسنوية املتعلقة برصد مجيع القضااي وحاالت انتهاك 
حقوق اإلنسان، متكنه من احتضان هذه اآلليات اليت اعتمدهتا 

بة آليات التعاون والشراكة مع كافة بالدان واليت ستكون مبثا
اهليئات القضائية والسلطات احلكومية ومؤسسات الدولة يف جمال 
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، حيث نعترب هذا اإلحتضان خطوة 
مهمة وأساسية يف مسار ترسيخ حقوق اإلنسان وحداث حقوقيا 

تعلق ابرزا يصب يف اجتاه استكمال اإلطار املؤسسايت والتشريعي امل
ابجلانب احلقوقي. إىل جانب األهداف األساسية هلذا املشروع 
فإن تعزيز مكانته مرتبطة أساسا مبعاجلة اإلكراهات واإلختالالت 
اليت تشوب جمال حقوق اإلنسان حيث مازال هناك بعض 
التجاوزات والصعوابت يف ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان لذا 

قوق قوانني املتعلقة حبالسلطات املسؤولة عن أجرأة وتفعيل ال
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ونؤكد يف هذا السياق، أن رغم الرتاكمات واإلجنازات  .اإلنسان
اإلجيابية اليت حققتها بالدان على املستوى احلقوقي، فإن احلكومة 
مطالبة اليوم بضرورة النهوض ابحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية 

قروية لوالثقافية والبيئية للمواطن املغريب وال سيما يف املناطق ا
 .واجلبلية

ويف األخري جيب أن نشيد ابلنقاش اإلجيايب والراقي الذي       
عرفته جلنة العدل والتشريع بكل مكوانهتا أغلبية ومعارضة هلذا 
املشروع القانون نظرا ملا يعرفه هذا املوضوع من إمجاع كلي حول 
حتصني هذه املؤسسة الدستورية وضمان استقالليتها على الرغم 

رفه هذا النقاش من حتوير من طرف البعض وتناسي النقاش مما ع
احلقيقي وهو استقاللية وحصانة وجناعة هذه املؤسسة احلقوقية 
ببالدان. ولذلك سنصوت يف الفريق احلركي ابإلجياب على هذا 

 .املشروع القانون، وشكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

ة للسيدة اإلشرتاكي الكلمشكرا للسيدة النائبة، إبسم الفريق       
 .النائبة أمينة الطاليب

 :النائبة السيدة أمينة الطاليب

 .السالم عليكم ورمحة هللا

 السيد الرئيس،

 السيد وزير الدولة،

 السيد الوزير احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمون،

يشرفين إبسم الفريق اإلشرتاكي، يف هذه اللحظة اليت تشهد       
ول نوعي يف املسار احلقوقي ببالدان، وحنن نناقش مشروع على حت

القانون املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان رقم 

والذي يتطلب منا يف البداية استحضار السياق الذي  97.66
مت فيه إحداث هذا اجمللس، فاألمر ال يتعلق مبجرد مؤسسة 

كة الالعودة املغرب يف س دستورية بل يتعداه إىل كونه آلية لوضع
إىل سنوات الرصاص والقطع النهائي مع كل اإلنتهاكات اجلسيمة 
حلقوق اإلنسان اليت طبعت مرحلة هامة من اتريخ املغرب. إن 
معاجلة خملفات هذه السنوات كان له األثر الواسع يف تصاحل البالد 
مع اترخيها وتطوير البناء الدميقراطي، وقد كان للعهد اجلديد 
وحلكومة التناوب التوافقي اليت قادها أخوان األستاذ عبد الرمحان 
اليوسفي، شرف مواكبة هذا امللف عن طريق هيئة التحكيم 
املستقلة للتعويض واليت مهدت للمبادرة امللكية السامية والقاضية 
إبحداث هيئة اإلنصاف واملصاحلة ملعاجلة هذا امللف بصفة 

 .جذرية

ذلك، فإن جتربة اجمللس اإلستشاري حلقوق وابملوازاة مع       
اإلنسان اعتربت آنذاك متهيدية ومتواضعة ابلنظر لدوره 
اإلستشاري من جهة وكذلك لعدم استقالليته من جهة أخرى، 
فكان من الالزم أن يدخل املغرب مرحلة نوعية جديدة هبدف 

تجربة ترسيخ وتكريس املكتسبات احلقوقية اليت مت حتقيقها بفضل ال
هليئة اإلنصاف واملصاحلة، واليت أصبحت منوذجا حيتذى  لرائدةا

 .به يف التجارب املقارنة

وتبعا لذلك، فإننا نعترب يف الفريق االشرتاكي أن أتسيس       
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان جاء يف سياق ترصيد هذه 
املكتسبات احلقوقية والعمل على تطويرها وحتصينها، وأصبح من 

دا أن نعترب يف الفريق االشرتاكي، أن الدفاع عن هذه الطبيعي ج
املؤسسة مسألة مبدئية منصهرة يف اختياراتنا ومبادئنا، أدينا 
خبصوصها تضحيات جسام مما يفرض علينا مواصلة النضال يف 
الواجهة احلقوقية والعمل على تطوير هذه املؤسسة يف اجتاه مزيد 

 8199د شكل دستور من ترسيخ احلقوق واحلرايت ببالدان، وق
حمطة مفصلية يف جعل هذه املؤسسة مؤسسة دستورية إىل جانب  
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كل أو من ضمن هيئات احلكامة إىل جانب كل من مؤسسة 
الوسيط، هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وجملس 
اجلالية املغربية ابخلارج حتت عنوان مؤسسات حامية حقوق 

  أن هذا املعطى اجلديد ميثلاإلنسان والنهوض هبا. لذا، نعترب
حافزا آخر للدفع هبذه املؤسسة إىل القيام أبدوارها احلامسة يف 
االرتقاء بثقافة حقوق اإلنسان ومحاية احلقوق والنهوض هبا ضمن 
املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املتعارف عليها دوليا حبكم 

 .توفرها على كل املعايري الدولية الالزمة يف هذا اجملال

وعلى هذا األساس، فإننا يف الفريق االشرتاكي دعمنا كل        
املقتضيات اليت تسري يف اجتاه احملافظة سواء احملافظة على هذه 
املؤسسة وعلى مكانتها ووضعها االعتباري املتميز يف جمال احلماية 
والنهوض حبقوق اإلنسان ببالدان سواء قدمت هذه املقتضيات 

ل ن قبل الفرق واجملموعة النيابية املتمثلة داخمن قبل احلكومة أو م
األغلبية، وعلى رأس هذه املقتضيات إحداث آليات وطنية مهمة 
جدا تنزيال ملبادئ ابريس والربوتوكول االختياري وهي اآلليات 
الثالث: اآللية الوطنية ملناهضة كل أشكال التعذيب وآلية احلماية 

ة آللية اخلاصة حبمايوالتظلم اخلاصة حبماية الطفل وكذلك ا
األشخاص يف وضعية إعاقة. وهذه اآلليات تشكل قيمة مضافة 
للنضال احلقوقي، كذلك تشكل إضافة نوعية جملال اشتغال هذا 
اجمللس على مستوى احلماية والنهوض حبقوق اإلنسان مما سيعزز 

 .أدواره ووظائفه

اكي تقدمنا ويف اخلتام، البد من التذكري أبننا يف الفريق االشرت       
مبجموعة مهمة من التعديالت يف إطار جتويد النص وحتصني هذه 
املؤسسة ضمن فرق األغلبية، وكان هناك نقاش حاد ونقاش جدي 
داخل اللجنة إال أنه هناك من املواد اليت استجابت هلا احلكومة 
مشكورة، وهناك من املواد اليت مل تستجب هلا. ولكن على العموم  

