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 محضر الجلسة الرابعة والثمانين

 
  (. 2121ربيع الثاين 2) 1122فرباير  21الثالثاء : التاريخ
 .السيد حممد يتيم النائب األول لرئيس جملس النواب  : الرئاسة

ابتداء من الساعة اخلامسة ساعة ومخسة وثالثون دقيقة : التوقيت
  .اخلامسة عشرةوالدقيقة مساء 
 والتصويت على مشاريع القواننيالدراسة  :األعمال جدول
 :التالية

يتعلق بالسوق اآلجلة  11.21مشروع قانون رقم  
 .لألدوات املالية

يغري ويتمم مبوجبه الفصل  211.21مشروع قانون رقم  
 .من قانون املسطرة املدنية 525

يوافق مبوجبه على  211.21مشروع قانون رقم  
التعذيب وغريه من الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 

ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
من طرف اجلمعية  1111ديسمرب 21املعتمد بنيويورك يف 
 .العامة لألمم املتحدة

يتعلق باهليئة الوطنية  11.21روع قانون رقم مش 
 .يف قراءة ثانية له للطبيبات واألطباء

من  21 الفصل بتغيري 21.21مشروع قانون رقم  
 1) 2212من ربيع اآلخر  21الظهري الشريف الصادر يف 

بسن نظام السترياد املواد السامة و تسويقها ( 2211ديسمرب 
 .و حيازهتا واستعماهلا

يوافق مبوجبه على اتفاق  12.21مشروع قانون رقم  
لوكارنو واملنشئ للتصنيف الدويل للرسوم والنماذج الصناعية، 

 11اريخ واملعدل بت 2291أكتوبر  1و يف املوقع بلوكارن
 .، وامللحق به2292سبتمرب 

يوافق مبوجبه على اتفاق  21.21مشروع قانون رقم  
فيينا املنشئ للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية للعالمات، 

واملعدل بتاريخ فاتح أكتوبر  2292يونيو  21املوقع بفيينا يف 
2215.   
مبوجبه على بروتوكول  يوافق 12.21شروع قانون رقم م 

جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات 
التجارية فيما بني البلدان النامية  املوقع بفوز دو إغواسو 

 .1121ديسمرب 25يف ( الربازيل )
يوافق مبوجبه على بروتوكول  22.21مشروع قانون رقم  

العادل ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم 
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع 

 .1121أكتوبر  12البيولوجي، املوقع بناغويا باليابان يف 
يوافق مبوجبه على االتفاقية  29.21مشروع قانون رقم  

بشأن اإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتني،  219رقم 
خالل الدورة  1119 يونيو 25املعتمدة جبنيف يف  1119

 .للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ( 25)اخلامسة والتسعني 
يوافق مبوجبه على االتفاقية  12.21مشروع قانون رقم  

بشأن منظمات العمال الريفيني ودورها يف التنمية  212رقم 
يونيو  1املعتمدة جبنيف يف  2295االقتصادية واالجتماعية، 

للمؤمتر العام ملنظمة العمل ( 91)ني خالل الدورة الست 2295
 . الدولية

يوافق مبوجبه على االتفاقية  19.21مشروع قانون رقم  
بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي املعتمدة  211رقم 

خالل الدورة اخلامسة والثالثني  2251يونيو  11جبنيف يف 
 .للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية( 25)

 :يم رئيس الجلسةالسيد محمد يت
بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل 

 .وعلى آله وصحبه أجمعين
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 السيدان الوزيران المحترمان،
 السيدات والسادة النواب المحترمون،

نواصل أشغالنا وذلك بتخصيص هذه اجللسة للدراسة 
 :والتصويت على مشاريع القوانني التالية

يغري ويتمم مبوجبه الفصل  211.21مشروع قانون رقم  
 .من قانون املسطرة املدنية 525

يوافق مبوجبه على  211.21مشروع قانون رقم  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

اجلمعية من طرف  1111ديسمرب 21املعتمد بنيويورك يف 
 .العامة لألمم املتحدة

يتعلق باهليئة الوطنية  11.21مشروع قانون رقم  
 .يف قراءة ثانية له للطبيبات واألطباء

من  21بتغيري الفصل  21.21مشروع قانون رقم  
 1) 2212من ربيع اآلخر  21الظهري الشريف الصادر يف 

بسن نظام السترياد املواد السامة وتسويقها ( 2211ديسمرب 
 .استعماهلاو حيازهتا و 

يوافق مبوجبه على اتفاق  12.21مشروع قانون رقم  
لوكارنو واملنشئ للتصنيف الدويل للرسوم والنماذج الصناعية، 

 11واملعدل بتاريخ  2291أكتوبر  1املوقع بلوكارنو يف 
 .، وامللحق به 2292سبتمرب 
يوافق مبوجبه على اتفاق  21.21مشروع قانون رقم  

للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية للعالمات،  فيينا املنشئ
واملعدل بتاريخ فاتح أكتوبر  2292يونيو  21املوقع بفيينا يف 

2215   
يوافق مبوجبه على بروتوكول  12.21مشروع قانون رقم  

جولة ساو باولو بشأن اتفاق النظام الشامل لألفضليات 

إغواسو التجارية فيما بني البلدان النامية املوقع بفوز دو 
 .  1121ديسمرب 25يف ( الربازيل)

يوافق مبوجبه على بروتوكول  22.21مشروع قانون رقم  
ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاسم العادل 
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها امللحق باتفاقية التنوع 

 .1121أكتوبر  12البيولوجي، املوقع بناغويا باليابان يف 
يوافق مبوجبه على االتفاقية  29.21شروع قانون رقم م 

بشأن اإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتني،  219رقم 
خالل الدورة  1119يونيو  25املعتمدة جبنيف يف  1119

 .للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية ( 25)اخلامسة والتسعني 
يوافق مبوجبه على االتفاقية  12.21مشروع قانون رقم  

بشأن منظمات العمال الريفيني ودورها يف التنمية  212رقم 
يونيو  1املعتمدة جبنيف يف  2295االقتصادية واالجتماعية، 

للمؤمتر العام ملنظمة العمل ( 91)خالل الدورة الستني  2295
 . الدولية

به على االتفاقية يوافق مبوج 19.21مشروع قانون رقم  
بشأن املعايري الدنيا للضمان االجتماعي املعتمدة  211رقم 

خالل الدورة اخلامسة والثالثني  2251يونيو  11جبنيف يف 
 .للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية( 25)

يتعلق بالسوق اآلجلة  11.21مشروع قانون رقم  
 .لألدوات املالية

تفاقيات املقدمة إذن هذه هي املشاريع املقدمة واال
للمدارسة والتصويت خالل هذه اجللسة، وتوصلت الرئاسة 
مبراسلة من السيد الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان خيربنا فيه 
أن السيد وزير االقتصاد واملالية نظرا لظروف طارئة يطلب تقدمي 

مباشرة بعد  11.21مناقشة والتصويت على مشروع القانون رقم 
 .انونية اليت ختص قطاع العدلالنصوص الق
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إذن نشرع بإذن اهلل يف املدارسة والتصويت على 
يغري  211.21النصوص اليت هتم قطاع العدل مبشروع قانون رقم 

الكلمة . من قانون املسطرة املدنية 525ويتمم مبوجبه الفصل 
 .للسيد الوزير من أجل أن يقدم املشروع، فليتفضل مشكورا

الرسالة الواردة من السيد الوزير عفوا السيد الرئيس، 
املكلف بالعالقات مع الربملان يقول بعد مناقشة النصوص 
القانونية اليت ختص قطاع العدل بعد استعداد السيد الوزير العدل، 

 .نرتك الكلمة للسيد وزير املالية
 (:نقطة نظام)السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

يف غاية األمهية ترتبط باهليئة نظرا اللتزامات ترتبط مبهام 
صل و العليا للحوار الوطين فعندنا لقاء مع السادسة، نتمىن أنين ن

 .للسادسة إن شاء اهلل، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

 .تفضل السيد الوزير
 : السيد نزار بركة وزير االقتصاد والمالية

 .شكرا
 . بسم اهلل الرحمن الرحيم 

املوقر للدعم أود يف البداية أن أتقدم بالشكر جمللسكم 
املستمر الذي تولونه ملبادرات احلكومة الرامية إىل تطوير وتعزيز 

وكما تعلمون يف هاذ . اإلطار القانوين املنظم للسوق املايل املغريب
املتعلق بالسوق  11.21اإلطار مت تقدمي مشروع القانون رقم 

الذي يهدف إىل سن قواعد تنظيم وسري اآلجلة لألدوات املالية 
 : مراقبة السوق اآلجلة املنظمة وحيدد مشروع هذا القانون ما يلي

 األدوات املالية اليت ميكن تداوهلا يف السوق اآلجلة؛ 
 مؤسسة السوق اليت يعهد إليها تسيري السوق اآلجلة؛  
 املتعاملون يف السوق اآلجلة؛ 
ؤسسات املتعاملني يف سلطات السوق اليت تتوىل مراقبة امل 

 السوق اآلجلة؛ 

 . وقواعد سري السوق اآلجلة 
بالنسبة لألدوات املالية اآلجلة، فهنالك ثالثة أدوات ميكن 
تداوهلا وهي العقود املستقبلية؛ العقود االختيارية أو اخليارات أو 

 . عقود املقايضة
أما بالنسبة ملؤسسات السوق اآلجلة فينص مشروع القانون 

الشركة املسرية للسوق : اآلجلة للسوقتني إنشاء مؤسسعلى 
اآلجلة وهي شركة مسرية مسامهة يفوض هلا تسيري مصلحات 
عامة مبقتضى دفرت التحمالت يصادق عليه الوزير املكلف باملالية 
وغرفة املقاصة وهي شركة مسامهة يفوض هلا تسيري مصلحات 

يط يف كل عامة مبقتضى دفرت التحمالت حبث تقوم بدور الوس
 .املعامالت يف السوق اآلجلة

أما بالنسبة للمتعاملني يف السوق اآلجلة، فينص مشروع 
وهم : هذا القانون على فئتني من املتدخلني يف السوق اآلجلة

 .األعضاء املكلفون بالتداول واألعضاء املكلفون باملقاصة
وأخريا بالنسبة لسلطات مراقبة السوق اآلجلة، فلضمان 

احرتام كل من الشركة املسرية للسوق اآلجلة وغرفة حسن سري و 
املقاصة واألعضاء املكونني هلذا السوق، للمقتضيات القانونية 
والتنظيمية اليت ختضع هلا السوق اآلجلة، ينص مشروع هذا 
القانون على أن مراقبة هذه السوق اآلجلة تتم من طرف بنك 

 .املغرب وجملس القيم املنقولة
ع القانون على جمموعة من العقوبات يف وأخريا ينص مشرو 

حال عدم احرتام املتعاملني يف السوق اآلجلة للمقتضيات 
 .القانونية املنظمة للسوق اآلجلة

تلكم هي أهم اخلطوط العريضة هلاد مشروع القانون 
املعروض على جملسكم املوقر، الذي مت إغناؤه بالعديد من 

األغلبية واملعارضة تعديل من طرف  21التعديالت، أكثر من 
 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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 :السيد رئيس الجلسة
شكرا السيد الوزير احملرتم، بالنسبة للتقرير ديال اللجنة  

وزع التقرير على ما يبدو ونفتح باب املناقشة والكلمة للسيد 
النائب احملرتم السيد عثمون عرفات عن الفريق احلركي باسم 

