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  السابعة وأ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 فربا�ر 13(هـ 1439 جامدى أ�ول 26 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس لرئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع : الرئاسة
  .مساء امسة، ٕابتداء من السا�ة اخلسا�ة وٕا�دى وثالثون دق�قة: التوق�ت

 :التالیة ال�رشیعیةتصویت �ىل النصوص �راسة وال ا :�دول أ�عامل
بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17مرشوع قانون تنظميي رمق   -1

املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  02.12
من ا�س�تور، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق  92، 49

 ؛2012 یولیو 17، 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20
یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15مرشوع قانون رمق   -2

 حلقوق إال�سان؛
یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب  02.15مرشوع قانون رمق   -3

 لٔ�نباء؛
 39.08من القانون رمق  316مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة   -4

 الرشیف رمق املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري
نومفرب  22، 1432من ذي احل�ة  25الصادر يف  1.11.178

2011. 

--------------------------------------------  

 :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل موال� رسول هللا و�ىل �ٓ� 

 .وحصبه
 .ة ال�رشیعیةٔ��لن عن اف�تاح اجللس

ورد �ىل الرئاسة طلب من الس�ید الوز�ر امللكف �لعالقات مع 
 :الربملان، یلمتس من الرئاسة مرا�اة الرتت�ب التايل

 القانون التنظميي حول التعیني يف املناصب العلیا؛
 املرشوع الثاين، ا�لس الوطين حلقوق إال�سان؛

 ؛�316لثا، مقرتح قانون تغیري املادة 
 .واك� املغرب العريب لٔ�نباءؤ��ريا 

 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل النصوص اجلاهزة 
 :التالیة ويه ٔ�ربعة

بتغیري و�متمي القانون التنظميي  21.17، مرشوع قانون تنظميي رمق ٔ�وال
املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  02.12رمق 
 1.12.20من ا�س�تور، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق  92، 49

 ؛2012یولیو  17، 1433من شعبان  27بتارخي 
یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15قانون رمق  املرشوع الثاين

 حلقوق إال�سان؛
یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب  02.15رمق  حيمل املرشوع الثالث
 العريب لٔ�نباء؛

من القانون رمق  316، یقيض بتعدیل املادة مقرتح القانون أ��ري
املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف  39.08

نومفرب  22، 1432من ذي احل�ة  25الصادر يف  1.11.178رمق 
2011. 

�ادي حنرتمو هاذ  ،طلب وز�ر امللكف �لعالقات مع الربملانوبناء �ىل 
 .�قرتاح د�ل الس�ید الوز�ر

 .ولٕالشارة، جفمیع هذه النصوص حما� �لینا من طرف جملس النواب
وق�ل الرشوع يف م�اقشة هذه القوانني، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن ٔ�قدم ال�شكرات 

فة أ�عضاء ا��ن د�ل ا�لس للك رؤساء هذه ا�لجن وكذ� ملقررهيا ولاك
  .سامهوا يف ٕاغناء املناقشة دا�ل ا�لجنة

كام ٔ�شكر السادة الوزراء املعنیني ا���ن م�حوا ؤ�عطوا ؤ�غنوا املناقشة 
 .�ملعلومات والتوضی�ات

�س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مرشوع القانون التنظميي 
املتعلق �لتعیني يف  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17مق ر

الصادر  ،من ا�س�تور 92و 49املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 
 17، 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

 .2012یولیو 
 .اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

الس�ید مصطفى اخللفي، الوز�ر املنتدب �ى رئ�س احلكومة امللكف 
 :القات مع الربملان وا�متع املدين والناطق الرمسي �مس احلكومة�لع

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید رئ�س اجللسة احملرتم،

 السادة الوزراء،
 الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

 السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين نیابة عن الس�ید الوز�ر ا�ي یو�د يف �مة رمسیة �ارج ٔ�رض 

املغري واملمتم �لقانون  21.17ٔ�ن ٔ�قدم مرشوع القانون التنظميي رمق  الوطن
املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم  02.12التنظميي رمق 

 .من ا�س�تور 92و 49الفصلني 
وننوه يف البدایة بتعاون ا�لجنة املوقرة جلنة العدل وال�رشیع وحقوق 

 .�ىل هذا املرشوع، فالشكر هلمإال�سان، واليت صادقت �ٕالجامع 
كام تعلمون هذا املرشوع ی�ٔيت يف ٕاطار مواص� احلكومة جلهودها الرام�ة 
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ٕاىل العمل �ىل التزنیل السلمي وا�ميقراطي ��س�تور وٕاىل �كر�س م�ادئ 
  .احلاكمة اجلیدة

م�ظومة التعیني يف املناصب العلیا واليت ٔ�رىس د�امئها دس�تور اململكة 
 11واملرسوم التطبیقي ل  2.12ٔ�یضا مع القانون التنظميي رمق ومت ٕارساؤها 

  .، متثل منوذ�ا معلیا يف هذا ا�ال2012ٔ�كتو�ر 
ومن ٔ��ل حتیني لواحئ املؤسسات واملقاوالت العموم�ة وكذا املناصب 

 :العلیا احملددة يف ملحقي هذا القانون، ی�ٔيت هذا املرشوع
موم�ة اليت مت تغیري �سمیهتا ٔ�وال، اس��دال ٔ�سامء بعض املؤسسات الع

الواك� الوطنیة "مبق�ىض قوانني مت �رشها �جلریدة الرمسیة، یتعلق أ�مر ب 
الواك� "، واليت ٔ�صبح امسها "لتمنیة الطاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة

واليت ٔ�صبح " الواك� املغربیة �لطاقة الشمس�یة"، "املغربیة �لن�ا�ة الطاق�ة
واليت " املراكز �س�شفائیة"، "املغربیة �لطاقة املس�تدامةالواك� "امسها 

 ".املراكز �س�شفائیة اجلامعیة"ٔ�صبح امسها 
مث ٕاضافة مركزیة الرشاء والتمنیة �لمنطقة املنجمیة لتاف�اللت وفك�ك 

 .2من امللحق رمق ) �ٔ (ويه مؤسسة معوم�ة مل یمت ٕادرا�ا مضن الالحئة 
الواردة يف البند " ئدو السجون العامونقا"مث �لثا، اس��دال عبارة 

، "املراق�ون العامون املمتازون �لسجون"بعبارة  2من امللحق رمق ) ج(
�ش�ٔن النظام  2016ٔ��ریل  29وذ� ا�س�اما مع مق�ضیات املرسوم 

 .أ�سايس اخلاص هبیئة موظفي ٕادارة السجون وٕا�ادة إالدماج
وع املعروض �ىل ٔ�نظار يف اخلتام، ٔ�ود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة هذا املرش 

اجللسة العامة يف دمع واس�تكامل وحتسني م�ظومة تدبري الش�ٔن العام ويف 
 .التزنیل السلمي واملالءمة مع الس�یاسات العموم�ة

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر

 �یف اتفق�ا يف ندوة ٔ�عتقد ب�ٔن التقر�ر موزع �لیمك مجیعا، و�لتايل
.. الرؤساء ٔ�ن املدا�الت �ادي تدفع كتابة، ا�لهم ٕاذا اكن يش وا�د راغب

 .تفضل امجع املدا�الت
ٕاذن يف انتظار �ش الس�ید جيمع املدا�الت، �ادي نعرض هذه املادة 

 :الفریدة �لتصویت
 .�ٕالجامع: املوافقون

 .شكرا
 .�ادي نعرض مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت

 .�ٕالجامع: وافقونامل
 21.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق �لتعیني يف املناصب  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق 
من ا�س�تور، الصادر ب��ف�ذه  92، 49العلیا، تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

 17، املوافق 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الظهري الرشیف رمق 
 .2012یولیو 

ا�ٓن �ادي ن��قلو ��راسة وم�اقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، اللكمة �لس�ید  76.15

 .الوز�ر لتقدمي املرشوع

 :وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان ،الس�ید مصطفى الرم�د
امحلد � رب العاملني والصالة والسالم �ىل س�ید  �سم هللا الرمحن الرحمي،

 .املرسلني و�ىل �ٓ� وحصبه ٔ�مجعني
 الس�ید الرئ�س،

 .الس�یدات املس�شارات، السادة املس�شارون
 حرضات الس�یدات والسادة،

یعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مؤسسة وطنیة دس�توریة، 
ر وماكنة املؤسسات هذه املبادئ اليت حتدد ٔ�دوا. تؤطرها م�ادئ �ر�س

الوطنیة حلقوق إال�سان، ويه املبادئ اليت اعمتدهتا جلنة أ�مم املت�دة 
، ؤ�یدهتا امجلعیة 1992مارس  3حلقوق إال�سان يف قرارها الصادر بتارخي 

 .1993دج�رب  20العامة لٔ�مم املت�دة يف قرارها بتارخي 
الشام� يف جمال طبعا هذه املبادئ تتعلق ٔ�ساسا �ملبادئ ٔ�و �لوالیة 

حامیة حقوق إال�سان وتعز�زها و�س�تقاللیة الوظیف�ة واملالیة والتعددیة 
ومتثیل ال�ساء ومسطرة انتقاء أ�عضاء وتعی�هنم والتعاون مع ا�متع املدين 
واحلصانة الوظیف�ة والتعاون مع احلكومة والربملان والقضاء والتفا�ل مع 

جیع التصدیق �ىل الصكوك ا�ولیة النظام ا�ويل حلقوق إال�سان و�ش 
 . حلقوق إال�سان

�لنظر ٔ�دوارها الهامة يف تعز�ز حقوق إال�سان، فقد �زاید ��رتاف 
. ا�ويل �ملؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان كفا�ل رئ�يس يف هذا ا�ال

ولهذا فٕان امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة تصدر لك س�نة قرارا �اصا 
 .ة حول موضوع معني�ملؤسسات الوطنی

وكام يف �لممك، یبلغ �دد املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان املعمتدة 
مؤسسة، مهنا  121ما یقارب  2017من طرف جلنة �ع�د ٕاىل �ایة س�نة 

، ومن ب�هنا مؤسسة ا�لس الوطين )�ٔ (فقط �اص� �ىل در�ة �ع�د  78
، يف �ني ٔ�ن )ب(ر�ة مؤسسة معمتدة يف ا� 33حلقوق إال�سان �ملغرب، 

 .مؤسسات �ري مصنفة 10
، كام هو احلال �ل�س�بة )�ٔ (طبعا ٕان احلصول �ىل در�ة �ع�د 

�لمؤسسة الوطنیة، �سمح �لمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان �لتفا�ل 
�شلك اكمل مع م�ظومة أ�مم املت�دة حلقوق إال�سان، اليت تعترب 

�ر�ة مصدرا مس�تقال �لمعلومة املؤسسات الوطنیة احلاص� �ىل هذه ا
 .وفا�ال ٔ�ساس�یا �ىل املس�توى الوطين بعد احلكومات

ال حتتاجون، حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني، ٔ�ن ٔ�ذ�رمك مبسار 
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ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، بعد ٔ�ن اكن سابقا ا�لس �س�شاري 
والت وموا�بة هاذ ا�لس �لتح 1990حلقوق إال�سان، وا�ي ٔ�سس س�نة 

احلقوق�ة اليت عرفهتا البالد، بل �عتباره مؤرشا �ىل ٔ�ن املغرب بدٔ� م�ذ 
یغري الو�ة حنو مزید من �كر�س حقوق إال�سان يف البالد،  1990س�نة 

و�لطبع �دثت مجمو�ة من التحوالت ومجمو�ة من إالصال�ات، واكن 
دفع ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف قلب هذه التحوالت، اليشء ا�ي 

لیصبح م�المئا مع م�ادئ �ر�س اليت  2003ا�و� ٕاىل ٔ�ن تعید تنظميه س�نة 
 .س�بقت إالشارة ٕا�هيا

و�لطبع، وكام تعلمون، فٕان هیئة إالنصاف واملصاحلة، ويف ٕاطار حفصها 
ملعطیات الواقع احلقويق الوطين مؤسساتیا، �رشیعیا وواقعیا، اهتدت ٕاىل 

�س�شاري حلقوق إال�سان ف� ٔ�ن تويص بتقویة اخ�صاصات ا�لس 
خيص التصدي التلقايئ ٔ�و بناء �ىل طلب يف جمال التحري وتقيص احلقائق 
يف ا�هتااكت حقوق إال�سان وت��ع سري احملاكامت ورفع در�ة تعاون 

  .السلطات مع ا�لس ف� خيص حتق�قاته
نص رصا�ة  162و ��161 فٕان دس�تور اململكة اجلدید يف الفصل 

دوار اجلدیدة اليت ی��غي ٔ�ن �كون �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان، �ىل ا�ٔ 
�ىل ٔ�ن ا�لس  161ٕاضافة لٔ�دوار اليت اكنت �، وهكذا نص الفصل 

الوطين حلقوق إال�سان مؤسسة وطنیة تعد الیوم مس�تق� تتوىل النظر يف 
ن مجیع القضا� املتعلقة ��فاع عن حقوق إال�سان واحلر�ت وحام�هتا وبضام

ممارس�هتا الاكم� وا�هنوض هبا وبصیانة �رامة وحقوق وحر�ت املواطنات 
واملواطنني، ٔ�فرادا وجام�ات، وذ� يف نطاق احلرص التام �ىل ا�رتام 

 .املرجعیات الوطنیة والكونیة يف هذا ا�ال
من نفس ا�س�تور نص �ىل ٔ�نه حيدد بقوانني  171و�لطبع فٕان الفصل 

وقوا�د �س�یري املؤسسات والهیئات املنصوص  ت�ٔلیف وصالح�ات وتنظمي
من هذا ا�س�تور وكذا �االت التنايف عند  170ٕاىل  �161لهيا يف الفصول 

 . �ق�ضاء
لك هذا د�ا ٕاىل ٔ�ن ننجز تعدیال �دیدا ٔ�و نعید صیا�ة تنظمي هذا 

، 2011ا�لس بعد ٔ�ن اكن ا�لس قد ٔ�عید تنظميه مبق�ىض الظهري س�نة 
لوم ��مك، ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بدل ا�لس ؤ�صبح كام هو مع

 .�س�شاري حلقوق إال�سان
ٕاذن هذا املرشوع ا�ي صادق �لیه جملس النواب �ٕالجامع وصادقت 
�لیه جلنة العدل وال�رشیع هبذا ا�لس �ٕالجامع، مت ٕا�داده مبهنجیة �شار�یة 

وشار�ت يف صیا�ة واسعة، اكن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف قلهبا، 
كثري من معطیاته ال�رشیعیة العدید من املؤسسات احلكوم�ة، وذ� �لنظر 

" وح�� ٔ�قول. ٕاىل ٔ�مهیة هذا املرشوع وحساس�یة كثري من مق�ضیاته
، فٕانين ٔ�عين بذ� �اصة ما هيم ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة "حساس�یة مق�ضیاته

دا�ل هذا ا�لس ا�ي من التعذیب، واليت س�مت ٕا�دا�ا �ٓلیة �ش�تغل 
حيتضهنا، وهذه ا�ٓلیة كام س�ٔبني ذ� �اءت تنف�ذا �لقطب �خ�یاري 

 .امللحق �تفاق�ة التعذیب كام هو معلوم ��مك
 حرضات الس�یدات والسادة احملرتمني،

�شلك �م واكمل م�ادئ  -ؤ�قول حيرتم  -هذا املرشوع ٕاذن حيرتم 
ادئ بلغراد، واس�تحرض� ف�ه كام �ر�س، وحيرتم ٔ�یضا �شلك �م واكمل م�

قلت مق�ضیات ا�س�تور ؤ�یضا اس�تحرض� حىت التوصیات اجلدیدة 
الصادرة عن جلنة �ع�د واليت ذهبت يف م�حى س�بقت م�اقش�ته بتوسع 

 .مع من هيمه أ�مر
و�لطبع ٕاذا ٔ�رد� ٔ�ن حندد ٔ�هداف هذا املرشوع، فميكن ٔ�ن حنددها يف 

 :أ�هداف التالیة
تكامل ٕارساء �ٓلیات التظمل يف جمال حامیة حقوق إال�سان، وذ� ٔ�وال، اس� 

 :بتخویل ا�لس الوطين لالخ�صاصات الثالث �ٓلیات وطنیة
أ�وىل يه ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب املنصوص �لهيا يف اجلزء 
الرابع من �روتو�ول �خ�یاري اتفاق�ة م�اهضة التعذیب و�ريه رضوب 

  .وبة القاس�یة ٔ�و الال�سانیة ٔ�و املهینةاملعام� ٔ�و العق
  �لطبع هذا الربوتو�ول �اء مبق�ضیني اثنني ٔ�ساس�یني

املق�ىض أ�ول أ�سايس وهو ف�ح ا�ال ٔ�مام جلنة فرعیة �لوقایة من 
التعذیب التابعة �لس حقوق إال�سان، ليك تقوم مبها�ا دا�ل الرتاب 

ة، وهذا ما مت �لفعل كام الوطين يف ٕاطار �م من احلریة و�س�تقاللی
تعلمون هذه ا�لجنة �لت �ملغرب وقامت مبجمو�ة من الز�رات لسجن 
�خ�یارها، لبعض خمافر سواء الرشطة ٔ�و ا�رك �خ�یارها، ٔ��د 
املس�شف�ات �خ�یارها، وقدمت لنا النتاجئ أ�ولیة الس�تقراهئا لهذه احملالت، 

  ع، طبعا س�س�تف�د مهناو�لطبع ن��ظر ٔ�ن تنجز تقر�را يف املوضو 
ؤ�قول لمك ٔ�ننا �قش�نا بتوسع ف� تضمنه هذا املرشوع من معطیات 
ووافق�اها �ىل الك�ري من اقرتا�اهتا، وطبعا اكن رٔ�يي يف بعض املقرت�ات، 
ؤ�ؤكد لمك ٔ�ن بعض من املقرت�ات و�دت صداها يف التعدیالت اليت 

ا من �الل ما ٔ�د�لت �ىل هذا املرشوع، وميكن ٔ�ن تقفوا �ىل بعضه
تضمنه املرشوع من إال�ا� �ىل النیابة العامة للك ما �راه هذه ا�لجنة 

 خمالفات �ش�ٔن أ�ش�اص ا��ن یو�دون يف �ا� حرمان من احلریة؛
�لطبع عند� ا�ٓلیة الثانیة يه ا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال 

من اتفاق�ة  19املادة حضا� ��هتااكت حقوق إال�سان، املنصوص �لهيا يف 
حقوق الطفل، مث ا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة حقوق أ�ش�اص ذوي 

من اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي  33إال�اقة املنصوص �لهيا يف املادة 
 .إال�اقة

طبعا، ال ٔ�ح�اج ٕاىل تذكريمك ب�ٔن هاذ املرشوع ٔ�یضا هيم تعز�ز دور 
خ مقاربة حقوق إال�سان يف ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف جمال �رس�ی

خمتلف الس�یاسات العموم�ة واملنظومة القانونیة الوطنیة من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع 
الفعيل �لمواطنات واملواطنني حبقوقهم املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یضمهنا ا�س�تور وخمتلف اتفاق�ات 
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ملكة طرفا فهيا، ٕاضافة ٕاىل �رس�یخ الطابع حقوق إال�سان، اليت تعد امل
التعددي واملتعدد التخصصات لت�ٔلیف ا�لس الوطين و�كر�س جتربة 
ا�ل�ان اجلهویة �لم�لس، �عتبارها جتربة ت�ىش مع اجلهویة وتعكس ٕاعامل 

 .م�دٔ� القرب
ٔ�ما املضامني، وامسحوا يل ٕان �اولت ٔ�ن ٔ�خ�رص الك�ري ا�ي ی��غي ٔ�ن 

ا�ال، طبعا وق�مك ال �سمح �لك�ري من القول  ٔ�عرضه يف هذا
و�س�تطراد، لكن س�ٔ�اول �ك�ري من �خ�صار ٔ�ن ٔ�وجز ما تعلق 

 :مبضامني هذا املرشوع ف� یيل
ما یتعلق مبهمة ا�لس الوطين  3ٕاىل  1یتضمن الباب أ�ول من املواد 

 یاته؛حلقوق إال�سان ووضعیته �عتباریة والنصوص املطبقة �لیه ومرجع 
اخ�صاصات ا�لس يف جمال  23ٕاىل  4یتضمن الباب الثاين من املواد 

حامیة حقوق إال�سان واليت �اءت مبجمو�ة من املس�ت�دات املؤسساتیة 
الرام�ة ٕاىل توس�یع �ام ا�لس يف بعض جماالت حامیة حقوق إال�سان، 

ة وذ� يف ٕاطار م�طق م�ين �ىل توس�یع وا�س�ام و�اكمل وعقلنة املنظوم
 .الوطنیة محلایة حقوق إال�سان

من  13ٕاذن س�یخول ا�لس الوطين كام س�بقت إالشارة ٕالیه يف املادة 
املرشوع اخ�صاصات ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب، وهيمين ٔ�ن ٔ�قول 
حلرضا�مك ٔ�هنا ٕ�ماكهنا، بل من واجهبا ٔ�ن تقوم بصفة م�تظمة ولكام طالب 

قع معام� أ�ش�اص احملرومني من حر�هتم ا�لس بذ� بدراسة وضعیة ووا
يف خمتلف ٔ�ما�ن احلرمان من احلریة، هبدف تعز�ز حام�هتم من التعذیب ومن 
رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاس�یة ٔ�و الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة، وبتقدمي 
توصیات ٕاىل السلطات املعنیة بغرض حتسني معام� ٔ�وضاع أ�ش�اص 

�ع التعذیب وكذا بتقدمي اقرتا�ات ومالحظات احملرومني من حر�هتم وم 
تتعلق �ل�رشیعات القامئة ٔ�و مشاریع القوانني ذات الص� مع مرا�اة ضامن 
�س�تقاللیة واحلصانة الرضوریة لٔ�عضاء �الل ٔ�داهئم ملها�م، فضال عن 
متكني هذه ا�ٓلیة الوطنیة من الفعالیة الالزمة ملامرسة �ا�ا من �الل جعل 

ه ا�ٓلیة �ٓمرا �لرصف مفوضا وكفا� تعاون السلطات مع هذه م�سق هذ
 .ا�ٓلیة

من املرشوع �لق�ام بعمل ا�ٓلیة  18وس�یختص ا�لس مبق�ىض املادة 
 .الوطنیة لتلقي الشاك�ت أ�طفال حضا� ا�هتاك حقوقهم

هتم تنظمي ا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة حقوق  19طبعا املادة 
 .أ�ش�اص ذوي إال�اقة

تتعلق بصالح�ة ا�لس الوطين يف جمال ا�هنوض  35ٕاىل  24املادة من 
 .حبقوق إال�سان

توخت تنظمي ما یتعلق بت�ٔلیف  46ٕاىل  36و�لطبع فٕان املواد من 
ا�لس وجلانه اجلهویة، و�لطبع هيدف لك ذ� ٕاىل حتق�ق ٔ�ربع م�طلبات 

تخصصات وكذا ٔ�ساس�یة هتم �رس�یخ الطابع التعددي واملتنوع واملتعدد ال 
 .الطابع الرتايب لت�ٔلیف ا�لس وجلانه اجلهویة

اس�هتدفت املق�ضیات الواردة يف البابني اخلامس والسادس من مرشوع 
من  56ٕاىل  47القانون، وضع هیلكة ا�لس وقوا�د سريه، ويه املواد من 

�الل حتدید اخ�صاصات ووظائف الهیالك اليت �شمل رئاسة ا�لس 
 .ة وامجلع العام وا�ل�ان ا�امئة ومك�ب ا�لسوأ�مانة العام

 .ٔ�ما الباب السابع ف�تعلق �لتنظمي إالداري
الباب الثامن وهو الباب أ��ري یتضمن ٔ�حاكما خمتلفة وانتقالیة، هتم 
حث السلطات �ىل تقدمي ال�سهیالت الالزمة �متكني ا�لس و�ٓلیاته �لق�ام 

م الظهري الرشیف احملدث �لم�لس مبها�م وا�خول �زي النفاذ و�سخ ٔ�حاك
 .الوطين حلقوق إال�سان
 حرضة الس�ید الرئ�س،

 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان ٕا�داد املرشوع �اء، كام قلت سابقا، ن���ة جمهود جامعي شار�ت 
ف�ه احلكومة ٕاىل �انب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ا�ي اكن �ارضا 

م�اقشة هذا املرشوع، سواء يف جلنة العدل طی� مرا�ل ٕا�داد وتقدمي و 
 .وال�رشیع مب�لس النواب ٔ�و جلنة العدل وال�رشیع مب�لسمك املوقر

�ه�م ا�ي حظي به هذا املرشوع وا�ي مت جتویده، مكن كام 
ٔ�سلفت، من التصویت �لیه �ٕالجامع من ق�ل جملس النواب سابقا، من 

ٔ�مس، و�لطبع فٕانين مد�ن �لشكر ق�ل جلنة العدل وال�رشیع هبذا ا�لس �
لاكفة الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل تفا�لهم إالجيايب و�ىل تفهمهم 
ٔ�مهیة هذه املؤسسة اليت �رعى احلقوق واحلر�ت ببالد�، اليت حترص �ىل 
ا�هنوض هبا، اليت تعمل �ىل حام�هتا، اليت یفرتض ٔ�ن �ش�تغل �ىل �رش 

ؤسسة اليت لها دور �م يف رد �ید الاكئد�ن ثقافة حقوق إال�سان، هذه امل
ومكر املا�ر�ن، �اصة �ىل صعید املشالك اليت توا�ها بالد� خبصوص 
أ�قالمي اجلنوبیة، وكام تعرفون فٕان هناك حتدي �بري ٔ�مام بالد�، ٕاذ حيرص 
البعض �ىل ٔ�ن ميس �لس�یادة الوطنیة من �الل توس�یع �ام �ة دولیة 

، واملغرب نظرا ملا �رخس دا�ل هیالكه من مؤسسات، �ملناطق اجلنوبیة
و�ىل رٔ�سها مؤسسة ا�لس الوطين، و�ٔ�خص جلنته اجلهویة يف أ�قالمي 
الصحراویة، جعلت لك املاكئد اليت یوا�ها املغرب هباذ اخلصوص تفشل 
وال تنطيل �ىل اجلهات ا�ولیة اليت تعترب ب�ٔن ما یقوم به ا�لس الوطين 

هویة ٔ�و جلانه اجلهویة �ٔ�قالمي الصحراویة قادر �ىل ٔ�ن جيعل من وجلنته اجل 
 .هذا ا�لس �ائال دون ٔ�ي اع�د ٔ�ممي ٔ�ي مؤسسة ٔ�ممیة بدی�

ٕاذن حنن ٔ�مام مؤسسة تقوم ب�ٔدوار وطنیة دا�لیة ؤ�یضا ٔ�دوار �مة 
       �ارج�ة تتطلب الر�ایة التامة وتتطلب ا�مع، كام ٔ�ن ا�لس من واج�ه

ٔ�ن �ش�تغل يف ٕاطار ما ٔ�ولك � القانون  - بة نقولها ونؤكد �لهياويه م�اس�  - 
وق�ل ذ� ا�س�تور من �ام يف ٕاطار من �س�تقاللیة والزناهة واحلیاد، 
ويه خصال ؤ�وصاف الشك ٔ�هنا، وامحلد �، تتوفر ٕاىل �د �بري، �� اكن 
 ا�مع من جملس النواب وا�مع الیوم من جملس املس�شار�ن، ٕان شاء هللا

نعتربه ٔ�نه سوف �كون حمققا، وق�ل هذا وبعده س�یكون وس�یظل ا�مع من 
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ق�ل احلكومة لهذا ا�لس يف ٕاطار �س�تقاللیة اليت ی��غي ٔ�ن �متتع هبا، ا�مع 
ی��غي ٔ�ن یظل وس�یظل، ٕان شاء هللا، مس�مترا وقامئا يف ٕاطار من ��رتام 