، كان نقاشا يصبو إىل الرفع هبذه املؤسسة ونؤكد كان نقاشا جداي

على أننا نسجل.. السيد الرئيس، أن موقفنا يف الفريق اإلشرتاكي 
 .هو التصويت ابإلجياب على هذا املشروع، وشكرا

 :السيد الرئيس

شكرا للسيدة النائبة، شكرا. الكلمة اآلن ابسم اجملموعة       
 .نشقرونالنائب مجال كرميي ب النيابية للتقدم واالشرتاكية السيد

 :النائب السيد مجال كرميي بنشقرون 

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد وزير الدولة احملرتم،

 السيد الوزير املنتدب احملرتم،

 السيدات والسادة النواب احملرتمني،

يشرفين أن أتناول الكلمة إبسم اجملموعة النيابية للتقدم     
 97.66املناقشة العامة ملشروع القانون رقم واإلشرتاكية، يف إطار 

املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. وهي مسامهة 
منا يف النقاش اخلاص هبذه املؤسسة الدستورية اهلامة اليت كان هلا 
دور كبري يف مواكبة اإلصالحات القانونية واملؤسساتية واحلقوقية، 

دان، م األوراش الكربى لتأهيل بلاليت ابشرها املغرب يف إحدى أه
وهنا البد أن نستحضر بقوة الدور اهلام هلذه املؤسسة سواء  
كاجمللس اإلستشاري حلقوق اإلنسان أو كمجلس وطين أو كهيئة 
لإلنصاف واملصاحلة اليت أسست وأسست يف جتربة فريدة ابملغرب 

يل و للعدالة اإلنتقالية جعلت بلدان يتميز يف حميطه اإلقليمي والد
خاصة يف ظرفية اتسمت ابضطراابت كبرية كان هلا ابلغ األثر على 

 .استقرار العديد من الدول

السيد الرئيس، إننا نقارب هنا مشروع هذا القانون انطالقا       
من الرتاكمات اإلجيابية اليت حققتها هذه املؤسسة ومن اهلوية 

الدميقراطي  رواملرجعية السياسية والفكرية حلزبنا املتشبعة ابلفك
واحلقوقي، الذي انظل لعقود من أجل أن ينخرط املغرب يف 
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منظومة احلقوق املدنية والسياسية والثقافية واإلقتصادية 
واإلجتماعية والبيئية أيضا كحقوق كونية غري قابلة للتجزيء، مما 
يعزز ثقافة حقوق اإلنسان، ويرسخ قيم الوطنية واملواطنة احلقة، 

ويواصل تفعيلها عرب سن السياسات العمومية إجيابية ومنتجة، 
 .عرضانية مندجمة تكريسا ملضامني الدستور وجتديد القوانني

 السيد الرئيس احملرتم،

 السيد وزير الدولة احملرتم،

إن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فاعل أساسي على       
ي تقوم ذاملستوى الوطين ويف احملافل الدولية ابعتبار الدور اهلام ال

به يف محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا، األمر الذي يتطلب 
حتصني وتطوير املكتسبات اليت حققتها وتعزيز أدوارها  
كمؤسسات مستقلة وتعددية ومتكينها من الوسائل القانونية 
واملالية والبشرية للقيام مبهامها على أكمل وجه، ذلك يف انسجام 

 عتبارها اإلطار املرجعي الدويلاتم مع مبادئ ابريس وبلغراد اب
لتنظيم وأتطري عمل هذه املؤسسات. وهنا البد من الوقوف عند 
الدور الكبري الذي يقوم به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف 
عالقته مع جملسي الربملان وأمهية الواثئق واآلراء اإلستشارية اليت 

ياسات سينتجها إلدماج حقوق اإلنسان يف خمتلف التشريعات وال
العمومية. وقد سبق حلزبنا أن نوه يف مناسبات عديدة جبودة هذه 
الواثئق، ودعوان دائما إىل اإلستثمار اجليد هلا وإىل ضرورة متلك 
ثقافة تدبري اإلختالف حىت ال ننجر إىل النقاش يف مواضيع 

 .هامشية

ام إننا يف اجملموعة النيابية للتقدم واإلشرتاكية نشيد ابلعمل اهل      
الذي قامت به جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مبناسبة 
مناقشة هذا املشروع، حيث متيز هذا النقاش ابجلدية واملسؤولية 
وذهب أحياان إىل احلدة والصرامة وانصب على املواد املتعلقة بدور 
هذا اجمللس يف جمال محاية احلقوق واحلرايت الفردية واجلماعية 

الء أمهية خاصة لآللية الوطنية للوقاية من والنهوض هبا، مع إي
التعذيب واآللية الوطنية للتظلم اخلاصة ابألطفال ضحااي 
انتهاكات حقوق الطفل وآلية محاية األشخاص يف وضعية إعاقة، 
سواء من حيث الرتكيبة السيد الوزير، والصالحيات أو وسائل 
العمل، وضمان استقالليتها من أجل إنتاج نص تشريعي يف 

 .مستوى التطلعات

 السيد الرئيس،

إن فصل السلط كما نفهمه يف اجملموعة النيابية للتقدم       
واإلشرتاكية، هو أن متارس كل سلطة مهامها واختصاصها يف 
احرتام اتم لسلطة أخرى، فاهلندسة القانونية واملؤسساتية اليت أقرها 

قائمة على التوازن والتعاون بني السلطتني  8199دستور 
التشريعية والتنفيذية، مع احلرص على أن تقوم مؤسسات وهيئات 
محاية حقوق اإلنسان واحلرايت واحلكامة اجليدة أبدوارها احملددة 
هلا، وهذا يفرض على اجلميع ضرورة التحلي ابليقظة الالزمة 

ة لتحقيق التأطري اإلجيايب للتحوالت الكربى اليت أحدثتها الوثيق
ر لتعامل مع هذه املرحلة بنوع من التبصالدستورية، لذا ينبغي ا

واحلكمة بتقوية حلمة األغلبية من خالل حسن اإلصغاء والتعاون 
بني األغلبية واحلكومة. إن معاجلة هذه اإلشكاليات تتطلب دور 
التبين مقاربة مشولية ومندجمة للمسألة احلقوقية، متكن من حتقيق 

يد الوزير جيدة الس فعليا احلقوق واحلرايت، فالقوانني مهما كانت
فإهنا تقاس مبدى تفعيلها على أرض الواقع، أي أن يلمس 

 .املواطنون واملواطنات هذه احلقوق يف معيشهم اليومي

 السيد الرئيس،

نعم للتدافع السياسي املنتج يف إطار التزامنا السياسي داخل       
األغلبية، سنصوت ابإلجياب على مشروع هذا القانون والسالم 

 .م ورمحة هللا تعاىل وبركاتهعليك
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 :السيد الرئيس

شكرا للسيد النائب. الكلمة للسيد النائب مصطفى       
 .الشناوي، منر تفضل السيد الرئيس

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :)للوحدة والتعادلية )نقطة نظام

 ونظرا للنقاشالسيد الرئيس، نظرا ألمهية هذا املشروع،       
الواسع الذي واكب عملية املناقشة داخل اللجنة من طرف مجيع 
الفئات املهتمة احلقوقية واألكادميية واجملتمع املغريب بصفة عامة، 
ونظرا للنقاش اهلام واحلاد أحياان اللي مت داخل اللجنة، والسيد 
الوزير، هو بدوره عرب عنه أبن هاد النقاش تعرض لبعض حوادث 