 .تفضل ،األغلبية
فرق النائب السيد عثمون عرفات عن الفريق الحركي باسم 

 :األغلبية
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفين أن أتدخل باسم فرق األغلبية يف إطار مناقشة 
مشروع القانون املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية، وهو 
مشروع يكتسي أمهيته من حيث سعيه إىل املزيد من تقنني هذا 
اجملال ومحايته يف كل أوجه اإلختالالت اليت قد تعرتيه، كما 

لية وحتديثه وتنويع يشكل قيمة مضافة يف تطوير منظومتنا املا
األدوات املنظمة لألسواق املالية من خالل الرفع من أدائها 
واستقرارها ودعم سيولة وسالمة هذا السوق، كما يندرج يف 
اعتقادنا يف إطار مسلسل حتديث النظام املايل من خالل اختاذ 
التدابري القانونية من جيل جديد تتماشى والتطورات املتسارعة 

مليدان املايل على املستويني الوطين والدويل، يف إطار اليت يشهدها ا
من احلكامة اجليدة على مستوى تدبري محاية معامالت املتداولني 
يف هذا اجملال من خماطر تقلب األسعار اخلاصة باألصول، 
فاملقتضيات اليت جاء هبا هذا املشروع هتدف إىل تأطري وتأمني 

ا املشروع القانون حدد عملية تداول هذه األسواق، حبيث أن هذ
جمموعة من القواعد األساسية هبدف تنظيم وتسيري ومراقبة 
األسواق اآلجلة بطريقة احرتافية ومنظمة، من خالل تنصيصه 
على إنشاء مؤسستني للسوق اآلجلة وهي الشركة املسرية للسوق 

وغرفة املقاصة وهو ما سيضمن حسن ضبط عمل السوق يف 
ت وتسجيل املعامالت والقيام بدور جانبه املتعلق بالتداوال

الوساطة يف كل مجيع هذه املعامالت بني املتعاملني، مما سينتج 
عنه ضمان لتغطية شاملة الوضعية هؤالء يف السوق وضمان 

 .حسن مآل العمليات املنجزة
لرئيس من األكيد أن هذه إلجراءات اليت جاء االسيد  

مة املالية العاملية اليت هبا هذا املشروع إمنا تأيت يف أعقاب األز 
نشأت بسبب منو مايل افرتاضي متطور شهدته املالية العاملية على 
حساب األداء االقتصادي العاملي الواقعي، مما حتم على الدول 
الكربى إعادة النظر يف أسلوب تعاطيها مع األشخاص املعنويني 
واألبناك قصد حثها على التحكم والضبط كي تربأ عنها حاالت 

صعوبة املالية اليت تطرأ على بعض عمليات تداول أسعار الفائدة ال
واألسهم والعمالت والسلع بفعل التقاطعات والتداخل واالنصهار 
احلاصل بني خمتلف املؤسسات املالية، ولوال عدم اندماج اقتصادنا 
الوطين بشكل كايف يف املنظومة االقتصادية، العاملية ولوال هيمنة 

نسب املخاطر اليت متتاز هبا مؤسساتنا البنكية ثقافة التحكم يف 
لشهدنا مثل غرينا أزمة مالية شبيهة باليت شهدها العامل، ولكننا 
بفعل هذين العاملني استطعنا أن نبقى يف منأى عن هذه األزمة 
املالية وإن كنا نعيش اليوم تداعياهتا وتأثرياهتا وتأثريات شظاياها 

أن أكدنا على ذلك خالل على االقتصاد الوطين كما سبق و 
مناقشتنا ملشروع قانون إحداث مؤسسة سوق الرساميل خالل 

 .هذه الدورة التشريعية
ولعل من أهم حسنات هذا املشروع السيد الرئيس،  

السيدات والسادة النواب، أنه أخضع مراقبة هذه السوق وكذا 
املؤسستني العاملتني به إىل سلطة بنك املغرب وجملس القيم 

ولة سابقا، سواء يف الشق املتعلق مبراقبة اجلوانب املتعلقة املنق
بتأمني أنظمة املقاصة أو احرتام قواعد احليطة أو مبا يتعلق مبراقبة 
العملية اليت هتم املتعاملني يف تلك السوق، مما سيحد من املضاربة 
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اليت أدت كما هو احلال عليه يف العديد من الدول إىل األزمة 
 .املالية

حسنات الصدف أيضا، أن هذا املشروع عزز ومن  
مبجموعة من العقوبات الزجرية يف حالة عدم احرتام املتعاملني يف 
السوق للمقتضيات القانونية املنظمة له واليت قيدت وحددت  
كيفية ونوعية املعامالت اليت تتم بني األطراف املنخرطة يف عملية 

قوة تداولية إضافية التداول، مما سيعطي هلذه السوق مناعة أكثر و 
من خالل ضبط األطراف الفاعلة فيها من جهة أوىل، ويكسب 
هبا مروره من جهة ثانية قادرة على االستجابة ملتطلبات االقتصاد 

 . الوطين من التمويل
السيد الرئيس، هكذا يأيت هذا املشروع للتحكم يف 

ة املضاربات اليت تشكل خطرا على استقرار السوق املالية املغربي
وإضفاء طابع احلكامة على تدبري معامالت األبناك واملؤسسات 

 .املالية لتوفر سيولة مهمة وتقلصها من املخاطر
وعليه، فإننا هبذا املشروع قانون يؤطر اللجوء إىل سوق  

مايل وطين آخر القائم الذات وأكثر ثباتا واستقرارا من شأنه أن 
يساعد على احلد من العقبات اليت تعرتض متويل  االقتصاد 
الوطين ويوفر للمقرتضني، وخصوصا الشركات املعنوية واألبناك 

ن مصادر التمويل، كما أنه مرونة ومحاية أكرب وجمموعة واسعة م
سيساعد هده املؤسسات على احلد من اعتمادها على 

 . التمويالت الكالسيكية
السيد الرئيس، نظرا لكون هذا املشروع يأيت يف سياق 

القانونية للمنظومة املالية، ولكونه سيلعب دورا مهما  اإلصالحات
ييدنا يف يف توفري السيولة املالية خدمة ألهداف التنمية، نعلن تأ
 .فرق األغلبية هلذا املشروع اهلام، والسالم عليكم ورمحة اهلل

 :السيد رئيس الجلسة
 شكرا السيد النائب المحترم، 

الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة السيدة حنان أبو الفتح عن 
 .فريق التجمع الوطين لألحرار باسم املعارضة

عن فريق التجمع الوطني النائبة السيدة حنان أبو الفتح 
 :المعارضةفرق باسم لألحرار 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف 
 . المرسلين

 السيد الرئيس المحترم، 
 السادة الوزراء المحترمون، 

 السيدات والسادة النواب المحترمون، 
يشرفين أن أتناول الكلمة ألعرب لكم عن وجهة نظر 

 11.21وموقف املعارضة مبجلسنا املوقر حول مشروع قانون رقم 
 .املتعلق بالسوق اآلجلة لألدوات املالية

إن املتأمل للحياة االقتصادية اليوم يرى أن معظم 
االقتصاديات تعتمد يف متويلها على ما يعرف بالسوق املالية وما 

زمات يكانييها من أدوات مالية آجلة هتدف إىل ضبط ميتداول ف
عقلنة وعصرنه السوق املالية، ودون شك أن هذه السوق تعترب 
مبثابة القلب النابض لالقتصاديات املعاصرة، لكن يالحظ أن 
السوق املايل يعاين من عدة مشاكل ناجتة عن عدم وضع تصور 

 .يةهيكلي واضح لتحديث املنظومة االقتصادية واملال
ويهدف هذا املشروع قانون الذي بني أيدينا إىل سن 
قواعد لتنظيم وسري ومراقبة السوق اآلجلة لألدوات املالية اليت من 
شأهنا تطوير آليات حديثة للتداول وضمان املعامالت املالية، 

 .هبدف حتسني مستوى االستثمار
ويف هذا اإلطار، نرى يف تصورنا االسرتاجتي أنه جيب 

نا تبين إسرتاجتية وطنية واضحة لتنمية االستثمارات على بالد
الوطنية واألجنبية والتخلص من مجيع املعيقات اليت تقف يف وجه 

 .تطورها جلعلها قاطرة النمو االقتصادي وخلق مناصب للشغل
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ويف هذا السياق، نذكر أن هذا املشروع القانون رغم  
سساتية الناظمة أمهيته إال أنه يبقى قاصرا عن ترسيخ األسس املؤ 

لتطوير اآلليات الكفيلة بعقلنة دواليب السوق املالية وإنتاج تصور 
 . واقعي يساير املعامالت هلذه السوق

 السيد الرئيس المحترم، 
 السيدان الوزيران،

  إخواني آخوني،
جتدر اإلشارة إىل أن املشرع يقصد باألدوات املالية 

باألوراق التجارية والقيم  اآلجلة، العقود املالية اآلجلة املتعلقة
املنقولة واملؤشرات والعمالت، وكذلك عقود املقايضة، العقود 
اآلجلة على السلع، العقود اآلجلة على نسبة الفائدة واليت تسمى 
العقود املستقبلية والعقود االختيارية لشراء أو بيع األدوات املالية، 

التحوالت  إال أننا يف حاجة ماسة ألدوات مالية جديدة تواكب
املاكرو اقتصادية اليت تعرفها املنظومة االقتصادية واملالية، وهذه 
األدوات ينبغي أن نفكر مجيعا يف منهجيات جديدة الشتغاهلا 
نتوخى منها وضع ضمانات بالنسبة للمتعاملني فيها مبا فيهم 

 .املستثمرين
 السيد الرئيس المحترم،

 السيدان الوزيران،
 إخواني أخواتي، 

أن هذا املشروع يقتضي إنشاء مؤسستني للسوق  نشري
اآلجلة ومها الشركة كما جاء على لسان الوزير، الشركة املسرية 
للسوق اآلجلة وغرفة املقاصة، على أن تتوىل إدارة الشركة املسرية 
للسوق اآلجلة بتطوير السوق فيما يعهد للمؤسسة الثانية أداء 

السوق، مع إسناد دور الوسيط يف كل املعامالت داخل هذه 
مراقبة السوق اآلجلة إىل بنك املغرب وجملس القيم املنقولة، كل 
يف نطاق صالحياته وذلك على أساس أن متارس املهام املشرتكة 

 .يف املراقبة يف إطار هيأة تدعى هيأة تنسيق السوق اآلجلة

وال شك أن وجود أدوات مهمة مثل السوق اآلجلة  
تعزيز جاذبية السوق وتلبية رغبات  لألدوات املالية سيؤدي إىل

مجيع فئات املستثمرين مبا فيهم املستثمرين الصغار أو الكبار، 
وسيتيح ذلك أيضا للمستثمرين ضمان حتقيق عوائد من األسهم، 
ومثل هذا التوجه يتيح جمال عقالين لتعميق آليات ضبط السوق 

 .من خالل زيادة حجم األسهم احلرة للتداول
اآلجلة لألدوات املالية إىل تسريع وثرية ويهدف السوق  

تقدمي األدوات واملنتجات لتطوير السوق املالية، وهذا مطلب 
يتطلع إليه اجلميع مبا يف ذلك املقاوالت والشركات الصغرى 

وكذلك فإن أدوات السوق اآلجلة مهمة جدا لرفع . واملتوسطة
 .مستوى جاذبية السوق

 السيد الرئيس المحترم،
 وزيران،السيدان ال

 السادة والسيدات النواب المحترمون،
تعديال إلغناء النص  19لقد تقدمنا يف هذا املشروع ب 

. وإعطائه األبعاد االسرتاتيجية للتحوالت الصناعية املالية العاملية
إن مقرتحات التعديالت اليت تقدمنا هبا مل تأت ملعاجلة بعض 