 .التام ملق�ضیات ا�س�تور
 .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

 .كرا لمك الس�یدات املس�شارات والسادة املس�شار�ن احملرتمنيش

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر �ىل تقدميه لهذا املرشوع �لم�لس

وكام تعلمون، ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات، ٔ�ن تقر�ر جلنة 
العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان قد وزع �لینا، و�لتايل لس�نا يف �ا�ة 

  .�ش املقرر د�ل ا�لجنة ید�ر التقر�ر
، غتتلكم؟ و�ا، ٕاذن اك�ن ..�یف اتفق�ا يف ندوة الرؤساء �ادي �سلموا

ا�يل �ادي �سمل املدا�الت كتابة �ادي ��دمه، ملن طبعا ٔ�راد ٔ�ن یتلكم � 
 .ذ�، الس�ید ش�یخي تفضل

 :ن��ل ش�یخي الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

 �ر احملرتم،الس�ید الوز
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
�جللسة العامة ا�صصة �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع القانون املتعلق 
ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ويه م�اس�بة �لتوقف �ىل 

ذا ا�لس مضن املؤسسات الوطنیة وا�س�توریة أ�خرى، �لنظر ٔ�مهیة ه
ٕاىل أ�دوار احلیویة اليت یضطلع هبا واملتعلقة ٔ�ساسا حبامیة وتعز�ز وا�هنوض 

 .حبقوق إال�سان �ملغرب
كام �رجع هذه أ�مهیة ٕاىل أ�داء املقدر ا�ي طبع معل ا�لس م�ذ 

ص�، �ٕالضافة ٕاىل ا�ٓراء ٕا�داثه ف� خيص العدید من القضا� ذات ال
واملذ�رات اليت یصدرها خبصوص �دد من القضا� واملواضیع املرتبطة مب�ال 
اش�تغا�، واليت شلكت ٔ�رضیة هامة �راسة وم�اقشة �دد من مشاریع 

 .القوانني �ىل مس�توى املؤسسة ال�رشیعیة
ٕان أ�مهیة اليت متزي ا�لس �عتباره مؤسسة ذات ماكنة حساسة مضن 

نظومة احلقوق�ة لبالد�، جعلته �س�ت�ٔ�ر �ه�م شدید من طرف الرٔ�ي امل 
العام الوطين، ا�ي �بع النقاش حو� �ىل مس�توى جملس النواب، وهو 
نقاش حصي وحمبذ ما دامت ا�وافع من ورائه �روم حتسني وجتوید 
مق�ضیاته وضامن الت�ٔس�س القانوين السلمي لبناء مؤسسة مس�تق� �متتع �لك 

قومات الالزمة لن�اح دورها، وهو ما تق�ضیه املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق امل
 .الربملان �عتبار ٔ�عضائه ممثلني لٔ�مة

وكنا ن�ٔمل يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن حيظى مرشوع هذا القانون 
مب�لس املس�شار�ن �ٔ�مهیة اليت �س�تحقها، وذ� ٕ���ة الفرصة لنقاش �ام 

یة والفعالیة من ٔ��ل إالسهام يف تصویب ما �راه وتفصیيل �متزي �حلیو 
مس�تحقا ��، وحنن بذ� منارس مككون من مكو�ت الربملان املهام 

 .ا�س�توریة املنوطة �ملؤسسة ال�رشیعیة
و�لیه، فٕاننا �س�تغل هذه املناس�بة لنعرب �لك وضوح عن حتفظنا �ىل 

قانون، ح�ث مل یمت الك�ف�ة واملهنجیة اليت مت وفقها التعامل مع مرشوع ال
 .ا�رتام املق�ضیات القانونیة املؤطرة �لمسطرة ال�رشیعیة يف هذا الش�ٔن

وما نود ٔ�ن نؤكد �لیه يف هذا الصدد ٔ�ن جملس املس�شار�ن ال ميكن ٔ�ن 
یتحول ٕاىل غرفة �ل�سجیل، �ىل اعتبار ٔ�ن الوظیفة أ�ساس�یة اليت یضطلع 

ٔ�ن متارس �لك اس�تقاللیة هبا ا�لس يه الوظیفة ال�رشیعیة اليت جيب 
 .ومصداق�ة، بعیدا عن لك ما �يسء لصورة ا�لس �ى الرٔ�ي العام

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕان �رتقاء ��لس الوطين حلقوق إال�سان ٕاىل مؤسسة وطنیة تعددیة 

القضا� املتعلقة ��فاع عن حقوق إال�سان  ومس�تق� تتوىل النظر يف مجیع
واحلر�ت وحام�هتا وبضامن ممارس�هتا الاكم� وا�هنوض هبا وبصیانة �رامة 
وحقوق وحر�ت املواطنني واملواطنات، ٔ�فرادا وجام�ات، وذ� يف نطاق 
احلرص التام �ىل ا�رتام املرجعیات الوطنیة والكونیة يف هذا ا�ال، یق�يض 

ء ٔ�ن یتزنه عن لك ما ميكن ٔ�ن یطعن يف مصداق�ته، و�لتايل هذا �رتقا
 :�لیه �لزتام �ملبادئ التالیة

التجرد واملوضوعیة واحلیاد و�س�تقاللیة والتعددیة، طبقا ملیثاق  -
 �ر�س؛

اجلرٔ�ة يف التعبري و�لك حریة ف� خيص القضا� اليت متس حقوق  -
 ئیة؛إال�سان، الس�� ما یتعلق �ٕالجراءات امحلا

�نضباط �لقوا�د ا�س�توریة املؤطرة �لحیاة الوطنیة و��رتام التام  -
 .لثوابت اململكة

ٕاننا، وٕاذ نثري هذه املالحظات، نؤكد �ىل ٔ�ن فریق�ا لن یتواىن عن النقد 
البناء ٔ�داء ا�لس �رصد لك اخ�الل ٔ�و جتاوز والتن��ه ٕالیه وا�عوة ٕاىل 

ن �متكن من م�اقشة العدید من القضا� تصویبه عند �ق�ضاء، وكنا نود �ٔ 
وإالشاكلیات اليت یثريها هذا النص يف �الق�ه �ملامرسات الفضىل و�لقوانني 
املقارنة، الس�� م�ادئ �ر�س اليت تعترب املرجعیة أ�ساس�یة يف �شك�ل 

 :املؤسسات الوطنیة املس�تق�، من م�ل
كن ٔ�ن �كون مسو�ا ا�ي ال مي" الرس املهين"التفسري املعمق ملفهوم  -

لسحب اخ�صاصات ا�ٓلیة الوقائیة من التعذیب ودورها يف ٕاجراء 
 التحق�قات الالزمة حول مجیع مزامع التعذیب اليت تتوصل هبا؛

دور الربملان واحلكومة يف تعز�ز ا�ور امحلايئ �لم�لس يف موا�ة  -
 اكفة ٔ�شاكل �نتاكهات والت�اوزات املرتبطة حبقوق إال�سان؛

ویة الربملان يف املؤسسات الوطنیة يف تعز�ز �س�تقاللیة دور عض -
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الالزمة لعمل ا�لس، وهو ما جرى به العمل يف �دد من املؤسسات 
الوطنیة أ�خرى، من ق�یل ا�لس �س�شاري لٔ�رسة والطفو� وهیئة 
املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي وا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 

 .والبحث العلمي
ورمغ لك هذه املالحظات و�ريها، سواء �ىل مس�توى الشلك 
واملضمون، فٕان فریق�ا من مطلق �لزتام �ٔ��لبیة، س�یصوت �ٕالجياب 

 .�ىل مرشوع هذا القانون
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :اجللسة رئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

�ٓه .. د النق�ب واش �اديالس�ی. فٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل �ٓخر تفضل
 .ٔ�نت عندك مدا��؟ �اله

 :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
 .شكرا الس�ید الرئ�س

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 
املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15م�اقشة مرشوع قانون رمق 

 .حلقوق إال�سان
 الس�ید الرئ�س،
 ٔ�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وكام �اء يف عرضمك الشك يف

ؤ�یضا يف مدا�� ٔ�م�نه العام �الل اج�ع جلنة العدل وال�رشیع، لعب دورا 
�بريا �ام يف جمال حامیة وصیانة احلقوق واحلر�ت، وذ� م�ذ ٔ�ن ٔ��دث 

، يف خضم التحول 1990بظهري رشیف مكؤسسة اس�شاریة س�نة 
رفه املغرب �ٓنذاك، حتت الر�ایة السدیدة لصاحب ا�ميقراطي ا�ي ع

 .اجلال� املغفور � امل� احلسن الثاين
ؤ�ول مرة، وبعد قرابة الثالثة عقود، س�مت تنظمي ا�لس الوطين 
حلقوق إال�سان مبق�ىض قانون، وذ� تزنیال �لمق�ضیات ا�س�توریة الواردة 

جتاه تعز�ز ، وكذا يف ا2011من دس�تور  171و 161يف الفصلني 
اس�تقاللیته، سواء إالداریة ٔ�و املالیة، �رب متك�نه من مزيانیة �اصة حمددة 
يف املزيانیة العامة ��و�، فضال عن �ون مرشوع القانون ی�ٔيت يف ٕاطار 
املالءمة مع م�ادئ بلغراد اليت تنص �ىل ٔ�ن الربملان � اخ�صاص حرصي 

 .يف ال�رشیع ملثل هذه املؤسسات
 ،الس�ید الرئ�س

بغض النظر عن الت�ٔ�ري الك�ري احلاصل يف ٕاصدار هذا القانون املتعلق 
ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وا�ي تطلب ٕاصداره ٔ�كرث 

س�نوات، �ىل الرمغ من أ�مهیة البالغة اليت حتتلها هذه املؤسسة  7من 
�ربط ا�س�توریة �اصة �ىل املس�توى ا�ويل، ٕاذ تعترب ٔ�مه ق�اة حقوق�ة 

املتعلق ٕ��ادة  76.15املغرب �ملنتظم ا�ويل، فٕان مرشوع القانون رمق 

تنظمي ا�لس الوطين حلقوق املوضوع بني ٔ�یدینا �اء بغیة حتق�ق مج� من 
أ�هداف، ا�س�اما مع الزتامات املغرب ا�ولیة، ٔ�مهها ٕارساء �ٓلیات التظمل 

الل ٕا�داث ا�ٓلیة ا�ويل الوطنیة يف جمال حامیة حقوق إال�سان من �
الوطنیة �لوقایة من التعذیب املنصوص �لهيا يف الربتو�ول �خ�یاري 
التفاق�ة م�اهضة التعذیب، وا�ي یلزم املغرب ٕ��داث هذه ا�ٓلیة دا�ل 
ٔ��ل ال یتعدى الس�نة من �رخي التوق�ع �لیه، وا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة 

من  19املنصوص �لهيا يف املادة �ٔ�طفال حضا� ا�هتااكت حقوق إال�سان 
اتفاق�ة حقوق الطفل، ٕاضافة ٕاىل ا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة أ�ش�اص 
ذوي إال�اقة املنصوص �لهيا يف اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة، 
فضال عن أ�هداف أ�خرى الرام�ة ٕاىل �رس�یخ مقاربة حقوق إال�سان عند 

 .بلورة الس�یاسات العموم�ة
نرتك الفرصة متر دون ٔ�ن نبدي مج� من املالحظات حول  لكن لن

مرشوع القانون، واليت �رى ٔ�هنا جوهریة ومن الواجب ٔ��دها �العتبار من 
  .�ن احلكومة

ف�خصوص ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب، نالحظ ٔ�ن مرشوع 
القانون ج�ح ٕاىل اع�د م�طق التعیني يف حتدید ٔ�عضاهئا عوض �نت�اب، 

الفا ملا تنص �لیه التوصیات ا�ولیة وممارسات مجمو�ة من ا�ول �
ا�ميقراطیة اليت تعمل �ىل انت�اب ٔ�عضاء هذه ا�ٓلیة ٕ�رشاك الربملان يف 

 .هذه املهمة
هناك ٔ�یضا النقطة املتعلقة ��ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان، فهذه 

فروض ٔ�ن تقوم �ىل �روتو�والت �اصة، ومن امل أ��رية مت ٕا�شاؤها بناء
مقام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ىل املس�توى اجلهوي، ال ٔ�ن تتحول 

ٔ�ن التنصیص �لهيا يف فقرة  - يف نظر�  -ٕاىل جمرد �ٓلیة وظیف�ة �بعة �، �ا 
وا�دة ٕاىل �انب ا�ٓلیات الوطنیة، واليت ال تعدو ٔ�ن �كون �ٓلیة وظیف�ة، 

يف ممارسة صالح�اته تقلل من قمية  واملساواة ب�هنام يف �مة مسا�دة ا�لس
 .ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان وحيدث بعض الضبابیة حول صالح�اهتا

املتعلق�ني بت�ٔلیف ا�لس و�االت  37و 36ٔ�ما خبصوص املادتني 
  :التنايف، فال بد ٔ�ن �س�ل �ش�ٔهنا بعض املالحظات

ابیة املعایري ٔ�ولها املعایري املطلوبة �لتعیني ومدى وضو�ا، فعموم�ة وضب
ميكن ٔ�ن تطرح ٕاشاكال �بريا وقد حتول دون حتق�ق التعددیة وقد متس 
�س�تقاللیة ٔ�عضاء ا�لس �لك، ٕاضافة ٕاىل ضیق التخصصات املطلوبة 
وغیاب �دد �م مهنا، ٕاضافة ٕاىل ذ� ميكن ٔ�ن �شري ٕاىل ضعف �دد 

م عضوا، �الوة �ىل رئ�سه وأ�مني العا 27ٔ�عضاء ا�لس احملدد يف 
ورؤساء ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان، یبقى قلیل �س��ا، �اصة ٕاذا ما 

 .اس�تحرض� بعض الت�ارب املقارنة، ونعطي مكثل فر�سا
 الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نؤمن ٕاميا� راخسا ب�ٔن املس�ٔ� احلقوق�ة 
طلب تضافر لبالد� ال ميكن ٔ�ن �كون حمط رصاع ٔ�و مزایدة س�یاس�یة، وتت
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�ود اكفة الفا�لني يف احلقل الس�یايس واحلقويق ببالد� من ٔ��ل ت�سري 
 . معل ا�لس وا�هنوض �لوضع احلقويق ببالد�

كام تعلمون، وضعیة حقوق إال�سان ومس�توى ا�ميقراطیة �لبالد، 
ٔ�صبحت من بني ٔ�مه املعایري املعمتدة يف حتدید مدى تقدم ا�ول ٔ�و ختلفها 

املتعلق  76.15، �ا فقد قرر� التصویت لصاحل مرشوع قانون رمق وتصنیفها
 .ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ٕالجياب

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 :ة �لتصویت �ىل مواد هاذ املرشوع�ادي ندوزو م�ارش 
 .�ٕالجامع: املوافقون: 1املادة 
 .�ٕالجامع: 2املادة 
 .�ٕالجامع: 3املادة 
 .�ٕالجامع: 4املادة 
 .�ٕالجامع: 5املادة 
 .�ٕالجامع: 6املادة 
 .�ٕالجامع: 7املادة 
 .�ٕالجامع: 8املادة 
 .�ٕالجامع: 9املادة 
 .�ٕالجامع: 10املادة 
 .�ٕالجامع: 11املادة 
 .�ٕالجامع: 12املادة 
 .�ٕالجامع: 13املادة 
 .�ٕالجامع :14املادة 
 .�ٕالجامع: 15املادة 
 .�ٕالجامع: 16املادة 
 .�ٕالجامع: 17املادة 
 .�ٕالجامع: 18املادة 
 .�ٕالجامع: 19املادة 
 .�ٕالجامع: 20املادة 
 .�ٕالجامع: 21املادة 
 .�ٕالجامع: 22املادة 
 .�ٕالجامع: 23املادة 
  .�ٕالجامع: 24املادة 
 .�ٕالجامع: 25املادة 
 .جامع�الٕ : 26املادة 
 .�ٕالجامع: 27املادة 

 .�ٕالجامع: 28املادة 
، 34، املادة 33، املادة 32، املادة 31، املادة 30، املادة 29املادة 

، املادة 40، املادة 39، املادة 38، املادة 37، املادة 36، املادة 35املادة 
، 47، املادة 46، املادة 45، املادة 44، املادة 43، املادة 42، املادة 41

، املادة 53، املادة 52، املادة 51، املادة 50، املادة 49، املادة 48املادة 
، 60، املادة 59، املادة 58، املادة 57، املادة 56، املادة 55، املادة 54

 .�ٕالجامع: 66، املادة 65، املادة 64، املادة 63، املادة 62، املادة 61املادة 
 .ٕاذن نعرض املرشوع �رم�ه

 .�ٕالجامع: املوافقون
یتعلق  76.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع القانون رمق 

 .ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان
تلبیة لطلب الوز�ر امللكف �لعالقات مع الربملان، �ادي �س�بقو مقرتح 
القانون �ىل مرشوع القانون املتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب 

 .لٔ�نباء
ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة  ٕاذن

املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة، الصادر ب��ف�ذه  39.08من قانون رمق  316
 22، 1432من ذي احل�ة  25الصادر يف  1.11.178الظهري الرشیف رمق 

 .2011نومفرب 
� م�د�ل، طبعا كام تعلمون ٔ�ن التقر�ر موزع �لیمك، فٕاذا مل �كن هنا

 .�ادي نعطي اللكمة ٕاذا رغبت يف ذ� �لحكومة، تفضل الس�ید الوز�ر

 :وز�ر العدل ،الس�ید محمد ٔ�و�ار
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 الس�یدات املس�شارات،
 السادة املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�حرض ٔ�شغال هذه اجللسة العامة �راسة مقرتح القانون 
حلقوق العی��ة، املقدم من �ن من مدونة ا 316ا�ي یقيض بتعدیل املادة 

فریق أ�صا� واملعارصة، مب�لس النواب، بعدما وافقت �لیه جلنة العدل 
�ٕالجامع دون  2018فربا�ر  12وال�رشیع وحقوق إال�سان یوم االثنني 

 .تعدیل
�ريم هذا املقرتح الهام ٕاىل رفع املعا�ة �ىل املتقاضني واحملامني من 

سمة، وذ� ٕ�ضافة فقرة �نیة ٕاىل املادة املذ�ورة �الل م�ارشهتم ��اوى الق 
وفق الصیغة اليت متت املصادقة �لهيا �ٕالجامع يف جملس النواب جبلس�ته 

 :، واليت تنص �ىل ما یيل2018فربا�ر  6املنعقدة یوم 
�س�متر مفعول التق�ید �ح�یاطي املذ�ور ٕاىل �ني صدور حمك �ا�ز "

: ٔ�ن اكنت صیغة املقرتح املقدم كام یيل ، وذ� بعد"لقوة اليشء املقيض به
 ".العموم�ة ىح�یاطي املذ�ور ٕاىل هنایة ا�عو �س�متر التق�ید �"

ٔ�غتمن هذه الفرصة ٔ��دد ٔ�ماممك الت�ٔ�ید �ىل حرصنا يف احلكومة ويف 
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وزارة العدل �ىل التفا�ل إالجيايب مع اكفة املبادرات ال�رشیعیة اجلادة اليت 
 .سادة ٔ�عضاء الربملان مب�لس�یهیتقدم هبا الس�یدات وال 

ٕان ٔ�مهیة هذا املقرتح تت�ىل يف �ونه سريفع ا�ل�س يف ش�ٔن العالقة ما 
من  86و85من مدونة احلقوق العی��ة ومق�ىض الفصلني  316بني املادة 

  .قانون التحف�ظ العقاري
من مدونة احلقوق العی��ة لق�ول  316فكام تعلمون اشرتطت املادة 

ضد مجیع الرشاكء يف  ى ٔ�ساس�یني، هام توج�ه ا�عو دعوى القسمة رشطني
تق�یدا اح�یاطیا ٕاذا تعلقت بعقار  ىاململوك �ىل الش�یاع، تق�ید ا�عو العقار 

حمفظ، وبذ� ٔ�صبحت دعوى القسمة املتعلقة بعقار حمفظ ختضع وجو� 
 .ملسطرة التق�ید �ح�یاطي املس�بق من ٔ��ل ق�ولها ش�

 حرضات الس�یدات والسادة، 
ی��غي الت�ٔ�ید هنا كام �اء يف مذ�رة تقدمي املقرتح �ىل ٔ�ن التق�ید 
�ح�یاطي �عوى القسمة خيتلف عن �االت التق�ید �ح�یاطي 

من ظهري التحف�ظ العقاري يف نقطتني  85املنصوص �لیه يف الفصل 
 :ٔ�ساس�ی�ني

من مدونة احلقوق ال یتعلق بتق�ید حق  316ٔ�وال، ٕان أ�مر يف املادة 
دعى ف�ه، بل یتعلق بتق�مي دعوى قسمة هتدف ٕاىل قسمة عقار مشاع امل

من ظهري التحف�ظ العقاري  85وفرز أ�نصبة، يف �ني یتعلق أ�مر �لفصل 
 بتق�ید مؤقت حلق املدعى به؛

القسمة هو رشط شلكي رضوري  عوى�نیا، التق�ید �ح�یاطي �
 85ردة يف الفصل لق�ولها، يف �ني ٔ�ن �االت التق�ید �ح�یاطي الوا

املذ�ور تبقى املسطرة فهيا اخ�یاریة، مبا فهيا �ا� طلب التق�ید �ح�یاطي 
  .بناء �ىل �س�ة من مقال دعوى يف املوضوع مرفو�ة ٔ�مام القضاء

من مدونة احلقوق العی��ة مل تبني  316ومما ال �دال ف�ه ٔ�ن املادة 
حبیث مل حتدد ٔ��ال  بتفصیل أ�حاكم التق�ید �ح�یاطي ��اوى القسمة،

 .معینا ٔ��ره
ومبا ٔ�ن التق�ید �ح�یاطي ��اوى القسمة ورد يف نص �اص وهو 

من مدونة احلقوق العی��ة، فٕانه یظل قامئا ٕاىل �ني صدور حمك  316املادة 
�ا�ز لقوة اليشء املقيض به بصريورته �ري قابل �لطعن بطرق الطعن 

 .العادیة و�ري العادیة
املشار ٕا�هيا ٔ��اله  316ق�ید �ح�یاطي يف ٕاطار املادة فالت  ،وبناء �لیه

ال حيتاج ٕاىل ا�لجوء ٕاىل رئ�س احملمكة �بتدائیة �لحصول �ىل متدید 
اليت تلزم هبذا  86مفعو�، ٔ�ن دعوى القسمة �ري معنیة مبق�ضیات الفصل 

مل تتضمن ٔ�یة ٕاشارات ٕاىل مق�ضیات  316إالجراء، والس�� ؤ�ن املادة 
تنص �ىل ٔ�ن  �85الوة �ىل ٔ�ن الفقرة أ��رية من الفصل  86الفصل 

التق�یدات �ح�یاطیة الواردة يف النصوص ال�رشیعیة �اصة تبقى �اضعة 
 .ٔ�حاكم هذه النصوص

ٕاال ٔ�نه وتالف�ا للك ل�س ٔ�و قراءة من ش�ٔهنا ت�ين رٔ�ي خمالف، مع ما 

رتبطة �س�ت��ع ذ� من ٕاحجاف يف حق ٔ�حصاب التق�یدات �ح�یاطیة امل
من مدونة احلقوق العی��ة، وٕامعا� يف بیان املقصود من  �316ملادة 

مق�ضیات املادة املذ�ورة، فٕاننا يف وزارة العدل نعترب املقرتح وجهيا وذا 
ٔ�مهیة، وتفا�لنا معه �روح ٕاجيابیة، ٔ�نه یندرج يف صلب ٕاسرتاتیجیة وزارة 

ضائیة �لت�سري �ىل العدل الرام�ة ٕاىل ت�س�یط املساطر وإالجراءات الق
املتقاضني، وهذا ٕان دل �ىل يشء فٕامنا یدل �ىل التعاون إالجيايب ا�ي 
یطبع العالقة بني املؤسس�تني ال�رشیعیة والتنف�ذیة والرايم ٕاىل �دمة لك ما 
حيقق املصل�ة العامة، وهذا ٕان شاء هللا هو ٔ�ول مقرتح قانون تق�� 

 .احلكومة يف هذا �نتداب ال�رشیعي
 .الس�ید الرئ�س شكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 . شكرا الس�ید الوز�ر

�یف اتفق�ا، ٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل، �ادي توزعوا �سلمي 
 .املدا�الت �لرئاسة

�ادي ند�لو م�ارشة لن��قل �لتصویت �ىل املادة الفریدة اليت  ،ٕاذن
 .یتكون مهنا املقرتح

 .�ٕالجامع: املوافقون
 .ه�ادي نعرض ا�ٓن املقرتح �رم�

 .�ٕالجامع: املوافقون
ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة 

املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة، الصادر ب��ف�ذه  39.08من القانون رمق  316
 22، 1432من ذي احل�ة  25الصادر يف  1.11.178الظهري الرشیف رمق 

 .2011نومفرب 
یتعلق  02.15یت �ىل مرشوع قانون رمق وا�ٓن ن��قل ��راسة والتصو 

ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب لٔ�نباء، اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي 
 .املرشوع

 :وز�ر الثقافة واالتصال ،الس�ید محمد �عرج
 .شكرا الس�ید الرئ�س

 .امحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 .سادة املس�شارون احملرتمونالس�یدات وال 
�سعدين وا�لس املوقر جيمتع يف �لس�ته ال�رشیعیة ويف اجللسة العامة 
هذه �لتصویت �ىل مرشوع قانون املتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب 

 .لٔ�نباء
وق�ل ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�ماممك موجزا مق�ضبا ٔ�مه مق�ضیاته ومضام�نه، ٔ�غتمن 

ص شكري وام�ناين �لس�ید رئ�س جلنة التعلمي هذه الفرصة ٔ��رب عن �ال
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة وكذا �لس�یدات والسادة ٔ�عضاء هذه ا�لجنة 
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املوقرة �ىل تعاوهنم البناء واملمثر و�ىل ٕاسها�م الك�ري يف ٕا�راء هذا املرشوع 
وٕاغناء مضام�نه من �الل النقاش املس�تف�ض والرصحي واقرتاح مجمو�ة من 

ت املهمة والقمية، كام ٔ�نوه �ٔ�جواء الودیة وإالجيابیة اليت طبعت لك التعدیال
 .من الشهر اجلاري 7ٔ�طوار م�اقش�ته ٕاىل �ایة املصادقة �لیه بتارخي 

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

واس�تلهاما من التوجهيات امللك�ة  ،2011تزنیال ملق�ضیات دس�تور 
ی�ٔيت مرشوع القانون املعروض �لیمك �مينح واك� املغرب العريب السام�ة 

لٔ�نباء، �اصة بعد تصنیفها مضن املؤسسات العموم�ة إالسرتاتیجیة مضن 
القانون التنظميي، ٕاطارا قانونیا م�قدما �سمح لها �الضطالع بدورها 

 .احملوري يف الريق �ملشهد إال�اليم الوطين
العقود املاضیة قامت �ملهام امللقاة �ىل ال شك ٔ�ن الواك� �ىل مدى 

�اتقها، �اصة املتعلقة ب�سویق صورة املغرب حملیا ودولیا والرفع من ٕاشعا�ه 
وٕاسامع صوته وا�فاع عن قضا�ه، كام توفقت يف مرامكة رصید مادي 
و�رشي �م واك�ساب �ارات �نیة �الیة، �ري ٔ�هنا ويف ظل طبعا 