وقانون مثل هذا ال جيب أن يتعرض حلادثة سري كيفما   السري،
من النظام  918كانت مميتة أو بسيطة. فلذلك، إعماال للمادة 

الداخلي أرجو السيد الرئيس، إرجاع هذا القانون إىل اللجنة 
 .لتعميق النقاش فيه

 :السيد الرئيس

السيد الرئيس، ال أعتقد أبن اجللسة التشريعية انطلقت.. ال       
أان معك ال غري امسعين السيد الرئيس امسعين، كانت لقاءات 
تنسيقية كالعادة داخل ندوة الرؤساء وكذلك بني رؤساء الفرق، 
واتفقنا على كل النصوص اليت مت عرضها بدءا من مقرتح القانون 
إىل القانون املتعلق إبعادة التنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 

ا أن يس، يتعذر على الرائسة وعلينا مجيعوهلذا يتعذر السيد الرئ
نستجيب لطلبك، خاصة، خاصة أننا انطلقنا يف النقاش ووصلنا 
إىل عملية التصويت، فمن الصعب جدا يف نظري من الصعب 
جدا أن نرتاجع. نستمعو السيد الرئيس السي مضيان إيال 
امسحيت، نستمعو لوجهة نظر أخرى وبعد ذلك لكم الكلمة تفضل 

 .لرئيسالسيد ا

 :)النائب السيد عبد هللا بووانو )نقطة نظام

 شكرا السيد الرئيس،

طبعا احنا كنشتغلو يف إطار النظام الداخلي، هناك مقتضيني:       
الذي دفع به السيد الرئيس وهذا حقه من أجل  918املقتضى 

اإلرجاع إىل اللجنة للمدارسة مرة اثنية، وكذلك نزيدو حىت املادة 
السيد الرئيس، إذا مسحتم هذا املوضوع يعين أخذ وقتا . أان 916

مهما من اللجنة يف النقاش، والذي وقع وقع يعين فيه واحد كيما 
قاهلا السيد الوزير الدولة حادثة سري بسيطة، وابلفعل هي بسيطة 
ألنه مت التصويت على أزيد من النصف وقع واحد اإلشكال صغري 

يل يس دايل الفريق اإلستقالجدا، لذلك أان كنتوجه للسيد الرئ
للوحدة والتعادلية، ألتمس منه أن يسحب أو أن يرتاجع عن هذا 
الطلب اللي هو حقه، طبعا عاطيه النظام الداخلي هذا األمر، 
وطبعا يتبعه التصويت دايل اجمللس لكي يقرر بشأن ذلك، ولكن 
أان كنطلب منو أن هذا املوضوع رمبا اإلرجاع دايلو غادي عاد 

يه هاذ القيمة أكرب اللي احنا بغينا هنربو منها. فلذلك أان  غيعط
 .كنلتمس منو ابش يرتاجع على هاذ النقطة هاذي شكرا

 :السيد الرئيس

 .السيد الرئيس، السي مضيان هناك رجاء رائسي مرتني      

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :للوحدة والتعادلية

السيد الرئيس، على كل هو الرجاء فيه كالم، فيه نظر، حنن       
راه كتعطيين  918ما عندنشاي إذ نتوافق، غري فقط هاذ املادة 

هاذ احلق يعين ألنه حىت التعديالت اليت متت داخل اللجنة، أنه 
احلكومة تعاملت معها بشكل ماشي إجيايب، بشكل يعين مل هتتم 

ي دارت لتصادر قبوهلا الل هبذه التعديالت، فجاءت بتعديالت
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التعديالت السابقة، إذن هاذ القانون هذا الوضعية ابش متت 
 ...املناقشة دايلو ما عرفت

 :السيد الرئيس

 السي مضيان، شوف فيا، شوف فيا السي مضيان، اتفقنا؟      

النائب السيد نور الدين مضيان رئيس الفريق االستقاليل 
 :))نقطة نظام للوحدة والتعادلية

ال زول االتفاق السيد الرئيس، ما اتفقنا عليه اتفقنا، ولكن       
 .املستجدات اليوم لكل مقام مقال، حنن اآلن يف اجللسة العامة

 :السيد الرئيس

للحكومة، آ السيد الرئيس، للحكومة احلق يف تقدمي       
 ..التعديالت اليت تراها مفيدة، اثنيا

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

نعم من حقها... ال ال آ السيد الرئيس، هذيك الدفعات       
من حقي كرئيس فريق  918احنا عارفينها، ولكن احنا دفع املادة 

 .أو جمموعة نيابية

 :السيد الرئيس

 ...احنا سجلنا، سجلنا طلبات      

مضيان رئيس الفريق االستقاليل النائب السيد نور الدين 
 :))نقطة نظام للوحدة والتعادلية

 ...ماشي سجلناها، هاذي راه فيها إجراء السيد الرئيس      

 

 

 

 :السيد الرئيس

وال ولكن كيخص البت اجمللس، اجمللس جيب أن يبت يف       
طلبك، وهلذا منشيو يف االجتاه التوافقي شكرا لك، شكرا. منر اآلن 

 .بووانو انتهى الكالم، ننطلق من شكرا السي مضيانالسي 

املادة  اخلاص أبحكام عامة بعرض الباب األول ننطلق من
للتصويت كما صادقت عليها اللجنة: اإلمجاع ابلنسبة للمادة  8
9. 

 841 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعـــون:

  :اللجنةكما صادقت عليها  1 املادة أعرض للتصويت

 818 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضون:

 88 املمتنعـــون:

 :كما صادقت عليها اللجنة 1 املادة أعرض للتصويت

 818 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضون:

 81 املمتنعـــون:

ورد بشأهنا  3الباب الثاين اخلاص بصالحيات اجمللس، املادة  
 .تعديل من لدن احلكومة، السيد الوزير

 :وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى الرميد،
 شكرا السيد الرئيس،

 .بسم هللا الرمحن الرحيم
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احلكومة تلتمس من اجمللس املوقر أن يتم إعادة النظر يف       
الفقرة األخرية من املادة الرابعة لتصبح كاآليت: "كما يبدي رأيه 

صاته"، يف جمال اختصايف كل قضية يعرضها عليه جاللة امللك 
من الدستور هو الساهر  38التعليل جاللة امللك، مبقتضى الفصل 

على احرتام الدستور وحسن سري املؤسسات الدستورية وعلى 
صيانة اإلختيار الدميقراطي وحقوق وحرايت املواطنات واملواطنني 
واجلماعات. لذلك شيء طبيعي أن يكون للمجلس أو تكون 

لة امللك مبنية على أن كل قضية يرى جاللة عالقة اجمللس جبال
امللك عرضها على اجمللس أن تكون مبقتضى هذه املادة. ابلنسبة 
للحكومة، فمنطقيا منطقيا احلكومة هي اليت ميكن أن تكون 
مسؤولة عن أي خلل يف تدبري احلقوق واحلرايت، هي اليت تكون 

مة إىل و مسؤولة إذا وقع شيء من ذلك، ال يتصور أن تلتجأ احلك
اجمللس الوطين لكي تطلب رأيه يف قضية تتعلق خبرق منسوب 

ن إليها. ابلنسبة جمللسي الربملان، فمجلسي الربملان العالقة بني هذي
على أساس أن الربملان  83اجمللسني واجمللس الوطين تنظمها املادة 

ميكن أن أيخذ رأي اجمللس يف شأن مشاريع ومقرتحات القوانني 
قوق اإلنسان ال سيما يف جمال مالءمتها مع ذات الصلة حب

املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت صادقت عليها 
اململكة أو انضمت إليها، كما أن اجمللس يقدم لكل من جملس 
النواب وجملس املستشارين بناء على طلب أي منهما املساعدة 

حبقوق  ةواملشورة يف جمال تقييم السياسات العمومية املتعلق
اإلنسان، وهو يعين الشيء الثابت أيضا ابلنسبة للحكومة، لذلك 
احلكومة تلتمس إعادة النظر يف هذه املادة حبذف عبارة "أو 

 .احلكومة أو أحد جملسي الربملان". شكرا لكم السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

باسي عال إذا كان، طيب السيد النائب منر إىل التصويت إ      
 .ارض؟ طبعا بطبيعة احلالتفضل، مع

 :عباسيالسيد عمر  النائب

 شكرا السيد الرئيس،

معارض طبعا، فريقي هو املعارضة.. السيد وزير الدولة،        
 حنن ال ننازع إطالقا يف الدفوعات اليت تفضلتم هبا، وعليه ال ننازع

إطالقا يف اختصاصات جاللة امللك، كما يعين سردمتوها. ولكن 
ة من املفيد حلقوق اإلنسان، ومن املفيد للحرايت العامنعترب أبنه 

يف بالدان، ومن املفيد لعالقات مثمرة بني اجمللس الوطين والعديد 
من املؤسسات الدستورية يف بالدان أن يتم التنصيص على أنه أيضا 
احلكومة ممكن هلا تطلب رأي اجمللس الوطين يف بعض القضااي 

روح، ما الضري من أن منتع هذه وأيضا الربملان، والسؤال املط
املؤسسات مبثل هذه األمور؟ لذلك أمجعت اللجنة، أمجعت 

 .اللجنة آنذاك على هذا املقتضى لذلك عدلت املادة

 :السيد الرئيس

 .شكرا، السيد الرئيس لكم الكلمة      

النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي رئيس فريق العدالة 
 :والتنمية

كموافق بطبيعة احلال، كمؤيد للتعديل دايل احلكومة،       
بطبيعة احلال مسعنا الكالم دايل السيد وزير الدولة، حول هذا 
امللتمس دايلو، بطبيعة احلال هذه املادة الرابعة، حنن نوافقه الرأي 

ار أبن هذه املادة الرابعة ينبغي أن تبقى على صياغتها األوىل، ابعتب
صاص جلاللة امللك، فيما يتعلق هباد أن طلب الرأي هو اخت

، واحنا يف إطار أن 83اجلانب هذا. ولكن هو أاثر املادة 
العالقات بني الربملان واحنا غادي نوصلو للمادة دايل أنه 
الربملانيني فيها حاالت دايل التنايف، إذا رجعنا أمام زوج دايل 
 املؤسسات منفصلة الوصال وما غيوقع بيناهتم حىت شي حادثة

سري إن شاء هللا، السيد الوزير. إذن، اآلن هاد العالقة ما بني 
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 83الربملان كمؤسسة وما بني اجمللس الوطين كمؤسسة، املادة 
حتكم هذه العالقة ولكن فيما يتعلق ابملشورة يف تقييم السياسات 
العمومية، احنا تنقولو أن طلب الرأي من طرف الربملان فيما يتعلق 

 م يف أن احلكومة يف ما دفعتم به فيما يتعلقابحلماية احنا معك
ابحلكومة، أن احلكومة ما ميكنش تطلب رأي لإلعتبارات اللي 
سبق، ولكن يف الربملان كاين مستمسك، فلذلك اآلن ما 

ولكن تنطلبو منكم، راه  83غيمكناش نقدمو تعديل على املادة 
و، ما زال، ما زال املسار التشريعي ما زال واخذ الطريق دايل

فتنطلبو منكم، وتنلتمسو منكم كما التمستم منا أنكم تدرسوا هاد 
ة املسألة دايل العالقة بني الربملان فيما يتعلق بطلب الرأي يف محاي

 .حقوق اإلنسان، شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

 811 املوافقــــون:

 81 املعارضـون:

 ال أحد املمتنعـــون:

 :للتصويت، كما عدهلا اجمللس 4املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 81 املعارضـون:

 ال أحد املمتنعـــون:

 :للتصويت، كما صادقت عليها اللجنة 8املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد؛ املعارضـون:

 .81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 1املادة  أعرض

 811 ملوافقــــون:ا

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 9املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 91أعرض املادة 

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88املادة  أعرض
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 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 84املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتوصيت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض 

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 89املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :عليها اللجنةللتصويت كما صادقت  18املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:
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 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

  أحدال املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 18املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :كما صادقت عليها اللجنةللتصويت   11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض 

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

 :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 19املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 دال أح املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 18املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:
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  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 11املادة  أعرض  

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 14املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

  :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 18املادة  أعرض

 811 املوافقــــون:

 ال أحد املعارضـون:

 81 املمتنعـــون:

وأصل اآلن إىل الباب الثالث املتعلق بتأليف اجمللس، ورد        
تعديل من طرف احلكومة، لكم الكلمة السيد  46بشأن املادة 
 .وزير الدولة

 :وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى الرميد،
 شكرا السيد الرئيس،

 ...احلكومة      

 :السيد الرئيس

 .شوية اإلنصاتشوية اإلنصات من فضلكم،       

 :وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان السيد املصطفى الرميد،

ابلصيغة التالية: "يتألف اجمللس  46تقرتح تعديل املادة       
 :عالوة على رئيسه الذي يعني بظهري شريف من

 العام؛ األمني-أ  

اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان احملدثة لدى اجمللس  رؤساء-ب 
 بصفتهم أعضاء أو أعضاء حبكم القانون؛

عضوا خيتارون من بني الشخصيات اليت تتوفر على  27-ج
من هذا القانون  46املؤهالت والشروط املنصوص عليها يف املادة 

 :وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي

منهم من بني  7كما يلي:   أعضاء يعينهم امللك 9-أوال      
 الشخصيات املشهود هلا ابخلربة العالية والعطاء املتميز وطنيا ودوليا

أعضاء يعينون   3يف جمال محاية حقوق اإلنسان والنهوض هبا؛ 
كما يلي: عضوان يقرتحهم الرئيس املنتدب للمجلس األعلى 
للسلطة القضائية بعد استشارة اجمللس األعلى للسلطة القضائية 

اجلمعيات املهنية للقضاة؛ عضوان يقرتحهما اجمللس العلمي و 
 األعلى؛

منهم  3أعضاء يعينهم رئيس احلكومة كما يلي:  8-اثنيا      
من بني اخلرباء املغاربة يف جمال حقوق اإلنسان، وذلك بعد 

منهم ابقرتاح من اهليئات التمثيلية لكل  3استشارة رئيس اجمللس؛ 
 .امنييل، والصحفيني املهنيني واألطباء واحملمن أساتذة التعليم العا

أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا جملسي الربملان بعد  8-اثلثا      
استشارة الفرق واجملموعات الربملانية، يقرتحون من قبل اجلمعيات 
واملنظمات غري احلكومية الفاعلة واملشهود هلا ابلعمل اجلاد يف 
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ة منها يف ميادين احلقوق جمال حقوق اإلنسان، ال سيما العامل
املدنية، والسياسية، واالقتصاديةـ واإلجتماعية، والثقافية، والبيئية 
وحقوق املرأة والطفل والشباب واألشخاص يف وضعية إعاقة 

 وحقوق املستهلك؛

 ميثالن املؤسستني التاليتني: مؤسسة الوسيط، عضوان-رابعا      
 .جملس اجلالية املغربية ابخلارج