وع وحتصينه األخطاء املسطرية، بقدر ما جاءت إلغناء املشر 
واخنراطه يف الدور الفعال الذي سيلعبه املغرب مستقبال كقبلة 
مالية تتوجه إليها االستثمارات السيادية كأحد املصادر لتمويل 

 . االقتصاد الوطين
وهنا السيد الوزير نتأسف اليوم لسماع التنقيط الدويل 

اليت  standard & poor’s الذي أصدرته وكالة التنقيط الدولية
خفضت من نسبة الثقة يف االقتصاد الوطين نتيجة اخنفاض معدل 

اليت لوحتم هبا، وكذلك نسبة العجز  % 5بدل  1,9النمو ف 
وهي أعلى  %9,2اليت جتاوزت كل التوقعات حيث بلغت 

وال نذكر هذه األرقام للشماتة السيد . نسبة يسجلها املغرب
كومية غري صائبة واليوم الوزير، بقدر ما ننبه إىل أن اخليارات احل
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حنصد نتائجها بالدليل والربهان وبعيدا عن كل املزايدات، وكما 
تلمسون أن املعارضة ملا تعارض مشروعا معينا فهي تنبه إىل 
خطورة النتائج، ويف املقابل كما هو احلال اليوم املعارضة تنخرط 

 .اخنراطا قويا وفعليا وبدون قيود ملا جتد أن اخليارات صائبة
لذلك، سنصوت اليوم باإلجياب ألن هذا املشروع جاء 
ليقوي ترسانة القوانني واآلليات املالية اليت ليست وليدة اليوم، 

 .وفقنا اهلل مبا فيه خري البالد والعباد وشكرا
 : السيد رئيس الجلسة

 . شكرا السيدة النائبة احملرتمة، منر اآلن إىل عملية التصويت
 اإلجماع، : أعرض المادة األولى للتصويت
 اإلجماع، : أعرض المادة الثانية للتصويت
 اإلجماع، : أعرض المادة الثالثة للتصويت
 اإلجماع، : أعرض المادة الرابعة للتصويت

 اإلجماع، :أعرض المادة الخامسة للتصويت
 اإلجماع،:أعرض المادة السادسة للتصويت

 اإلجماع،: تأعرض المادة السابعة للتصوي
 اإلجماع، : أعرض المادة الثامنة للتصويت

 اإلجماع،: أعرض المادة التاسعة للتصويت
 اإلجماع، : للتصويت 01أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 00أعرض المادة 
 اإلجماع،  : للتصويت 01أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت  01أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت  01أعرض المادة 
 اإلجماع،  : للتصويت 01أعرض المادة 

 اإلجماع، :للتصويت  01رض المادة عأ
 اإلجماع، : للتصويت 01أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 01أعرض المادة 
 اإلجماع،  :للتصويت 01أعرض المادة 

 اإلجماع، :للتصويت  11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت  11أعرض المادة 
 اإلجماع، : ويت للتص 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع،  : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع،  :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع،  : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
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 اإلجماع، : للتصويت  11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 

 اإلجماع، : للتصويت10رض المادة عأ
 إلجماع،ا : للتصويت 11رض المادة عأ

 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، :للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعٍرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 

 اإلجماع، : للتصويت 11رض المادة عأ
 اإلجماع، : ويتللتص 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : صويتللت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 

 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 10أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : صويتللت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 11أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 010أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
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 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 
 اإلجماع، : للتصويت 011أعرض المادة 

 .جماعاإل: أعرض مشروع القانون برمته للتصويت
يتعلق  11.21صادق جملس النواب على مشروع قانون 

 .بالسوق اآلجلة لألدوات املالية باإلمجاع، شكرا السيد الوزير
يغري ويتمم  211.21إىل مشروع قانون رقم  اآلنننتقل 
من القانون املسطرة اجلنائية الكلمة للسيد  525مبوجبه الفصل 

 .الوزير
 :والحرياتالسيد مصطفى الرميد وزير العدل 

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
يف كلمة وجيزة الدولة ميثلها من الناحية املبدئية رئيس 
احلكومة الذي كان يطلق عليه دستوريا فيما سبق الوزير األول، 
لكن هناك عدة مصاحل هلا أمهية خاصة من الناحية املؤسساتية 
وحميط حجم القضايا املتعلقة بالنزاعات مع األغيار، وهذه 

لقضايا حينما تتضخم وتصل إىل مستوى معني يتطلب األمر ا
تعديال تشريعيا خيول تلك املؤسسات أن تتقاضى بصفة شخصية 

 .سواء بصفتها مدعية أو مدعى عليها
وهكذا، فإنه وبعد أن كانت هناك جمموعة من 
املؤسسات هي اليت تتقاضى نضيف هنا ومبقتضى هذا املقرتح 

ص مدير أمالك الدولة فيما خيص مديرية أمالك الدولة يف شخ
النزاعات اليت هتم امللك اخلاص للدولة بعد أن تضخم حجم 
النزاعات املرتبطة مبلك الدولة، وال خيفى عليكم أمهية احلفاظ 
على ملك الدولة فعوض أن نبقي عليه يف إطار صيغة تقاضي 
العامة اليت قد تؤدي إىل جمموعة من املشاكل على حساب ملك 

الدولة معنية بصفة مباشرة  أمالكأصبحت مديرية الدولة، 
بالتقاضي بصفتها مدعية أو مدعى عليها وذلك بتحميلها 
مسؤولية الدفاع عن مصاحل الدولة، وخاصة امللك اخلاص على 

 .الوجه املطلوب، شكرا
 :السيد رئيس الجلسة

منر اآلن إىل مناقشة مشروع القانون  .شكرا السيد الوزير
ألحد السادة املتدخلني باسم فرق األغلبية إذا كان املقرتح الكلمة 

هناك من طلب تدخل، اإلخوان هل هناك من متدخل باسم 
 .األغلبية؟ باسم املعارضة؟ طيب، منر إىل عملية التصويت

 ،اإلجماع : أعرض المادة األولى للتصويت
 .اإلجماع : أعرض المادة الثانية للتصويت
 .اإلجماع: للتصويتأعرض مشروع القانون برمته 

 211.21صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
 .من قانون املسطرة املدنية 525يغري ويتمم مبوجبه الفصل 

منر أيضا إىل املناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 
يوافق مبوجبه على الربوتوكول االختياري التفاقية  211.21

لة القاسية أو العقوبة مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعام
دجنرب  21القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املعتمد بنيويورك يف 

الكلمة للسيد ، رف اجلمعية العامة لألمم املتحدةمن ط 1111
 .الوزير

 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس،
 ،السيدات النائبات

 النواب،السادة 
يسعدين أن أقدم أمام حضراتكم اليوم عرضا خمتصرا 

القاضي باملوافقة على  211.21بشأن مشروع القانون رقم 
الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولة ملناهضة التعذيب 
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      وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 
اعتماده خالل اجمللس احلكومي املنعقد بتاريخ أو املهينة والذي مت 

-22-21 اجمللس الوزاري بتاريخ وخالل 19-15-1121
 .من الدستور 55طبقا للفصل  1121

 حضرات السيدات والسادة، 
لقد اعتمد هذا النص من طرف اجلمعية العامة لألمم 

 99خالل جلستها العامة  1111دجنرب  21املتحدة وذلك يف 
اللجنة الثالثة، فتح باب التصديق وفتح باب  بناء على تقرير

التوقيع والتصديق واالنضمام هذا الربوتوكول مبقر األمم املتحدة 
، وقد صادقت جمموعة من الدول 1112رك يف فاتح يناير و بنيوي

      وكان على املغرب أن يوقع ويصادق وقد مت ذلك مبقتضى 
م من إجناز مهم ما قامت به احلكومة ومبقتضى ما ستنجزونه اليو 

 .على صعيد تعزيز املمارسة االتفاقية
يهدف الربوتوكول إىل منع ممارسة التعديل عن طريق 
إنشاء جلن وطنية ودولية تتمتع باالستقاللية والنزاهة والشفافية، 

عضوا  15فإضافة إىل اللجنة الفرعية ملنع التعذيب املكونة من 
اء بإنشاء هيئات وطنية من الربوتوكول الدول األعض 2تلزم املادة 

مشاهبة تقوم باملراقبة وبزيارة أماكن االحتجاز بصورة مفاجئة 
للتأكد من عدم ممارسة التعذيب، وتقدم اللجان واهليئات تقاريرها 
إىل اجلهات املسؤولة من أجل حثها على حتسني ظروف 
االحتجاز وحتسني قدرات هذه املراكز القائمة عليها، كما تقوم  

ار مع تلك اجلهات ومساعدهتا على إجياد احللول كذلك باحلو 
 .املناسبة للمشاكل اليت ترد يف التقارير

إذن تالحظون بأن هاد الربوتوكول هو يف غاية األمهية  
ويعزز االختيارات األساسية للملكة وهو أن تعزيز حقوق اإلنسان 
وكرامة اإلنسان وحرية اإلنسان هو اختيار ال رجعة فيه وهذا 

يس فقط من خالل النصوص التشريعية اليت أصبحت يتأسس ل
مكسبا للمغاربة، ولكن أيضا باملؤسسات اليت قامت وتقوم، 

وكذلك مبمارسة االتفاقية حيث إن هذا النوع من االتفاقيات 
ليست حربا على ورق وإمنا هو التزامات من قبل الدولة املغربية 

إنشاء  مع الشركاء احلقوقيني الدوليني ومع الذات من حيث
مؤسسات ستقوم بالرقابة امليدانية لكافة الوقائع اليت ترتبط 
باخلروقات ذات العالقة بالتعذيب وكافة أشكال املعامالت 

 .القاسية أو املهينة
إذن اململكة املغربية مبصادقتها على هاد الربوتوكول 

الربوتوكوالت الثمانية امللحقة  أهمتكون قد صادقت على أحد 
لتسع األساسية يف جمال حقوق اإلنسان بعد التوقيع باالتفاقيات ا

جبنيف على الربوتوكول الثالث امللحق  1121فرباير  11يوم 
باتفاقية حقوق الطفل واخلاص مبسطرة تقدمي البالغات والذي 
سيطرح قريبا للمصادقة والذي كان يل الشرف الكبري يف أن أوقعه 

فقط، وكدولة تفردت  إفريقيتنيباسم اململكة املغربية ضمن دولتني 
بني الدول العربية واإلسالمية بالتوقيع على هذه االتفاقية املتعلقة 

إذن تكون . بالربتوكول الثالث ملحق باتفاقية حقوق الطفل
اململكة املغربية من الدول القالئل اليت وقعت على االتفاقيات 
األساسية يف جمال حقوق اإلنسان وأكثر الربوتوكوالت امللحقة 

ا، وهو ما يعزز مكانة املغرب الريادية على الصعيدين اإلقليمي هب
ومن املعلوم أن االتفاقيات األساسية  .والدويل ويدعم جتربته ومتيزه

 :وبروتوكوالهتا هي
الربوتوكول )العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  

 ؛(األول املعروض على الربملان
 تماعية والثقافية؛العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالج 
 اتفاقية مناهضة التمييز العنصري؛ 
اتفاقية مناهضة التعذيب وبرتوكوهلا املعروض عليكم  

 اليوم؛
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

 بروتوكوهلا امللحق املعروض أيضا على الربملان؛)
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اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوهلا األول والثاين مع أن  
 قد مت التوقيع عليه؛ الثالث

 اتفاقية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ 
 اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا؛ 
 .اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

 السيد الرئيس،
 أيها السادة،

ميكن أن نقول هبذا بأن املغرب منخرط متام االخنراط يف   
ته الوطنية يف هذا اجملال وحنتاج االدولية وقناع مسار تنفيذ التزاماته