یة واليت �شهدها العامل واملمتث� ٔ�ساسا يف عوملة املتغريات والت�د�ت العامل 
اخلرب �رب خمتلف الوسائط واح�دام املنافسة، جند الیوم ٔ�نفس�نا يف ٔ�مس 
احلا�ة ٕاىل ٕا�ادة النظر يف ٕاطار قانوين یوا�ب هذه الت�د�ت وهذه 

 .التحوالت وموا�ة خمتلف الت�د�ت املرتبطة �ملشهد إال�اليم العاملي
 احملرتم، الس�ید الرئ�س

لقد �اء هذا املرشوع بنفس ٕاصال� �روم الرفع من حاكمة الواك� 
وف�ح �ٓفاق �خ�صاصات وم�ح صالح�ات واسعة يف جمال إالخ�ار 
والص�افة وال�رش والبث والتوزیع والتواصل لصاحل ا�و�، وهو بذ� 
حتدي لنا مجیعا �س�تدعي م�ا تعبئة لك إالماكنیات املتا�ة �لريق بواك� 

 .املغرب العريب لٔ�نباء وجعلها يف مصاف الواكالت العاملیة لٔ�نباء
و�ىل هذا أ�ساس ٔ�ورد مرشوع القانون مجمو�ة من املس�ت�دات من 

 :ٔ�مهها
 توس�یع وٕا�ادة تنظمي �ام الواك�؛ -
 ضامن ٕاماكنیة اس�ت�دام الواك� مجلیع الوسائل والوسائط احلالیة؛ -
�لق �ك�الت وا�خول يف رشاكة متكني الواك� من ٕا�رام اتفاق�ات و  -

 يف ٔ�شاكل خمتلفة؛
 �لق هیئات �لحاكمة؛ -
 الز�دة يف �دد ٔ�عضاء ا�لس إالداري؛ -
 .تنظمي املوارد والنفقات -

 الس�ید الرئ�س،
 الس�یدات والسادة املس�شارون،

ٕان رها�ت إالصالح اليت ینفرد هبا هاذ املرشوع ت�ٔيت لتنضاف ٕاىل 
 م�ذ الت�ٔس�س، و�اصة يف الس�نوات املك�س�بات اليت حققهتا الواك�

أ��رية، ح�ث شهدت �دة تطورات مست جمال ا�رتام أ��الق�ات 
املهنیة و�نف�اح �ىل �ن �دیدة يف جمال السمعي البرصي والرسومات 

 .والطبع و�س�شارة، �ٕالضافة ٕاىل اع�د �دة ٕاصال�ات �یلكة
� ٕاىل اس�تحضار ٕان إالصالح الوا�د ا�ي یدش�نه هذا املرشوع یدعو

س�نة من العطاء، ٕاذ م�ذ  60الس�ل احلافل �لواك� واملمتد �ىل ما یقارب 
س�نة ٕاعطاء �نطالقة من طرف املغفور � �ال� امل�  1959نومفرب  18

محمد اخلامس طیب هللا �راه، والواك� تع�ش �ىل ٕایقاع ٕاصال�ات 
وفرض حضوره  وم�ادرات نوعیة، اكن لها الفضل يف تعز�ز صورة املغرب

 .يف املشهد إال�اليم إالقلميي
لك التقد�ر ٕاذن �لجهود املبذو� والفرصة ٔ�مام�ا لننخرط مجیعا، لك من 
موقعه، يف ٕاجناح هذا الورش إالصال� الك�ري إال�اليم وجتس�یده �ىل 

 .ٔ�رض الواقع
 .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر
 لتقر�ر موزع �لیمك، هل هناك من م�د�ل؟كام تعلمون ب�ٔن ا

 .ٕاذن �ادي ن��قلو م�ارشة �لتصویت �ىل مواد املرشوع
ٔ�وال يف العنوان، عنوان مرشوع القانون ورد �ش�ٔنه تعدیل من فریق 

 .أ�صا� واملعارصة، اللكمة ٔ��د أ�عضاء لتقدمي التعدیل

 :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
 .شكرا الس�ید الرئ�س

واك� "یق أ�صا� واملعارصة هيم العنوان، ٔ�ن حنول العنوان من تعدیل فر 
، و�ش�ب��ا هبذا التعدیل "الواك� املغربیة لٔ�نباء"ٕاىل " املغرب العريب لٔ�نباء

ملس�ٔ� ٔ�ساس�یة، ٔ�ن اللكمة د�ل الس�ید الوز�ر احملرتم قال ٔ�ن يه �ات 
م�بتة يف دس�تور لتمثني ملكو�ت الهویة الوطنیة، والهویة الوطنیة كام يه 

اململكة فهيا أ�مازیغ، فهيا احلسانیة، فهيا وا�د العدد د�ل الهو�ت، و�لتايل 
ال جتمع هذه الهو�ت، و�لتايل �رید اح�ا ٔ�ن " واك� املغرب العريب"امس 

الهدف ٕاىل حتویل هاذ السمیة ٕاىل مس�ٔ� ميكن .. نبعد �ىل هاذ ال�سمیة لك
 .ني مكو�ت هذا الب�ٔ�ن �كون مطرح �دال عقمي ما ب

مل یتلكم عن  2011و�لتايل �ش�ب��ا هبذا املوضوع ٔ�ن ا�س�تور د�ل 
املغرب العريب، ولكن �لكم �ىل املغرب الك�ري، ف�صد�ر ا�س�تور املغريب 
یت�دث �ىل اململكة املغربیة، ا�و� املو�دة ذات الس�یادة الاكم� املنمتیة 

العريب ٔ�و املغرب كذا، كذا، املغرب ٕاىل املغرب الك�ري، مل یقل املغرب 
 .الك�ري، و�لتايل متن��ا ٔ�ن �كون احلكومة ٔ�ن توافق �ىل هذا التعدیل

 .وشكرا الس�ید الرئ�س

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار
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 .اللكمة �لس�ید الوز�ر �ش یقول املوقف د�لو من هاذ التعدیل

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .ري مق�ولالتعدیل �

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ي نعرض ا�ٓن هاذ التعدیل �لتصویت�اد

 ؛12=املوافقون �ىل التعدیل 
 ؛34= املعارضون �لتعدیل

 .3= املمتنعون 
 .ٕاذن ا�لس رفض هاذ التعدیل

 :�ادي ا�ٓن منش�یو �لامدة أ�وىل كام �د�هتا ا�لجنة
 ؛38= املوافقون 

 ؛10= املعارضون 
 .ال ٔ��د: املمتنعون

، ممتنع ال 10، معارض 38ٕاذن وافق ا�لس �ىل هذه املادة ب�ٔ�لبیة 
 .ٔ��د

 .املادة جوج كام �د�هتا ا�لجنة
 ؛38= نفس العدد: املوافقون

 ؛10=املعارضون 
 .0= املمتنعون 

 .10ضد  38، �ٔ��لبیة 2ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
 :3املادة 

 .0 -  10. ال ما ف�ش. نفس العدد: املوافقون
كام �د�هتا ا�لجنة، ولكن ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف  4املادة 

 .احلكومة، اللكمة �لس�ید الوز�ر لتقدمي التعدیل

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

هناك تعدیل مقرتح من طرف احلكومة ف� یتعلق بوا�د املصطلح د�ل 
ن هذا ی�ىش مع مدلول هذا قلنا ب�ٔنه بیع الفضاءات إالشهاریة �ٔ " اس�تعامل"

، ٔ�ن هناك العدید من "�س�تعامل"عوض " البیع"املصطلح د�ل 
املق�ضیات الواردة يف الباب د�ل املوارد �س�تعملها هاذ مصطلح د�ل البیع، 

الفضاءات " بیع"و�لتايل ا�س�اما مع املق�ضیات الالحقة یعين �دمة 
 ".اس�تعامل"إالشهاریة عوض 

 .وشكرا

 :رئ�س اجللسةالس�ید 
 :ٔ�عرض التعدیل �لتصویت

 ؛32= املوافقون �ىل التعدیل د�ل احلكومة

 ؛13= املعارضون لهذا التعدیل د�ل احلكومة
 .3= املمتنعون

 .13ضد  32ٕاذن التعدیل احلكويم مق�ول، 
 .�لتصویت 4ا�ٓن �ادي ن��قلو ٕاىل املادة 

 .نفس العدد: 4املوافقون �ىل املادة 
 ؛38= املوافقون 

 ؛10املعارضون 
 .ال ٔ��د: املمتنعون

  ..ٕاذن وافق ا�لس
د� ٔ�نمت صوتوا . صفر، املعارضون ال ٔ��د 2واملادة  1ال اح�ا شف�ا املادة 

ولكن �ىل  �3ىل التعدیل د�ل احلكومة مايش �ىل املواد، املمتنعون 
التعدیل د�ل احلكومة، ٔ�ما �ىل املادة رامك يف املادة أ�وىل صوتوا ما 

نعتوش، يف املادة الثانیة كذ� ما ام�نعتوش، املادة الثالثة كذ� ما ام� 
 .ام�نعتوش، ا�ٓن املادة الرابعة ما ام�نعتوش ٕاىل فهمت

 .نفس العدد: 5املادة 
 ؛38= املوافقون 
 ؛10= املعرضون
 .0= املمتنعون

 ...ضد �38ٔ�لبیة ٕاذن وافق ا�لس ب
 .س�لونفس العدد، ٔ�ن ٔ�� مضطر �ش � : 6املادة 
 .نفس العدد: 7املادة 
 .نفس العدد: 8املادة 
 .نفس العدد: 9املادة 
تعدیالت د�ل  4كام �د�هتا ا�لجنة، ولكن ورد �ش�ٔهنا  10املادة 

بغیناك تقدم ااحلكومة، اللكمة �لحكومة لتقدمي التعدیالت، الس�ید الوز�ر 
 .ولمايش جتمع لنا التعدیالت اكملني، یاله التعدیل ا�ٔ  ،تعدیل تعدیل

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

التعدیل أ�ول یتعلق بت�دید �دد ممثيل إالدارة یعینون بنص تنظميي، 
مادام ٔ�نه نص تنظميي هو ا�ي  4احلكومة تقول ب�ٔنه دون ٔ�ن حندد ذ� يف 

� احلق يف حتدید هاذ أ�عضاء ٔ�ن أ�مر �رتبط �لعدید من النصوص 
ذه املؤسسات العموم�ة إالسرتاتیجیة، وكذ� تق�يض الرضورة املنظمة له

و�لتايل . حسب احلاالت ٕاضافة ممثل د�ل إالدارة ٔ�و �ذف ٔ��د املمثلني
 ".ممثلني عن إالدارة یعینون بنص تنظميي"حنن الصیا�ة د�لنا 

 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ٔ�عرض هذا التعدیل أ�ول �لتصویت
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 ؛34= املوافقون
 ؛14= ارضون لهذا التعدیلاملع

 .4= املمتنعون عن التعدیل
 .4مع ام�ناع  14ضد  34 ـٕاذن ا�لس وافق �ىل التعدیل د�ل احلكومة ب

 .التعدیل الثاين ،الس�ید الوز�ر

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
التعدیل الثاين هيم الفقرة املتعلقة ب�ٔربع ٔ�عضاء یمت انت�اهبم من بني 

مع مرا�اة متثیلیة "واكنت هناك ٕاضافة من طرف ا�لجنة مس�ت�ديم الواك�، 
، حنن طبعا مع احلق النقايب، توا�د النقا�ت ا�ٔكرث "النقا�ت ا�ٔكرث متثیلیة

متثیلیة، ولكن عند� ٕاشاكلیة ما دام ٔ�ن هاذ القانون هو �ىل الس�نوات 
املق��، قد نصطدم ٔ�ح�ا� بعدم وجود نقا�ت ٔ�كرث متثیلیة، وهذا �ادي 

املقا�د د�ل املس�ت�دمني �ادي تبقى شاغرة ٕاذا ٔ�ضف�ا هاذ  4عل لنا هاذ جي
، حنن مع �نت�ا�ت، مع احلق النقايب، ولكن هاذ "مرا�اة متثیلیة النقا�ت"

 . املقا�د اليت س�تصبح فار�ة 4الفقرة قد تصطدم بتق�ید هاذ ا�ال د�ل هاذ 
نت�اهبم من بني ٔ�عضاء یمت ا 4"ح�ا يف هاذ الفقرة نقول الهذا "

 ".مس�ت�ديم الواك� �ىل النحو التايل
 .وشكرا لمك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .�ادي نعرض هذا التعدیل �لتصویت. شكرا

 ؛8= املوافقون
 ؛40= املعارضون �لتعدیل

 .5= املمتنعون
 40املعارضون  ض التعدیل ا�ي �اءت به احلكومة ٕاذن ا�لس رف

�رجعو �لتعدیل ا�ي �اءت به ا�لجنة، ، ٕاذن يف هذه احلا� �ادي 8ضد 
ٕاذن �ادي �رجعو ٕاىل املادة . ال، ال، ال، ٔ�� ك�سري، ٔ�� �ارف ٔ�ش�نو كند�ر

 :كام �د�هتا ا�لجنة ٕاذن 10
 ..�ٕالجامع: املوافقون

إالخوان هللا �ريض �لیمك، هللا �ريض �لیمك، مبا ٔ�ن .. ا�لجنة، مبا ٔ�ن
ا�ٓن كرنجعو �لتعدیل د�ل التعدیل ا�يل �ابت احلكومة �رفض، د� 

 .ود� كنعرض هاذ التعدیل ا�ي �اءت به ا�لجنة. ا�لجنة، أ�صل
 ؛40= املوافقون

 ال ٔ��د؛: املعارضون
 .9= املمتنعون

 .كام �د�هتا ا�لجنة 10ٕاذن ا�لس صادق �ىل املادة 
�ادي ندوزو ا�ٓن �لتعدیل الثالث ا�ي �اءت به احلكومة، تقدم 

 .مي التعدیلالس�ید الوز�ر لتقد

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

هو التعدیل الثالث مع التعدیل الرابع، اك�ن هناك ٕاضافة د�ل ممثل عن 
القطب العمويم �لسمعي البرصي، وممثل هو التعدیل الرابع ممثل عن 

 .�رشي وموزعي الصحف الوطنیة
ة د�ل الصحف�ني یمت انت�اهبم اح�ا قلنا ب�ٔن ا�لس إالداري ف�ه ا�متثیلی

وكذ� املس�ت�دمني، ؤ�نه ال داعي ٕالضافة هاذ ممثل القطب العمويم وممثل 
عن النارش�ن، مادام ٔ�ن هذا ا�لس ٕاداري ول�س ا�ل�ان، وطبعا يف 
املق�ضیات د�ل القانون اك�ن ا�لجنة �س�تعني مبثل هاذ ممثلني د�ل القطب 

ايل مادام ٔ�ن متثیلیة د�ل املس�ت�دمني العمويم وممثيل النارش�ن، و�لت
وا�متثیلیة الص�اف�ني ال داعي ٕالضافة هذا، و�لتايل نطلب �ذف هاذ ممثل 

 .عن القطب العمويم وممثيل �رشي الصحف
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید الوز�ر

 :�ادي نعرض ا�ٓن هاذ التعدیل ا�ي �اءت به احلكومة �لتصویت
 ؛33=  التعدیل احلكويماملوافقون �ىل

 ؛14= املعارضون لهذا التعدیل 
 .4= املمتنعون لهذا التعدیل

، ضد 33 ـٕاذن وافق ا�لس �ىل التعدیل ا�ي �اءت به احلكومة ب
 .4، مع ام�ناع 14

ا�ٓن اللكمة �لحكومة لتقدمي التعدیل الرابع وأ��ري يف هاذ املادة، الرابع 
 .هو هذا

�لتصویت، ٔ�ن وقع فهيا  �10رمهتا املادة ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
تعدیالت، اك�ن تعدیل د�ل ا�لجنة، ال ٔ�ن ف�ه فقرات، اك�ن التعدیل د�ل 
ا�لجنة، اك�ن التعدیل د�ل احلكومة ا�يل �ابت ف�ه ٔ�ربعة حبال الفقرات، 

 .�رم�ه �یف �دلناها، �یف س�بق لها � ا�ٓن �ادي نصوتواد
 ؛33= املوافقون كام �دل طبعا

 ؛14= املعارضون
 .4= املمتنعون

 .4، مع ام�ناع 14، ضد 33 ـب 10ٕاذن وافق ا�لس �ىل املادة 
كام �د�هتا ا�لجنة، ورد �ش�ٔهنا تعدیلني من احلكومة، اللكمة  11املادة 

 .�لحكومة لتقدمي التعدیل أ�ول

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .شكرا الس�ید الرئ�س

د �ر�مج العمل الس�نوي �لواك�، كنطلبو التعدیل أ�ول یتعلق بت�دی
�ذف املصادقة �لیه مادام ٔ�ن املدلول املقصود �لت�دید ال یق�يض ٕاضافة 
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املصادقة �لیه، و�لتايل حتدید �ر�مج العمل الس�نوي �لواك� مضن 
 .الصالح�ات ا�و� �لم�لس إالداري

 .وشكرا لمك

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :تصویتٔ�عرض هذا التعدیل �ل . شكرا

 ؛33= املوافقون �ىل التعدیل
 ؛14= املعارضون �لتعدیل د�ل احلكومة

 .ال ٔ��د: املمتنعون
 .14، ضد 33ٕاذن التعدیل مق�ول من طرف ا�لس ب 

 .التعدیل الثاين الس�ید الوز�ر

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 یعىن حيدد ا�لس ت�ٔلیف ا�ل�ان املشارة.. التعدیل یتعلق مبا ورد يف

ٕا�هيا ٔ��اله وصالح�ات و�یف�ة ال�س�یري دامئا مضن الصالح�ات د�ل ا�لس 
إالداري، ؤ�ضیفت �لنظام ا�ا�يل �لواك�، �رى ب�ٔن ال داعي ٕالضافة النظام 
ا�ا�يل ٔ�نه نظام تدبريي ول�س نظام تقر�ري، ما دام ٔ�ن ا�لس إالداري 

املو�و� لهذه  هو سلطة تقر�ریة ف� یتعلق �الخ�صاصات والصالح�ات
 .الواك�، و�لتايل �ذف هاذ النظام ا�ا�يل �لواك�

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :نعرض هاذ التعدیل الثاين �لتصویت�ادي . شكرا

 ؛14= املوافقون
 ؛33= املعارضون لهذا التعدیل احلكويم

 .4= املمتنعون
 .4، مع ام�ناع 14، ضد 33 ـٕاذن التعدیل مرفوض من طرف ا�لس ب

كام �دلها ا�لس واك�ن ا�يل رفض واك�ن  11ادي �رجع �لامدة ٕاذن �
 .�لتصویت 11ا�يل �دل، ٔ�عرض املادة 

 ؛33= املوافقون
 ؛14= املعارضون
 .0= املمتنعون

 .، دون ام�ناع14، ضد 33 ـب 11ٕاذن ا�لس وافق �ىل املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 12املادة 
 .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 13املادة 
�د�هتا ا�لجنة، ولكن ورد �ش�ٔهنا تعدیالت من طرف  14املادة 

احلكومة تعدیلني، التعدیل أ�ول والتعدیل الثاين، �ادي نعطي اللكمة 
 .�لس�ید الوز�ر لتقدمي التعدیل أ�ول، الس�ید الوز�ر

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
، هو طبعا "جملس التحر�ر یتكون من حصاف�ني"هاذ التعدیل هيم 

واملد�ر هو ا�يل عندو الصالح�ة  ،جملس التحر�ر �ش�تغل جبانب املد�ر
  .د�ل ٕا�داد التقر�ر الس�نوي ا�ي �رفع ٕاىل ا�لس

التعدیالت اليت ٔ�ضیفت يه ٔ�ن هاذ الص�اف�ني �كونوا م�تخبني ویعين 
یقدم �ٓراء وتوصیات خصوصا ف� یتعلق �خلط التحر�ري د�ل الواك�، 

هاذ ا�لجنة ٔ�و جملس التحر�ر هو �ش�تغل جبانب املد�ر، و�لتايل  نعترب ٔ�ن
ٕاعطائه هاذ الفرصة وهاذ �خ�صاص د�ل التد�ل يف اخلط التحر�ري ال 
ی�ىش مع املؤسسة د�ل ا�لس إالداري ا�يل يه ا�يل عندها الصالح�ة، 

كن ولهذا تنقولو ب�ٔن هاذ ا�لس التحر�ري یتكون من حصاف�ني وكذ� ال مي
 .� ٔ�ن یتد�ل ف� یتعلق �خلط التحر�ري ما دام ٔ�نه �ش�تغل جبانب املد�ر

 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 :ٕاذن �ادي نعرضو هاذ التعدیل �لتصویت. شكرا

 ؛33= املوافقون
 ؛14= املعارضون �لتعدیل

 .4= املمتنعون
 .4، مع ام�ناع 14، ضد 33 ـٕاذن وافق ا�لس �ىل التعدیل ب

 .ثاين الس�ید الوز�رالتعدیل ال 

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
وتقدم لك من ا�لجنة �س�شاریة : "�ري هاذ التعدیل متت ٕاضاف�ه

، تنقولو "وجملس التحر�ر وجملس مشرتك �لتدبري تقر�را س�نو� �لس إالدارة
ال داعي �� ٔ�ن التقر�ر الس�نوي یقدمه املد�ر العام �لواك�، ما دام ٔ�ن 

 .ن يه تقدم �ٓراء وتوصیات فقط، و�لتايل �ذف هاذ إالضافةهاذ ا�ل�ا
 .وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لتصویت. شكرا الس�ید الوز�ر

 ؛33= املوافقون �ىل هاذ التعدیل احلكويم
 ؛14= املعارضون
 .4= املمتنعون

 .4، مع ام�ناع 14، ضد 33 ـٕاذن ا�لس ق�ل هذا التعدیل ب
 .14ة املاد

 ؛33= نفس العدد: املوافقون
 ؛14= املعارضون
 .4= املمتنعون

 .4، مع ام�ناع 14، ضد 33ب  14ٕاذن صادق ا�لس �ىل املادة 
 .15ا�ٓن �ادي ندوزو �لامدة 

 .ال �ٕالجامع كام �اءت من جملس النواب. �ٕالجامع: املوافقون
 .�ٕالجامع: 16املادة 
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 .كام �د�هتا ا�لجنة 17املادة 
 .�ٕالجامع: افقوناملو 

كام �د�هتا ا�لجنة وورد �ش�ٔهنا تعدیل من احلكومة، اللكمة  18املادة 
 .�لس�ید الوز�ر لتقدمي التعدیل

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
 .18املادة 

 :الس�ید رئ�س اجللسة
 .18املادة 

 :الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال
اریة وجملس یعين هناك كذ� ٕاضافات تقدم لك من ا�لجنة �س�ش

التحر�ر وجملس مشرتك �لتدبري تقر�را س�نو� �لس إالدارة، كنعتربو ب�ٔن 
هاذ التقر�ر هو من صالح�ات املد�ر العام ٔ�مام ا�لس إالداري، مادام هذه 

 .ا�ل�ان تقدم فقط ا�ٓراء والتوصیات فقط
 .وشكرا

اح�ا كنقولو ب�ٔن املتعاقد�ن هام فقط بقوا�د ومدونة الشغل، هذا 
ضیقو التعاقد د�ل الواك� بقوا�د القانون العام، اح�ا كن�لیو ٔ�كرث ب�ٔن كن 

املتعاقد�ن ب�ٔحاكم القانون، هذا ف�ه طبعا تعاقد بقوة القانون اخلاص ا�يل 
دا�� فهيا مدونة الشغل، وكنفسحو ا�ال كذ� �لواك� ميكن �كون عندها 

 كنقولو �ري فقط بقوا�د تعاقد بقوا�د القانون العام، لهذا اح�ا كنعتربو ح��
القانون اخلاص مبا فهيا مدونة الشغل، یعين كنوقفو الواك� �ش ما ميكن 
لهاش تعاقد بقوا�د القانون العام، وكنظنو ب�ٔن التقا�د بقوا�د القانون العام 

  .عندو كذ� مجمو�ة من �م�یازات �ل�س�بة �لمتعاقد�ن مع هذه الواك�
يف مدونة الشغل وتطبیق مق�ضیات قانون التضییق �ىل التعاقد �ري 

الشغل، كنظن ب�ٔن هذا �ادي جيعل الواك� ما ميكن لهاش تعاقد بقوا�د 
القانون العام، وهاذ قوا�د القانون العام عندها ام�یازات �ل�س�بة 
�لمس�ت�دمني، وهذا تضییق �ىل التعاقد د�ل الناس ا�يل ميكن هلم 

ري فقط مدونة الشغل، هذا ال �س�تقمي مع یتعاقدوا، و�لتايل اح�ا كنعتربو �
 .الواك� ومؤسسة معوم�ة ٕاسرتاجتیة ذات ٔ�بعاد دولیة

 . وشكرا

 :الس�ید رئ�س اجللسة
�ادي نعرض ا�ٓن هاذ التعدیل ا�ي قدمه الس�ید الوز�ر . شكرا
 .�لتصویت

 ؛37= املوافقون �ىل هذا التعدیل 
 ؛11= املعارضون �لتعدیل 

 .ٔ��دال : املمتنعون �لتعدیل
 .11، ضد 37ـ ٕاذن وافق ا�لس �ىل التعدیل احلكويم ب

 :�لتصویت �18ٓن �ادي نعرض املادة ا
 ؛37= نفس العدد: املوافقون

 ؛11=املعارضون 
 .ال ٔ��د: املمتنعون

 .�ٕالجامع: 19املادة 
 .�ادي نعرض ا�ٓن مرشوع القانون �رم�ه �لتصویت. ٕاذن مكلنا
 ؛33= املوافقون

 ؛11= املعارضون
 .4= متنعونامل 

، مع 11، ضد 33ٕاذن وافق ا�لس �ىل مرشوع القانون �رم�ه ب 
 .4ام�ناع 

یتعلق  02.15ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع القانون رمق 
 .ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب لٔ�نباء

 .ق�ل ٔ�ن ٔ�رفع اجللسة اك�ن �لسة خ�ام�ة بعد دق�قة ٔ�و دق�ق�ني
  .ة�رفعت اجللس

-------------------------------------------- 

  :اجللسة رئاسةاملدا�الت املسلمة كتابة ل: مللحــــــقا

بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17مرشوع قانون تنظميي رمق  ،�ٔوال
 49تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني  املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، 02.12

بتارخي  1.12.20من ا�س�تور، الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق  92و
  )2012یولیو  17(، 1433ان من شعب 27

 :مدا�� فریق �صا� واملعارصة -1
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

املتعلق  02.12بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17مرشوع قانون رمق
من ا�س�تور  92و �49لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني 

 1433من شعبان  27بتارخي  1.12.20الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 
  ).2012یولیو  17(

 92و 49وتفا�ال مع املق�ضیات ا�س�توریة املنصوص �لهيا يف الفصلني 
 واملعارصة يف م�اقشة مضامني من ا�س�تور اخنرطنا يف فریق أ�صا�

املرشوع املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم، خصوصا ٔ�ن فریق�ا اكن والزال 
یطالب برضورة تق�ني وتنظمي معلیة التعیني يف املناصب العلیا، �لقطع مع 
احملسوبیة والزبونیة يف التعیني يف م�اصب املسؤولیة، واع�د م�دٔ� الكفاءة 

  .واملردودیة
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یتعلق بتعدیل جزيئ �ريم ٕاىل حتیني قامئة املؤسسات  ومبا ٔ�ن أ�مر
واملقاوالت العموم�ة وكذا املناصب العلیا احملددة يف امللحقني أ�ول والثاين 

املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا تطبیقا  02.12من القانون التنظميي رمق 
من �الل  92و �49لمق�ضیات ا�س�توریة املنصوص �لهيا يف الفصلني 

س��دال �دد من ال�سمیات لبعض املؤسسات، واليت مت تغیري �سمیهتا ا
مبوجب قوانني �رشت يف اجلریدة الرمسیة بعد صدور القانون التنظميي 