التعليل ابختصار شديد، ألنه السيد الرئيس، هذا فيه كالم        
كثري، ال أريد أن أدخل يف التفاصيل فقط إن تعديل احلكومة 
يتفادى بعض اإلخالالت اليت وردت يف التعديل الذي أوقعته 
اللجنة، جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان على النص، ألنه 

عين لة امللك، يعني يهناك هيكلة عضوية تقوم على أساس أن جال
عضو، احلكومة أو رئيس احلكومة يعني  86أعضاء من بني  1
أعضاء. النص كما صادقت عليه  2أعضاء، الربملان يعني  2

اللجنة سيؤدي إىل إخالل هبذا التوازن حبيث جاللة امللك، عندو 
، 91، الربملان عندو 2أعضاء يف حني رئيس احلكومة عندو  1

قول عضوية يعين ال تتواءم مع التصور، يعين، املعإذن هاد اهليكلة ال
 .واملقبول الذي نتصوره

كذلك أعدان النظر يف أن اهليئة املكلفة ابملناصفة ومكافحة        
كل أشكال التمييز، ال ينبغي أن تكون هلا أي متثيلية يف هاد 
القانون، ابلرغم من أننا يف احلكومة كنا قد اقرتحنا ذلك، ولكن 

أن ذلك كان خطأ، ملاذا؟ ألن القانونني كاان يف مرحلة تبني لنا 
اإلعداد يسريان متوازاين، إذن عندان اجمللس الوطين حلقوق 
اإلنسان، وعندان القانون دايل اهليئة املكلفة ابملناصفة ومكافحة  
كل أشكال التمييز، الوقت اللي كان هذا القانون يف الربملان وقع 

يئة املكلفة لتنايف بني العضوية يف اهلفيه تغيري وأدى إىل القول اب
ابملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واهليئات املنصوص عليها 

، إذن عندان نص، هداك النص كيقول 969إىل  961من 
 .ابلتنايف إذن اعتربان ذلك ونطلب حذف عضوية هذه اهليئة

ني، انيوابلطبع ال ميكن أن أدخل يف تفاصيل كثرية تتعلق ابلربمل      
 ألنه لدينا خرباء وهاد اخلرباء يتتبعون يعين التوصيات الصادرة عن

اهليئات املعنية، عندي هنا وثيقة ملوقف هيئات اإلعتماد من 
عضوية الربملانيني اللي هي مواقف حديثة وحديثة جدا، ولست 
مضطرا إىل أن أدخل يف نقاش يعين ليس مفيدا، لكنين أؤمن 

ت النائبات والسادة والسيدا السيد الرئيس، أبن
سيتجاوبون مع هاد التعديل، ألنه على كل حال الربملان  النواب،

بذلكم  3هبذا اجمللس و 3دايل األعضاء،  2سيكون له حق تعيني 
اجمللس، بناء على اقرتاح صادر من مجعيات اجملتمع املدين وهذا 
يعين صراحة فيه اتساع أكثر وال يضعنا يف إشكاليات ميكن أن 

ء لى التصنيف، يعين، املؤسسة الوطنية كما يؤكد ذلك اخلرباتؤثر ع
 .وشكرا ،الذين استشرانهم

 :السيد الرئيس

تفضل، تفضل السيد النائب السي  نعرض التعديل، أو..      
 .عباسي، كمؤيد بطبيعة احلال

 :عباسيالنائب السيد عمر 

لرئيس، اأان فقط عندي واحد االستدراك إيال امسحيت السيد       
احنا صوتنا ضد تعديل احلكومة وامتنعنا عن  3أنه يف املادة 

 ...املادة

 :السيد الرئيس

 .اإلمتناع، أان سجلت إمتناع      

 :النائب السيد عمر عباسي

يف احلقيقة هي حجية أنه  46شكرا، خبصوص املادة  ...      
ن، أقرهتا اللجنة ابإلمجاع، يعين تطرح أسئلة ابلنسبة لعضوية الربملا

يف احلقيقة هاد النقاش ال يروم يف احلقيقة اجمللس الوطين حلقوق 
اإلنسان، ولكن إاثرته السيد وزير الدولة، نعتقد أهنا مفيدة 
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اسا  الفاعليني اللي معنيني أسللحكومة وللربملان وللحوار بني
د أوال فيما يتعلق ابجلانب الدويل، ابملعايري الدولية، أعتق .ابلتشريع

أبنه املداخالت، يعين أسهبت أنه عضوية الربملانيني لن تؤثر على 
تصنيف املؤسسة، ولكن على املستوى الوطين، تنتصب أسئلة 

من الدستور،  98جدية يف احلقيقة أبي روح نشرع؟ ألنه يف الباب 
هناك مؤسسات تنص على عضوية الربملانيني، وهناك مؤسسات 
ال تنص على عضوية الربملانيني، علما أنه ابلعودة إىل قرارات 

، نعترب 8199اجمللس الدستوري ذات الصلة والصادرة منذ سنة 
املؤسسات اللي استثناها هي : هيئات الضبط  4أبنه واحد 

ة، لذلك  هليئة املركزية والوقاية من الرشو والتقنني، جملس املنافسة، ا
 كنعتربو أبن عضوية الربملانيني ستساعد يف إغناء تركيبة اجمللس

الوطين حلقوق اإلنسان، وعالوة على ذلك ال نعتقد أبنه من املفيد 
تعقيد سلطة رئيس احلكومة، ابلتشاور مع رئيس اجمللس الوطين يف 

 ...نعترب أبنه التعيني. لكل هذه األسباب وغريها كثري

 :السيد الرئيس

شكرا، أحد مؤيدي إيال؟ نعملو دورة جمانية، تفضل السيد       
 .النائب السي عدي تفضل...السيد عدي عمل امليكرو

 :النائب السيد عدي بوعرفة

 السيد الرئيس،

طيب أان ابلعكس، وحنن يف فريق معارض، نسجل ابرتياح       
 ه احلكومة، ونقول كذلك ألنهونثمن هذا التعديل الذي اقرتحت

ابلفعل ال مكان للربملانيني يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان. 
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، له من القدرة ومن الكفاءة، 
واملغرب فيه واحد اجلمعيات دايل حقوق اإلنسان اليت انضلت 
يف سنوات الرصاص، وكلنا نعلم أن املغرب مر بظروف صعبة 

يعا، وأدينا الثمن غاليا، وهناك أسر وهناك قبائل وهناك نعرفها مج
مناطق تعاين إىل حدود اليوم، وجاءت يف تقرير دايل هيأة 

اإلنصاف واملصاحلة. املغرب له من الكفاءات العالية واجلمعيات 
احلقوقية ما يكفي، ألن تبني ابمللموس وأان أقوهلا بصراحة، برملاننا 

.، ول... برملاننا ضعيف وال يرقى..ضعيف وأحتمل مسؤولية ما أق
 ...أان من حقي نعرب على وجهة نظر...أان كنعرب على وجهة نظر

 :السيد الرئيس

السيد النائب، سحب السيد النائب... السيد النائب أطلب       
 .منك سحب هذه الكلمة من فضلك

 :النائب السيد عدي بوعرفة 

هذه الكلمة... إستجابة لك السيد الرئيس..، كنسحب       
على أي كنقول أبنه استجابة كنسحب هذه الكلمة اللي رمبا أان 