القانون من أجل متهيد هاد اليوم إىل موافقتكم على مشروع 
الطريق للمصادقة على هاد الربوتوكول الذي يشكل آلية أخرى 

ولننطلق  ،وتعزيز املنجزات الوطنية يف جماهلا حلماية حقوق اإلنسان
ع التعذيب كما تنص على لية الوطنية ملنإىل تأسيس أو تعيني اآل

وأعتقد أننا هبذا نقطع أشواطا   ،ذلك املادة الثالثة من الربوتوكول
كثرية على درب تعزيز حقوق اإلنسان جتاوز كافة أشكال 
التجاوزات واالنتهاكات اليت ميكن أن تقع يف حق املواطن املغريب 

شكرا لكم أيها السيدات والسادة، شكرا لكم . أو غريه من الناس
 .سيد الرئيس والسالم عليكم وبركاتهال

 :الجلسة السيد رئيس
شكرا السيد الوزير، أفتح باب املناقشة والكلمة باسم 
فرق األغلبية للنائبة احملرتمة السيدة رشيدة الطاهري فلتتفضل 

 .مشكورة
 :السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

السيد الرئيس بعد إذنكم، لدي موعد ال أستطيع 
ة العليا إلصالح منظومة العدالة وال ئمع اهليوهو الفكاك منه 

إذا طاب فلذلك ميكن للرئيس أن يتأخر عن مثل هذه اللقاءات، 
لكم استأذنكم وسينوب عين زميلي السيد وزير الصحة، إذا 

 .ارتأيتم ذلك

 :الجلسة السيد رئيس
تفضلي السيدة . بالسيد وزير الصحةاحلكومة ممثلة 

 .النائبة احملرتمة
رشيدة الطاهري عن فريق التقدم الديمقراطي النائبة السيدة 

 :األغلبيةفرق باسم 
 شكرا السيد الرئيس،

 السادة الوزراء،
 السيدان الوزيران،

 السادة والسيدات النائبات والنواب،
مناقشة إذن يشرفين أن أتدخل باسم فرق األغلبية يف 

الذي يوافق مبوجبه على بروتوكول  211.21مشروع قانون 
      اختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من دروب املعاملة 

الإنسانية أو املهينة املعتمد بنيويورك يف الأو العقوبة القاسية أو 
 .من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1111دجنرب  21

       اليت ال ميكن ألي مغريب طبعا هذه حلظة متميزة و 
مغربية إال أن يعتز هبا ألهنا تشكل إحدى اللحظات املتميزة  أو

يف مسار بالدنا يف اجتاه استكمال اخنراطها يف منظومة حقوق 
 إذن هاد املشروع طبعا يندرج. التفاقيةااإلنسان وتعزيز املمارسة 

يت عرفت يف يف إطار استكمال اخنراطنا يف املنظومة احلقوقية وال
ومن جهة ثانية  ،رية متميزة نعتز هبا من جهةتالسنوات األخرية و 

يضا تفعيل ملضامني الدستور أفاالخنراط يف هذا الربوتوكول هو 
منه الذي ينص صراحة  11اجلديد خصوصا مقتضيات الفصل 

على عدم جواز املس بالسالمة اجلسدية أو املعنوية ألي شخص 
عدم  ،ة كانت خاصة أو عامةيف أي ظرف ومن قبل أي جه

    جواز معاملة الغري حتت أي ذريعة معاملة قاسية أو الإنسانية 
حاطة بالكرامة اإلنسانية وممارسة التعذيب بكافة مهينة أو أو 

وكذا  11إذن مقتضيات الفصول  ،أشكاله ومن قبل أي أحد
هبذا االنضمام هلذا الربوتوكول تعطي . مقتضيات الفصول املوالية
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بالدنا مرة أخرى الدليل على القطع هنائيا مع املمارسات 
واالنتهاكات اليت سادت يف فرتة من الفرتات مبا يعزز تفعيل 
املبادئ العامة واألساسية حلقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها 

وقدمت يف سبيله ما عرف وما مل وقد كان النضال طويال  ،دوليا
ا نعتز ونفتخر به اليوم يعرف من التضحيات واحلريات وهو م

ليس كفرق فقط ولكن أيضا كأمة مغربية تواقة للحرية والدميقراطية 
جيابيا من هذا املشروع إفقد كان موقفنا  ،وتبعا لذلك. واملساواة

أوال جنملها يف إلزامه إلنشاء جلن وطنية ودولية  :لعدة اعتبارات
ي يف ممارسة تتمتع باالستقاللية والنزاهة والشفافية مهمتها التحر 

التعذيب وزيارة أماكن االحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم 
   وقوع مظاهر التعذيب وكل أشكال املعاملة أو العقوبة القاسية 

وإلزام هذه اللجن برفع تقاريرها إىل  ،أو الالإنسانية أو املهينة
اجلهات املسؤولة من أجل حثها على حتسني ظروف االحتجاز 

املراكز اليت يقع فيها والرفع من قدرات القائمني وحتسني قدرات 
كما تقوم كذلك باحلوار مع تلكم اجلهات ومساعدهتا   ؛عليها

 . على إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت تثار يف تقاريرها
املهم يف هذا الربوتوكول أيضا هو كونه الوحيد  ،طبعا

لذي يكتسي ة من الربوتوكوالت االختيارية األممية اانضمن رزم
صفة تعاقدية مع اللجنة الفرعية األممية ملنع التعذيب على أساس 

ت دولية ووطنية لألماكن ئاطلع هبا هيضتنظيم الزيارات املنتظمة ت
اليت يقع فيها االحتجاز للتأكد من عدم تعرض احملتجزين ألية 

 . معاملة قاسية أو الإنسانية مهينة
ات األغلبية إال أن إنه إذن خيار ال يسعنا يف فرق ومكون

حنييه على اعتبار أنه يكمل اخنراط بالدنا يف إحقاق دولة احلق 
والقانون واالنتقال مبنظومتنا القانونية من إطار املناهضة إىل إطار 

نسانية واملهينة إن مل إالوقاية، لكن التعذيب وسوء املعاملة الال
ا يبقى ممنهجا أو بإرادة سياسية فإنه يبقى ممارسة وسلوك

ونستحضر باملناسبة التقارير الصادرة يف هذا الشأن املتعلقة 
 . بأوضاع السجون ومراكز الصحة العقلية

يف هذا السياق أيضا نشري إىل ما تضمنه الربنامج 
احلكومي بضرورة تعزيز احلريات يف بالدنا من خالل استكمال 

 ورد يف اخنراط بالدنا يف املنظومة احلقوقية الدولية ونعترب ما
الربنامج غري كاف ما مل تلتزم السلطات العمومية املختصة 

 . بالقانون واالحتكام إليه يف تصرفاهتا جتاه األفراد واجلماعات
إذن نعتز اليوم بكون بالدنا توافق على هذا الربوتوكول 

نتطلع إىل املزيد من اجلهود يف هذا  ،االختياري بعد دول أخرى
على الربوتوكول االختياري  الباب، ننتظر التسريع لكي نصادق

  ،امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد النساء
كما يأيت يف نفس الوقت الربوتوكول االختياري الثاين امللحق 

د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي نرجو فيه هبالع
ت ئاتدشني حوار وطين مفتوح مبسامهة كل الفاعلني واهلي

سسات حول عقوبة اإلعدام قصد بلورة رأي متوافق عليه واملؤ 
 . ومتابعة االخنراط يف املنظومة احلقوقية

ما دمنا بصدد احلديث عن  ،والشيء بالشيء يذكر
أن نذكر  ،بأس إن مسحتم السيد الرئيس ظروف االحتجاز فال

ندوف ونتوجه إليكم يجمددا مبعاناة إخواننا وأخواتنا احملتجزين بت
نرب برفع توصية لألمم املتحدة من أجل إيفاد جلنة من هذا امل

نسانية اليت يتم فيها إخمتصة للبحث والتحري يف الظروف الال
. االحتجاز واألحوال اليت تتم فيها معاملة احملتجزين واحملتجزات

طبعا نتأمل مجيعا وكثريا عندما نسمع ونقرأ عما يعانيه إخواننا 
من معاناة يومية يف فضاء جغرايف ندوف يوأخواتنا كبارا وصغارا بت

ل إىل مىت ءال تتوفر فيه أدىن مقومات احلياة واالستمرار ونتسا
وإىل  ؟وإىل مىت ستستمر املتاجرة يف بؤسهم ؟سيستمر هذا الوضع

الرئيس إن  دمىت سيستمر املنتظم الدويل يف التنكر هلم؟ إذن السي
كن بالدنا أن مي مشروع القانون متقدم بكل املقاييس ومن شأنه
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كما   ،من أن تتبوأ مكانتها يف جمال احرتام حقوق اإلنسان
ينضاف إىل جمموعة من االتفاقيات والربوتوكوالت اليت سبق لنا 

يف نفس الوقت فإن هذا االخنراط حيملنا . أن وافقنا عليها
مسؤوليات والتزامات تتطلب طبعا مقاربة متعددة املداخل 

سايت وأساسا اآللية ساملستوى املؤ  ؛املستوى القانوين :واملستويات
ة التعذيب، لكن أيضا مستوى التكوين ضالوطنية ملناه

والتحسيس لالنتقال من ثقافة العنف والتمييز واإلهانة والتعذيب 
إىل ثقافة احلق واملساواة والقانون واحرتام الكرامة اإلنسانية 

 .وشكرا
 :الجلسة السيد رئيس

الكلمة للسيد النائب احملرتم  ،شكرا السيدة النائبة احملرتمة
تفضل السيد النائب . السيد علي اليازغي باسم فرق املعارضة

 .احملرتم
فرق عن الفريق االشتراكي باسم  النائب السيد علي اليازغي

 :المعارضة
 السيد الرئيس،
 السيد الوزير،

 السيدات والسادة النواب،
يطيب يل أن أتكلم باسم فرق املعارضة لطرح رأينا يف 

الذي توافق مبقتضاه بالدنا  211.21موضوع مشروع القانون 
على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

وقد كان . دروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية واملهينة
ول دولة عربية تصادق وتوقع أملنا كبري أن تكون بالدنا هي أ

ولكن ومهما كان فإننا نعترب هذه املصادقة  ،على هذا الربوتوكول
تقدما ملموسا يف مسار اعتماد املغرب ملنظومة حقوق اإلنسان 
يف بعدها الكوين، كما هو منصوص عليه يف ديباجة دستور فاتح 

من الدستور ينص أنه ال جيوز املس  11فالفصل  .يوليوز
اجلسدية أو املعنوية ألي شخص يف أي ظرف ومن قبل  بالسالمة

ال جيوز ألحد أن يعامل الغري . أي جهة كانت خاصة أو عامة
حتت أي ذريعة معاملة قاسية أو الإنسانية أو مهينة أو حاطة 

وهو نفس النص الذي جيرم ممارسة التعذيب  ،بالكرامة اإلنسانية
الدستور ينص . قانونبكامل أشكاله ويعتربه جرمية يعاقب عليها ال

أن القانون يعاقب كل االنتهاكات  12كذلك يف الفصل 
وللذكرى فقط لقد شكل  ،اجلسيمة املمنهجة حلقوق اإلنسان

موضوع التعذيب والعاملة احلاطة بالكرامة اإلنسانية أحد 
العالمات السوداء ملا هو معروف يف بالدنا بسنوات الرصاص اليت 

 اشرتاكيني دميقراطيني ومبعية كل جترعنا فيها كحزب وكمناضلني
سرتاتيجية خرق إوعذابات بفعل  اتاملناضلني التقدميني مرار 

 . حقوق اإلنسان اليت كانت معتمدة طيلة هذه السنوات
بد أن  ال ،إننا وحنن حنيي هذه اخلطوة احلقوقية ببالدنا