  .موضوع التعدیل
فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة ال �رى مانعا يف العمل �ىل مالءمة 

  .القوانني لبعضها البعض ��س�ام وتنامغ �مني
فریق أ�صا� واملعارصة، عند حتی��مك املرسوم اخلاص بتطبیق  ون�ٔمل يف

  :هذا القانون التنظميي، ٔ�ن ت�ٔ�ذوا بعني �عتبار
التنصیص �ىل م�ع التعدد يف حتمل املسؤولیة سواء دا�ل نفس  - 1

 القطاع ٔ�و يف قطا�ات ٔ�خرى؛
القطع مع الزبونیة واحملسوبیة ولك املامرسات املاسة مببادئ إالنصاف  - 2
 اواة وإالنصاف؛واملس
 اع�د معیار الكفاءة واملردودیة واحلیاد؛ - 3
القطع مع �س�تغالل الس�یايس والوساطة احلزبیة يف التعیني يف  - 4

  . م�اصب املسؤولیة
للك هذه �عتبارات، نصوت يف فریق أ�صا� واملعارصة لصاحل هذا 

 .املرشوع

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -2
الصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه �سم هللا الرمحن الرحمي و 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والس�یدات الوزراء والوزراء املنتدبون وكتاب ا�و� احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�متمي بتغیري وو 21.17يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

 تطبیقا العلیا املناصب يف �لتعیني املتعلق 02.12التنظميي رمق  القانون
ا�س�تور، ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه  من 92و 49 الفصلني ٔ�حاكم

�حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، نعترب ٔ�ن القانون ا�ي حنن بصدد حتی��ه 
احلاكمة يف التدبري العمويم  �ك�يس ٔ�مهیة �برية �ىل اعتبار ٔ�نه �روم تعز�ز

و�كر�س م�ادئ الشفاق�ة و�اكفؤ الفرص و�س�تحقاق مما س�سامه يف 
اس�تكامل حتسني م�ظومة التعیني يف املناصب العلیا اليت ٔ�رىس د�امئها 

وهذا دلیل �ىل السعي ا�ؤوب املبذول من طرف . 2011دس�تور 
رشیعیة املغربیة، وهو احلكومة يف العمل �ىل التحیني املس�متر �لمنظومة ال� 

  .ٔ�مر ال بد من إالشادة والتنویه به

كام �س�تحرض �ملناس�بة التحول النوعي ا�ي �ك�س�یه هذا التو�ه 
�ل�س�بة ملس�تق�ل بالد� �خطوة �مة ٔ�قدمت �لهيا احلكومة يف اجتاه 
ٕاخضاع التعی��ات يف إالدارة العموم�ة بصفة �امة و�اصة التعی��ات يف 

، 2011فق�ل اع�د دس�تور . ملعایري موضوعیة حمددة ودق�قةاملناصب العلیا 
اكنت التعی��ات يف املناصب العلیا حتمكها اعتبارات الزبونیة واحملسوبیة 

 92و 49وخصوصا الفصول  2011ومع ٕاقرار دس�تور . والوالءات احلزبیة
م�ه، اليت �كرس م�دٔ� املساواة و�اكفؤ الفرص والكفاءة والزناهة لولوج 

املسؤولیة يف الوظیفة العموم�ة، فقد طرٔ�ت تغیريات �مة �ىل م�اصب 
مس�توى تدبري الرتش�یح ملناصب املسؤولیة �ٕالدارة، اليشء ا�ي یعزز 

  . مس�توى املهنیة �ى الوظیفة العموم�ة العلیا واملتوسطة
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب 

بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17تنظميي رمق  نعترب ٕاخراج قانون
املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا تزنیال �لمق�ضیات ا�س�توریة  02.12

ذات الص� ح�ث یتضمن تعدیالت شلكیة �لمالمئة ف� �رتبط بتحیني لواحئ 
 2و 1املؤسسات واملقاوالت العموم�ة واملناصب العلیا احملددة يف امللحقني 

  .من القانون التنظميي السالف ا��ر
ونغتمن هذه املناس�بة وبعد مخس س�نوات من تطبیقه، لنقرتح تق�مي  

نتاجئ تزنی�، حىت ی�س�ىن لنا الوقوف �ىل أ�مور �جيابیة والسلبیة ف�ه 
ومن مت العمل �ىل �مثني املك�س�بات وتصحیح �خ�الالت اليت ظهرت يف 

ٕ�دماج مقاربة النوع �ج�عي ببالد�، تطبیقه، خصوصا ما تعلق مهنا 
ضام� �لمساواة بني اجل�سني، و�كر�سا مل�ٔسسة هذه املقاربة وجعلها رافدا يف 
ٕاقرار وضعیة �اد� وم�صفة، وضام� �متثیلیة شام� �لمواطنني وحتق�ق مغرب 
م�طور وعرصي ميكن من ا�هنوض بوضعیة املرٔ�ة ؤ�حوالها ومتك�هنا من 

  .اد�ن م�نو�ة اكنت ٕاىل ح�ني حكرا �ىل الر�لالولوج ٕاىل م�
تظل، يف نظر�، املضامني اليت ٔ�ىت هبا مرشوع قانون تنظميي رمق  

مضامني شلكیة �ا�هتا مالءمة القانون مع ال�سمیات اجلدیدة �ري  21.17
ٔ�ننا نؤكد ٔ�ن ما جيب ٔ�ن نولیه ٔ��ىل در�ات �ه�م هو تعز�ز م�ادئ 

شفاف�ة وربط املسؤولیة �حملاس�بة �عتباره خ�ارا احلاكمة املسؤو� ودمع ال 
دس�تور� ال رجعة ف�ه وذ� من �الل تفعیل املساء� ف� خيص ٔ�سالیب 

  .التعیني املعمول هبا يف املناصب العلیا
للك هذه أ�س�باب، فٕاننا كفریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد الوطين 

 21.17قانون تنظميي رمق �لشغل �ملغرب س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 
 املناصب يف �لتعیني املتعلق 02.12التنظميي رمق  بتغیري وو�متمي القانون

 .ا�س�تور من 92و 49 الفصلني ٔ�حاكم تطبیقا العلیا
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
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  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  �ن احملرتمني،ٕاخواين املس�شار 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف م�اقشة 
القايض بتغیري و�متمي القانون التنظميي رمق  21.17مرشوع قانون تنظميي رمق 

املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا، وا�ي تقدمت به احلكومة يف  02.12
ا�س�تور، واس�تكامل حتسني  ٕاطار مواص� اجلهود املبذو� لتفعیل مضامني

  .م�ظومة تدبري الش�ٔن العام
وهيدف مرشوع هذا القانون املعروض �ىل جملس�نا املوقر الیوم اىل 

 1حتیني لواحئ املؤسسات واملقاوالت العموم�ة واملناصب العلیا يف امللحقني 
، وذ� �س��دال �سمیات وتغیريها 12.02من القانون التنظميي رمق  2و

رى مبق�ىض قوانني مت �رشها �جلریدة الرمسیة بعد صدور ب�سمیات ٔ�خ
  .القانون التنظميي موضوع التعدیل

  الس�ید الرئ�س،
وكام تعلمون، تعد م�ظومة التعیني يف املناصب العلیا، اليت ٔ�رىس 

واملرسوم  02.12د�امئها دس�تور اململكة، ورخس لبناهتا القانون التنظميي رمق 
من هذا القانون، ذات ٔ�مهیة �برية يف  5و 4دتني املتعلق بتطبیق ٔ�حاكم املا

الرتباطها �لتعیني يف املناصب العلیا ا�ي  مسلسل ٕاصالح املرفق العام،
�شلك املد�ل الرئ�يس لتعز�ز م�ادئ احلاكمة اجلیدة، وربط املسؤولیة 
�حملاس�بة، و�كر�س م�ادئ الشفاف�ة والزناهة واملساواة و�اكفؤ الفرص 

ال عن تعز�ز الفعالیة يف التدبري العمويم القامئ �ىل و�س�تحقاق، فض
  .النتاجئ

  الس�ید الرئ�س، 
تعد املسؤولیة إالداریة، مبثابة احملك الرئ�يس ا�ي تعول �لیه ا�و� من 
�الل أ��شطة املوز�ة بني املرافق العموم�ة وش�به العموم�ة يف تدبري 

ة �ق�صادیة و�ج�عیة ٔ��شطهتا الیوم�ة واملرتبطة م�ارشة مبسلسل التمنی
  .والس�یاس�یة

ومن هنا �مكن أ�مهیة اليت یو�هيا حزبنا ملنظومة �خ�یار والتعیني �ىل 
رٔ�س املؤسسات العموم�ة والش�به العموم�ة، ح�ث ندعو، �ملناس�بة، ٕاىل 
احلا�ة املل�ة لرضورة الق�ام بتق�مي وتقر�ر شامل حول تنف�ذ ٔ�حاكم هذه 

ن تعدیالت �لوقوف �ىل ٕاجيابیاهتا، ومدى الصعو�ت املنظومة وما تالها م
اليت تعرتض تطبیقها، والعمل �ىل اس�ت�الص العرب �س�رشاف�ة 
�لمس�تق�ل، �لميض قدما يف مسلسل إالصالح إالداري ببالد� وا�فع 

  .بع�� التمنیة والريق هبا ٕاىل ٔ��ىل املس�تو�ت
ة ومس�مترة سواء ولعل طبیعة هذه املنظومة، �س�توجب تعدیالت م�تالی

�ىل مس�توى املؤسسات ٔ�و �ىل مس�توى �رت�هبا، ورمبا س�س�تدعي 
مس�تق�ال وضع مرجعیة لها م�طق معني وتعمتد �ىل مقای�س ورشوط حمددة 

  .النتقاء املؤسسات واخ�یارها و�راتب�هتا
ولكون �ل التعدیالت مرتبطة فقط �ملالمئة والتحیني، فٕاننا نعلن 

  .ا املرشوع �ٕالجيابجتاوبنا وتصوی��ا �ىل هذ
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق �شرتايك -4
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
ی�ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار تزنیل مق�ضیات دس�تور اململكة لس�نة 

فؤ ، ا�ي نص �ىل مجمو�ة من املق�ضیات اليت �كرس م�ادئ �اك2011
الفرص و�س�تحقاق والشفاف�ة واملساواة والزناهة، صدرت نصوص �دیدة 
تتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا وم�اصب املسؤولیة، مت مبوجهبا ختویل 
احلكومة سلطة واسعة يف التعیني يف هذه املناصب، مبا ميكهنا من اخ�یار 

  فق العموم�ة،ة القادرة �ىل حتمل املسؤولیة التدبريیة �لمرا�أ�طر الكف 
و�سامه هذه املنظومة يف الرفع من مس�توى ٔ�داء إالدارات واملؤسسات 
العموم�ة �رب تطو�ر املهنیة، وربط املسؤولیة �حملاس�بة، مبا جيعل مهنا 
ٔ�دوات فعا� و�جعة يف �دمة املواطن واملقاو�، ویضمن اس�متراریة املرافق 

  .العامة يف ٔ�داء �ا�ا
ن ین�ين �ىل م�دٔ� ٔ�سايس یقوم �ىل الزتام�ا ��مع موقف�ا من هذا القانو

احلكويم، ومبسائ� لك ما ی��غي مسائلته يف �الق�ه �لق�ا�ات واملبادئ 
  .املؤسسة ملشاركتنا لتجربة احلكومة احلالیة

  الس�ید الوز�ر،
كنا ن��ظر يف الفریق �شرتايك ٔ�ن �كون هذه اجللسة يف هذه ا�لجنة 

صی� الرمسیة ٔ�و التقميیة، مخلس س�نوات من �لسة مصاحلة وتق�مي �لح 
مبا یعين لنا كفریق حصی�  02.12تطبیق وتزنیل القانون التنظميي رمق 

س�یاس�یة رمسیة تقارب �جيايب والسليب يف موضوع التعیني يف املناصب 
  .العلیا، مبا یضمن م�دٔ� النقد ا�ايت

ا�ل�ان ومن هذا املنطلق ٔ�ن تتضمن هذه احلصی�، تقار�ر دراسة 
�لرتش�ی�ات سواء يف �نتقاء أ�ويل ٔ�و املقابالت، �اصة ؤ�ن هناك 
د�اوى وشاك�ت �رفع من طرف بعض املرحشني لوجود اخ�الالت �شوب 

  .بعض املبار�ت واليت توضع فهيا الزناهة يف احملك
ٕاننا يف الفریق �شرتايك خبصوص هذا املوضوع كنا ن�ٔمل ٔ�ن جند 

التالیة يف العرض املقدم ٔ�مام�ا، وهذه إالشاكلیات ٕا�ا�ت �ىل إالشاكلیة 
  : تتعلق مبا یيل

هل ار�كزت التعی��ات يف املناصب العلیا يف الس�نوات امخلس  -
 السابقة �ىل عنرص الكفاءة؟

 هل ار�كزت �ىل عنرص الثقة بدل الكفاءة؟ -

وهل �لبت الزبونیة والوالء احلزيب يف التعی��ات يف املناصب العلیا  -
 ربة السابقة؟ �الل التج
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مبا ٔ�ن رشوط املقرت�ة يف املبار�ت و�نتقاء تطبعها الك�ري من ا�اتیة 
ولرمبا نفس اليشء يف جماالت ٔ�خرى، سواء �ىل مس�توى ٕاخ�یار ٔ�عضاء 
ا�لجنة ٔ�نفسهم ٔ�و �یف�ة التداول ٔ�و املعایري ٔ�و الرشوط املطلوبة، ح�ث 

  .الن���ة ال �كون يف ا�هنایة م�صفة مائة �ملائة
ٕان اجلواب �ىل هذه ال�ساؤالت، إالشاكالت جيعلنا حق�ق�ا جنیب �ىل 

  .21.17جوهر القانون التنظميي رمق 
لن تمت ٕاىل �رب ق�ا�ة  2011ٕان التزنیل احلق�قي لفلسفة ا�س�تور 

س�یاس�یة جوهرها املواطنة وال يشء، �ري املواطنة ومن هنا جند ٔ�نفس�نا يف 
عیني يف املناصب العلیا �ىل تناسق مع حصی� احلكومة خبصوص الت 

مس�توى ا�لغة اليت صیغة هبا احلصی� لك�نا س�نضل دامئا م�ش�ب�ني ٔ�ن لغة 
الوصف لغة �ائنة ملس�تعملهيا ٔ�هنا لن تقيض و�دها ٕاىل التقاط عنارص 
الضعف بل جيب جيب تضمهنا لغة س�یاس�یة مسؤو� تقوم �ىل التق�مي 

ش مر�� س�یاس�یة یطلب فهيا اجلارح ا�ي ال مرا�ة ف�ه خصوصا ٔ�ننا نع�
  .املواطن الوضوح والرصا�ة

ٕان تعیني يف املناصب العلیا جيب ٔ�ن خيضع ملعایري �شار�یة، ٔ��لبیة، 
معارضة قا�دهتا �دمة الوطن واملواطن واليشء �ري ذ� مبعایري حمددة 
سلفا، �زهية معلیا قادرة �ىل �رس�یخ مطلب املسؤول املناسب يف املاكن 

الزمن املناسب خيضع يف مسطرة تعی��ه ٕاىل قوا�د الكفاءة، وفق  املناسب،
  .الشفاف�ة والزناهة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

هبذا املنطق �كون حنقق م�دٔ� جوهر� م�ناسق مع فلسفة ا�س�تور 
اليت �ر�كز �ىل م�دٔ� املساواة مكبدٔ� �وين ال �الف ف�ه، یضمن لنا  2011

م�ساوي، یقوم �ىل تغی�ب عنرص الزبونیة  مجیعا ٕاماكنیة بناء جممتع �ادل
واس�تحضار عنرص الكفاءة و�اك� الفرص، وهذا املطلب ا�ي �ضلت 
�لیه احلركة ال�سائیة املغربیة ومعها حزبنا، من ٔ��ل مغرب �لجمیع، مغرب 

 . ا�ميقراطیة والعدا� �ج�عیة

وطين حلقوق یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس ال 76.15مرشوع قانون رمق : �نیا
  :إال�سان

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة - 1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  ؛الوزراء احملرتمون الس�یدات والسادة
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، يف 
ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين یتعلق  76.15مرشوع قانون رمق م�اقشة 

من  171و 161وا�ي �اء تطبیقا ٔ�حاكم الفصلني ، حلقوق إال�سان
، ح�ث مت �رتقاء ��لس �س�شاري حلقوق إال�سان ٕاىل 2011دس�تور

مؤسسة دس�توریة مس�تق� ٔ�س�ندت ٕا�هيا �مة حامیة احلقوق واحلر�ت 
  .اا�فاع عهنا، وا�هنوض هبا وصیا�هتا وضامن ممارس�هت

ٕان دراسة هذا النص ا�ي �روم ٕا�ادة تنظمي وهیلكة ا�لس الوطين 
موضوع حقوق إال�سان �د هامة لطرح  م�اس�بةتعد حلقوق إال�سان، 

ببالد�، �ىل اعتبار ٔ�نه موضوع تتقاطع عنده العدید من املؤسسات يف 
  .ٕا�داده وٕاقراره وتدبريه
ل الرشوع يف فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، وق� ،ويف هذا إالطار

التجربة املغربیة يف جمال  �س�شف �رب اس�تقراء مرا�لم�اقشة مضام�نه، 
حقوق إال�سان واحلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والوساطة، ٔ�هنا جتربة 
ممتزية و�س�ت�لص مهنا الت�ارب ملامرسات �جعة ومؤ�رة يف الس�یاسات 

ق�وات العموم�ة، ٕان توفرت ٕارادة س�یاس�یة قویة ورشوط تف�ح �ب 
  . التفا�ل بني مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع

عن ا�زتاز� �ٔ�شواط املهمة اليت قطعهتا فٕاننا نعرب  ،ومن هذا املنطلق
بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، 
كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق أ�مر مهنا �حلقوق املدنیة 

یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، ممثنني التطور والس�یاس� 
امللموس املس�ل �ىل صعید ٕادماج ثقافة حقوق إال�سان مضن املنظومة 
التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة واجلامعات واملعاهد العلیا، 

ا�بته ممثنني ا�ور الر�دي �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان ا�ي �س�ل مو 
لهذه التحوالت ا�ميقراطیة، اليت اكن يف صلهبا م�تبعا مجل� من امللفات 

  .احلقوق�ة �لك عنایة ومسؤولیة
بید ٔ�ننا نود ٕا�رة بعض املالحظات يف الش�ٔن احلقويق ببالد�، 
و�ملناس�بة فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�مهیة ٕا�ادة تنظمي إالطار املؤسسايت و�رتقاء به 

م�، يف مجیع القضا� ذات الص� حبقوق إال�سان لیمتتع �س�تقاللیة اك
واحلر�ت، �ٓملني ٔ�ن �سهم يف املزید من �كر�س وحامیة احلقوق ال ٔ�ن 

  .�كون جمرد ٕا�ادة تنظمي ل�س ٕاال
ويف نفس الس�یاق نؤكد �ىل رضورة مواص� بذل اجلهود �لعمل �ىل 

د من العنایة حتق�ق املساواة �لجمیع وضامن حقوقهم و�رامهتم مع ٕایالء املزی
و�ه�م حبقوق املرٔ�ة والطفل وذ� بتجرمي �شغیل أ�طفال و�عتداء 

  .اجل�يس واجلسدي، طبقا �لمواثیق ا�ولیة
ٕان التجربة املغربیة يف جمال حقوق إال�سان واحلقوق �ق�صادیة 
و�ج�عیة بدون شك، يه جتربة ممتزية و�س�ت�لص مهنا جتارب 

ٔ�مهیة وجنا�ة الت�ٔثري يف الس�یاسات العموم�ة مامرسات الفضىل، ذات ل�
رشیطة توفر ٕارادة س�یاسة ورشوط تف�ح �ب ق�وات التفا�ل بني 
مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع، ويف هذا �جتاه نود العمل �ىل توفري 
ا�ٓلیات الالزمة ملد اجلسور �لمزید من التعاون البناء بني السلطة ال�رشیعیة 

وق إال�سان، لتطو�ر العمل احلقويق و�كر�س م�ادئ وا�لس الوطين حلق
  . وثقافة حقوق إال�سان
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  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
يف ٕاطار القطع مع ممارسات املايض، ومبا یضمن تعز�ز وتث��ت أ�من 
القانوين والقضايئ، البد ٔ�ن �شدد يف هذا الس�یاق �ىل اخلطوات اجلبارة 

وطنیة، من �الل �لق هی�ٔة اليت قطعهتا بالد� ٕ��داث املصاحلة ال
إالنصاف واملصاحلة، و�رب الرضر، وهو ٕاقدام جريء �ل ثقة الطبقة 
الس�یاس�یة وا�متع ا�ويل مبختلف م�ظامته وهیئاته س�� احلقوق�ة مهنا، واكفة 

  .املواطنني
اليت  105من بني  92ال بد ٔ�ن �مثن مواقف ا�ول  ،ويف هذا الس�یاق

يت حققها املغرب �ىل املس�توى احلقويق مضن ٔ�شادت �ٕالجنازات املهمة ال
  . جبنیف 2017ماي  �2س�تعراض ا�وري الشامل بتارخي 

ال شك ٔ�ن �رس�یخ ثقافة حقوق إال�سان یتطلب �امة اخنراط امجلیع 
من مؤسسات ا�و� وا�متع مبختلف �ش�ته القوى احلیة الس�یاس�یة مهنا 

ف اخلروقات املرتبطة مب�االت و�ج�عیة، لبذل اجلهود لرصد وت��ع خمتل
حقوق إال�سان، �یفام اكن نوعها ومصدرها، وذ� عن طریق ربط جسور 
التعاون مع الوزارة امللكفة حبقوق إال�سان، وا�لس الوطين حلقوق إال�سان 

  .وا�متع املدين وخمتلف الفعالیات احلقوق�ة و�ج�عیة
لرس املهين ا�ي ورد يف �ري ٔ�نه ويف هذا إالطار، نود ٕا�رة مفهوم ا

من النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته، �اء فضفاضا �ا )  5(املادة اخلامسة 
  .وجب مراجعته لتدق�قه وحتدید مفهومه �شلك واحض

كام نؤكد �ىل رضورة حامیة أ�ش�اص املدافعني عن حقوق إال�سان 
عن طریق م�حهم لك الضام�ت لتفادي لك املواقف والت�اوزات اليت 

رضون لها وحتول دون ممارس�هتم ملها�م، وذ� لتحسني وضعنا احلقويق یتع
  . �ىل املس�توى ا�ويل

و�ىل مس�توى هیلكة ا�لس جند املرشوع قد اكتفى �متثیلیة ا�لس 
عن طریق ٕا�داث جلان �ویة متارس صالح�ات ا�لس حتت سلطة 

هات �ىل رئ�سه دون أ��ذ بعني �عتبار التفاوت احلاصل يف مجموع اجل 
املس�توى ا�ميغرايف و�ىل مس�توى احلاج�ات مبا یتطلب ٕاماكنیة ٕا�شاء فروع 
يف بعض أ�قالمي والعامالت، وذ� ضام� �لن�ا�ة يف التبلیغ والتد�ل العا�ل 

  .يف �االت التو�ر اليت قد تعرفها بعض املناطق
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

رشیعي فٕاننا يف الفریق و�ملناس�بة وحنن بصدد م�اقشة هذا النص ال� 
�س�تقاليل ويف نفس الس�یاق، نود �س�مترار يف س�یاسة التفا�ل مع 
ا�ٓلیات ا�ولیة حلقوق إال�سان مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕارشاك املؤسسة 

�ىل الربملانیة يف هذه املبادرات ا�بلوماس�یة الفا�� �مع مك�س�بات املغرب، 
ن ٔ�ن �كون س�یاسة معوم�ة بل هو اعتبار ٔ�ن موضوع حقوق إال�سان ال ميك

كت� قمي �ونیة تتضافر فهيا �ود مجیع مؤسسات ا�متعات وا�ول �لك 
  .مكو�هتا من ٔ��ل حام�هتا وا�فاع عهنا

واعتبارا للك ما س�بق ذ�ره، ونظرا لرضورة إالرساع ٕ�خراج هذا النص 

ة مبناهضة �زي التطبیق وذ� لاللزتام بالد� ٕ�رساء مقومات ا�ٓلیة املتعلق
يف �دود س�نة من �رخي التوق�ع �ىل الربوتو�ول (التعذیب يف ٔ��ل حمدد 

، فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع )امللحق �تفاق�ة م�اهضة التعذیب
قانون ٕا�ادة تنظمي هذه املؤسسة الوطنیة يف ظل مس�ت�دات خطة العمل 

اربة مشولیة الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان اليت �اءت مبق
وم�سجمة، واليت تعترب �ارطة طریق لوضع الس�یاسات العموم�ة والربامج 

 . واخلطط الوطنیة املرتبطة بقضا� حقوق إال�سان

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة - 2
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني، 
مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �

یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .حلقوق إال�سان

   الرئ�س، الس�ید
 عرضمك يف �اء وكام إال�سان، حلقوق الوطين ا�لس ٔ�ن يف شك ال
 دورا لعب وال�رشیع، العدل جلنة اج�ع �الل العام ٔ�م�نه مدا�� يف ؤ�یضا
 ٔ��دث ٔ�ن م�ذ وذ� واحلر�ت، احلقوق وصیانة حامیة جمال يف و�ام �بريا

 التحول خضم يف ،1990 س�نة اس�شاریة مكؤسسة رشیف بظهري
 اجلال� لصاحب السدیدة الق�ادة حتت �ٓنذاك املغرب عرفه ا�ي ا�ميقراطي

  .الثاين احلسن امل� � املغفور
 حلقوق الوطين ا�لس تنظمي س�مت عقود، الثالثة قرابة وبعد مرة، ٔ�ول
 يف الواردة ا�س�توریة �لمق�ضیات تزنیال وذ� قانون، مبق�ىض إال�سان،
 اس�تقاللیته تعز�ز اجتاه يف وكذا ،2011 دس�تور من 171و 161 الفصلني

 العامة املزيانیة يف حمدد �اصة مزيانیة من متك�نه �رب املالیة ٔ�و إالداریة سواء
 م�ادئ مع املالمئة ٕاطار يف ی�ٔيت القانون مرشوع ن�و عن فضال ��و�،

 ملثل ال�رشیع يف حرصي اخ�صاص � الربملان ٔ�ن �ىل تنص اليت "بلغراد"
  .املؤسسات هذه

   الرئ�س، الس�ید
بغض النظر عن الت�ٔ�ري الك�ري احلاصل يف ٕاصدار القانون املتعلق 

داره ٔ�كرث ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وا�ي تطلب ٕاص
من س�بع س�نوات، �ىل الرمغ من أ�مهیة البالغة اليت حتتلها هذه املؤسسة 
ا�س�توریة، �اصة �ىل املس�توى ا�ويل، ٕاذ تعترب ٔ�مه ق�اة حقوق�ة �ربط 

  .املغرب �ملنتظم ا�ويل
املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15فٕان مرشوع القانون رمق 
ٔ�یدینا، �اء بغیة حتق�ق مج� من أ�هداف  حلقوق إال�سان، املوضوع بني

ا�س�اما والزتامات املغرب ا�ولیة، ٔ�مهها ٕارساء �ٓلیات التظمل الوطنیة يف 
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جمال حامیة حقوق إال�سان، من �الل ٕا�داث ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من 
التعذیب املنصوص �لهيا يف الربوتو�ول �خ�یاري التفاق�ة م�اهضة 

املغرب ٕ��داث هذه ا�ٓلیة دا�ل ٔ��ل ال یتعدى  التعذیب، وا�ي یلزم
الس�نة من �رخي التوق�ع �لیه، وا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال حضا� 