 ...الربملان جزء من هذا

 :السيد الرئيس

السادة النواب، السيد النائب سحب الكلمة، فواصل برتكيز       
 .السيد النائب

 :النائب السيد عدي بوعرفة

ق حلقو أان فقط أريد أن أشري أبنه اجمللس الوطين  ...      
اإلنسان... أان راه غادي نسكت وال غنقول شي حوايج 
آخرين..على أي أان كنسجل ابرتياح وأمثن العمل اجلبار اللي  
كيقوم به اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واللي فيه كفاءات 
عالية...دايل اجمللس الوطين حلقوق هي تقارير معتمدة على مجيع 

  .اهة والكفاءة واملهنيةاملستوايت ويشهد هلا اجلميع ابلنز 

 :السيد الرئيس

شكرا السيد النائب، أعرض هذا التعديل للتصويت....       
 .تفضل تفضل السيد الرئيس، نتقدموا شوية إذا مسحتم
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 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

 السيد الرئيس،

حب النواب وكنسإبسم الفريق، كنعتذر للسيدات والسادة       
 .هاد الكلمة اللي قال األخ

 :السيد الرئيس

 :شكرا، أعرض هذا التعديل للتصويت

 811 املوافقــون:

 81 املعارضون:

 .ال أحد املمتنعــون:

 :للتصويت كما عدهلا اجمللس 11املادة  أعرض

 811 املوافقــون:

 أحدال  املعارضون:

 81 املمتنعــون:

ورد بشأهنا كذلك تعديل  46للمادة معذرة شكرا، ابلنسبة       
 .من لدن احلكومة، لكم الكلمة السيد وزير الدولة

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 شكرا السيد الرئيس،

، لدينا بعض التدقيقات يف الفقرة 46إذن ابلنسبة للمادة       
أعضاء   اختياراألوىل، وذلك حسب الصيغة التالية :"يراعى يف 

كل فئة من الفئات، حسب احلالة، التوفيق بني مبادئ التعددية 
ية الفكرية واإلجتماعية واملناصفة والتنوع الثقايف واللغوي والتمثيل

 اجلهوية ومتثيلية مجعيات املغاربة املقيمني ابخلارج وفئات الشباب
 .واألشخاص يف وضعية اإلعاقة واألطفال" الباقي بدون تعديل

 :يد الرئيسالس

 .شكرا، أعتقد ال يتطلب رأي معارض أو مؤيد ؟ هناك توافق

 :أعرض هذا التعديل للتصويت

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

 :للتصويت كما عدهلا اجمللس 11املادة  أعرض

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

كذلك بشأهنا تعديل من طرف احلكومة، لكم ورد   11املادة 
 .الكلمة السيد وزير الدولة

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 السيد الرئيس،

احلكومة تقرتح تعديل هذه املادة ابلصيغة التالية : "تتناىف       
العضوية ابجمللس مع العضوية يف احلكومة ويف جملس النواب ويف 

لس املستشارين ويف إحدى هيئات املؤسسات الدستورية جم
من الدستور".  961إىل  967املنصوص عليها يف الفصول 

 وابلطبع يف سياق التغيري، يعين كما قلت هناك استدالالت كثرية،
حسيب هنا أن أشري إىل ما الحظته اللجنة الفرعية اليت تعىن 

ة استقالليابإلعتماد من أن مبادئ ابريس إن كانت تتطلب 
املؤسسات الوطنية عن احلكومة، من حيث بنيتها وتشكيلها 
 وصنع قراراهتا، وطريقة عملها. فأنه جيب أن يتم تشكيلها ومتكينها

من أجل النظر يف أولوايهتا وأنشطتها اإلسرتاتيجية وحتديدها 
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استنادا فقط إىل األولوايت اليت حتددها بنفسها يف جمال حقوق 
من دون تدخل سياسي. وهلذه األسباب، ال  اإلنسان يف البالد

ينبغي أن يكون ممثل احلكومة وأعضاء الربملان، أعضاء يف أجهزة 
صنع القرارات ابملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، أو يشارك فيها، 
ذلك ألن عضويتهم يف صناع القرار يف املؤسسات الوطنية 

يقية واملتصورة قواملشاركة فيها، ميكن أن تؤثر على االستقاللية احل
للمؤسسات الوطنية. ويف حالة ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلني 
عن احلكومة أو أعضاء يف الربملان أو ممثلني عن وكاالت حكومية، 
فإن قانون املؤسسة الوطنية ينبغي أن يشري بشكل واضح إال أن 
هؤالء األشخاص ال يشاركون إال بصفة استشارية. وهذا قرار 

خصيا بعد أن أصبحت وزيرا للدولة املكلف حديث، وأان ش
حبقوق اإلنسان، وأصبحت أتعامل مع اآلليات األممية، الحظت  
كيف أن هناك واحد السرعة وتطور يعين سريع يف االجتاهات 
واملواقف والقرارات، الشيء الذي يتطلب واحد املواكبة شديدة 

طيع تإلمكان ضبط طريقة اشتغال هذه اآلليات، يف احلقيقة ال يس
الدارسون ضبط هذه اآلليات، لكن اخلرباء املوجودون يف عني 
املكان الذين حيضرون هذه اإلجتماعات ويتابعون التفاصيل. 
وهذه على كل حال إفادة منهم أضعها بني يدي اجمللس للقول 

ق حبالة التنايف بني العضوية يف اجمللسني، مع اجمللس الوطين حلقو 
 .اإلنسان وشكرا

 :سالسيد الرئي

شكرا السيد وزير الدولة، هناك من سيؤيد بطبيعة احلال؟       
 .تفضل السيد النائب السي العباسي

 :النائب السيد عمر عباسي

 .بسم هللا الرمحن الرحيم

يف احلقيقة، السيد الرئيس، السيد الوزير الدولة، الزمالء       
الزميالت، فهاد اجلو والنقاش الدستوري القانوين الراقي، نعترب أبنه  

كاين مواضيع جيب أن ال تكون حمط مزايدات، وأننا نشرع ملا 
نعتقد ونؤمن قناعة أبنه منسجم مع قرائتنا للدستور ومع فهمنا 

من هذا املقتضى داخل جلنة العدل للمواثيق الدولية. ومن ض
والتشريع، وإبمجاع مجيع فرقها، إبمجاع أعضائها، كان توجه حنو 
التنصيص على عضوية الربملانيني داخل اجمللس الوطين حلقوق 
اإلنسان، يف فهمنا هلاديك املواثيق ومبادئ بلغراد، واللي كنحيل 

باب وال على املناقشة اللي كانت فيها واحد دايل النماذج مهمة
من الدستور. لذلك نعترب أبنه تعديل احلكومة من شأنه،  98

املساس برتكيبة أكثر انفتاحا للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، 
على الطيف الفكري وكي ال تكون فقط حكرا على توجه فكري 

 .واحد داخل اجملتمع. شكرا السيد الرئيس

 :السيد الرئيس

 ؟شكرا لكم، مؤيد السيد الرئيس      

 :النائب السيد عبد هللا بووانو

 شكرا السيد الرئيس،

أوال كنشكرو السيد الرئيس، السي اشرورو على التوضيح       
واللي مها كانوا   اللي قدم، خاصة أنه كان عندان زوج د األعضاء

كيشرفو هاد اجمللس األستاذة نزهة العلوي من الفريق االشرتاكي 
رين اليل وقبلها كانوا نواب آخواألستاذة مقنع من الفريق االستق

اللي كانوا مها اللي كينتجو هاد الشي اللي احنا كنفتخرو به اليوم، 
ولذلك حق لنا أن نفتخر أبنه ابلفعل كاين نواب وانئبات كيقوموا 