نطرح مجلة من األسئلة اليت نعتربها ضرورية لتحصني هذا 
حكامة أمنية؟ هل تكتفي النصوص القانونية أي . املكتسب

 ؟والتصديق على هذه االتفاقيات لوقف هذا النوع من املمارسات
لقد أعطى دستور فاتح يوليوز حيزا معتربا حلقوق اإلنسان 
وللمحاكمة العادلة وحلماية وسالمة ممتلكات األشخاص 
والتصديق اليوم هو يف حقيقة األمر سوى حتصيل حاصل لنضال 

وبالتايل وحنن نؤيد هذه  ،به الشعب املغريب وقواه الدميقراطيةقام 
اخلطوة ألننا ندري معىن التعذيب فإننا نعيد التأكيد على ضرورة 
فتح ورش كبري لتثقيف األوساط األمنية وجعل هذا الربوتوكول 

غاهلا حىت نضمن لكل املواطنني مهما كانت تإحدى أدوات اش
  .للمحاكمةوإنسانية جرائمهم ظروف عادلة 

 املؤسساتية ةسراع يف تفعيل اآللياإلنطالب ب ،يف األخري
 أنواليت سبق لكل املنظمات احلقوقية املغربية ملناهضة التعذيب 

ن كل نثمويف األخري مرة أخرى معذرة  .ترافعت من أجل إحداثها
ها ابنتالربوتوكوالت االختيارية اليت طالبت هبا األغلبية أهنا ت

أن ندخل فعال يف حيز تنفيذها ويف مرحلة  احلكومة ونتمىن
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ألن اآلن حقوق اإلنسان أصبحت  ،جديدة لكي حنصن بالدنا
حلماية وحدتنا الرتابية  مطلبا مطلبا ليس فقط مغربيا ولكن 

حنن مطالبني يف ضمان حقوق اإلنسان من طنجة إىل  ،كذلك
الكويرة وضمان احرتامهم وعدم تعذيب املواطنات واملواطنني يف  

احلق دولة يف بناء ...أرجاء الوطن لنحصن دميقراطية ناشئة  كل
 .حبماية وحدتنا الرتابية وشكرا لكمالوحيدة  والقانون الكفيلة

 :الجلسةالسيد رئيس 
 ،شكرا النائب المحترم

  : إذن أعرض املادة الفريدة املكونة ملشروع القانون برمته للتصويت
  .اإلجماع :الموافقون

   011.01 على مشروع قانون صادق مجلس النواب
تفاقية مناهضة التعذيب اليوافق مبوجبه على الربوتوكول االختياري 

           العقوبة القاسية  وأوغريها من ظروف املعاملة القاسية 
 1111دجنرب  21نيويورك يف بالالإنسانية أو املهينة املعتمد  وأ

  .املتحدةلألمم اجلمعية العامة طرف من 
تقل إىل املناقشة واملصادقة على مشروع القانون واآلن نن

لطبيبات واألطباء يف قراءة ليتعلق باهليئة الوطنية  11.21رقم 
لسيد الوزير احملرتم لتقدمي مشروع القانون لوالكلمة ثانية له 

 .السيد الوزير تفضل، يتفضل مشكورافل
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

 ،شكرا السيد الرئيس المحترم
  ،السيدات النائبات المحترمات

 ،نالسادة النواب المحترمو 
 11.21يشرفين أن أقدم أمامكم مشروع القانون رقم 

املتعلق باهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء يف إطار قراءة ثانية بعد 
متت املصادقة عليه باإلمجاع يف الغرفة الثانية يف جملس ا م

وقد عرف مشروع  .1122يناير  12املستشارين يوم الثالثاء 
واالجتماعية  ثقافيةلالنص عند دراسته بلجنة التعليم والشؤون ا

-19 مواد هي 9بالغرفة الثانية بعض التعديالت اليت مشلت 
هذه التعديالت اليت قبلتها وصوتت  21-21-25-12-92

 5عليها باإلمجاع جلنة القطاعات االجتماعية بالربملان يوم الثالثاء 
وبالنظر إىل أمهية التعديالت اليت أدخلت على  .1122فرباير 

ري على ثغناء النص دون التأإاملواد الستة واليت سامهت يف 
تفضل باملوافقة الفإين أطلب من سيادتكم  ،مضمونه وانسجامه

على مشروع القانون يف صيغته اجلديدة حىت نتمكن من إخراج 
النص والذي سيمكن ال حمال املهنيني من آليات حقيقية للعمل 

لطبيبات واألطباء موحدة مستقلة دميقراطية وتعمل لهيئة وطنية 
رؤساء منتخبون مبا ال كل؛  احملاسبةب يةاملسؤول بطر و يف الشفافية 
إحداث اجلمعية العامة  ؛يئة ورؤساء اجملالس اجلهويةفيهم رئيس اهل

إحداث أربعة  ؛للمجالس مبثابة برملان اهليئة لتوسيع قاعدة التشاور
التكوين والتكوين  ؛مزاولة املهنة ؛ن أخالقيات وأدبيات املهنةاجل

التدقيق يف النظام التأدييب  ؛املستمر وجلنة الشؤون االجتماعية
القطاع العام وأطباء الذي يهم طبيبات  وخاصة النظام التأدييب

اص السنوي للحسابات من طرف الفتحاوأخريا إجبارية التدقيق و 
  .حماسب خبري

أود أن أهينء السيدات النائبات احملرتمات  ،يف اخلتام
ا املشروع ذى اهتمامهم الكبري هبوالسادة النواب احملرتمني عل

ات االجتماعية والشكر موصول إىل السيد الرئيس جلنة القطاع
هم املتميز وغريهتم على ئها احملرتمني عن عطائوعضواهتا وأعضا

املنظومة  سممهنة الطبيبات واألطباء الذين هم جزء من ج
 الصحية الذي جيب أن يكون متماسكا وسليما لضمان أداء طيب

وخدمات عالجية ذات جودة يكون فيها املواطن هو قطب 
وكما  .ني وضعيته الصحيةوالذي نعمل مجيعا على حتس ىالرح

أشكرهم على أسئلتهم واستفساراهتم البناءة وعلى اقرتاحاهتم 
اء املشروع والرفع من جودته نوتعديالهتم القيمة اليت سامهت يف إغ

 .والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته
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 :الجلسةالسيد رئيس 
تقرير اللجنة وزع التقرير أفتح باب ، شكرا السيد الوزير

دخل ن متهناك م ،لراغبني يف التدخللاملناقشة ملشروع قانون 
باسم فرق املعارضة إذن الكلمة  .ا القانونذسم األغلبية يف هبا

يتفضل السيد النائب فلللسيد النائب احملرتم السيد حممد الزردايل 
 .عندكدقيقة  25، السيد النائب تفضل، احملرتم مشكورا

عن فريق االتحاد الدستوري  النائب السيد محمد زردالي
  :باسم فرق المعارضة

سيدنا محمد بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 
  .أشرف المرسلين

 ،السيد الرئيس المحترم
 ،السيد الوزير المحترم

  ،السيدات والسادة النواب المحترمون
  ،الحضور الكريم

الفرق املعارضة أن أتناول الكلمة يف إطار يشرفين باسم 
مناقشة قانون يتعلق باهليئة الوطنية للطبيبات واألطباء يف إطار 

فعلى املستوى األول فرضت القراءة الثانية نفسها بعد  .قراءة ثانية
من طرف اجمللس  92و 12-25-21-21-19تعديل املواد 

كان ا  م املستشارين وهي تعديالت مهت بعض التدقيقات اللهم
اليت أثارت بعض اجلدل ومت إجياد صياغة توافقية  92املادة من 

ه ذاملشروع يأيت تتوجيا ملسار طويل هلهذا وعلى العموم فإن  .هلا
اعة وفعالية جنعدة معوقات أدت إىل عدم شابته مسار  ،اهليئة

ا املشروع يف وقت يشهد فيه قطاع الصحة ذيأيت هبل أجهزهتا 
استمرار بت يكون املواطن شاهدا عليها عدة مشاكل واختالال

كيفية تلقيه العالج ويف وسائل االستقبال اليت ختصص له وهي يف  
لذالك كان لزاما إعادة  .مظاهر اختلت معها أيضا صورة الطبيب

 ...النظر
 

 :السيد رئيس الجلسة
اإلخوان النواب عفوا أحيانا كنسمع احلوار الثنائي ما ... 

كيقولو، اهلل جيازيكم خبري خليونا نركزوا على بني اإلخوان وشنو  
 .املداخلة ديال السيد النائب احملرتم، تفضل

عن فريق االتحاد الدستوري  النائب السيد محمد زردالي
  :باسم فرق المعارضة

 شكرا السيد الرئيس،
ا يعيد الثقة مبه اهليئة ذيف هلذلك كان لزاما إعادة النظر 

ا زهتفيها ويصبغ الدينامية على أجهلطبيبات واألطباء دى ال
لتحوالت اليت تشهدها بالدنا واليت لاآلن  يف نفسويستجيب 

تتميز بتكريس عوامل الدمقرطة والشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة 
 .التسيرييف مة اجليدة اواعتماد ملنهجية التشارك يف مبادئ احلك

ه اهليئة من آليات جديدة لوضع ذني هكإذن يقتضي لزاما مت
كفرق   ناتسع نطاقها يف نظر يمدونة أخالقيات املهنة اليت جيب أن 

 هاوإخضاعللممارسني إعادة النظر يف الرتخيص  للمعارضة يشمل
الستفادة لإلسرتاجتية اخلصاص كي نفتح اجملال للمناطق النائية 

يم  من اخلدمات الصحية واحلد من السلوكيات العابثة بكل الق
الطبية  ءألخطااإلمهال و ااستغالل املنصب والتقصري املهين و ك

  .اجلسيمة
ه ذوعموما فإن التعديالت اليت مت إدخاهلا يف إطار ه

تطلع نالقراءة الثانية تصب كلها يف جتويد النص وتدقيق أهداف و 
االعرتاف يف  يتنظيمجانبها الم اهليئة يف هإىل أن تس نايف فرق

من األطر الطبية على املستوى املهين  ءاكفدات األو العلين مبجه
والعلمي والتقين والتواصل وما يقدمونه من تضحيات ألجل 

من خالل التحفيزات هبم وكذلك التنويه  ناإسعاف وخدمة مرضا
كما يتعني عليها محاية أعضاء اهليئة   ،املادية أو شهادات فخرية

الصادرة عن من التجاوزات واخلروقات واالعتداءات بشىت أنواعها 
      واعتبارا لكل  .جهة أخرىأية هم أو من ئاملرضى وعن أقربا
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ه ذسنصوت لفائدة هاته التعديالت يف إطار ه نافإن ،بقسما 
 .القراءة الثانية وشكرا

 :الجلسةالسيد رئيس 
 ،شكرا السيد النائب المحترم
  :منر اآلن إىل عملية التصويت

  ؛اإلجماع :الموافقون :للتصويت 11وأعرض المادة 
  ؛اإلجماع : الموافقون: للتصويت 11أعرض المادة 
  ؛اإلجماع : الموافقون: للتصويت 11أعرض المادة 
  ؛اإلجماع : الموافقون: للتصويت 11أعرض المادة 
  ؛اإلجماع : الموافقون :للتصويت 11أعرض المادة 
  .اإلجماع : الموافقون :للتصويت 11أعرض المادة 

 11.01مجلس النواب على المشروع قانون رقم  صادق
  .يتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات واألطباء في قراءة ثانية له

لمدارسة والتصويت على مشروع قانون رقم لننتقل أيضا 
 21من الظهري الشريف الصادر يف  21فصل الري يبتغ 21.21