من اتفاق�ة حقوق  19ا�هتااكت حقوق إال�سان املنصوص �لهيا يف املادة 
الطفل، ٕاضافة ٕاىل ا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة أ�ش�اص ذوي إال�اقة 

�لهيا يف اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة، فضال عن  املنصوص
أ�هداف أ�خرى الرام�ة ٕاىل �رس�یخ مقاربة حقوق إال�سان عند بلورة 

  .الس�یاسات العموم�ة
لكن لن نرتك الفرصة متر، دون ٔ�ن نبدي مج� من املالحظات حول 
مرشوع القانون، واليت �رى ٔ�هنا جوهریة ومن الواجب ٔ��ذها بعني 

ایة من التعذیب، بار من �ن احلكومة، ف�خصوص ا�ٓلیة الوطنیة �لوق�عت 
نالحظ ٔ�ن مرشوع القانون ج�ح ٕاىل اع�د م�طق التعیني يف حتدید 
ٔ�عضاهئا عوض �نت�اب، �الفا ملا تنص �لهيا التوصیات ا�ولیة 
وممارسات مجمو�ة من ا�ول ا�ميقراطیة، اليت تعمل �ىل انت�اب ٔ�عضاء 

  .هذه ا�ٓلیة ٕ�رشاك الربملان يف العملیة
املتعلقة ��ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان، فهذه هناك ٔ�یضا النقطة 

أ��رية مت ٕا�شاؤها بناءا �ىل �روتو�والت �اصة، ومن املفروض ٔ�ن تقوم 
مقام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ىل املس�توى اجلهوي، ال ٔ�ن تتحول 
ٕاىل جمرد �ٓلیة وظیف�ة �بعة �، �ى يف نظر� ٔ�ن التنصیص �لهيا يف فقرة 

انب ا�ٓلیات الوطنیة، واليت ال تعدو ٔ�ن �كون �ٓلیات وظیف�ة، وا�دة ٕاىل �
واملساواة ب�هنام يف �مة مسا�دة ا�لس يف ممارسة صالح�اته، یقلل من قمية 

  . ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان، وحيدث بعض الضبابیة حول صالح�اهتا
املتعلق�ني بت�ٔلیف ا�لس و�االت  37و 36ٔ�ما خبصوص املادتني 

ايف، فالبد ٔ�ن �س�ل �ش�ٔهنا بعض املالحظات، ٔ�ولها املعایري املطلوبة التن
�لتعیني ومدى وضو�ا، فعموم�ة وضبابیة املعایري ميكن ٔ�ن تطرح ٕاشاكال 
�بريا وقد حتول دون حتق�ق التعددیة ٔ�و قد متس �س�تقاللیة ٔ�عضاء ا�لس 

ٕاضافة �لك، ٕاضافة ٕاىل ضیق التخصصات املطلوبة وغیاب �دد �م مهنا، 
عضو  27ٕاىل ذ� ميكن ٔ�ن �شري ٕاىل ضعف �دد ٔ�عضاء ا�لس احملدد يف 

�الوة �ىل رئ�سه وأ�مني العام ورؤساء ا�ل�ان اجلهویة حلقوق إال�سان، 
  .یبقى قلیل �س��ا �اصة ٕاذا ما اس�تحرض� بعض الت�ارب املقارنة، كفر�سا

  الس�ید الرئ�س، 
ميا� راخسا ب�ٔن املس�ٔ� احلقوق�ة ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة، نؤمن إ 

ببالد� ال ميكن ٔ�ن �كون حمط رصاع ٔ�و مزایدة س�یاس�یة، وتتطلب تظافر 
�ود اكفة الفا�لني يف احلقل الس�یايس واحلقويق ببالد�، من ٔ��ل ت�سري 

  .معل ا�لس وا�هنوض �لوضع احلقويق ببالد�
�لبالد،  كام تعلمون فوضعیة حقوق إال�سان ومس�توى ا�ميقراطیة

ٔ�صبحت من بني ٔ�مه املعایري املعمتدة يف حتدید مدى تقدم ا�ول ٔ�و ختلفها 

 76.15التصویت لصاحل مرشوع القانون رمق وتصنیفها، �ى فقد قرر� 
 .املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة - 3
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  اء احملرتمون، السادة الوزر 
  احملرتمون،  املس�شارونالسادة والس�یدات 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن 
�جللسة العامة ا�صصة �لمناقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، ويه م�اس�بة  76.15
�ىل ٔ�مهیة هذا ا�لس مضن املؤسسات الوطنیة وا�س�توریة  �لتوقف

أ�خرى �لنظر ٕاىل أ�دوار احلیویة اليت یضطلع هبا واملتعلقة ٔ�ساسا حبامیة 
كام �رجع هذه أ�مهیة ٕاىل أ�داء . وتعز�ز وا�هنوض حبقوق إال�سان �ملغرب

ضا� املقدر ا�ي طبع معل ا�لس م�ذ ٕا�داثه ف� خيص العدید من الق
ذات الص� �ٕالضافة ٕاىل ا�ٓراء واملذ�رات اليت یصدرها خبصوص �دد من 
املواضیع املرتبطة مب�ال اش�تغا� واليت شلكت ٔ�رضیة هامة �راسة وم�اقشة 

  .�دد من مشاریع القوانني �ىل مس�توى املؤسسة ال�رشیعیة
مضن ٕان أ�مهیة اليت متزي ا�لس �عتباره مؤسسة ذات ماكنة حساسة 

جعلته �س�ت�ٔ�ر �ه�م شدید من طرف الرٔ�ي نظومة احلقوق�ة ببالد�، امل 
العام الوطين ا�ي �بع النقاش حو� �ىل مس�توى جملس النواب، وهو 
نقاش حصي وحمبذ مادامت ا�وافع من ورائه �روم حتسني وجتوید مق�ضیاته 

مات وضامن الت�ٔس�س القانوين السلمي لبناء مؤسسة مس�تق� �متتع �لك املقو 
وهو ما تق�ضیه املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق الربملان . الالزمة لن�اح دورها

  .�عتبار ٔ�عضائه ممثلني لٔ�مة
وكنا ن�ٔمل يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن حيظى مرشوع هذا القانون 
مب�لس املس�شار�ن �ٔ�مهیة اليت �س�تحقها، وذ� ٕ���ة الفرصة لنقاش �ام 

والفعالیة من ٔ��ل إالسهام يف تصویب ما �راه  وتفصیيل �متزي �حلیویة
املهام ، وحنن بذ� منارس، مككون من مكو�ت الربملان. مس�تحقا ��

  . ا�س�توریة املنوطة �ملؤسسة ال�رشیعیة
حتفظنا �ىل �س�تغل هذه املناس�بة لنعرب �لك وضوح عن و�لیه، فٕاننا 

لقانون �ىل مس�توى الك�ف�ة واملهنجیة اليت مت وفقها التعامل مع مرشوع ا
جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، ح�ث مل یمت ا�رتام املق�ضیات 

  .القانونیة املؤطرة �لمسطرة ال�رشیعیة يف هذا الش�ٔن
وما نود ٔ�ن نؤكد �لیه يف هذا الصدد، ٔ�ن جملس املس�شار�ن ال ميكن 
ٔ�ن یتحول ٕاىل غرفة �ل�سجیل، �ىل اعتبار ٔ�ن الوظیفة أ�ساس�یة اليت 

ضطلع هبا ا�لس يه الوظیفة ال�رشیعیة اليت جيب ٔ�ن متارس �لك ی
اس�تقاللیة ومصداق�ة بعیدا عن لك ما �يسء لصورة ا�لس �ى الرٔ�ي 

  .العام
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  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  احملرتمون،  املس�شارونالسادة والس�یدات 
ن ٕاىل مؤسسة وطنیة تعددیة ٕان �رتقاء ��لس الوطين حلقوق إال�سا

ومس�تق�، تتوىل النظر يف مجیع القضا� املتعلقة ��فاع عن حقوق إال�سان 
واحلر�ت وحام�هتا، وبضامن ممارس�هتا الاكم�، وا�هنوض هبا وبصیانة �رامة 
وحقوق وحر�ت املواطنات واملواطنني، ٔ�فرادا وجام�ات، وذ� يف نطاق 

جعیات الوطنیة والكونیة يف هذا ا�ال، یق�يض احلرص التام �ىل ا�رتام املر 
ٔ�ن یتزنه عن لك ما ميكن ٔ�ن یطعن يف مصداق�ته و�لتايل ) هذا �رتقاء(

  :�لیه �لزتام �ملبادئ التالیة

التجرد واملوضوعیة واحلیاد و�س�تقاللیة والتعددیة طبقا ملیثاق  -
  �ر�س؛

اليت متس حقوق اجلرٔ�ة يف التعبري و�لك حریة ف� خيص القضا�  -
  إال�سان الس�� ما یتعلق �ٕالجراءات امحلائیة؛

�نضباط �لقوا�د ا�س�توریة املؤطرة �لحیاة الوطنیة و��رتام التام  -
  .لثوابت اململكة

نؤكد �ىل ٔ�ن فریق�ا لن یتواىن عن النقد ٕاننا وٕاذ نثري هذه املالحظات، 
ن��ه ٕالیه وا�عوة ٕاىل البناء ٔ�داء ا�لس �رصد لك اخ�الل ٔ�و جتاوز والت 

  .تصویبه عند �ق�ضاء
وكنا نود ٔ�ن �متكن من م�اقشة العدید من القضا� وإالشاكلیات اليت 
یثريها هذا النص يف �الق�ه �ملامرسات الفضىل و�لقوانني املقارنة، الس�� 
م�ادئ �ر�س اليت تعترب املرجعیة أ�ساس�یة يف �شك�ل املؤسسات الوطنیة 

  :م�ل املس�تق� من

التفسري املعمق ملفهوم الرس املهين ا�ي ال ميكن ٔ�ن �كون مسو�ا  -
لسحب اخ�صاصات ا�ٓلیة الوقائیة من التعذیب ودورها يف ٕاجراء 

 التحق�قات الالزمة حول مجیع مزامع التعذیب اليت تتوصل هبا؛

دور الربملان واحلكومة يف تعز�ز ا�ور امحلايئ �لم�لس يف موا�ة  -
 �هتااكت والت�اوزات املرتبطة حبقوق إال�سان؛اكفة ٔ�شاكل �

دور عضویة الربملان يف املؤسسات الوطنیة يف تعز�ز �س�تقاللیة  -
الالزمة لعمل ا�لس، وهو ما جرى به العمل يف �دد من املؤسسات 
الوطنیة أ�خرى من ق�یل ا�لس �س�شاري لٔ�رسة والطفو� وهیئة 

یزي وا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�مت 
  .والبحث العلمي

ورمغ هذه املالحظات و�ريها سواء �ىل مس�توى الشلك واملضمون، 
فٕان فریق�ا، من م�طلق �لزتام �ٔ��لبیة، س�یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع 

  .هذا القانون

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� الفریق احلريك - 4
  لرئ�س، الس�ید ا

  الس�ید الوز�ر، 
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 

�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة مرشوع 
واملتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان  76.15قانون رمق 

من ا�س�تور  171و 161وا�ي �اء يف ٕاطار تطبیق ٔ�حاكم الفصلني 
ء ��لس �س�شاري حلقوق إال�سان ٕاىل مؤسسة بعدما مت �رتقا

دس�توریة مس�تق� مو�ول ٕا�هيا �مة ا�فاع عن احلقوق واحلر�ت وحام�هتا 
وا�هنوض هبا وصیا�هتا وضامن ممارس�هتا، كام ٔ�نه ی�ٔيت يف س�یاق اخنراط املغرب 
يف املنظومة ا�ولیة حلقوق إال�سان و�اصة مصادق�ه �ىل الربتو�ول 

  .2012مللحق �تفاق�ة م�اهضة التعذیب يف نونرب �خ�یاري ا
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا ٔ�مام مرشوع مؤسس ملر�� ٔ�ساس�یة وممتزية من التارخي احلقويق 
ببالد� من �الل �رمجة ٔ�حاكم ا�س�تور اليت بن�ت ٔ�سسه �ىل مقاربة 
حقوق�ة شام�، �كرس ا�رتام وتعز�ز �رامة املواطنات واملواطنني وحامیة 

إال�سان وا�هنوض هبا، يف ٕاطار اس�تكامل بناء دو� املؤسسات حقوق 
  .واحلق والقانون ا�ي یعد �ري حصانة ضد لك ٔ�شاكل الت�اوزات

ٕاذ نعترب يف فریق�ا ٔ�ن م�اقشة هذا املرشوع وا�ي �اء لتنظمي ا�لس 
حلظة  1.11.19الوطين حلقوق إال�سان احملدث مبوجب الظهري الرشیف رمق 

تعز�ز دور السلطة ال�رشیعیة يف دمع وٕادماج حقوق إال�سان �مة ٔ�ساس�یة ل 
يف الس�یاسة العامة، وإالسهام يف البناء املؤسسايت يف ٕاطار التوازن 

  .والتعاون بني السلط
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان مرشوع هذا القانون �شلك �د� حقوق�ا هاما ويه فرصة ل�س�ل 
د� يف جمال حقوق إال�سان ٕ�جيابیة املك�س�بات والرتاكامت اليت حققهتا بال

وتعز�ز �رامة املواطن اليت ٔ�حضت ٕا�دى الرها�ت أ�ساس�یة 
و�سرتاتیجیة ��و� وا�متع �عتبارها رافعة قویة �لتمنیة يف ٔ�بعادها 
الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، ح�ث �شلك تعمیق الوعي 

إال�سان وتعز�ز احلقوق  احلقويق �ملغرب ومواص� العمل �لهنوض حبقوق
واحلر�ت ثورة حقوق�ة منوذج�ة وممتزية �ىل الصعید اجلهوي وإالقلميي 

  .وا�ويل
لقد شلكت ا�ینام�ة احلقوق�ة املمتزية اليت هنجهتا بالد� يف الس�نني 
أ��رية جتربة ٕاجيابیة ونوعیة تصب يف اجتاه تعز�ز املاكنة الالئقة �لمواطن 

مسلسل من إالصال�ات املؤسساتیة العمیقة  وحامیة حقوقه، من �الل
والتدابري ال�رشیعیة اليت اختذهتا بالد� واملمتث� ٔ�ساسا يف مالمئة ال�رشیعات 
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الوطنیة مع املواثیق ا�ولیة اليت صادقت �لهيا بالد� ذات الص� بقضا� 
حقوق إال�سان �امة، ومع مس�ت�دات دس�تور اململكة ا�ي تضمنت 

ادئ وقمي تت�ه حنو تعز�ز وحامیة وا�هنوض حبقوق مق�ضیاته ٔ�سس وم�
  .إال�سان وصیانة �رام�ه

  الس�ید الرئ�س، 
البد من التذكري �ٔ�دوار الهامة اليت قام هبا ا�لس �س�شاري حلقوق 

، 1990إال�سان يف معلیة التحول الس�یايس ا�ي شهدت بالد� س�نة 
قوق إال�سان ببالد�، ح�ث سامه يف معلیة �نتقال ا�ميقراطي وتعز�ز ح

الس�� يف جمال �سویة مايض ��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان من �الل 
  .2004ٔ��داث هیئة التحكمي املس�تق� �لتعویض وهیئة املناصفة س�نة 

ومن ٔ��ل تقویة وتعز�ز البناء ا�ميقراطي واملؤسسايت وا�س�اما مع 
ثیق واملعاهدات ا�ولیة ومع �لزتام ا�امئ لبالد� حبقوق إال�سان و�ملوا

الت�ارب ا�ولیة اليت �رست ضامن احلقوق واحلر�ت يف ٔ�نظمهتا 
  .ا�س�توریة

  الس�ید الرئ�س، 
يف ٕاطار الزتام بالد� ا�امئ �ملنظومة ا�و� حلقوق إال�سان واملواثیق 
واملعاهدات ا�ولیة ذات الص� ب�ٓلیات التظمل يف جمال حقوق إال�سان 

، مت ٕا�داد هذا 171و 161اكم ا�س�تور والس�� الفصلني وتفعیال ٔ�ح
املرشوع القانون مبقاربة �شار�یة لتعز�ز الرتسانة القانونیة يف جمال ا�هنوض 
حبقوق إال�سان وتقویة وتعز�ز ماكنة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ؤ�دواره 

  .وصالح�اته ووسائل مع�
ضافة نوعیة ولبنة ممتزية ٕان أ�هداف أ�ساس�یة لهذا املرشوع �شلك إ 

الس�تكامل إالصال�ات ال�رشیعیة الهادفة ٕاىل �رتقاء حبقوق إال�سان 
وا�هنوض هبا ٕاىل املاكنة الالئقة هبا، يف ٕاطار �رس�یخ البناء املؤسسايت 
ببالد� و�كر�سا �و� القانون واملؤسسات اليت تعترب صیانة حقوق إال�سان 

  .نة دس�توریةوحر�ت املواطنني وامجلا�ات ٔ�ما
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان هذا املرشوع ا�ي یعد م�عطفا �رخيیا يف مسلسل إالصال�ات 
اليت اخنرطت فهيا بالد� يف جمال حقوق إال�سان �اء لیوسع اخ�صاصات 
ا�لس، مبا یتالءم مع ٔ�حاكم ا�س�تور وم�ادئ �ر�س املتعلقة ��الس 

یة حقوق إال�سان والوقایة من الوطنیة حلقوق إال�سان ویطور قدراته يف حام
خرقها، كام هيدف ٕاىل اس�تكامل ٕارساء املنظومة الوطنیة محلایة حقوق 
إال�سان وا�هنوض هبا و�رس�یخ مقاربة حقوق�ة يف خمتلف الس�یاسات 
العموم�ة واملنظومة القانونیة من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع الفعيل �لمواطنني 

ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة واملواطنات حبقوقهم املدنیة والس�یاس�یة و�
والبی��ة اليت یضمهنا ا�س�تور وخمتلف صكوك حقوق إال�سان اليت صادقت 

  .�لهيا بالد� وانضمت ٕا�هيا طبقا ��س�تور ثوابته
ونؤكد يف هذا الس�یاق ٔ�نه رمغ الرتاكامت وإالجنازات اليت حققهتا بالد� 

برضورة ا�هنوض �حلقوق �ىل مس�توى احلقويق، فٕان احلكومة مطالبة الیوم 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة �لمواطن املغريب يف املناطق 
القرویة واحلرضیة متك�ه من مقومات املواطنة الاكم� حىت ینخرط يف 

  .إالصال�ات التمنویة امل�شودة
ون�ٔمل كذ� ٔ�ن تعمل احلكومة �ىل تعز�ز �ٓلیات الوساطة الس�یاس�یة 

اد �لول م�اس�بة �لتو�رات �ج�عیة اليت عرفهتا العدید من واملدنیة ٕالجي
 . اجلهات �ملغرب

ٕان التجربة الك�رية اليت رامكها ا�لس الوطين حلقوق إال�سان والفعالیة 
اليت ٔ��نت عهنا خمتلف هیالكه متك�ه من اح�ضان هذه ا�ٓلیات اليت اعمتدهتا 

لرشاكة مع اكفة الهیئات بالد� واليت س�تكون مبثابة �ٓلیات التعاون وا
القضائیة والسلطات احلكوم�ة ومؤسسات ا�و� يف جمال تعز�ز وحامیة 
حقوق إال�سان، ح�ث نعترب اح�ضان هذه ا�ٓلیات من ق�ل ا�لس الوطين 
حلقوق إال�سان خطوة �مة يف مسار �رس�یخ حقوق إال�سان و�د� حقوق�ا 

 وال�رشیع املتعلق �جلانب �رزا یصب يف اجتاه اس�تكامل إالطار املؤسسايت
احلقويق والس�� يف الشق املرتبط مبنع التعذیب وجترميه وحامیة أ�طفال 

  .وأ�ش�اص ذوي إال�اقة
وت�ٔس�سا �ىل ما س�بق ذ�ره ال ميكن لنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن �س�ل 
تفا�لنا إالجيايب مع هذا املرشوع والتصویت لصاحله �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن 

یع لك من موقعه لتعبئة شام� ملاكحفة وا�متدید �لك الظواهر اليت یعمل امجل 
  . متس �حلقوق واحلر�ت اليت �رسها دس�تور اململكة

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار محمد الرزمة، �مس فریق التجمع الوطين  - 5
 :لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،حرضات 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة هذا 
املرشوع �ىل اعتبار ٔ�ن ل�رش ثقافة حقوق إال�سان يف لك م�اد�ن ا�متع 
ٔ�مهیة �برية �متكني الناس من إالملام �ملعلومات أ�ساس�یة الالزمة لتحررمه 

ومعرفهتم ب�ٔمه حقوقهم وغرس الشعور �ملسؤولیة جتاه  من مجیع ��هتااكت،
أ�فراد واملصاحل العامة، كام ٔ�ن ثقافة حقوق إال�سان �شمل مجمو�ة من القمي 
والبىن ا�هنیة والسلو�یة والرتاث الثقايف والتقالید وأ�عراف اليت ت�سجم مع 

لب�ت م�ادئ حقوق إال�سان ووسائل الت�ش�ئة اليت تنقل هذه الثقافة يف ا
  .واملدرسة والهیئات الوس�یطة ووسائل إال�الم

  الس�ید الرئ�س،
حنن نعترب دا�ل فریق�ا ٔ�ن تعلمي ثقافة حقوق إال�سان و�رشها هو معلیة 
م�واص� وشام� هتم مجیع م�ا� احلیاة، بدءا �ٕالجنازات اليت حققها ا�لس 
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ویة �س�شاري حلقوق إال�سان يف جمال تعز�ز احلقوق واحلر�ت و�س
مايض ��هتااكت وحتق�ق أ�هداف إالسرتاتیجیة �لتجربة املغربیة يف جمال 
العدا� �نتقالیة هو ما عزز معل هذه املؤسسة وسامه يف �رتقاء مبهنیة 
ا�لس وتعز�ز اس�تقاللیته لیكون جزءا من دینام�ة اجلهویة املتقدمة، وهو 

یة ٕاىل جملس وطين ما مكن هذه املؤسسة ليك �رتقي من مؤسسة اس�شار 
و��، فٕان . حلقوق إال�سان ی�سجم مع املعایري ا�ولیة يف هذا الش�ٔن

یتعلق ب��ظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان هو  76.15مرشوع قانون رمق 
اس�مترار لتكر�س مفهوم حقوق إال�سان والبحث عن مجیع احللول وا�ٓلیات 

فٕان فریق�ا س��فا�ل �ٕالجياب و��، . �متكني املواطن املغريب من هذا احلق
مع هذا القانون وا�ي هيدف ٕاىل حتق�ق ثالثة ٔ�هداف ٔ�ساس�یة �متثل ٔ�ولها 
يف اس�تكامل ٕارساء املنظومة الوطنیة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، 
وذ� بتخویل هذا ا�لس اخ�صاصات ا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة 

ل و�ٓلیة تعز�ز وحامیة وت��ع وتنف�ذ �ٔ�طفال حضا� ا�هتااكت حقوق الطف
اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة، وكذا ٕاقرار ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة 

  .من التعذیب
وهناك �ين أ�هداف وهو تعز�ز دور ا�لس يف جمال �رس�یخ مقاربة 
حقوق إال�سان يف خمتلف الس�یاسات العموم�ة واملنظومة القانونیة الوطنیة 

ا�متتع الفعيل �لمواطنني واملواطنات حبقوقهم املدنیة من ٔ��ل ت�ٔمني 
والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یتضمهنا 
ا�س�تور وخمتلف صكوك حقوق إال�سان اليت صادقت �لهيا بالد� ٔ�و 
انضمت ٕا�هيا طبقا ��س�تور وثوابته، كام هيدف هذا املرشوع ٕاىل �رس�یخ 

واملتعدد التخصصات لت�ٔلیف ا�لس و�كر�س جتربة ا�ل�ان  الطابع التعددي
  . اجلهویة �لم�لس
  الس�ید الرئ�س،

�ىل هذا أ�ساس، وانطالقا من ق�اعتنا ب�ٔمهیة هذا املرشوع يف حتصني 
احلقل احلقويق ببالد� والرفع من فعالیته مبا یصون حقوق وحر�ت 

ا م�ا برضورة �لزتام املواطنات واملواطنني يف مجیع ربوع اململكة، ووعی
بتعهداتنا احلقوق�ة ا�ولیة وا�رتام املرجعیات الوطنیة يف هذا الباب، �مثن ما 
�اء به هذا النص ال�رشیعي من مق�ضیات، و�لتايل س�نصوت �لیه 

  .�ٕالجياب
 .وشكرا �ىل ان��اهمك
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  .ة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي والصال

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �رشفين ٔ�ن �ٔ 

بْداء الرٔ�ي يف مرشوع القانون رمق 
�
یتعلـق  76.15من ٔ��ل املُناقَشة وا

ة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، هذا املرشوع ا�ي �اء يف ٕ��اد
من ا�س�تور، بعدما مت �رتقاء  171و 161ٕاطار تطبیق ٔ�حاكم الفصلني 

��لس �س�شاري حلقوق إال�سان ٕاىل مؤسسة دس�توریة مس�تق� مو�ول 
ٕا�هيا �مة ا�فاع عن احلقوق واحلر�ت وحام�هتا وا�هنوض هبا وصیا�هتا 

  .ضامن ممارس�هتاو 
ومن الرضوري ٔ�ن �ش�ید هبذه �ملناس�بة أ�دوار الهامة اليت لعهبا ا�لس 
الوطين حلقوق إال�سان سواء �ىل مس�توى طي صف�ة الت�اوزات اجلس�مية 
مللف حقوق إال�سان ببالد�، كام البد ٔ�ن �ش�ید جبودة التقار�ر الصادرة عن 

نیا ودولیا، وكذا جودة ا�لس واليت مك�ت من حتسني صورة املغرب وط 
  .ا�ٓراء اليت یصدرها ا�لس خبصوص مشاریع القوانني احملا� �لیه من الربملان

كام �مثن النقاش الهام ا�ي عرف�ه ٔ�شغال ا�لجنة من �الل التعاطي 
من �الل مرا�اة الزمن ال�رشیعي  إالجيايب بني ٔ�عضاء ا�لجنة والس�ید الوز�ر

  .هذا املرشوع �ٕالجامعوهو ما ٔ�سفر عن املصادقة �ىل 
و�مثن كذ� املقاربة ال�شار�یة املوسعة اليت اعمتدهتا الوزارة يف ٕا�داد 
هذا املرشوع، ومرا�اة �رصید خمتلف املاكسب املؤسساتیة اليت عرفهتا 

وكذا حصی� إالجنازات اليت حققها ا�لس  2011بالد� بعد اع�د دس�تور 
  .ا ا�لس �س�شاري حلقوق إال�سانالوطين حلقوق إال�سان احلايل وسابق

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب نعرب عن اف��ار� �خلطوات 
املهمة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة احلر�ت 
الفردیة وامجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق أ�مر مهنا 

قوق املدنیة والس�یاس�یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، �حل
كام �مثن التطور امللموس املس�ل �ىل صعید ٕادماج ثقافة حقوق إال�سان 
مضن املنظومة التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة واجلامعات 

والتعاون بني اكفة  واملعاهد العلیا، ويف هذا إالطار، فٕاننا نتطلع ٕاىل الت�س�یق
املتد�لني يف ا�ال احلقويق وتوح�د املواقف وا�ٓراء لتفادي لك ما من ش�ٔنه 
ٔ�ن یؤ�ر �ىل مسعة املغرب، سواء يف ا�ا�ل ٔ�و اخلارج، وبذل املزید من 
اجلهود �لهنوض حبقوق إال�سان وحام�هتا ورصد وت��ع ومعاجلة لك 

  . �سانالت�اوزات و��هتااكت املرتبطة حبقوق االٕ 
والبد ٔ�ن �شري هنا ٕاىل ٔ�ن �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �عتباره 
املنظمة املهنیة �لمشغلني ا�ٔكرث متثیلیة قد اخنرطت �شلك طوعي وتلقايئ 
يف �لزتام �ملبادئ واملعایري ا�ولیة املنظمة حلقوق إال�سان كام يه م�عارف 