 .ابلدور دايهلم

طيب هاد التدارك اليوم دايل العضوية أان بغيت غري السيد       
اللي جابو ولكن كنطلب منو  الوزير، احنا كنأيدو هاد الشي

يدرسوه فهاد املسار التشريعي خاصة مبجلس املستشارين ألنه 
صحيح منني جات فواحد املادة يعين سابقة فيما يتعلق ابلعضوية، 
أضفتم مؤسسة الوسيط وجملس اجلالية للعضوية وهيئات احلكامة  
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، إذا حيدان منهم هاد اجلوج ما  961حىت  969كلها هي من 
أان أرجو أنكم متشيو دققو هاد األمر هذا  967قط كتبقاش ف

ابش جتي املواد يعين منسجمة، ألنه اهليئات األخرى اللي تضمنها 
، إذا 961حىت ل  969اهليئة دايل مكافحة الرشوة كانت من 

حيدان منهم هاد جوج فعلى األقل كيخص اهليئات األخرى إما 
عها أو نسجام مندخلوها ما تبقاش يف حالة التنايف ابش يوقع ا

أننا نضيفوها وكنتمىن أنه هاد املوضوع دايل العضوية يزيد يتناقش 
دايل حالة التنايف وإن كان أنه القانون التنظيمي يعلو على القانون 
العادي، القانون التنظيمي جمللس النواب والقانون التنظيمي جمللس 

 ىتاملستشارين فيه حالة التنايف فإذن ما كانش عالش جنيبوه ح
 .فهاد القانون العادي، شكرا

 :السيد الرئيس

أعتقد على ضوء هاد الرأيني وانطالقا من روح ونص التعديل       
املقدم من طرف السيد وزير الدولة ابسم احلكومة، منر إىل 

 :التصويت

 :ألعرض هذا التعديل على التصويت

 811 املوافقــون:

 81 املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

 :للتصويت كما عدهلا اجمللس 11املادة  أعرض

 811 افقــون:املو 

 ال أحد املعارضون:

 81 املمتنعــون:

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 19املادة  أعرض

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 41املادة  أعرض

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 .ال أحد املمتنعــون:

للتصويت كما صادقت عليها  48املادة  أعرض
  اإلمجاع؛ :اللجنة

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

ورد بشأهنا تعديل من طرف احلكومة لكم الكلمة السيد  38املادة 
 .وزير الدولة، التعديل اخلامس

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 شكرا السيد الرئيس،

فهو  38إذن ابلنسبة للتعديل اخلامس الوارد على املادة       
جمرد تدقيق وحتسني، الصيغة املقرتحة هي كالتايل: "يسهر اجمللس 
على وضع ميثاق لألخالقيات يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، 

ن بصفة خاصة املبادئ والقيم والقواعد اليت جيب على كل ويتضم
عضو من أعضائه وأعضاء اللجان اجلهوية واآلليات الوطنية احملدثة 
لديه التقيد هبا أثناء ممارستهم ملهامهم مع مراعاة أحكام هذا 
القانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس، حتحَدَّدح مسطرة وضع 

 ."عليه يف النظام الداخلي للمجلسامليثاق املذكور واملصادقة 
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 :السيد الرئيس

 .وأعتقد هذا ما غاديش يتطلب ال مؤيد وال معارض، اإلمجاع

 اإلمجاع؛: أعرض هذا التعديل للتصويت

 844 املوافقــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

 .: اإلمجاعللتصويت كما عدهلا اجمللس 41املادة  أعرض

 844 املوافقــون:

 ال أحد ون:املعارض

 ال أحد املمتنعــون:

 .اإلمجاع :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  41املادة  أعرض

من مشروع القانون املتعلق إبعادة تنظيم اجمللس  الباب الرابع
 :الوطين خاص ابللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  44املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  48املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  41املادة  أعرض

 :اجمللسمرتبط أبجهزة  الباب اخلامس

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  41املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  41املادة  أعرض

 .السيد وزير الدولةورد بشأهنا تعديل، لكم الكلمة  31املادة  

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 شكرا السيد الرئيس،

كما تفضلتم هذه املواد تتعلق أبجهزة اجمللس، لذلك فإن       
، وإحداث مادة 31احلكومة تقرتح عليكم إعادة صياغة املادة 

هذه ، ألن 76مكرر وحذف املادة  79جديدة نقرتح أن تكون 
املواد مرتبطة لذلك وجب اإلشارة إىل هذه املعطيات. الصيغة 

هي كالتايل : "يتألف مكتب اجمللس عالوة  31املقرتحة للمادة 
على رئيس اجمللس بصفته رئيسا من : األمني العام ومنسقي 
اآلليات الوطنية ورؤساء اللجان الدائمة، وعند االقتضاء رؤساء 

 ن املعنية. ميكن للرئيس أن يدعواللجان اجلهوية حلقوق اإلنسا
الجتماعات مكتب اجمللس، بصفة استشارية، كل شخص يرى 
فائدة يف حضوره، يضطلع املكتب املذكور الذي جيتمع بكيفية 
منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه ملساعدة 
 الرئيس يف إعداد وتنفيذ القرارات اليت تتخذها اجلمعية العامة، ويف

اد جدول أعماهلا وكذا تنسيق عمل أجهزة اجمللس وآلياته إعد
الوطنية وجلانه اجلهوية كما ميارس املهام اليت تفوضها إليه هذه 
اجلمعية يف نطاق اختصاصاهتا. يقوم األمني العام للمجلس مبهمة 
الكتابة الدائمة للمكتب ويسهر على مسك حماضره والواثئق 

 ."املتعلقة به

 :السيد الرئيس

مسائل... تفضل السي العباسي، تفضل ما كنتش كنعتربك       
 .أنك جهازي

 :النائب السيد عمر عباسي

ابش ما يبانش أبنه احنا الكيل مبكيالني يعين االنسجام       
التشريعي يف العضوية يف الربملان ومنني كنوصلو لألمني العام 

س األعلى لداجمللس األمني العام داجمللس يف املؤسسات مثال يف اجمل
للرتبية والتكوين كنلقاوا عندو اختصاصات قوية وكنجيو للمجلس 
الوطين حلقوق اإلنسان وكنشوفو أبنه الصيغة احلالية دايل املشروع  
كتنقص من االختصاصات دايلو وابلتايل كنخلقو واحد الرتاتبية 
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دايل هاد.. علما أنه اللي كيتابع عمليا الدور خصوصا على 
لي  اللي كيجي للربملان واللي حضر معنا اللجنة والمستوى الربملان 

كيقوم بواحد األدوار مهمة جدا يف إطار ضمان واحد التوازن 
داخل اجمللس هو األمني العام، لذلك احنا دافعنا وصوتت اللجنة 
جبميع مكوانهتا على تقوية اختصاصات األمني العام للمجلس، 

 .كومة، شكرالذلك احنا ضد هاد التعديل اللي جاءت به احل

 :السيد الرئيس

 .هل هناك من مؤيد؟ تفضل السيد الرئيس      

 :النائب السيد شقران أمام رئيس الفريق االشرتاكي 

 شكرا السيد الرئيس،

مكرر راه   79غري بطبيعة احلال هي مّلي كنرجعو للمادة       
كنلقاو على أنه هي يف العمق تالمس التعديل اللي كان يف 

وابلتايل ما ميكن لنا إال نكونوا مع هاد التعديل الذي ال اللجنة، 
 .ميس ابلصالحيات واملهام دايل األمني العام، شكرا

 :السيد الرئيس

 :أعرض التعديل للتصويت

 811 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 81 املمتنعــون:

 :للتصويت كما عدهلا اجمللس 49املادة  أعرض

 811 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 81 املمتنعــون:

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :للتصويت كما صادقت عليها اللجنة 88املادة  أعرض

ورد تعديل من لدن احلكومة يرمي إىل إضافة مادة جديدة حتمل 
 .مكرر لكم الكلمة السيد وزير الدولة 79رقم 

 :املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسانالسيد 

 شكرا السيد الرئيس،

املادة املقرتحة جتيب على أسئلة السيد النائب األستاذ       
عباسي وهو ما تفضل به السيد رئيس الفريق االشرتاكي للتوضيح 
مشكورا. إذن هي مادة إضافية صيغتها : "يعني األمني العام 

سنوات  7ابقرتاح من رئيسه، وذلك ملدة  للمجلس بظهري شريف
قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتوىل مساعدة الرئيس يف مهامه، 
وهبذه الصفة يسهر على تسيري إدارة اجمللس ويعمل على تنفيذ 
قرارات اجمللس بعد املصادقة عليها، ويقوم عالوة على ذلك إبعداد 

طه وبراجمه خطالواثئق واملستندات املتعلقة ابجتماعات اجمللس و 
 ."والعمل على مسكها وحفظها

 :السيد الرئيس

أعتقد أهنا التوضيح بدون شك ليس مقنع ابلنسبة للسيد       
 .النائب

، أصبح مقنعا، اإلمجاع :للتصويتلكن أعرض هذا التعديل 
 .شكرا

 :اجمللسخاص بكيفية سري  السادس الباب

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  84املادة  أعرض
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 .اإلمجاع :اللجنةكما صادقت عليها  88املادة  أعرض

مرتبط ابلتنظيم اإلداري واملايل للمجلس : املادة  السابع الباب 
 .وزير الدولةاآلن موضع تعديل من لدن احلكومة السيد  76

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 السيد الرئيس،

يكاد أن يكون هو فيما ورد يف املادة  76مضمون املادة       
هناك تقاطعات كبرية ومل نعد يف حاجة إىل هذه املادة بعد  79

، لذلك فإن احلكومة تقرتح 79مصادقة اجمللس املوقر على املادة 
 .حذف هذه املادة، شكرا

 :السيد الرئيس 

 ؛إمجاع : ..ليس هناك

 844 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعــون:

إمجاع نديرو اإلمجاع الدميقراطية أحياان أرقام، نعملوا اإلمجاع؟، 
 .طيب السيد الرئيس

 اإلمجاع؛ :ابحلذفللتصويت كما عدهلا اجمللس  81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  81املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  89املادة  أعرض

 .اإلمجاع :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  11املادة  أعرض

الكلمة السيد وزير تعديل من طرف احلكومة لكم  69املادة  
 .الدولة

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

إذن السيد الرئيس شكرا، هذا التعديل يرد على تعديل       
 اللجنة واليت ذهبت يف االجتاه الصحيح، أقول يف االجتاه الصحيح،
حبيث نص التعديل وال يستفيد يعين هاد األعضاء اللي مها على  

ل حال عندهم هاد الصفة من أي تعويض ممثلو املؤسسات ك
، حنن نتفق أبنه ال 46من املادة  3واهليئات احملددة يف الفقرة 

ينبغي أن تتم االستفادة من أي تعويض. ولكن واحد النوع من 
التعويضات ينبغي أن يستفيد منها هاد الفئة، وهي تعويضات عن 

ملهمة يعين لفائدة اجمللس، التنقل واإلقامة إذا كان هناك واحد ا
ألنه هاد األعضاء ميكن أن تقودهم يعين مهامهم إىل أسفار، فال 
ميكن أسفار لفائدة يعين اجمللس فال ميكن أن يتحملوها بصفة 
شخصية. لذلك السيد الرئيس، نقرتح التعديل كما يلي : "تعترب 
عضوية اجمللس وجلانه اجلهوية تطوعية بيد أنه تصرف لألعضاء 

ويضات عن حضور اجتماعات اجمللس وعلى املهام اليت تناط تع
هبم وعن تنقالهتم، حتدد مبوجب مرسوم مقادير التعويض وكيفية 
 احتسابه لفائدة أعضاء اجمللس وأجهزته وجلانه اجلهوية وال يستفيد

من  3من أي تعويض ممثلو املؤسسات واهليئات احملددة يف الفقرة 
 ."لتنقل واإلقامة لفائدة اجمللسما عدا تعويضات ا 46املادة 

 :السيد الرئيس

 .تفضل السيد الرئيس      

 :النائب السيد حممد اشرورو رئيس فريق األصالة واملعاصرة

أان عندي واحد االقرتاح فيما خيص هاد اجلملة اللي تزادت       
يف اآلخر "ما عدا تعويضات التنقل واإلقامة لفائدة اجمللس" أان  

 .اهلا "مبناسبة املهام املنجزة لفائدة اجمللس"، شكر كنحبذ نضيفو 

 :السيد الرئيس

 .السيد وزير الدولة      



 

  

 

 

 

 

دورة – النواب جملس مداوالت  7102أكتوبر     

 -  

 

63 

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

السيد الرئيس، حينما ينص التعديل "ما عدا تعويضات       
 التنقل واإلقامة لفائدة اجمللس" فاألمور واضحة أي أن التنقل

 .واإلقامة هو لفائدة اجمللس دااب هو هداك، شكرا

 :السيد الرئيس

 اإلمجاع؛ :للتصويتأعرض التعديل 

 844 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعـــون:

 .اإلمجاع :اجمللسللتصويت كما عدهلا  18املادة  أعرض

 :وانتقاليةواألخري أحكام خمتلفة  الثامن الباب

 اإلمجاع؛ :اللجنةكما صادقت عليها  11املادة  أعرض

 .اإلمجاع :اللجنةكما صادقت عليها  11املادة  أعرض

موضع تعديل من طرف احلكومة، الكلمة لكم السيد  63املادة 
 .وزير الدولة

 

 :السيد املصطفى الرميد، وزير الدولة املكلف حبقوق اإلنسان

 63السيد الرئيس، نقرتح تعديال يروم إعادة صياغة املادة       
"إذن جيب أن تقدم السلطات  قبولكم:بشكل أدق أرجو أن ينال 

العمومية املعنية مجيع التسهيالت الالزمة اليت من شأهنا أن متكن 
اجمللس واآلليات الوطنية واللجان اجلهوية من القيام مبهامه يف 

ة متناع عن تقدمي التسهيالت الالزمأحسن الظروف، ويف حالة اال
من هذا القانون. يتضمن  7تطبق أحكام الفقرة األخرية من املادة 

التقرير السنوي حلالة حقوق اإلنسان الصعوابت والعراقيل اليت 

تكون قد حالت دون اضطالع اجمللس وآلياته الوطنية وجلانه 
 .شكرا "اجلهوية مبهامهم مع تقدمي التوصيات الكفيلة ملعاجلتها

 :السيد الرئيس

 اإلمجاع؛ :للتصويتأعرض هذا التعديل 

 اإلمجاع؛ :اجمللسللتصويت كما عدهلا  14املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  18املادة  أعرض

 اإلمجاع؛ :اللجنةللتصويت كما صادقت عليها  11املادة  أعرض

 .ابإلمجاعأعرض مشروع القانون برمته للتصويت: 

 844 املوافقـــون:

 ال أحد املعارضون:

 ال أحد املمتنعـــون:

 11.88صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم       
شكرا  ،يتعلق إبعادة تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

 .سةرفعت اجلل ،الدولة وللسيدات والسادة النوابللسيد وزير 

  
 