بسن نظام  2211دجنرب  1موافق  2212خر ربيع اآلمن 
الكلمة للسيد ، استعماهلا ااملواد السامة وتسويقها وحيازهتاسترياد 

  .الوزير لتقدمي مشروع القانون فليتفضل مشكورا
 :السيد الحسين الوردي وزير الصحة

  ،شكرا السيد الرئيس المحترم
  ،السيدات والسادة النواب المحترمون

 21.21د القانون االتقدمي ديال ه ا مسحتوا لييالإف
تسويقها  وأوالنظام السترياد املواد السامة  21وخاصة املادة 

ت نقرا عليكم واحد نص ورقة ولكم من كن .حيازاهتا واستعماهلاو 
د املسائل التقنية ارح هشق باش نااألحسن غادي ندوي بال ور 

د القانون ديال أوال يل كاين دابة اه وه .هلةاباش جتي س
د القانون كله ايعين ه 2211 ،ديال هد املواد كلها 2211

الصياغة يف احنا بدينا  ؛النقطة األوىل يبرمته خصوا يتعاود هد

 او اباش نبد 2211، 11ديالو باش نوجدو قانون جديد 
د املواد ابزاف ديال املتدخلني ه .الصياغة ديال قانون جديد

هاد املواد السامة  السامة فيهم بزاف ديال املتدخلني
essentillement les morphiniques  ،ألن كاين األخرين

وزارة الصحة ووزارة  ،وزارة الفالحة: فيهم بزاف ديال املتدخلني
ا القانون  و خص شوية ديال الوقت باش نعاودف ...الداخلية إخل
خاصة كاينة أدوية جديدة ومعطيات  2211ديال كله برمته 

د اه ؟د القضيةاولكن كاين قضية استعجالية شنوا هي ه ،جديدة
ها و يوصفتتيحتم أنه الوصفة الدوائية يل  2211نون ديال القا

       هاد الوصفة ديال ذخيا األطباء باش يعين املريض ميشي
les morphiniques   السامة باش يتخفف من  ويةداألديال

املزمنة  واألمراضالم دياهلم تتهم خصوصا مرض السرطان اآل
تكون ش لهاميكنا متيقول د الوصفة القانون اكتكون ه  ،اخلطرية

 طاح مع يالا تيجعلنا يف إشكال أنه إذه ،أيام 9 أكثر من
ام ي كان أيالإ ،يعطيه الوصفةشكون السبت واألحد متيلقاش 

د األدوية اخص كاين هو لي يعطيه الوصفة الينش اكا  العيد م
يعين  ،جيي حىت املدن الكربىخصو مكتباعش فني ما مشينا 

لي تيعانيوا األمل دياهلم الملرضى واحد املشكل كبري ال ا حىت هذا
وال الصيادلة اللي تيعطيوهم، وال العائالت دياهلم ال األطباء 

د املواد يعين احلقن غادي اه 21د املادة الفصل االقانون اقرتاح ه
 حقن اللي كتعطى يفألهنم أيام  21أيام إىل  9دوز من 

 9بغينا نزيدوها من  صاألقرااملصحات ولكن  املستشفيات ويف
دول أخرى  هاد الشي كيفاش كيدار يفو . يوم 11أيام إىل 

 غري باش مندو باش ما كاين أي تغيري يف. هادشي اللي كاين
العمق باش نتسناو باش نعاودو القانون برمته ألن املرضى كيعانيو 
فهاد الشي شكرا السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب 

 .احملرتمون
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 :الجلسة رئيسالسيد 
الكلمة للسيد النائب احملرتم السيد  ،شكرا السيد الوزير

 ،تفضل السيد النائب احملرتم. عمر احجرية عن فرق األغلبية
 .استمعوا لألغلبية السيد الرئيس
عن الفريق االستقاللي للوحدة  النائب السيد عمر احجيرة
 :والتعادلية باسم فريق األغلبية

 .الرحيمن بسم اهلل الرحم
بطريقة  الصيديلشرح لكم الطبيب غادي يشرح لكم 

هادو أدوية كتعطى للناس اللي عندهم أمراض فيها الوجع . أخرى
هي اللي  L’ordonnance spécialeبزاف وكتسمى بواحد 

  L’ordonnance spécialeهاد . كيجي هبا هداك املريض
وكيكتب  les souchesكتسيفطين وزارة الصحة واحد كارين فيه 

من عند املخترب باش  la commandeالطبيب وحنا كنسيفطو 
 9الغالب كيفما قال السيد الوزير فيه  يف اهاد الدو . يعطينا الدوا

أيام ديال  9أيام، هداك السيد كيشري الدوا القانون كيعطيه فقط 
السيد الوزير مشكور وزارة الصحة جابو لنا تعديل فهاد  .التداوي

األقراص  les comprimésأنه فيما يتعلق ب على أساس  دالبن
فيما يتعلق . يوم 11فيه   un traitementغادي ندوزو ل

أيام وبالتايل  21غادي ندوزو ل  les injectionsباحلقن 
غادي نعطيو للمريض اللي هو يف حالة ديال الوجع أو الوجع 
خصو خصوصا كيفما قال السيد الوزير الوجع ديال السرطان مها 

اهلل حيفظ وحيفظ اجلميع جد كبرية ومؤثرة على جسم  أوجاع
اإلنسان وما ميكنلوش يستحملها فقط إال اللي كيخفف من هاد 

وبالتايل مددنا الوقت   morphineاألوجاع هو املادة ديال 
 أيام ونتمناو إن 21يوم وإىل  11أيام إىل  9ديال التداوي من 

 2211القانون ديال شاء اهلل السيد الوزير باش كيفما قليت هاد 
شاء اهلل  فهاد املدة التشريعية إن عندو تقريبا قرن ونبدلوهراه 

وزارة الصحة ألن كيفما  وكذلك نكثروا من القوانني خصوصا يف

األنظمة  يالد 1اللجنة راه كاين  قلت لكم واحد النهار يف
كاين النظام الصحي اللي كتحكمو فيه وكاين نظام   :الصحية

ا كتحكموش فيه وهو الفارماسيان اللي كيبيع صحي آخر اللي م
  dentisteهو الطبيب اللي ماشي طبيب هو   trottoir يف

وبالتايل راه ما ميكن توقف هاد الفوضى  dentisteاللي ماشي 
 قطاع الصحة إال بقوانني جزرية كبرية وخصنا نتعاونوا عليها إن يف

بطبيعة . الوجودشاء اهلل حليز  شاء اهلل فهاد املدة باش خترج إن
األغلبية باإلجياب على هاد  يف ااحلال ما ميكن لنا إال نصوتو 

أنه جتي قوانني أخرى اللي تساعد املرضى  االقانون ونتمناو 
 .شكرا والسالم عليكم. وتساعد املواطنني

 :الجلسة السيد رئيس
الكلمة للسيد النائب احملرتم  ،شكرا السيد النائب احملرتم

. االحتاد الدستوري...الرزدايل باسم فرق املعارضةد السيد حمم
        السيد النائب عندك الوقت  ،تفضل السيد النائب احملرتم

 .ما حتتاجش حىت شي احد
عن فريق االتحاد الدستوري  النائب السيد محمد رزدالي

 :باسم فرق المعارضة
 شكرا السيد الرئيس،

 يف. ديالو املعارضة كيشرح املوقف اآلن دور الطبيب يف
احلقيقة يشرفين أن أتناول الكلمة مرة أخرى باسم فرق املعارضة 

و دام القدم ديال فهاد املشروع اللي كنا نتمناو أنه جيي املشروع ما
كنا ناقشوه بالشمولية ديالو ولكن نظرا لالستعجالية   2211 من

ونظرا حسينا من خالل السيد الوزير داخل  ،ديال هاد املادة
يوم باش نعطيوهم هاد  11صهم هاد اهاد الناس خاللجنة أن 

صوتنا حىت حنا بنعم لفائدة هذا املشروع وهباد املناسبة . املواد
دام  ما ،ختفض هانطلبوا من السيد الوزير أنه هاد األدوية خص

من واحد املشاكل وواحد  ااألدوية عند الناس اللي هم يعانيو 
 انتمناو . واحد منا األمراض اللي خطرية وما نتمناوها حىت لشي
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وباملناسبة عودة  .األمثنة من هاد النوعهاد السيد الوزير أنه خيفض 
كان هاد النوع ديال األدوية اللي كنسميوها حنا   يالخصنا نعرفو إ

وال من الالئحة  tableau Bخطرية ورمبا هي اللي مسيناها ب 
ي راه الثانية، راه حىت األدوية األخرى ال املضادات احليوية حىت ه

 ديال ةناقشنا داخل اللجنة أنه الضروريو خطرية وحىت هي 
حيرتموا الوصفة الطبية وما يعطيوش األدوية أهنم الصيدليون ديالنا 

 . تكون الوصفة ضرورية وشكراحىت إال أنه 
 :الجلسة السيد رئيس

  ،شكرا السيد النائب المحترم
المكونة المادة الفريدة منر اآلن إىل عملية التصويت على 

 .اإلجماع: الموافقون :لمشروع القانون
إذن صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 

لشريف الصادر في من الظهير ا 11بتغيير الفصل  11.01
بسن نظام  (0111دجنبر  1) 0110خر من الربيع اآل 01

 .تها واستعمالهاز الستيراد المواد السامة وتسويقها وحيا
اآلن ننتقل إىل جمموعة مشاريع قوانني خاصة 

. باالتفاقيات الدولية والكلمة للسيد الوزير لتقدمي مشاريع القوانني
. طيب وصل السيد الوزيرنعم نعم، السيد الوزير؟ غري مكلف؟ 

منر إذن إىل جمموعة مشاريع . إذن مرحبا بالسيد وزير اخلارجية
مة للسيد الوزير لتقدمي قوانني خاصة باالتفاقيات الدولية والكل

لسيد الوزير لالكلمة . اتفاقيات 9مشاريع القوانني املتعلقة ب
 .احملرتم

 :السيد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون
 .بسم اهلل الرحمن الرحيم

 شكرا السيد الرئيس،
 ن أعضاء اللجنة،و السيدات والسادة النواب المحترم

يف جملس املستشارين يف أعتذر ألن هناك جلنة أخرى 
ال  حوال،  نفس الوقت وكنت أنتظر أي جلنة ستبدأ ألذهب إليها

تنعقد جملس املستشارين  ، ال مسح يل اجللسةجملس املستشارينال 
اتفاقية لعرضها لكن  19نفس الوقت وعندنا فيها  يفاجللسة 

 . سبق جملس النواب جيد
نة يسعدين أن أعرض أمام السادة النواب أعضاء جل

اخلارجية والدفاع الوطين، أمام السادة النواب مبجلس النواب سبع 
اتفاقيات ومعاهدات دولية سبق أن صادقت عليها جلنة اخلارجية 

 .والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني باخلارج والدفاع الوطين
وقبل ذلك امسحوا يل أن أشري إىل أن توقيع املغرب على 

يف السياسة اخلارجية  توابثهذه االتفاقيات يعكس أمور تعترب 
املغرب إىل  هي تعكس من جهة طموح املغرب وتطلع .الوطنية

حتسني مركزه الدويل على مستوى العالقات التجارية الدولية 
ل ويف نطاق تصنيف وخصوصا فيما يتعلق هبذه االتفاقيات يف جما

الطموح الثاين  ؛الرسوم والنماذج الصناعية والعالمات التجارية
يتعلق بعزم بالدنا على مواكبة التغريات واالخنراط يف التطورات 

على اخلصوص وذلك اليت طرأت على النظام التجاري العاملي 
بغية االستفادة من الفرص اليت تتيحها هذه التحوالت وهذه 