یة واملعاهدات املصادق �لهيا من �لهيا دولیا، وم�صوص �لهيا �ملواثیق ا�ول 
  .طرف املغرب �اصة ت� الصادرة عن م�ظمة العمل ا�ولیة

  الس�ید الرئ�س، 
اعتبارا ٔ�مهیة هذا املرشوع ؤ�مهیة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان يف 
البناء املؤسسايت واحلقويق ببالد� فال �سعنا سوى التنویه مبضام�نه اليت 
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ت ا�و� �لم�لس يف حامیة حقوق إال�سان �كرس املزید من الصالح�ا
  .وا�هنوض هبا، ولهذا فٕاننا سوف نصوت �ىل مرشوع هذا القانون �ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق �شرتايك - 7
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

ٔ�شواطا �مة يف جمال ا�رتام حقوق إال�سان جعلهتا  قطعت بالد�
حتظى ��رتام دويل واسع، وبتقد�ر وا�رتاف املنظامت احلقوق�ة وطنیا 

ولقد اكنت هذه اخلطوات واملاكسب ن���ة نضاالت طوی� . ودولیا
وتضحیات ج�ارة ٔ�دت فاتورهتا ٔ��داد �برية من املناضلني الس�یاس�یني 

ل عقود القمع والتعسف و��هتاك السافر والنقابیني وامجلعویني �ال
  .�لحر�ت الفردیة وامجلاعیة

ولقد اكن لٔ�حزاب الوطنیة وا�ميقراطیة دور رائد يف ما وصلنا ٕالیه من 
ٕاجنازات ومك�س�بات حقوق�ة، وهو ٔ�مر طبیعي �لنظر ٕاىل ٔ�هنا اكنت من 
 ٔ�كرب حضا� معلیات �عتقال والتعذیب و�خ�طاف وحىت �غتیال،

و�لتايل فقد جعلت من قضیة ا�رتام حقوق إال�سان مس�ٔ� ٔ�ساس�یة يف 
  .ٔ�ي بناء دميقراطي، ورضوریة �ٓي انفراج س�یايس

ومن مت فٕان �نفراج العام ا�ي عرف�ه بالد� �الل مر�� 
ال�سعینات، اكن م�طلقه أ�سايس ٕاطالق املعتقلني الس�یاس�یني والسامح 

ولقد . ن ٔ��ل الكشف عن مصري ا�تفنيبعودة املغرتبني وبدایة العمل م
من ٕارادة ٔ�نداك سا�د �ىل لك ذ� ما ٔ�بداه �ال� الرا�ل احلسن الثاين 

وعزمية لطي صف�ات املايض، والبدء يف ا�هتاج ٔ�سلوب �دید حيرتم حقوق 
  .إال�سان و�رام�ه

ويف هذا إالطار فقد شلك �كو�ن ا�لس �س�شاري حلقوق إال�سان 
الوطين حلقوق إال�سان �الیا خطوة مؤسساتیة �مة ٔ��لنهتا سابقا وا�لس 

ورمغ لك املالحظات . ا�و� يف اجتاه �كر�س حقوق إال�سان ببالد�
والتحفظات اليت ٔ�بداها بعض الفا�لني احلقوق�ني وامجلعویني حول �كو�ن 
ا�لس ؤ�سلوب مع� �ٓنداك، فٕان هذا أ��ري قام مبجهود �بري �ىل مس�توى 

  .امللفات وتصف�ة أ�جواءمعاجلة 
كام ٔ�ن حكومة التناوب قامت ب�ٔدوار ٔ�ساس�یة لتفعیل مق�ضیات ا�رتام 
احلر�ت، وصیانة املك�س�بات احلقوق�ة، وتعز�ز ضام�ت حفظ الكرامة 

فقد مت ٕاخراج النص اجلدید �لمسطرة اجلنائیة، وا�ي تضمن �دة . واحلقوق
  .لعاد�مق�ضیات تضمن احلقوق و�كرس م�دٔ� احملامكة ا

وٕاضافة ٕاىل ا�هودات اجلبارة �ىل مس�توى احلر�ت، فقد معلت 
حكومة التناوب �ىل توفري أ�جواء العامة �خول املغرب عهدا �دیدا 
. حتفظ ف�ه الكرامة وت�ىن ف�ه ا�ميقراطیة وتعزز به ثقافة حقوق إال�سان

هذه ولعل . وهو ما توفر بدمع من �ال� امل� محمد السادس حفظه هللا
  .املنجزات أ�ساس�یة يه ما مسحت �لطي ا�هنايئ لصف�ة املايض

 الس�ید الرئ�س، 
لقد اخنرط املغرب يف مسلسل لبناء دو� احلق والقانون وٕاقرار قمي 
ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان واحلر�ت العامة، وهو خ�ار من م�ظور� يف 

ٔ�و ٔ�نصاف احللول،  الفریق �شرتايك �شلك � ال یتجزٔ� وال یق�ل �نتقاء
وذ� ا�س�اما مع ما ورد يف دیبا�ة ا�س�تور املغريب ٔ�مسى تعبري ٕالرادة 
أ�مة، ح�ث نص �ىل ٔ�ن املغرب یقر حبقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا 

 .دولیا
من هذا املنطلق فٕان دقة الظرف�ة الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة 

هذا القطاع مضن ٔ�ولو�تنا الوطنیة، و�� اليت متر مهنا بالد�، جتعلنا نضع 
فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�ن بالد� يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل نفس ٔ�و ج�ل �دید من 

  .إالصال�ات النوعیة والعمیقة والشمولیة
ٕان أ�فق احلق�قي لتقویة املنظومة احلقوق�ة يف املغرب هو ا�هنوض 

اطنة �ىل مجیع بقضا� املواطنة؛ مفن �الل ف�ح نقاش وطين حول قضا� املو 
املس�تو�ت �ربویة ٔ�و ثقاف�ة ٔ�و س�یاس�یة ٔ�و اج�عیة ميكن ا�خول ٕاىل 

يف �كر�س قمي احلق ا�ي ميكن ٔ�ن تلعبه  املس�ٔ� احلقوق�ة واس��عاب ا�ور
والواجب واحلریة والكرامة والعدا� واملساواة وال�سامح اليت لكها تصب يف 

ع�د �ىل مجمو�ة من الوسائل �انة حقوق إال�سان، ولیمت ذ� ی��غي �
كام ميكن ٔ�ن . والتق�یات اليت من �اللها یمت متر�ر خطاب حقوق إال�سان

تلعب املؤسسات التعلميیة وم�ظامت ا�متع املدين دورا ر�د� ؤ�ساس�یا يف 
متر�ر خطاب حقوق إال�سان واملواطنة �رب التوعیة والتحس�س ب�ٔمهیة 

  .جممتع احلداثة وا�ميقراطیة املوضوع وراهن��ه يف ا�خول ٕاىل
  الس�ید الرئ�س، 

یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس  76.15مرشوع قانون رمق "و�لرجوع ٕاىل 
ا�ي بني ٔ�یدینا ميكن القول انه مرشوع یندرج "الوطين حلقوق إال�سان

من ا�س�تور، ویندرج ٔ�یضا يف ٕاطار  171و 161مضن مق�ضیات الفصلني 
�رس�ی�ا �و� القانون واملؤسسات وحقوق تعز�ز البناء ا�ميقراطي و 

إال�سان، ومن ٔ��ل تث��ت وفاء املغرب �لزتاماته ا�ولیة يف جمال حامیة 
حقوق إال�سان، فقد ٔ�قر النص ا�س�توري �ىل ��رتام الاكمل حلقوق 
إال�سان كام يه م�عارف �لهيا �ونیا، ودسرتة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 

ومس�تق� ذات �ام حمددة دس�تور� من ٔ��ل  مكؤسسة وطنیة تعددیة
  .ضامن حامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا

بناء ٔ�یضا �ىل م�ادئ �ر�س اليت ختول �لمؤسسات الوطنیة حلقوق 
إال�سان دراسة ال�رشیعات والنصوص إالداریة الساریة، فضال عن مشاریع 

�اس�بة للك القوانني واملقرت�ات وتقدمي توصیات ومذ�رات اليت قد �كون م 
موضوع �ىل �دة، فٕان اخ�صاصات ا�لس وصالح�اته ت��ح � ٕاماكنیة 
ٕابداء املالحظات اليت �راها م�المئة مع حقوق إال�سان �لك اس�تقاللیة 
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  .وموضوعیة
ومتاش�یا مع الزتامات بالد� ا�ولیة مبوجب اتفاق�ات حقوق إال�سان، 

ٕال�سان، و�رصیدا حلصی� وال س�� ما یتعلق ب�ٓلیات التظمل يف جمال حقوق ا
م�جزاته ورغبة يف تعز�ز ماكنته ؤ�دواره وصالح�اته ووسائل مع�، وتنف�ذا 

 76.15من ا�س�تور، مث ٕا�داد مرشوع القانون رمق  171ٔ�حاكم الفصل 
یتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وقد مت ٕا�داد هذا 

ف املاكسب املؤسساتیة املرشوع وفق مقاربة �شار�یة �راعي خمتل
والتنظميیة، وكذا حصی� م�جزات ا�لس �س�شاري حلقوق إال�سان 
السابق، ويف ظل معل هیئة إالنصاف واملصاحلة وكذا ا�لس الوطين 

، ويه 1.11.19حلقوق إال�سان احملدث مبق�ىض الظهري الرشیف رمق 
  .عددماكسب سامهت فهيا خمتلف مكو�ت هذه الهیئات امل�سمة �لت

كام اس�تحرض مرشوع هذا القانون يف خمتلف مق�ضیاته الوضع 
ا�س�توري �لم�لس بوصفه هیئة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هباـ وكذا 
املبادئ اليت تنظم املؤسسات الوطنیة �لهنوض حبقوق إال�سان وحام�هتا 

اخلاصة �لعالقات بني " م�ادئ بلغراد"و" م�ادئ �ر�س"وصوهنا وال س�� 
لربملان واملؤسسات الوطنیة �لهنوض حبقوق إال�سان وحام�هتا، مع ا

اس�تحضار مك�س�بات مذ�رة التفامه املربمة بني جملس النواب وجملس 
  .املس�شار�ن طبقا ملبادئ بلغراد

جيسد املرشوع ٔ�یضا الزتام اململكة املغربیة حبامیة م�ظوميت حقوق 
ام وإالسهام يف تطو�رها مع إال�سان والقانون ا�ويل إال�ساين وا�هنوض هب

  .مرا�اة الطابع الكوين لت� احلقوق و�دم قابلیهتا �لتجزيء
  :�ا �ر�كز هذا املرشوع ٕاىل حتق�ق ثالثة ٔ�هداف يه

اس�تكامل ٕارساء املنظومة الوطنیة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا  -
فال وذ� بتخویل ا�لس اخ�صاصات ا�ٓلیات الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�ط

حضا� ا�هتااكت حقوق الطفل، ت��ع تنف�ذ اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي 
إال�اقات، ت��ع ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب املنصوص �لهيا يف 
الربوتو�ول �خ�یاري التفاق�ة م�اهضة التعذیب و�ريه من رضوب املعام� 

 ٔ�و العقوبة القاس�یة الال ٕا�سانیة؛

ال �رس�یخ مقاربة حقوق إال�سان يف خمتلف تعز�ز دور ا�لس يف جم -
الس�یاسات العموم�ة واملنظومة القانونیة الوطنیة، من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع 
الفعيل �لمواطنات واملواطنني حبقوقهم املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یضمهنا ا�س�تور وخمتلف االتفاق�ات اليت 

 بالد� ٔ�و انضمت ٕا�هيا؛ صادقت �لهيا
�ا كفریق اشرتايك مب�لس املس�شار�ن ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب 
ٕاىل �انب فرق أ��لبیة �ىل هذا املرشوع ا�ي س�یعطي ا�لس نفسا �بريا 
حنو �رس�یخ قمي حقوق إال�سان و�رتقاء هبا وطنیا وكذا �و� �شلك 

  .�اص

القانوين س�یعطي دفعة وزخام ومما الشك ف�ه كذ� ٔ�ن هذا النص 
�بري�ن لعمل ا�لس الوطين حلقوق ا ٕال�سان �هیئة وطنیة مشهود لها دولیا 
�لكفاءة وإالجناز، وما ٕاسهاماته املقدرة يف ملفات �سویة ٔ�وضاع املهاجر�ن 
والالج�ني ببالد� سوى ٔ�م�� قلی� من جسل ورصید ممتزي وفر لبالد� 

  .�ىل السا�ة ا�ولیة ماكنة حمرتمة وٕاشعا�ا �ام
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل - 8
  ، الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة خبصوص 
املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  �76.15اقشة مرشوع قانون رمق م 

ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق خبصوص . حلقوق إال�سان �جللسة العامة
كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر  .هذا املوضوع

ٔ�نظار احملرتم �ىل العرض القمي ا�ي مت ف�ه �سط خطوطه العریضة ٔ�مام 
  .جملس�نا املوقر

يف البدایة البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن الهدف من مرشوع القانون، 
هو حتق�ق ثالثة ٔ�هداف ٔ�ساس�یة، �متثل ٔ�ولها يف حسب مذ�رة التقدمي 

اس�تكامل ٕارساء املنظومة الوطنیة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، وذ� 
خلاصة �ٔ�طفال حضا� بتخویل ا�لس اخ�صاصات ا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل ا

ا�هتااكت حقوق الطفل و�ٓلیة تعز�ز وحامیة وت��ع تنف�ذ اتفاق�ة حقوق 
أ�ش�اص ذوي إال�اقة، وكذا ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب، والهدف 
الثاين هو تعز�ز دور ا�لس يف جمال �رس�یخ مقاربة حقوق إال�سان يف 

ونیة الوطنیة من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع خمتلف الس�یاسات العموم�ة واملنظومة القان
الفعيل �لمواطنني واملواطنات حبقوقهم املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة 
و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یتضمهنا ا�س�تور وخمتلف صكوك حقوق 
إال�سان اليت صادقت �لهيا بالد� ٔ�و انضمت ٕا�هيا طبقا ��س�تور وثوابته، 

لثا، ٕاىل �رس�یخ الطابع التعددي واملتعدد التخصصات كام هيدف املرشوع �
  .لت�ٔلیف ا�لس و�كر�س جتربة ا�ل�ان اجلهویة �لم�لس

ٕاىل ٔ�ن ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مؤسسة كام ومتت إالشارة 
وطنیة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، ٔ��دثت يف صیغة جملس 

صادر يف   1.90.12اس�شاري حلقوق إال�سان مبوجب ظهري رشیف رمق
، كام جرت ٕا�ادة تنظمي ا�لس �س�شاري حلقوق 1990ٔ��ریل  20

 10( 1422من حمرم  15يف  1.00.350إال�سان مبوجب ظهري رشیف رمق 
�اء الظهري الرشیف  2011، ويف يف فاحت مارس س�نة )2001ٔ��ریل 

 احملدث �لم�لس الوطين حلقوق إال�سان يف صیغته احلالیة لیخول 1.11.19
�لمؤسسة اخ�صاصات وصالح�ات ٔ�وسع يف جمال حامیة حقوق إال�سان 
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وا�هنوض هبا مع تعز�ز م�دٔ� القرب من �الل ا�ل�ان اجلهویة حلقوق 
  .إال�سان

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
غل �رى مجمو�ة من املالحظات حول ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لش

  :هذا املرشوع قانون واليت ميكن ٕاجاملها يف النقط التالیة

املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق  76.15ن مرشوع قانون رمق إ  -
إال�سان، ٕاذا اكن قد �افظ �ىل نفس الصالح�ات املنوطة ��لس 

، و�ىل نفس 2011تبعا �لظهري احملدث لهذا أ��ري الصادر س�نة 
ا�ٓلیات واليت �متحور، لكها حول مس�توى امحلایة وا�هنوض فٕانه يف 
املقابل، ٔ�لغى جمال مسامهته يف ٕا�راء الفكر واحلوار حول حقوق 

 إال�سان وا�ميقراطیة؛

ب�� نص الظهري �ىل ٕا�داث املراصد اجلهویة ٕاىل �انب ا�لجن اجلهویة  -
س يف الق�ام مبهام ت��ع وتطور حلقوق إال�سان �ب��ة یعمتد �لهيا ا�ل

حقوق إال�سان �ىل الصعید اجلهوي، فٕان نص املرشوع ٔ�لغى هذه 
املراصد دون ٔ�ن �كون هناك تق�مي ٔ�داء وحصی� مجموع ا�لجن، وال 

 حتدید دق�ق �لعراق�ل اليت �الت دون تفعیل هذه املراصد؛

یة من مرشوع القانون، �الل حتدیده الخ�صاصات ا�ٓلیة الوطنیة �لوقا -
التعذیب، مل یتطابق مع ما ینص �لیه الربوتو�ول �خ�یاري امللحق 
�تفاق�ة م�اهضة التعذیب و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاس�یة 

 ٔ�و الال ٕا�سانیة ٔ�و املهنیة؛

واملالحظ ٔ�ن و�ه التطابق مشل اخ�صاص الق�ام �ز�رة خمتلف ٔ�ما�ن  -
، كام �دد العالقة بني هذه ا�ٓلیة احلرمان من احلریة و�دد القصد مهنا

وا�لجنة الفرعیة أ�ممیة ملنع التعذیب احملدثة مبوجب الربوتو�ول السالف 
ا��ر، لكن هذا التطابق احنرص وتوقف ح�� نص املرشوع يف املادة 

م�ه، �ىل معاق�ة الشخص ا�ي قام ب��لیغ ا�ٓلیة مبعلومات �ري  17
من القانون اجلنايئ، واليت ترتاوح  446حصی�ة، وم�ابعته مبنطوق املادة 

 ٔ�شهر مع الغرامة؛ 6فهيا العقوبة ما بني شهر و

ومن املؤكد ٔ�ن جعل ٔ�عباء ٕاثبات املعطیات واملعلومات �ىل املبلغني،  -
س�ی�د من التحفزي �ىل تبلیغ املزامع ذات الص� �لتعرض �لتعذیب، بل 

ي ا�ٓلیة وس�ی�د من فعالیة هذه ا�ٓلیة، بل هذا �جتاه الزجر 
�لشاك�ت ذات الص� �ملوضوع، ود�ا الوس�یط يف هذا الصدد 

من الربوتو�ول امللحق �التفاق�ة،  20مع املادة  17برضورة مالمئة املادة 
واليت �شدد �ىل �دم تطبیق ٔ�یة عقوبة �ىل خشص ٔ�و م�ظمة قامت 

 ب��لیغ ا�ٓلیة مبعلومات �ري حصی�ة؛

نتداب، فٕانه �ت من الرضوري، و�ل�س�بة لرت�یبة ا�لس ومدة � -

توح�د مدة �نتداب بني الرئ�س وبني �يق أ�عضاء، ح�ث ٔ�ن 
س�نوات،  6التفاوت بني مدة انتداب الرئ�س احملددة وفق املرشوع يف 

وأ�عضاء يف مدة ٔ�ربع س�نوات، بغري املربر، وذ� �لنظر لطبیعة 
ل معه املؤسسة، مكؤسسة دس�توریة ذات الزتامات دولیة ال حتمت

الفراغ، �اصة ؤ�ن املرشوع حرص صالح�ات أ�مني العام ا�ي مل یعد 
 عضوا ��لس، ومل ینص �ىل وجود �ئب �لرئ�س؛

 10و�ل�س�بة لعدد ٔ�عضاء ا�لجن اجلهویة، اليت یرتاوح �ددها ما بني  -
عضوا، فٕانه جيب أ��ذ بعني �عتبار التفاوت احلاصل بني مجموع  15و

وى ا�ميغرايف ومس�توى احلاج�ات، والعمل �ىل اجلهات �ىل املس�ت
جعل حتدید العدد يف �ده أ�دىن وأ�قىص لٔ�عضاء مضن م�طوق 

 النظام ا�ا�يل، بدل حسمه �ىل مس�توى مرشوع القانون احلايل؛

 4 مرشوع القانون اق�رص �ىل جمال امحلایة وا�هنوض والوقایة، وخصص -
ومادتني للك من ا�ٓلیة  مواد ل�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب،

الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال وا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، وهذا �لق نو�ا من ال��ز بني ا�ٓلیات، 

ٔ�ما  .وٕا�داث �لم�لس �شلك �ري م�وازن �ىل مس�توى الشلك
ا�ٓلیة الوطنیة  �ل�س�بة �لمضمون، فهناك �دم تطابق اخ�صاصات

وقایة من التعذیب مع الربوتو�ول �خ�یاري املرتبط �تفاق�ة م�اهضة �ل
 ؛20واملادة  4التعذیب و�ريه، وذ� يف الفقرة الثانیة من املادة 

ويف الشق املتعلق ب��لیغ املعلومات واملعطیات املرتبطة ��ٓلیة الوطنیة  -
ال  �17لوقایة من التعذیب، املالحظ ب�ٔن الفقرة أ��رية من املادة 

�شجع املبلغني �لتعاطي مع ا�ٓلیة، ح�ث تنص �ىل معاق�ة الشخص يف 
�ا� ٕابال�ه مبعلومات �ري حصی�ة، واليت ال تنطبق مع الربوتو�ول 

 .امللحق �التفاق�ة ذات الص�
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت بنعم �ىل نص  ،ولهذا

 .املرشوع قانون

 :�ميقراطیة �لشغلمجمو�ة الكونفدرالیة امدا��  - 9
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15رمق ملناقشة مرشوع قانون 

  .انحلقوق إال�س
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،

تعترب قضا� حقوق إال�سان من ٔ�مه القضا� اليت تندرج يف صلب 
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نضاالت م�ظمتنا النقابیة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل اليت اخنرطت م�ذ 
قراطي ببالد� وقدم م�اضلوها التضحیات �ش�ٔهتا يف سريورة البناء ا�مي

اجلسام من ٔ��ل ٕاقرار احلقوق املرشوع يف احلریة والكرامة والعدا� 
شلكت الوثیقة ا�س�توریة نق� نوعیة يف �رخي دساتري �ج�عیة، و 

اململكة، �اصة يف �انب الت�ٔ�ید �ىل مجمو�ة من احلقوق �ق�صادیة 
 ٔ�ن �كفلها �لمواطنني، ٕان من ح�ث و�ج�عیة اليت جيب �ىل ا�و�

توفريها �شلك اكمل، ٔ�و من ح�ث تعبئة الوسائل الكف�� بتحق�ق 
  .�س�تفادة مهنا �ىل ٔ�مكل و�ه

تعمل "من ا�س�تور لینص �ىل ٔ�ن  �31ىل هذا أ�ساس، �اء الفصل 
ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة، �ىل تعبئة لك الوسائل 

�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنني واملواطنات، �ىل قدم املساواة، املتا�ة، لت 
من احلق يف العالج والعنایة الصحیة، امحلایة �ج�عیة والتغطیة الصحیة، 
التضامن التعاضدي ٔ�و املنظم من �ن ا�و�، احلصول �ىل تعلمي عرصي 

ثوابت م�رس الولوج وذي جودة، الت�ش�ئة �ىل ال�ش�ث �لهویة املغربیة، وال 
الوطنیة الراخسة، التكو�ن املهين و�س�تفادة من الرتبیة البدنیة والف�یة، 
السكن الالئق، الشغل وا�مع من طرف السلطات العموم�ة يف البحث 
عن م�صب شغل، ٔ�و يف ال�شغیل ا�ايت، ولوج الوظائف العموم�ة حسب 

  ".املس�تدامة�س�تحقاق، احلصول �ىل املاء والع�ش يف ب��ة سلمية والتمنیة 
وقد سامهت الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٕاىل �انب املنظامت 
احلقوق�ة املناض� والقوى احلیة يف البالد يف تطو�ر م�ظومة حقوق إال�سان 
ؤ�مثرت نضاالهتا �ىل ٕاحراز الزتام واحض ورصحي ��و� من �الل الوثیقة 

ة تؤكد وتلزتم حبامیة ٔ�ن اململكة املغربی:"ا�س�توریة ا�ي �اء يف تصد�ره
م�ظوميت حقوق ��سان والقانون ا�ويل إال�ساين وا�هنوض هبام وإالسهام 

  ...".يف تطو�رهام مع مرا�اة الطابع الكوين لت� احلقوق
و�لرجوع ٕاىل مرشوع القانون، فهو هيدف ٕاىل حتق�ق ثالثة ٔ�هداف 

ایة حقوق ٔ�ساس�یة �متثل ٔ�ولها يف اس�تكامل ٕارساء املنظومة الوطنیة محل
إال�سان وا�هنوض هبا، وذ� بتخویل ا�لس اخ�صاصات ا�ٓلیة الوطنیة 
�لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال حضا� ا�هتااكت حقوق الطفل و�ٓلیة تعز�ز وحامیة 
وت��ع تنف�ذ اتفاق�ة حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة وكذا ا�ٓلیة الوطنیة 

  .�لوقایة من التعذیب
دور ا�لس يف جمال �رس�یخ مقاربة و�متثل �ين أ�هداف يف تعز�ز 

حقوق إال�سان يف خمتلف الس�یاسات العموم�ة واملنظومة القانونیة الوطنیة 
من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع الفعيل �لمواطنني واملواطنات حبقوقهم املدنیة 
والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یتضمهنا 

ٕال�سان اليت صادقت �لهيا اململكة ٔ�و ا�س�تور وخمتلف صكوك حقوق ا
انضمت ٕا�هيا طبقا ��س�تور وثوابته، كام هيدف �لثا يف �رس�یخ الطابع 
التعددي واملتعدد التخصصات لت�ٔلیف ا�لس و�كر�س جتربة ا�ل�ان 

   .اجلهویة �لم�لس

ورمغ ٔ�مهیة مرشوع هذا القانون، فقد ٔ�ثريت �ش�ٔنه كثري من 
  :كام یيل إالشاكلیات، واليت س�نوردها

رضورة تضمني موضوع ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب فقرة �شري  -
  ٕاىل ا�هنوض بثقافة م�اهضة التعذیب ٔ�مهیهتا يف حماربة هذه ا�ٓفة؛

ٕان تنصیص مرشوع القانون �ىل معاق�ة الشخص ا�ي یقوم ب��لیغ  -
تو�ول من الرب  21ا�ٓلیة الوطنیة مبعلومات �ري حصی�ة، ال ی�ىش مع املادة 

�خ�یاري التفاق�ة م�اهضة التعذیب و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة 
ال ت�ٔمــر ٔ�ي سلطة ٔ�و "القاس�یة ٔ�و الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة اليت نصت �ىل ٔ�نه 

مسؤول ٕ��زال ٔ�ي عقوبة ب�ٔي خشص ٔ�و م�ظمة ٔ�و ٔ�ن یطبق �لهيام العقوبة 
شخص ٔ�و هذه املنظمة ٔ�و �سمح هبا ٔ�و یتغاىض عهنا �س�ب ق�ام هذا ال 

ب��لیغ ا�ٓلیة الوقائیة الوطنیة ب�ٔي معلومات، حصی�ة اكنت ٔ�م �اطئة، وال 
ی��غي ٔ�ن یضار هذا الشخص ٔ�و هذه املنظمة يف �ري ذ� من أ�حوال 

  ؛"ب�ٔي طریقة ٔ�ی�ّا اكنت

رضورة التنصیص �ىل اس�تقاللیة ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب  -
، مع رضورة ضامن �دم وجود فراغ خبصوص تدبري وظیف�ا وٕادار� ومالیا

شؤون ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، وذ� �لتفریق بني مدة انتداب 
  رئ�سه ؤ�م�نه العام عن �يق ٔ�عضاء ا�لس؛

وجوب ٕا�ادة النظر يف �دد ٔ�عضاء ا�لس وفقا ملا ی�ىش مع املهام  -
ا�ٓلیات املو�و� ٕالیه،  املنوطة به ضام� �لتعدد والتخصصات اليت �س�توجهبا

ورضورة الفصل بني امحلایة والوقایة؛ وذ� �متیزي هذه أ��رية عن دور 
ا�لس امحلايئ وا�ٓلیة الوطنیة �لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال حضا� ��هتااكت 

 وا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة؛

یة مضن ت�ٔلیف ا�لس يف ٕارشاك ممثيل النقا�ت املهنیة ا�ٔكرث متثیل  -
  .36املادة 

ال نتفق مع املق�ضیات املتعلقة ��ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب،  -
ومهنا ما نص �لیه املرشوع من رضورة معاق�ة الشخص ا�ي قام ب��لیغ 

من القانون  446ا�ٓلیة مبعلومات �ري حصی�ة وم�ابعته مبق�ضیات املادة 
ترتاوح ما بني شهر وس�تة ٔ�شهر ��سا مع اجلنايئ اليت تنص �ىل عقوبة 
تثري ختوفات املهمتني واملعنیني ملا س�ی��ج عهنا "الغرامة، حبیث ٕان هذه املادة 

من �دم �شجیع املبلغني ٔ�فرادا وهیئات �لتعاطي مع ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة 
  ؛"من التعذیب

مت ٕادراج ا�ٓلیات اليت مت ٕا�دا�ا �ى ا�لس �شلك �ري "ٔ�نه  -
زن �ىل مس�توى الشلك؛ ٕاذ خصص املرشوع ٔ�ربع مواد ل�ٓلیة الوطنیة م�وا

�لوقایة من التعذیب، ب�� خصص مادتني فقط للك من ا�ٓلیة الوطنیة 
�لتظمل اخلاصة �ٔ�طفال وا�ٓلیة الوطنیة اخلاصة حبامیة أ�ش�اص يف وضعیة 
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و�يق  ٕا�اقة؛ مما خيلق �نطباع بوجود نوع من ال��ز بني ا�ٓلیة أ�وىل
 ".ا�ٓلیات

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتم،

  السادة والس�یدات املس�شارون احملرتمون،
ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل انطالقا من مركزیة قضا� 
حقوق إال�سان مضن دفرت� املطليب وتتصدرها لرباجمنا النضالیة، ال �سعنا 

نتفا�ل ٕاجيابیا مع مق�ضیات مرشوع هذا القانون ا�ي نعتربه خطوة ٕاال ٔ�ن 
هامة يم مسار مسلسل إالصال�ات ا�ي انطلق يف جمال ا�هنوض حبامیة 

  .حقوق إال�سان
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� مجمو�ة العمل التقديم -10
  الس�ید الرئ�س، 

  ا�و�،  الس�ید وز�ر
املتعلق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الوطين  76.15ون رمق یعترب مرشوع قان

حلقوق إال�سان، وا�ي ٔ�ح�ل من احلكومة �ىل جملس النواب ا�ي صادق 
فربا�ر  �06لیه �ٕالجامع، مث ٔ�ح�ل بعدها �ىل جملس املس�شار�ن بتارخي يف 

ملناقش�ته واملصادقة �لیه الیوم، خطوة نوعیة حنو �رس�یخ دو� احلق  2018
  .نیة محلایة وتعز�ز حقوق إال�سانط وتقویة املؤسسات الو والقانون 

تعز�ز معل  مضن مسار یتو� 76.15ویندرج مرشوع قانون رمق 
نیة تعددیة مس�تق� تتوىل ط ين حلقوق إال�سان مكؤسسة و طا�لس الو 

النظر يف مجیع القضا� املتعلقة ��فاع عن حقوق إال�سان واحلر�ت 
  :�الل من هبا، ا�هنوض وكذا ممارس�هتاوحام�هتا وضامن 

نیة محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض ط اس�تكامل ٕارساء املنظومة الو  - 1
نیة �لتظمل اخلاصة ط هبا، وذ� بتخویل ا�لس اخ�صاصات ا�ٓلیة الو 

فال حضا� ا�هتااكت حقوق الطفل و�ٓلیة تعز�ز وحامیة وت��ع تنف�ذ اتفاق�ة ط��ٔ 
 نیة �لوقایة من التعذیب؛ط ة الو حقوق أ�ش�اص ذوي إال�اقة وكذا ا�ٓلی

ين حلقوق إال�سان يف جمال تعز�ز مقاربة طتعز�ز دور ا�لس الو  - 2
حقوق إال�سان يف خمتلف الس�یاسات العموم�ة و�رس�یخها يف املنظومة 

نات حبقوقهم ط نني واملوااط نیة من ٔ��ل ت�ٔمني ا�متتع الفعيل �لمو ط القانونیة الو 
ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة اليت یضمهنا املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�

 ا�س�تور وخمتلف صكوك حقوق إال�سان اليت صادق �لهيا املغرب؛
الرتس�یخ الهیلكي �لطابع التعددي واملتعدد التخصصات لت�ٔلیف  - 3

 .ا�لس و�كر�س جتربة ا�ل�ان اجلهویة �لم�لس
 76.15كام اس�تحرضت مرا�ل بلورة ودراسة مرشوع قانون رمق 

  : ين حلقوق إال�سان، يف خمتلف مق�ضیاتهطق ٕ��ادة تنظمي ا�لس الو املتعل

ين حلقوق إال�سان بوصفه هیئة طالوضع ا�س�توري �لم�لس الو  -

 محلایة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا؛

نیة محلایة وتعز�ز حقوق ط م�ادئ �ر�س اليت تنظم املؤسسات الو  -
ملت�دة حلقوق إال�سان يف إال�سان، ويه املبادئ اليت اعمتدهتا جلنة أ�مم ا

 ؤ�یدهتا امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة؛ 1992/54القرار 

نیة ط م�ادئ بلغراد اخلاصة �لعالقة بني الربملا�ت واملؤسسات الو  -
�لهنوض حبقوق إال�سان وحام�هتا، كام ٔ�قرها جملس حقوق إال�سان يف دورته 

 .2012یولیوز  6یونیو ٕاىل  18العرش�ن املنعقدة جبنیف من 
نیة محلایة ط ين حلقوق إال�سان مؤسسة و طو�د�ر ���ر ٔ�ن ا�لس الو 

حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، ٔ��دثت يف صیغة جملس اس�شاري حلقوق 
، 1990ٔ��ریل  20صادر يف  1.90.12إال�سان مبوجب ظهري رشیف رمق 

كام جرت ٕا�ادة تنظمي ا�لس �س�شاري حلقوق إال�سان مبوجب ظهري 
، ويف فاحت )2001ٔ��ریل  10( 1422حمرم  15يف  1.00.350 رشیف رمق

احملدث �لم�لس  1.11.19خول الظهري الرشیف  2011مارس س�نة 
ين حلقوق إال�سان يف صیغته احلالیة �لمؤسسة اخ�صاصات طالو 

وصالح�ات ٔ�وسع يف جمال حامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا مع تعز�ز 
 2018فربا�ر  6حلقوق إال�سان، ويف  م�دٔ� القرب من �الل ا�ل�ان اجلهویة

ين حلقوق طالرايم ٕال�ادة تنظمي ا�لس الو  76.15ٔ�ح�ل مرشوع قانون 
من ا�س�تور، يف صیغته العامة  171و 161إال�سان وفق ٔ�حاكم الفصلني 

  .�ىل جملس�نا هذا �لتصویت واملصادقة �لیه
لس نیة حلقوق إال�سان وٕا�داث ا�ط و�س�تحضار� ملسار املؤسسة الو 

يف ظل �نتقال الس�یايس ا�ي  �1990س�شاري حلقوق إال�سان س�نة 
شهده املغرب مع بدایة العقد أ��ري �لقرن العرش�ن لیصبح ٔ��د املؤسسات 

ي وتعز�ز حقوق إال�سان طالرئ�س�یة املسامهة يف معلیة �نتقال ا�ميقرا
ق إال�سان �ملغرب، �اصة يف جمال �سویة مايض ��هتااكت اجلس�مية حلقو 

من �الل ٕاصدار �دة توصیات مهت العفو عن املعتقلني الس�یاس�یني 
وٕا�داث هیئة  1990وٕا�داث هیئة التحكمي املس�تق� �لتعویض س�نة 

ين حلقوق ط، نؤكد �ىل ٔ�ن ا�لس الو 2004إالنصاف واملصاحلة س�نة 
إال�سان، م�ذ ٕا�داثه، ما ف� یؤدي ٔ�دواره احلقوق�ة �ىل ٔ�مكل و�ه، وتعد 

ار�ره مرجعا يف ا�ال، ویتعني تفعیلها ٔ�كرث من طرف احلكومة �لشلك تق
  .مو�ات املؤسسات ا�س�توریةطا�ي �رىق ٕاىل 

ين حلقوق إال�سان يف جمال طو�لوقوف �ىل صالح�ات ا�لس الو 
حامیة وا�هنوض حبقوق إال�سان مع مرا�اة �خ�صاصات املو�و� 

هيا يف ا�س�تور، ح�ث یتوىل �لمؤسسات والهیئات أ�خرى املنصوص �ل
من مرشوع القانون، يف نطاق صالح�اته املتعلقة  24ا�لس، وفق املادة 

��هنوض حبقوق إال�سان، دراسة مدى مالءمة النصوص ال�رشیعیة 
والتنظميیة اجلاري هبا العمل مع املعاهدات ا�ولیة املتعلقة حبقوق إال�سان 

ا، فضال عن املالحظات اخلتام�ة اليت صادق �لهيا املغرب ٔ�و انضم ا�هي
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  .والتوصیات الصادرة عن أ�مم املت�دة الس�� مهنا �ٓلیات املعاهدات
ين حلقوق طمن مرشوع القانون، فٕان ا�لس الو  25ووفق املادة 

إال�سان یبدي رٔ�یه، مببادرة م�ه، ٔ�و بطلب من احلكومة ٔ�و ٔ��د جمليس 
ذات الص� حبقوق إال�سان،  الربملان، يف ش�ٔن مشاریع ومقرت�ات القوانني

الس�� يف جمال مالءمهتا مع املعاهدات ا�ولیة املتعلقة حبقوق إال�سان اليت 
  .صادق �لهيا املغرب ٔ�و انضم ٕا�هيا

كام یقدم ا�لس الوطين حلقوق إال�سان للك من جملس النواب وجملس 
�مي املس�شار�ن بناء �ىل طلب ٔ�ي مهنام، املسا�دة واملشورة يف جمال تق 

  .25الس�یاسات العموم�ة املتعلقة حبقوق إال�سان وفق املادة 
كام ال یفوتنا التنویه بتخصیص ٔ�ربع مواد هتم ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من 
التعذیب، اليت تنص �ىل الز�رات املنتظمة ٔ�ما�ن �ح��از، وتقدمي 

ني مقرت�ات �ش�ٔن ال�رشیعات ذات الص� �لوقایة من التعذیب والعالقة ب
ا�ٓلیة الوطنیة �لوقایة من التعذیب وا�لجنة الفرعیة ملنع التعذیب، ومجع 
املعلومات املتعلقة ب�ٔما�ن احلرمان من احلریة، وٕاجراء املقابالت مع 
أ�ش�اص احملرومني من احلریة بصفة م�فردة و�یف�ات تبلیغ املعلومات 

نیة �لوقایة واملعطیات حول التعذیب، فضال عن �یف�ات ٕا�داث ا�ٓلیة الوط 
  .من التعذیب

�ىل ٕا�داث ا�ٓلیة  76.15رمق قانون مرشوع وهذا التنصیص يف 
الوطنیة �لوقایة من التعذیب ی�ىش مع مق�ضیات الربوتو�ول �خ�یاري 

و�ريه من رضوب املعام� ٔ�و العقوبة القاس�یة ٔ�و  التعذیب التفاق�ة م�اهضة
طين حلقوق إال�سان اخ�صاص ال�ٓ ٕا�سانیة ٔ�و املهینة، وی��ط ��لس الو 

  .�ضطالع مبهام هذه ا�ٓلیة
ومن مسؤولیة الربملان توس�یع ال�شاور مع خمتلف الفا�لني واملعنیني 
حبقوق إال�سان والعمل �ىل ت�ٔطري املؤسسات الوطنیة املعنیة حبقوق 
إال�سان، مبا یضمن اس�تقاللیهتا املادیة وكذا التنصیص �ىل مسطرة شفافة 

  .عضاء ا�لس الوطين حلقوق إال�سانهتم اخ�یار �ٔ 
وارت�ٔینا من . لهذا، نعترب هذا املرشوع ٕاجيابیا يف صريورته ويف فلسف�ه

  .�76.15ب التفا�ل إالجيايب، دمع مرشوع قانون رمق 

العريب یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب  02.15مرشوع قانون رمق : �لثا
  :لٔ�نباء

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -1
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدة الوز�ر احملرتم، 

  السادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 

املتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغريب  02.15م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .العريب لٔ�نباء

  الس�ید الرئ�س،
املتعلق ٕ��ادة تنظمي  02.15ٕاخراج القانون رمق  لن خنتلف حول رضورة

واك� املغرب العريب لٔ�نباء، ٔ�ننا مق�نعني ب�ٔنه الس��ل الوح�د �لهنوض 
�لواك� وتعز�ز حضورها يف السا�ة إال�الم�ة الوطنیة وا�ولیة، وتقویة 
ٔ�دوارها بصفهتا مؤسسة ٕا�الم�ة وطنیة ذات بعد اسرتاتیجي، �اصة يف 

علق بصنا�ة اخلرب و�سهیل الولوج ٕاىل املعلومة املقدمة بطریقة اجلانب املت
�نیة حمایدة ا�رتاف�ة ودق�قة، بعیدا عن املعلومة املغلوطة والاكذبة 
وإالشا�ات اليت ٔ�صبحت تعج هبا مع اكمل أ�سف، العدید من املنا�ر 
إال�الم�ة، وكذا السعي ٕاىل الريق بعمل الواك� وتطو�ره وحتدیثه، عىس ٔ�ن 

  .تنافس كرب�ت الواكالت العاملیة لٔ�نباء
ٕاضافة ��، كنا منين النفس ب�ٔن ی��ح مرشوع القانون هذا، الفرصة 
لتجوید معل الواك� وتقویة �ٓلیات احلاكمة، �رب توس�یع اخ�صاصاهتا و�ا�ا 
وحتدیدها وتقو�هتا ومتتیعها �الس�تقاللیة، ؤ�ن تعمل �ىل وضع معایري واحضة 

ق الشفاف�ة و�اكفؤ الفرص �ى لك الصحف�ني، حىت �متكن �ريم ٕاىل حتق�
من ممارسة �ا�ا �ملهنیة و��رتاف�ة املطلوبتني مع اس�تحضار طبعا م�دٔ� 

  .املقاربة ال�شار�یة
ن�ٔمل كذ� ٔ�ن یتفا�ل مرشوع القانون املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم 

�الم�ة، �ش�ٔن ٕاجيا� مع لك إالشاكالت اليت ٔ�ثريت مبجمو�ة من املنا�ر االٕ 
�خ�الالت إالداریة اليت تعرفها الواك�، وإالشاكلیة احلقوق�ة، ٕاكشاكلیة 
التضییق املامرس �ىل بعض مس�ت�ديم الواك� والص�اف�ني من طرف 
ٕادارهتا، يف الوقت ا�ي من املفروض ٔ�ن هتمت �لرٔ�سامل ال�رشي وحترتم 

  .العمل النقايب وحریة الص�افة
ملرشوع، اعتقد� ٔ�ن احلكومة س�تعمل �ىل ف�ح ونظرا ٔ�مهیة هذا ا

حوار ٔ�و نقاش معويم حو� وٕارشاك زبناء الواك� ورشاكهئا املؤسساتیني 
  .واملهنیني عوض ٔ�ن تنفرد و�دها ب�سطريه

  الس�ید الرئ�س،
ٕان سوء تدبري و�سري الواك�، وجحم إالشاكالت و�خ�الالت اليت 

ىل ٕابداء مج� من املالحظات حول عرفهتا، دفع ��لس أ��ىل �لحسا�ت إ 
، ميكن ٔ�ن جنملها يف ثالث 2011معلها، وتضمیهنا يف تقر�ره الس�نوي لس�نة 

  :نقاط اك�ٓيت
اف�قاد الواك� لرؤیة واحضة ف� خيص توس�یع ش�بكهتا �ىل املس�توى : ٔ�وال

من  %54من املاكتب اجلهویة و %48الوطين وا�ويل، ح�ث الحظ ٔ�ن 
تتوفر ٕاال �ىل حصفي وا�د، وال یعقل ٔ�نه س�یكون قادرا املاكتب ا�ولیة ال 

�ىل الق�ام �ملهام املطلوبة و�جلودة املطلوبة، وهو ما یربر ضعف ٕانتاج�ة 
  .هذه املاكتب

غیاب التنویع يف مصادر اخلرب واع�دها فقط �ىل املؤسسات : �نیا
عن النقابة احلكوم�ة والهیئات الس�یاس�یة، وهو ما ٔ�كده ٔ�یضا التقر�ر الصادر 

الوطنیة �لص�افة، ا�ي ٔ�كد ٔ�ن املادة إال�الم�ة اليت تقد�ا الواك� هتمت 
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�ملعاجلة الربوتو�ولیة �ل�دث الرمسي ٔ�ساسا، رمغ ٔ�نه �عتبارها مؤسسة 
معوم�ة جيب �لهيا ٔ�ن تقدم م�تو�ا یلیق �ملاكنة اليت حتتلها، وم��ه طابعا 

یة وم�وازنة تعكس تعددیة الفا�لني دميقراطیا وتعدد�، وتؤمن تغطیة موضوع 
يف احلیاة العامة، وح�ویة ا�متع املدين و�شعب قضا� ا�متع اليت �شغل �ل 

  .الرٔ�ي العام
همينة أ�خ�ار املس�تقاة من واكالت أ�خ�ار ا�ولیة يف رشیط : �لثا

  .%85ٔ�خ�ار الواك�، ح�ث تبلغ يف ٔ�ح�ان �دیدة ٔ�كرث من 
 الس�ید الرئ�س،

ل أ�سف، مفرشوع القانون ا�ي تقدمت به احلكومة، و�ىل مع اكم
الرمغ من التعدیالت اليت ٔ�د�لت �لیه سواء مب�لس النواب ٔ�و 
املس�شار�ن، مل �رق بعد ٕاىل مس�توى طمو�اتنا وتطلعات الص�اف�ني 
ومس�ت�ديم الواك� واملهمتني �لش�ٔن إال�اليم املغريب، ح�ث قفز املرشوع 

وجتنب اخلوض فهيا، فٕاىل �انب النقطة املتعلقة �ىل النقاط اجلوهریة 
�لرت�یبة، جتاهلت احلكومة تعدیالت الفرق وا�مو�ات ��لسني معا، 
الرام�ة ٕاىل تغیري ٕامس الواك� متاش�یا مع املس�ت�دات ا�س�توریة، اليت ٔ�هنت 
ما اكن یعرف �ملغرب العريب، واكتفت ب�سمیته املغرب الك�ري، لكن 

ىل �دم تغیري امس الواك� مبربرات واهیة ال ٔ�ساس لها من الوزارة ترص �
 .الص�ة وال یق�لها املنطق

�ى، وللك ما س�بق ذ�ره، فقد قرر� يف فریق أ�صا� واملعارصة 
املتعلق  02.15نصوت ضد مرشوع القانون رمق مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن 

ب�ٔن املرشوع لن  الق�ناعنا التام ٕ��ادة تنظمي واك� املغريب العريب لٔ�نباء،
 . حيقق أ�هداف املتو�اة م�ه

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  احملرتمون، املس�شارونالسادة والس�یدات 

ناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن ت �ٔ  �رشفين ٔ�ن
املتعلق ٕ��ادة  02.15لسة العامة �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق �جل 

، ويه م�اس�بة نعرب فهيا �لك وضوح عن تنظمي واك� املغرب العريب لٔ�نباء
موقف فریق�ا خبصوص املق�ضیات وأ�حاكم اليت �اء هبا هذا املرشوع 

یجیة قانون، وذ� لٔ�مهیة اليت متزيه، �عتباره �رتبط ب��ظمي مؤسسة اسرتات 
�ل�س�بة �لبالد، والنظر لكوهنا رافعة �مة لتقدمي صورة املغرب ورصیده 

  .املمتزي يف خمتلف ا�االت
كام ٔ�ن املرشوع ی�ٔيت بعد مرور ٔ�كرث من مخسة عقود �ىل ت�ٔس�س 
الواك�، ويه مدة اكف�ة �لوقوف وتق�مي مسرية الواك� ومدى قدرهتا �ىل 

�دمة معوم�ة ممتزية �س�تجیب حلا�ة �ضطالع ب�ٔهدافها، �اصة يف تقدمي 

املغرب ٕاىل جتدید وتقویة حضوره إال�اليم ملوا�بة أ�وراش الكربى اليت 
   .تعرفها بالد�، و�ىل رٔ�سها ورش البناء ا�ميقراطي

وهو ما یتطلب ٕا�ادة النظر يف معل الواك� وتنظميها وطرق تدبريها 
فقط �عتبارها من  لرتتقي ٕاىل مس�توى واكالت أ�نباء العاملیة، ل�س

املؤسسات إالسرتاتیجیة الهامة ��و�، ولكن ٔ�یضا لتوا�ب الس�یاق 
وا�ینام�ة اجلدیدة اليت یعرفها املغرب ٔ�ساسا بعد املسار إالصال� 
ا�س�توري واملؤسسايت ا�ي ا�هتجته بالد�، وكذا ا�ینام�ة اخلارج�ة 

  .�لمغرب يف حمیطه إالقلميي وا�ويل
س، اس�ت�ٔ�ر هذا املرشوع �ه�م شدید من طرف و�ىل هذا أ�سا

كام عرف نقاشا معیقا سواء مب�لس النواب ٔ�و . �ل املتد�لني واملعنیني
مب�لس املس�شار�ن، وهو نقاش مف�د من ش�ٔنه حتسني وجتوید مق�ضیات 
القانون املنظم �لواك� و�ٓلیات اش�تغالها وجماالت معلها مكؤسسة وطنیة 

�ه السادة النواب واملس�شار�ن �عتبارمه ممثلني رائدة، وهو ما اخنرط ف 
  .لٔ�مة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
، لیحقق هدفني ٔ�ساسني يف العموم، أ�ول نٕاذ ،ی�ٔيت هذا املرشوع

�روافدها، وتقدمي منوذج املغرب �مثني الهویة املغربیة املتنو�ة مبكو�هتا والغنیة 
الرائد وضامن ٕاشعا�ه �ىل املس�توى إالقلميي وا�ويل، و�س�ل ٔ�ن املرشوع 
�اء مبق�ضیات �دیدة وهامة من ش�ٔهنا �رتقاء بعمل الواك� وجتوید 

  .�دماهتا، لتحق�ق ٔ�هدافها املسطرة
�س�ل ٔ�ن املرشوع من ح�ث الشلك �اء م�قدما  ،ويف هذا الس�یاق

فصًال �اء املرشوُع خبمسِة  12نون املنظم �لواك� �الیا، ٕاذ ِعوض �ىل القا
مادًة، مما یعين ٔ�نه من الناح�ة الشلكیة حنن ٔ�مام مق�ضیات  19فصوٍل و

  .ومواد �دیدة تعید هیلكة الواك� تنظميیًا وٕادارً� وتدبري�
وكام ال خيفى �لیمك، فٕان هذا املرشوع یعكس �ا�ة بالد� لتطو�ر هذه 

سسة و�رتقاء هبا يف س�یاق تنافيس، �شلك الوا�ة إال�الم�ة ٕا�دى املؤ 
ٔ��رز ٔ�دواته، مما جيعل من الواك� رافدا �ام لرحب رها�ت قضا� بالد� وضامن 
ركزية ٕا�الم�ة وٕاخ�اریة توا�ب تو�ات وٕاسرتاجتیة اململكة وطنیا وٕاقلميیا 

  .ودولیا
ع قانون لك�ري من و�لیه معل فریق�ا �ىل ٕاخضاع مق�ضیات املرشو

ا�متحیص، متخض عنه بلورة مجمو�ة من التعدیالت تنصب ٔ�ساسا �ىل ما 
  :یيل

�ىل هیلكة الواك� واجلهة الوصیة، ح�ث �دد املرشوع سلطة  -
الوصایة يف ا�و� بدل السلطة احلكومة امللكفة �ٕال�الم يف القانون احلايل، 

املفروض ٔ�ن حيدد  وهو ما یطرح التباسا يف �ىل هذا املس�توى، ٕاذ من
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املرشوع سلطة الوصایة يف سلطة حكوم�ة حمددة ٔ�و جبعلها حتت وصایة 
رئ�س احلكومة �عتباره رئ�سا �لسها إالداري كام �اء يف املادة عرشة من 

 املرشوع؛

ٕان ٕاشارة النص ٕاىل �ام الواك� يف �مثني الهویة الوطنیة وتعز�ز ٕاشعاع  -
ى ا�ويل وٕایصال صوته يف احملافل املغرب وتقویة حضوره �ىل املس�تو 

ا�ولیة �م �لغایة؛ بید ٔ�ن ما �اء يف نص املرشوع من حرص ما ت�رشه 
الواك� يف ما �راه السلطات العموم�ة ا�س�توریة فائدة ب�رشه، یقيص �يق 

 املؤسسات ا�س�توریة بدورها من �رش ما ال ختفى فائدته؛

من اجلهات املاحنة ف� خيص اجلانب املايل فقد وسع املرشوع  -
�لمؤسسة ٕ�ضافة امجلا�ات الرتابیة ٕاىل �انب خمتلف الهیئات املعنویة 
املنظمة مبوجب القانون العام وهو ما اكن �س�توجب ٕالزام الواك� بف�ح 
ماكتب لها �ىل مس�توى لك �ات اململكة مبا ميكن من �مثني رصید خمتلف 

 �ات الوطن ویعكس تنوع وغىن رصیدها الثقايف؛

تضمني نص املرشوع ٔ�هلیة الواك� يف ٕا�رام املعاهدات �ري دق�ق،  -
ٔ�ن املعاهدات تتعلق �لعالقات بني ا�ول �اصة يف ا�ال العسكري 
و�سرتاتیجي وال حمل لها هنا، وٕادرا�ا جمرد حشو ال مربر � �اصة ؤ�ن 

 املرشوع حتدث عن ٔ�حق�ة الواك� يف توق�ع االتفاق�ات والرشااكت؛

ن املرشوع عبارة لك وثیقة ٔ�و معلومة قاب� �لتداول العمويم، تضم -
ويه عبارة نعترب ٔ�هنا �ري واحضة وقاب� �لتعسف يف الت�ٔویل مما یف�ح ا�ال 
لالس�ت��اء يف تفسري ما هو �ري قابل �لتداول، و�لتايل ی��غي حتدید هذا 

 .�س�ت��اء �شلك واحض وحرصي
�روم �ٔ�ساس جتوید النص وحتس��ه  ٕان التعدیالت اليت قد�ا فریق�ا،

مبا ی��اسب مع املبادئ ا�س�توریة ومق�ضیات املامرسة ا�ميقراطیة وتو�ات 
  .اململكة

و�س�ل يف هذا إالطار تفا�ل احلكومة إالجيايب مع بعض التعدیالت 
املقدمة مب�لس املس�شار�ن، �اصة مهنا ت� اليت تت�ٔسس �ىل مربرات 

  .قویة ومق�عة
نثري هذه املالحظات، نؤكد �ىل الزتام فریق�ا يف ٕاطار أ��لبیة ٕاننا وٕاذ 