لتحقيق هذه األهداف كانت هناك حماولة لتوسيع  إذن .التطورات
االتفاقيات واملعاهدات اليت يندرج فيها املغرب سواء كانت ثنائية 

نصنف االتفاقيات املعروضة  ،أو كانت متعددة األطراف دولية
 : حاليا على جملسكم املوقر للمصادقة إىل ثالثة أصناف

للعمل اتفاقيات دولية تتعلق بالقانون الدويل  :أوال
 ؛وسالمة العمال وحقوقهم وهي ثالثة اتفاقيات

اتفاقيات تتعلق بالعالقات التجارية الدولية يف : ثانيا
جمال التصنيف الدويل للرسوم للعالمات التجارية وللنماذج 

 ؛التجارية وهي أيضا ثالثة اتفاقيات
اتفاقية واحدة تتعلق باملوارد اجلينية وكيفية : ثالثا
وسيمكن مصادقة اململكة املغربية  ،واالستفادة منهااستخدامها 

االتفاقيات من حتقيق نتائج إجيابية على مستويات كثرية  على هذه



 

 

 -2102دورة أكتوبر  –مداوالت مجلس النواب 

 

19 

وأمهها تأكيد املغرب على محاية امللكية الفردية الفكرية وبراءة 
االخرتاع ومحاية العالمات التجارية وهو شيء ضروري لتطوير 

بتكار كعامل أساسي لتنمية تطوير االو املعرفة وتطوير اإلبداع 
  .اقتصادية واجتماعية مستدامة

هذه االتفاقيات ستؤكد مرة أخرى التزام املغرب  ،ثانيا
مبقتضيات القانون الدويل فيما خيص حقوق العمال وحتسني 
ظروف عملهم لضمان السالمة وكافة احلقوق الضمانية واليت 

نا هنج مقاربة ستشمل أيضا العمال القرويني متاشيا مع عزم بالد
  ؛شاملة ومندجمة لتنمية العامل القروي

وأخريا مواكبة تطور البحث العلمي وتعزيز بناء قدراتنا يف 
جمال املوارد اجلينية من حيث احلصول عليها وحتقيق الرخاء 

  .واملسامهة يف حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام
هي ثالث  هذه هي إذن االتفاقيات السبع اليت طرحناها

اتفاقيات دولية فيما خيص القانون الدويل للعمل وسالمة العمال، 
ثالث اتفاقيات تتعلق بالعالمة التجارية فيما خيص التصنيف 
الدويل لرسوم العالمات التجارية والنماذج الصناعية واتفاقية 
واحدة تتعلق باملوارد اجلينية وكيفية استخدامها واالستفادة منها، 

 .الرئيس وشكرا السيد
 :الجلسةالسيد رئيس 

الكلمة للسيدة النائبة احملرتمة السيدة  شكرا السيد الوزير،
 .فاطمة الضعيف باسم فرق األغلبية تفضلي السيدة النائبة

عن الفريق الحركي باسم فرق  النائبة السيدة فاطمة الضعيف
 :األغلبية

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

 السيد الرئيس المحترم،
 السادة الوزراء المحترمون،

 السيدات والسادة النواب المحترمون،

يشرفين أن أتدخل باسم فرق وجمموعات األغلبية ملناقشة 
ويف  ،مشاريع القوانني املتعلقة مبجموعة من االتفاقيات الدولية

التصديق من حيث املبدأ على  البداية ال بد من اإلشارة إىل أن
االتفاقيات الدولية املوقعة من قبل احلكومة املغربية واألطراف 
األخرى تكتسي أمهية بالغة ال تقل أمهية من مدارسة ومناقشة 
باقي النصوص التشريعية األخرى واملصادقة عليها انطالقا من 

 وبالتايل فال ،الدستور الذي أفرد ملثل هذه النصوص أمهية خاصة
يضرينا أن نضم هذه االتفاقيات إىل ركام النصوص اليت عاجلها 
الربملان ليس كحصيلة عددية ترفع من منتوج العمل التشريعي 
ولكن كقيمة حقيقية جملهود ال ميكن أن نستهني بأمهيته ووقعه 
على العديد من مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ملثل هذه النصوص تعترب مقياسا  فاحلصيلة العددية .ببالدنا
موضوعيا حلجم االشتغال والعطاء واملبادرة احلكومية يف عالقتها 
مع الدول واملنظمات األخرى ال سيما إذا كانت هذه االتفاقيات 

    لكن  ا،ضابطة ملمارسات معينة أو مضيفة قيمة مضافة لبلدن
الربملان الوقت ما ينبغي التأكيد عليه يف تقديرنا هو ضرورة إعطاء 

الكايف لدراسة هذه االتفاقيات وإرفاقها مبعطيات دقيقة تتعلق 
  .مبضموهنا وأثرها وكل اجلوانب اليت تعاجلها

كما جيدر التذكري من جهة أخرى بأن الربملان سبق له 
الربملانية على كم هائل من  وأن صادق خالل خمتلف التجارب

ن هذه االتفاقيات منشورة ولكن كنا نعترب بأ ،االتفاقيات الدولية
جتميد هذه االتفاقيات  يف اجلريدة الرمسية فإننا سنؤكد على ضرورة

اليت صادق عليها املغرب يف الوسائل العادية أو التكنولوجيا 
عالوة على باقي  ،املتاحة حىت تكون مرجعا لنا كربملانيني

وإمعانا يف إعطاء مثل هذه النصوص  .األشخاص ذوي االهتمام
ية املستحقة حىت ال تبقى جمرد إجراء مسطري وتفعيلها عن األمه

علما أن الدستور نص يف  القوانني الوطنية معها طريق مالءمة
تصديره على جعل االتفاقيات الدولية كما صادق عليها املغرب 
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يف نطاق أحكام الدستور وقوانني اململكة وهويتها الوطنية 
الوطنية والعمل على الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات 

 .مالءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقة
بالرجوع إىل االتفاقيات املوضوعة أمام  السيد الرئيس،

نالحظ بأهنا تكتسي أمهية بالغة سواء املتعلقة  ،أنظارنا اليوم
باجلانب االجتماعي أو الصناعي أو التجاري أو العلمي ويتجلى 

 : لية التاليةذلك يف االتفاقيات الدو 
بشأن اإلطار الرتوجيي للسالمة  219االتفاقية رقم  

للمؤمتر  25والصحة املهنيتني املعتمدة يف جونيف خالل الدورة 
العام للمنظمة الدولية واليت هتدف إىل إجراء حتسينات على 
السالمة والصحة املهنيتني للوقاية من اإلصابات واألمراض 

سياسة وطنية ونظام وطين وبرنامج والوفيات املهنية وذلك بوضع 
 ؛وطين بالتشاور مع املنظمات األكثر متثيال ألصحاب العمل

عايري الدنيا للضمان املبشأن  211االتفاقية رقم : ثانيا 
خالل  2251يونيو  11االجتماعي املعتمدة جبونيف يف 

  ؛للمؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية 25الدورة 
للتصنيف الدويل للرسوم والنماذج اتفاق لوكارنو املنشئ  

واملعدل بتاريخ  2291أكتوبر  1الصناعية املوقع بلوكارنو يف 
  ؛وامللحق به 2292سبتمرب  11

اغويا باليابان بشأن احلصول على املوارد نبروتوكول  
اجلينية والتقاسم العادل واملصنف للمنافع الناشئة عن 

اغويا نجي املوقع باستخدامها امللحق باتفاقية التنوع البيولو 
والذي يهدف كما هو مضمن  1121أكتوبر  12باليابان يف 

ف للمنافع الناشئة عن صيف االتفاقية إىل التقاسم العادل واملن
استخدام املوارد اجلينية مبا يف ذلك عن طريق احلصول بصورة 

 ؛مالئمة على املوارد اجلينية ونقل التكنولوجيات ذات الصلة

شامل لألفضليات التجارية فيما بني اتفاقية النظام ال 
سمرب يد 25يف  (الربازيل)بفوز دو إغواسو البلدان النامية املوقع 

 ؛1121
للتصنيف الدويل للعناصر التصويرية  ئاتفاق فيينا املنش 

واملعدل بتاريخ  2292يونيو  21للعالمات املوقع بفيينا يف 
 ؛2215فاتح أكتوبر 

العمال الريفيني ودورها يف التنمية االتفاقية املتعلقة بنظام  
االقتصادية واالجتماعية واليت مبقتضاها سيمنح للعمال الزراعيني 

اختيارهم وهي اتفاقية هتدف  احلق يف تأسيس منظمات من
بطبيعة احلال إىل تكريس احلرية النقابية وتفادي تعرض العمال 

 .ألي إكراه
التفاصيل دون اخلوض يف املزيد من  السيد الرئيس،

فإن األمر األساسي الذي  ،املتعلقة مبضامني هذه االتفاقيات
يتعني أخذه بعني االعتبار يف تقديرنا هو ضرورة إعطاء الفرصة 
ملمثلي األمة قصد تعميق املدارسة وحتليل هذه االتفاقيات يف زمن 
مقبول حتظى فيه هذه النصوص باألمهية الالزمة اليت جتعلها حمط 

ونظرا ألمهيتها  ،ة من قبل الرأي العام الوطيناهتمام ومتابع
لزاميتها القانونية لنص الدستور سنصوت عليها، وشكرا لكم إو 

 .عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته والسالم
 : الجلسة السيد رئيس

الكلمة ألحد السادة  شكرا السيدة النائبة احملرتمة،
 .احملرتمارضة، تفضل السيد النائب النواب باسم فرق املع

أحمد الزايدي عن الفريق االشتراكي باسم النائب السيد 
 :المعارضة

 .بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الوزير المحترم،

 السيدات والسادة النواب،
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موضوع  ،غري التدخل ديالنا فهاذ املوضوع ،السيد الوزير
ديال االتفاقيات رمبا غادي نستشف األسس ديالو من عملكم 

فكنتم من احلريصني  .جلنة اخلارجية قبل ما تكونو وزيرنا يف امع
ونشهد لكم بذلك على تدقيق الكثري من األشياء، اليوم ما فيها 
باس نقولو لكم بكل صراحة أن هاذ املوضوع ديال االتفاقيات 
واللي ما عندناش اعرتاض عليه من حيث املبدأ ولكن من حيث 

 .النظر ايعاد فيه تمرر جيب أنكالشكل ومن حيث الطريقة باش  
ديال االتفاقيات هامة جدا وأساسية من بعد كنرجعو ليها  9

تربجمات البارح فالليل فآخر النهار فليلة الدورة هناية اختتام 
مفهوم بأن احلكومة واألغلبية تريد أن تقول بأهنا صادقت  ،الدورة
 امن الوترية باش نرفعو  اد املشاريع ديال القوانني باش نرفعو  9على 

جناح الربملان هو جناح لنا  ،من العدد احنا ما عندنا أي اعرتاض
لكن  ،مجيعا والديناميكية ديال العمل الربملاين هي لفائدتنا مجيعا

السيد الوزير، وأرجو أنكم تسمعوين واحد الشوية االتفاقيات اللي  
الوقت وجيز وكنعتربوها بأهنا اتفاقيات  دكاجنيو كنمرروها فواح

ن يل نقول وحتت الرقابة ديال زمالئي وزمياليت من هامة جدا ميك
      احلقيقة بواحد الطريقة  األغلبية ومن املعارضة بأهنا كتمر يف

  .ال حترتم فيها ال االتفاقيات وال مؤسسة الربملان
 ،أوال ألن هاذ االتفاقيات كتجي جمردة من أية بيانات

حنن نواب برملانيني احنا ماشي علماء خمتصني يف الذرة وخمتصني 
 يف الضمان االجتماعي وخمتصني يف االتفاقيات الدولية ويف

الضرائب وغريها من األشياء، برملانيني عندهم يعين   التبادل ويف
كل إنسان كل واحد فيهم عندو تكوينو عندو جماالت لكن هذه 

فيها  انتوفرو كة من اجملاالت اللي ما  االتفاقيات كتهم واحد اجملموع
يا إما أن هاذ الطريق أن العملية هي عملية  .على أي بيانات

بأهنا شكلية وما حنتاجوش أننا  اشكلية فقط وبالتايل نقولو 
ناقشوها أو أن للربملان مسؤولية وللرأي العام كذلك احلق يف أن 
 يتعرف عليها لذلك جيب أن نغري من الطريقة ومن أسلوب

أنا بالنسبة يل تنقوهلا بكل صدق  .التعامل مع هذه االتفاقيات
وغنقرا عليكم بعض العناوين اللي كاينة فهاذ االتفاقيات ديال 

ل شحال من واحد ءاليوم ونقدر بكل موضوعية وبكل أخوة نتسا
 : فهاذ القاعة كيعرف هاذ االتفاقيات

نية يرد اجلبشأن احلصول على املواناغويا برتوكول  ةاتفاقي -    
ه ذه ،والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

واحد خارج بأنه شي اتفاقية علمية كتعلق بعلم األحياء ما أعتقد 
 ؛ميكن يتعرف على شي حاجة فيها أنه د اإلختصاص ديالواه

 هذه ،نيياإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة للمهن ةاتفاقي -    
ش آ ،نييالسالمة والصحة والصحة ديال املهن أناها في عرفت ياهلل
 يالوكنقوهلا بدون عقد وإ .اهلل أعلم ؟عالش ؟شكون ؟نييمهنمن 

        غادي نقولوا بأن احنا كنوافقوا على شي أشياء يل احنا 
حنن لدينا كامل الشجاعة باش نقولو األشياء  ،متفقينش عليهاا م
ننا عندنا الثقة يف ها ألرو ا كنمر أننش أو كامو فها ملي مال

لي الاخلارجية  وزارةدنا الثقة كذلك يف األطر ديال ناملؤسسات وع
من حق الرأي  ،د امللفات ولكن من حق الربملاناتشتغل على هت

العام أن يتعرف على حمتوى االتفاقيات ويتعرف كذلك على 
  ؛ا النوعذالتفاصيل ألشياء من ه

العمال الريفيني دورها بشأن منظمات  212االتفاقية رقم  -   
 إلمكانباا موضوع مهم كان ذيف التنمية االقتصادية أعتقد بأن ه

  ؛نستفدوا منه أننا
 ؛التجارية اتالربتوكول النظام الشامل لألفضلي ةاتفاقي -   
يف  ةللعالمات املوقع يةالعناصر التصوير  نيفينا لتصياتفاقية ف -   
  .ديال االتفاقياتد سبعة انكمل ه شحتاجنم ...ينا إخلفي

اب جيحنا صوتنا يف اللجنة وسنصوت باإل، السيد الوزير
ولكن أعتقد من مسؤوليتنا مجيعا  ،ه االتفاقياتذعلى ه

كما قلت حنن   ،ومسؤوليتكم أن نغري التعامل مع هذه االتفاقيات
اخلارجية وملا هلا  ةلنا الثقة يف األطر ويف األجهزة اليت تشتغل بوزار 
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 ذاه األشياء ولكن جيب أن نوقف هذرفة هبمن يعين من مع
التعامل أي االتفاقيات وأشياء من هذا القبيل تعترب فقط يعترب 
متريرها يف الربملان عمال شكليا حمضا ال يرقى إىل مستوى املعرفة 

ه ذإفادة الرأي العام هب مومستوى إفادة الربملانيني ومن خالهل
  .االتفاقيات وشكرا

 :رئيس الجلسةالسيد 
ع الذي أثاره السيد النائب و املوض، شكرا السيد الرئيس

 هوأنب ،باهتمام مكتب اجمللس ظىع يستحق أن حيو احملرتم موض
كان هناك اجتهاد يف اجمللس أن بعض معطى هو أنه  وأعطي 

لكن نظرا و ن القطاعية املختصة اللجاال على بعض حتاالتفاقيات 
سرعة يف بلرتاكم أشغال بعض اللجان صعب عليها أن تبت 

 ا متت إعادة إحالة عددذاملعطى وهل ذااالتفاقيات ولكن يبقى ه
أن جنة املختصة ولكن حنن متفقون على للإىل اتفاقيات اال من

واقرتح عدد من اإلخوان يف  ،بعض االتفاقيات هلا أبعاد تقنية
املكتب أنه يعين يشعر اإلخوان النواب يف اللجان األخرى 

تاح فرصة مهمة لتعميق النقاش يف مبوضوع االتفاقيات حىت ت
وا وز األبعاد التقنية واملتخصصة لالتفاقيات املذكورة غادي ند

 .، تفضلتفضل السيد الرئيس، للتصويت دابة
   :النائب السيد علي كبيري في إطار نقطة نظام

  ،السيد الرئيس
د اإلشكالية املطروحة بطبيعة اأظن بأن ه ،السيد الوزير

 ،د االتفاقياتاموضوع هيعين ناقشوا كاحلال ملسناها األمس وحنا  
ه ذوبطبيعة احلال التقرير الذي تلي باسم األغلبية يشري إىل ه

د ما قيل ااإلشكالية ويطلب مزيد من التوضيحات وإن كان ه
األغلبية  يلته األخت نيابة عن برملانياعلى لسان األغلبية وما ق

  .جاء يف قالب يعين دبلوماسي أكثر وشكرا
  :الجلسة السيد رئيس

 ،شكرا

منر اآلن للتصويت و مسامهتهم  لىإلخوان مجيعا عل شكرا
ة اتفاقي لىيوافق مبوجبه ع 12.21على مشروع قانون األول رقم 

، املنشئ للتصنيف الدويل للرسوم والنماذج الصناعيةلوكارنو 
الفريدة المكونة من مشروع القانون برمته أعرض المادة 

  .اإلجماع: الموافقون: للتصويت
 12.21صادق جملس النواب على مروع قانون رقم 

لرسوم لاملنشئ للتصنيف الدويل لوكارنو يوافق مبوجبه على اتفاق 
واملعدل  2291أكتوبر  1يف بلوكارنو النماذج الصناعية املوقع و 

  .به وامللحق 2292شتنرب11بتاريخ 
 21/21منر اآلن للتصويت على مشروع قانون رقم 

 أعرض املادة الفريدة املكونة للمشروع القانون برمته للتصويت 
 اإلمجاع :املوافقون 

يوافق  21/21صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 
مبوجبه على اتفاق فينا املنشئ الدويل للعناصر التصوير للعالمات 

واملعدل بتاريخ فاتح أكتوبر  21/9/2292املوقع يف فينا 
2215  

أعرض المادة  11.01مشروع قانون رقم منر للتصويت على 
: الموافقون: الفريدة المكونة لمشروع القانون برمته للتصويت

  .اإلجماع
يوافق مبوجبه  21.21صادق جملس النواب على مشروع قانون 

التصويرية املنشئ للتصنيف الدويل للعناصر  اتفاق فييناعلى 
واملعادل بتاريخ فاتح  2292يونيو  21للعالمات املوقع بفيينا يف 

 .2215أكتوبر 
، أعرض المادة 11.01مشروع قانون رقم منر للتصويت على 

: الموافقون: الفريدة المكونة لمشروع القانون برمته للتصويت
 .اإلجماع

يوافق  12.21صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم  
ه على بروتوكول جولة ساوباولو بشأن اتفاق النظام الشامل مبوجب
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التجارية فيما بني البلدان النامية املوقع  اتالنظام الشامل لألفضلي
  .1121دجنرب  25يف  (الربازيل) إغواسو فوز دي ب

 01.01مشروع قانون القانون الرابع رقم منر للتصويت على 
القانون برمته أعرض المادة الفريدة المكونة للمشروع 

  .اإلجماع: الموافقون: للتصويت
 22.21صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

بروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد يوافق مبوجبه على 
اجلينية والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها 

 12باليابان يف امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي، املوقع بناغويا 
 .1121أكتوبر 

 01.01مشروع القانون الخامس رقم منر للتصويت على  
أعرض المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون برمته 

  .اإلجماع: الموافقون: للتصويت
يوافق  29.21صادق جملس النواب على مشروع قانون رقم 

سالمة بشأن اإلطار الرتوجيي لل 219مبوجبه على االتفاقية رقم 
 1119يونيو  25جبنيف يف  املعتمدة 1119 تنيوالصحة املهني

  .العمل الدولية ةللمؤمتر العام ملنظم 25 ةخالل الدور 
مشروع قانون القانون السادس رقم منر للتصويت على 

نة للمشروع القانون و لمكاأعرض المادة الفريدة  10.01
  .اإلجماع: الموافقون: ته للتصويتمبر 

يوافق  12.21النواب على مشروع قانون رقم صادق جملس 
بشأن منظمات العمال الريفيني  212مبوجبه على االتفاقية رقم 

املعتمدة  2295دورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية و 
لمؤمتر ل (91) الستني خالل الدورة 2295يونيو  1نيف يف جب

  .العام ملنظمة العمل الدولية
أعرض  11.01قانون السابع رقم مشروع منر للتصويت على 

 :المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون برمته للتصويت
  .إلجماعا: الموافقون

يوافق  19.21ع قانون رقم و صادق جملس النواب على مشر 
بشأن املعايري الدولية للضمان  211مبوجبه على االتفاقية رقم 

الدورة خالل  2251يونيو  11نيف يف جباالجتماعي املعتمدة 
ذلك نكون قد بالعمل الدولية و  ةللمؤمتر العام ملنظم 25

  .لسيد الوزيرالكلمة لتفضل ،أشرفنا
 :السيد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون

 ،شكرا جزيال السيد الرئيس
أنا أريد أن أشكر مجيع السيدات والسادة النواب 

لكن حىت ال نبخس احلكومة حقها يف  ،احملرتمني على تعاوهنم
على الربملان منذ تقريبا أحيلت االتفاقيات هاذ املوضوع مجيع  ذاه

 أنا عرضتها وناقشتهاوثالث منها على األقل  ،فرتة منذ شهور
منذ شهر يف جلنة اخلارجية والدفاع الوطين وطالب اإلخوان 

أظن أعضاء اللجنة واألخوات تأجيل التصويت عليها إىل أمس و 
أنا متفق مع السيد ولكن ... لكي تدرس إىل آخرهشهر كايف  بأن

، ديلكن حنن ال نتحكم وحدنا يف املواع 1النائب والسادة النواب 
أن تكون جيب  من املعطيات اللجنة ةتتحكم فيها جمموع املواعيد

يعين حىت هي مستعدة وتكون يف الوقت مناسب للجنة وأيضا 
جيت أنا كيجي ا  ميالالوزارة إ ولكن حنا جوج د ،لوزارة اخلارجية

يف املستقبل أنا متفق ميكن أنا كنظن بأن  ،السيد الوزير املنتدب
مع اإلخوان مجيعا على أنه يف املستقبل نطوروا أسلوب العمل 

 املعايريأن تكون يف إطار  اولكن احلكومة حتاول ما أمكن جهده
  .وشكرا

 :الجلسةالسيد رئيس 
ا نكون قد أشرفنا على ذهب ،التوضيحات على د الوزيرشكرا السي
لكي تستأنف اجللسة  ه الجلسة التشريعية ونرفعهاذاختتام ه

  .اخلتامية اليت سريأسها السيد رئيس اجمللس
   
 

 