مبساندة احلكومة وفق املبادئ وأ�عراف اليت تؤطر احلیاة الس�یاس�یة، مع ما 
یق�يض ذ� من دمع �لمجهودات واملساعي املبذو� يف اجتاه �مثني 

  .إالصال�ات املؤسساتیة اليت تنخرط فهيا بالد�
ٕالجياب �ىل مرشوع القانون هذا؛ �ٓملني ٔ�ن و�لیه س�یصوت فریق�ا �

�سهم يف تعز�ز الوا�ة إال�الم�ة �لملكة، والريق �خلدمة إال�الم�ة �لواك� 
  .مبا �سهم يف جودة معلها سواء �ىل املس�توى الوطين ٔ�و إالقلميي ٔ�و ا�ويل

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :املغرب مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل يف هذه اجللسة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت 

تعلق ٕ��ادة تنظمي واك� امل  02.15املغرب يف م�اقشة مرشوع القانون رمق 
، 1977املغرب العريب لٔ�نباء، هذا املرشوع ا�ي طال انتظاره م�ذ �ام 

�رخي ٕاقرار القانون أ�سايس �لواك�، ح�ث هيدف ٕاىل �رتقاء بعمل الواك� 
بصفهتا مؤسسة ٕا�الم�ة وطنیة، ومتكني املواطن من احلق يف الوصول ٕاىل 

وحمایدة ودق�قة وم�ف��ة �ىل الوسائط اخلرب واملعلومة بطریقة �نیة 
  .التك�ولوج�ة احلدیثة

  الس�ید الوز�ر،
ٔ�عتقد ٔ�ن هذا القانون هو تتوجي مخلس س�نوات من إالصال�ات املرئیة 
لواك� الص�افة املغربیة، كام ٔ�عتقد ب�ٔن التغیريات الهامة اليت شهدهتا الواك� 

لني واملواطنني، �س�تحق ٔ�ن ت�رش بقوة ٔ�كرب ٔ�و تعرض �ىل خمتلف املسؤو
كام ٔ�حتدث يف نفس إالطار عن تنوع اخلدمات والتغطیة، و�رش املوارد 
ال�رشیة �ىل املس�تویني الوطين وا�ويل، وجتمیع اخلدمات اليت �سمح 
�لعمل �ىل مدار السا�ة و��لغات املتعددة، ومعاجلة أ�خ�ار �رس�ة 

حققت واك� املغرب  وكفاءة، كام ال یفوتين التنویه �ملوارد ال�رشیة، ح�ث
  .العريب لٔ�نباء تقدما �بريا مع ج�ل من الصحف�ني احملنكني واملتحمسني

ٔ�ما �ىل مس�توى التك�ولوج�ا احلدیثة، ف�ٔعتقد ٔ�ن الواك� قادرة �ىل 
التك�ف مع �بتاكر التك�ولو�، ومتت� من الطمو�ات �برية ما �كفي 

  .لتطورها يف هذا ا�ال
 موضوع الت�ٔمني والسالمة ا�ي یعترب ٔ�یضا كام ال یفوتين ٔ�ن ٔ�ثري

  .موضوع ٔ�سايس يف النظام التقين املعمول به يف هذا ا�ال
ؤ��ريا، �ىل مس�توى التحر�ر، واحملتو�ت امل�شورة وخمتلف املواعید 

) ا�ال الس�یايس والثقايف وا�بلومايس(و�س�تحقاقات املهمة اليت وضعت 
�، �هیك عن تنوع ا�لغات وٕاد�ال يه دلیل �ىل دینام�ة هذه الواك

 .أ�مازیغیة
  الس�ید الوز�ر،

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب واعون ب�ٔمهیة هذا املرشوع 
يف التزنیل السلمي وا�ميقراطي ملق�ضیات دس�تور اململكة اليت هتمت �لش�ٔن 

ملهام إال�اليم، وذ� من �الل حتدیث معل الواك� وت�ٔهیلها لالضطالع �
املنوطة هبا، مكؤسسة وطنیة اسرتاتیجیة، مع مرا�اة م�ادئ املوضوعیة 
واحلیاد والتعددیة يف تعاطهيا مع خمتلف املؤسسات والهیئات الوطنیة وفق 

  .م�دٔ� املساواة و�اكفؤ الفرص ووفق �دا� ٕا�الم�ة ت�سم �لروح الوطنیة
ت�ٔس�س�یة �دیدة ٕان م�اقشة هذا املرشوع الهام الیوم يه مبثابة مر�� 

من ح�اة هذه املؤسسة إال�الم�ة، ح�ث ن�ٔمل ٔ�ن جتسد هذه الواك� يف 
املس�تق�ل القریب م�اال �لسلطة الرابعة امللزتمة �لوقار وأ��الق�ات 
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و��رتاف�ة املتعارف �لهيا �املیا، وقادرة يف ذات الوقت �ىل موا�بة اخلرب 
لومة �ىل املس�توى الوطين ورس�ة نق� وحتلی�، وممتك�ة من مصادر املع

والعاملي مع ما یق�ضیه ذ� من رفع �لقدرات وحتسني لٕالماك�ت وت�ٔهیل 
  .�لموارد والكفاءات

كام ننوه هبذه املناس�بة �لرتامك ا�ي حقق�ه الواك� وا�ي ی��ح لها اح�الل 
ماكنة الئقة �ىل املس�تویني إالقلميي وا�ويل والرتوجي لصورة اململكة يف 

  .ل ا�ولیة والتعریف بقضا�ها العاد� وا�فاع عهنااحملاف
وبناء �ىل لك ما س�بق، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

  .نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :مدا�� الفریق �شرتايك -4
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس� 

مرشوع قانون "�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة 
وهو مرشوع " یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب لٔ�نباء 02.15رمق 

ینضاف ٕاىل سلس� مشاریع القوانني اليت تد�ل مضن ورش احلاكمة اجلیدة 
  . والس�� يف ا�ال إال�اليميف تدبري الش�ٔن العام ببالد�

لهذا كفریق �رى ٔ�ن واك� املغرب العريب لٔ�نباء مطالبة ٔ�كرث من ٔ�ي 
وقت مىض ب�ٔن تتالءم مع التحوالت العمیقة اليت یعرفها جممتع إال�الم 
واملعرفة دولیا، ل�س فقط �ىل املس�توى القانوين والتنظميي ولكن ٔ�یضا �ىل 

ة وم�سجمة مع أ�دوار والوظائف اجلدیدة املس�توى املهين وفق رؤیة �دیث
  .ملق�ضیات املرفق العمويم

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
نعتقد ٔ�یضا يف فریق�ا ٔ�ن ٕاطارا �دیدا �لواك� من الناح�ة القانونیة، 

� وماك�هتا �عتبارها قاطرة س�یكون � ٔ��ر ٕاجيايب ل�س فقط �ىل موقع الواك
لٕال�الم الوطين �ىل �دة مس�تو�ت، بل س�یكون � ٔ��ر ٕاجيايب �ىل ٔ�داء 
العاملني من �الل حتر�ر طاقاهتم إالبداعیة ٔ�و ارتباطهم بنوع العمل دا�ل 
الواك� مبا یضمن موا�بة قوا�د العمل إال�اليم املندمج يف مسلسل التمنیة 

  .وا�ميقراطیة

املرشوع يف نظر� مل �رق ٕاىل مس�توى تطلعات وانتظارات  �ري ٔ�ن هذا
العاملني واملهمتني، ح�ث �رست بعض فصو� ومواده العدید من 
إالخ�الالت الب��ویة والوظیف�ة املرتامكة م�ذ س�نوات، �هیك ٔ�نه مل ینف�ح 
�ىل �قرتا�ات والتوصیات اليت �اءت هبا امللتق�ات الوطنیة حول 

  .وال عن توصیات احلوار الوطين لٕال�الم واالتصالالص�افة وإال�الم 

لهذا ارت�ٔینا مع فرق أ��لبیة تقدمي بعض التعدیالت اليت هتم جتوید 
وٕاغناء بعض مواد املرشوع، انطالقا من وعینا ب�ٔن تعدیل بعض مواده 
�اصة �ىل مس�توى �ر�یبة ٕادارة الواك� و�ا�ا واخ�صاصاهتا، ٔ�مر رضوري 

االت تد�ل الواك� وتطو�ر �ا�ا وحتدیث �ٓلیات لالرتقاء بعمل وجم
اش�تغالها، والرفع من تنافس�هتا ل�س فقط وطنیا بل قار� ودولیا ٔ�یضا، حىت 
�متكن من حتق�ق الغا�ت اليت نصبو ٕا�هيا جبعل الواك� مؤسسة ٕا�الم�ة 

  . وطنیة اسرتاتیجیة يف احلقل إال�اليم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ق، فٕاننا يف الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن، ت�ٔس�سا �ىل ما س�ب
املتعلق ٕ��ادة تنظمي واك�  02.15نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع قانون رمق 

املغرب العريب لٔ�نباء، ٔ�ملنا ٕ��ادة تنظميها وهیلكهتا ٔ�ن تتوفق يف رحب رهان 
وصیانة ذا�رهتا وتنویع م�تو�اهتا ؤ�ن تعكس تطور بالد�، مما یتطلب 

ة متكني الواك� من موارد مالیة �كون يف مس�توى جحمها، وذ� يف رضور 
  . ٕاطار ا�ینام�ة اليت س�متخض عن هذا القانون اجلدید ا�ي س�یؤطر الواك�

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  رتمون،الس�یدات والسادة املس�شارون احمل
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ٔ�تناول اللكمة الیوم �مس �حتاد املغريب �لشغل، يف ٕاطار م�اقشة 
یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب العريب لٔ�نباء، من  02.15مرشوع قانون 

ٔ��ل متك�هنا من ا�ٓلیات القانونیة ملوا�بة التطورات اجلاریة يف جمال إال�الم 
ال، و�س�ت�ابة �لت�د�ت املهنیة ا�تلفة، خصوصا ؤ�ن العامل �شهد واالتص

نق� نوعیة �ىل مس�توى املعایري التك�ولوج�ة و�ٓلیات �ش�تغال، يف ٕاطار 
�س��اق�ة من �ة واملهنیة واحلرف�ة واملصداق�ة من �ة ٔ�خرى، دون 

عددیة يف إال�الل مببدٔ� �لزتام �ملوضوعیة و�س�تقاللیة واحلیادیة والت
تعاطي الواك� مع خمتلف املؤسسات والهیئات الوطنیة، وفق م�دٔ� املساواة 
و�اكفؤ الفرص، �عتبار ٔ�ن ذ� یعد من رشوط احلضور القوي بني 

  .كرب�ت الواكالت العاملیة لٔ�خ�ار
ٕان دور الواك� من �الل تداول أ�خ�ار الوطنیة وا�ولیة مقني ب�ٔن 

ٔ��ل تقدمي �دمات ٕاخ�اریة وٕا�الم�ة ج�دة مجلیع خيلق نو�ا من التوازن من 
املغاربة بدون اس�ت��اء، �متزي �ملصداق�ة واحلیاد، خصوصا خطها التحر�ري 
ا�ي من املفروض ٔ�ن ی��عد لكیا عن �خنراط يف بعض الرصا�ات 

  .الس�یاس�یة والنقابیة واحلزبیة، ؤ�ح�ا� مؤسساتیة
  الس�ید الرئ�س،

تداو� سواء �ىل مس�توى مواقع التواصل ٕان زمخ وجحم املعلومات امل 
�ج�عي، ٔ�و �ىل مس�توى بعض اجلرائد �لكرتونیة جيعل دور الواك� 
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دورا اسرتاتیجیا من �الل تقدمي املعلومات الصحی�ة، مادامت متت� 
الوسائل وا�ٓلیات من ٔ��ل التحقق من حصة احلرب، وتصحیح املعطیات 

يف ٕاطار ضوابط قانونیة حترتم املهنیة  �ى الرٔ�ي العام الوطين وا�ويل،
وحترتم نوعیة احلدمة العموم�ة اليت من املفروض ٔ�ن تقدم مجلیع املواطنات 

  .واملواطنني بدون اس�ت��اء
ٕان القراءة أ�ولیة يف مسار الواك�، جيعلنا �شهد تطورا ملسارها 

�متىن التارخيي، وواقعها احلايل، هذا التطور ا�ي شهد تعرثات وجنا�ات، و 

ٔ�ن �كون هذا املرشوع �ٓلیة تصحیح هذا املسار من �الل تقویة ٔ��زهتا 
  .إالداریة، وتق�ني صالح�اهتا، وٕا�ادة النظر يف طرق تدبريها

ؤ��ید ٔ�ن املرشوع �اء مبجمو�ة من املس�ت�دات، ونص �ىل مجمو�ة من 
  :الهیئات �س�شاریة �لواك�، واليت �ددت يف

 ظة التك�ولوج�ة؛ا�لجنة �سرتاتیجیة والیق -

 جملس التحر�ر؛ -

 .ا�لس املشرتك �لتدبري اخلاص بف�ة املس�ت�دمني �ري الص�اف�ني -
و�متىن ٔ�ن تصب لك هذه إالجراءات يف صاحل تطو�ر �دمات الواك� 
من �ة و�ه�م �لرٔ�سامل ال�رشي ومتك�نه من حقوقه املادیة و�ج�عیة 

ضایقات اليت یتعرض لها بعض وحامیته من التعسفات إالداریة وبعض امل
املس�ت�دمني والص�اف�ني �لواك� واملتعلقة �لعمل الصحفي معوما والعمل 

  .النقايب �ىل و�ه اخلصوص
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

ل املناسب يف املاكن ٕان تطو�ر معل الواك� لن یت�ٔىت دون وضع الر�
املناسب، �� فٕان �ه�م بوضع معایري حق�ق�ة و�اد� الخ�یار ٔ�ش�اص 
ٔ�كفاء لتحمل املسؤولیة دا�ل الواك� سواء �ملاكتب الوطنیة ٔ�و ا�ولیة، 
واحلرص لك احلرص �ىل ٕا�ادة النظر يف خریطة ان�شار هذه املاكتب، 

ب�ان وم�اطق تعرف تطورات  وتق�مي مردود�هتا ومعلها، وٕا�داث ٔ�خرى يف
  .ٔ�و ٔ��داث �مة وكربى

ولن�اح الواك� يف الق�ام مبها�ا املنصوص �لهيا يف املادة الثانیة من هذا 
  .املرشوع واملمتث� يف

�مثني الهویة الوطنیة وتعز�ز ٕاشعاع املغرب وتقویة حضوره �ىل  -

 املس�توى ا�ويل؛

ل الوطنیة وا�ولیة، املسامهة يف ٕایصال صوت اململكة ٔ�مام احملاف -
وحتفزي النقاش العمويم وا�ميقراطي �رب تنظمي لقاءات فكریة وٕا�الم�ة، 

 اكملنتد�ت وا�لقاءات احلواریة والندوات؛

الق�ام ب�ث لك �رب �رى السلطات العموم�ة ا�س�توریة يف ٕابال�ه  -
 .�لعموم

 .یةیتطلب بذل مزید من اجلهود �ىل طافة املس�تو�ت القانونیة والتنظمي 
من هذا املرشوع، من ا�ٓلیات اليت  3و�متىن ٔ�ن یفعل ما ورد يف املادة 

س�سامه يف ٕا�ادة �عتبار �لعمل إال�اليم الوطين من �الل املهمة املنوطة 
�لواك�، واملمتث� يف البحث يف املغرب كام يف اخلارج عن عنارص اخلرب التام 

�ف�ح وم�وازن وم�عدد، وفقا وذو املصداق�ة واملوضوعیة، ومعاجلهتا �شلك م 
  .ٔ��الق�ات �نة الص�افة

هذه بعض املالحظات اليت س�سامه هبا يف ٕاطار فریق �حتاد املغريب 
�لشغل من ٔ��ل ٔ�ن �كون احل� اجلدیدة �لواك� يف مس�توى تطلعات لك 

 .املغاربة ومس�توى الت�د�ت إال�الم�ة ا�ولیة
نصوت حتاد املغريب �لشغل وللك ما س�بقت إالشارة ٕالیه، فٕاننا يف �

  .�ىل نص املرشوع �الم�ناع
  .والسالم

 :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -6
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
�رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف 

یتعلق ٕ��ادة تنظمي واك� املغرب  02.15 ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون رمق
  .العريب لٔ�نباء

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
مكن طرف  1958ت�ٔسست واك� املغرب العريب لٔ�نباء يف نومفرب 

املرحوم أ�س�تاذ املهدي بنونة ا�ي اكن یطمح ٔ�ن �كون واك� ٔ�نباء دول 
وكذ� ا�ول إالفریق�ة، وقد مت ت�ٔمني الواك� يف ینا�ر  املغرب العريب �ٓنذاك،

، مث ٔ�صبحت مؤسسة معوم�ة �متتع �لشخصیة �عتباریة مبوجب 1974
  .1977ظهري 

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
ٕان واك� املغرب العريب لٔ�نباء اليت تعترب مؤسسة ٕا�الم�ة وطنیة 

م بتعز�ز م�ادئ املهنیة والتعددیة احلزبیة والنقابیة والتنوع یفرتض ٔ�ن تقو 
الثقايف، ولكن مع أ�سف مل تلزتم هذه املؤسسة احلیاد واملوضوعیة يف 
تعاطهيا مع أ�خ�ار وغرقت يف الرمسیة �م�یاز، كام ٔ��ه مل �رافق التحوالت 
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ال �رىق  اليت عرفها ا�متع املغريب، و�افظت �ىل ٔ�سالیب اش�تغال تقلیدیة
ٕاىل مس�توى املعایري ا�ولیة، كام مل تعط لك التدابري اليت قامت هبا إالدارة 
احلالیة نتاجئ ملموسة، بل �لعكس ٔ�نتجت اح�قا� دا�ل الواك� يف توازن 

املقرات بني اجلهات، يف �ني تف�ح ماكتب دولیة ال �ربط / وتوزیع املاكتب
  .ا ت�ٔثري �ىل السا�ة ا�ولیةالبعض مهنا ٔ�یة مصاحل مع املغرب ول�س له

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
وعیا م�ا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ب�ٔمهیة واك� املغرب 
العريب لٔ�نباء �عتبارها مؤسسة اسرتاتیجیة تقدم �دمة معوم�ة، قدم�ا 

ون ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته بغیة مجمو�ة من التعدیالت �ىل مرشوع القان
جتویده ليك �س�تجیب لبعض انتظارات املواطنني والصحف�ني وكذ� 
املس�ت�دمني دا�ل الواك�، وقوبلت ٔ��لهبا �لرفض من ق�ل احلكومة، كام 
قوبلت تعدیالت �يق الفرق مبا فهيا فرق أ��لبیة �لرفض كذ�، �ري ٔ�ننا 

من التعدیالت �ىل النص ا�ي ٔ�ح�ل اس�تطعنا دا�ل ا�لجنة ٕاد�ال مجمو�ة 
�لینا مب�لس النواب، عن طریق التصویت، ولعل ٔ��رز رضورة متثیلیة 
النقا�ت سواء اخلاصة �لصحف�ني ٔ�و اخلاصة �ملس�ت�دمني دا�ل ا�لس 

بدل ٔ� یبقى العدد مف�و�ا قد یؤدي  4إالداري وحتدد �دد م�يل إالدارة يف 
ة و�لتايل ٕاىل فقدان اس�تقاللیة الواك�، كام ٕاىل ٕاغراق ا�لس مبمثيل إالدار 

من ا�س�تور يف �ر�یبة  19ٔ�ضف�ا التنصیص �ىل رضورة مرا�اة الفصل 
  .ا�لس إالداري �لواك�

ومن �ة ٔ�خرى، ٔ�د�لنا تعدیالت �روم تقلیص سلطات املد�ر العام 
من ٔ��لس  14و 13وتوس�یع سلطات ا�لس إالداري �اصة يف املواد 

ؤسسة واحلفاظ �ىل اس�تقاللیهتا، ٕاضافة ٕاىل ذ� ٔ�د�الن دمقرطة امل
من مرشوع القانون یتعلق برضورة ا�رتام  18تعدیالت �ىل املادة 
مبثابة مدونة الشغل عند �شغیل مس�ت�ديم  65.99مق�ضیات القانون رمق 

الواك� تفاد� ٔ�ي جتاوزات قد تلحق حقوقهم كام هو احلال �ل�س�بة ٔ�طر 
  .ا��ن ٔ��رمت ا�ٔاكدميیات عقود معل معهم الرتبیة والتكو�ن
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
لقد صوتنا يف جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة �ٕالجياب �ىل 
املرشوع املعدل، ون�ٔمل ٔ�ال تتقدم �حلكومة بتعدیالت �الل اجللسة العامة 

تعدیالت اليت صادق�ا �لهيا يف ا�لجنة، وترضب ترتاجع من �اللها عن ال 
  .سا�ات طوال من العمل والنقاش اجلاد عرض احلائط

  .وشكرا

 39.08من القانون رمق  316مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة  :رابعا
املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

نومفرب  22( 1432من ذي احل�ة  25صادر يف  1.11.178
2011.( 

 :مدا�� الفریق احلريك -1
  احملرتم، الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  ٕاخواين املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك �لمسامهة يف م�اقشة 
املتعلق �حلقوق  39.08من القانون  316مقرتح قانون یقيض بتغیري املادة 

  .العی��ة
  الس�ید الرئ�س،
البد من التنویه �لنقاش اجلدي واملسؤول ا�ي عرف�ه جلنة  ،يف البدایة

العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مبناس�بة دراس�هتا لهذا املقرتح القانون، كام 
�ش�ید ٔ�یضا �لتفا�ل إالجيايب �لحكومة يف خشص الس�ید وز�ر العدل وا�ي 

  .قسمة القضائیةس�سامه ال حما� يف حامیة حقوق طاليب ال 
وحنن يف الفریق احلريك �مثن �الیا هذا املقرتح القانون وا�ي تقدم به 
فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس النواب وصادق �لیه جملس النواب 

 �82ٕالجامع من أ�مهیة مباكن، ويه م�ادرة �رشیعیة �رملانیة، تطبیقا �لفصل 
النیابیة يف ٕاغناء العمل من ا�س�تور، يف ٕاطار املسامهة الفعا� �لفرق 

ال�رشیعي وتطو�ر الرتسانة القانونیة ببالد� مبا خيدم الصاحل العام، ٕاضافة ٕاىل 
ٔ�ن هذا املقرتح یتعلق بقضیة ٔ�ساس�یة هتم حامیة حقوق الغري �ىل مس�توى 
عقاراهتم ؤ�مال�هم و�اصة القاطنني �ارج ارض الوطن او القاطنني ب�ٔرض 

�ة سالمة عقاراهتم، كام ٔ�ن هذا التعدیل الوطن لكن �هتاونون يف مراق 
التق�ید �ح�یاطي يف دعوى القسمة �س�متر اىل �ني صدور حمك س�یجعل 

نه ال تق�ل دعوى القسمة ٕاال ٕاذا و�ت �ٔ ، �لام �ا�ز لقوة اليشء املقيض به
  .ضد مجیع الرشاكء ومت تق�یدها تق�یدا اح�یاطیا ٕاذا تعلق أ�مر بعقار حمفظ

ٕاال ٔ�ن �مثن هذا  ،يف الفریق احلريك ،فٕانه ال �سعنا ومن هذا املنطلق،
املرشوع، نظرا ملا تضمنه من اجيابیات �مة ؤ�هداف تصب لكها يف حامیة 
وضامن حقوق طاليب دعوى القسمة القضائیة اليت تعترب من احلقوق اليت 
اقرها املرشع �لاملكني �ىل الش�یاع من ا�ل رفع رضر الرشكة وفرز أ�نصبة 

  .س�تحقاق�ىل و�ه �
و�لیه، فٕاننا يف الفریق احلريك نت�اوب مع هذا التعدیل ونعلن تصوی��ا 

  .�ىل هذا املقرتح القانون �ٕالجياب
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
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 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -2
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الرئ�س احملرتم،الس�ید 
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ��رشف الیوم ب��اول اللكمة، �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 

بْداء الرٔ�ي يف مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة 
�
 316من ٔ��ل املُناقَشة وا

حلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري املتعلق مبدونة ا 39.08من القانون رمق 
نومفرب  22( 1432من ذي احل�ة  25صادر يف  1.11.178الرشیف رمق 

2011.(  
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن هذا املقرتح القايض بعد 
ربط مدة التق�ید �ح�یاطي �عوى القسمة �ملدة املنصوص �لهيا يف 

تحف�ظ العقاري، بل ق�دها بصدور حمك �ا�ز لقوة من قانون ال  86الفصل 
اليشء املقيض به ال س�� ؤ�هنا قد �س�تغرق ٔ��ال یت�اوز �ك�ري مدد التق�ید 

  .�ح�یاطي املشار ٕا�هيا يف قانون التحف�ظ العقاري
واعتبارا لكون هذا املقرتح سوف �رفع ا�ل�س يف ش�ٔن العالقة بني املادة 

من قانون  86و 85ة ومضمون الفصلني من مدونة احلقوق العی�� 316
التحف�ظ العقاري، ح�ث ٔ�ن التق�ید �ح�یاطي يف هذه املادة ال حيتاج ٕاىل 

  .ا�لجوء ٕاىل رئ�س احملمكة �بتدائیة �لحصول �ىل متدید مفعو�
  الس�ید الرئ�س،

اعتبارا �لهدف الرئ�يس من هذا املقرتح ا�ي یت�ىل يف ت�س�یط 
ائیة �لت�سري �ىل املتقاضني، فال �سعنا يف فریق املساطر وإالجراءات القض

�حتاد العام ملقاوالت املغرب سوى التنویه هبذا املقرتح والتصویت �لیه 
  .�ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
  سادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،ال 

  ل��رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغ

 39.08من القانون رمق  316ملناقشة مقرتح قانون یقيض بتعدیل املادة  
املتعلق مبدونة احلقوق العی��ة الصادر ب��ف�ذه الظهري الرشیف رمق 

 ).2011نومفرب  22( 1432احل�ة من ذي  25صادر يف  1.11.178
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

من مدونة احلقوق  316من الثابت ٔ�ن املصادقة �ىل تعدیل املادة 
العی��ة س�ی�سط املسطرة دون ٔ�دىن شك، �ىل اعتبار ٔ�ن هذا التعدیل 

د �ح�یاطي �س�متر ٕاىل �ني صدور حمك �ا�ز لقوة اليشء س�یجعل التق�ی
املقيض به، �لام ٔ�نه ال تق�ل دعوى القسمة ٕاال ٕاذا و�ت ضد مجیع الرشاكء 

 .ومت تق�یدها تق�یدا اح�یاطیا ملا یتعلق أ�مر بعقار حمفظ طبعا
وٕاذا اكن هذا املقرتح هو ٔ�ول مقرتح قانون تمت املصادقة �لیه دا�ل 

�ت لزاما ٔ�ن تمت �رجمة واملصادقة �ىل مقرتح تعدیل املادة  ا�ل�ان، فٕانه
  .الثانیة من احلقوق العی��ة ملا �شلكه �ىل �ا�هتا من مساس حبق امللك�ة

املتعلق �حلقوق العی��ة من  39.08وتعترب املادة الثانیة من القانون رمق 
ا مسلطا الثغرات القانونیة اليت ی��غي التصدي لها �رشیعیا العتبارها س�یف

�ىل رقاب املالك، خصوصا الغائبني ٔ�و الساكنني �ارج ٔ�رض الوطن، ٔ�و 
القاطنني ب�ٔرض الوطن لكن �هتاونون يف مراق�ة سالمة رمسهم العقاري ملدة 
ٔ�ربع س�نوات، ف�صبح ٔ�مال�هم يف �ب الرحي يف زمن تف�نت ف�ه ماف�ا العقار 

لسطو �ىل يف سلوك معلیات نصب واح�یال خطرية ومعقدة من ٔ��ل ا
ٔ�مالك الغري وحتق�ق أ�ر�ح الفاحشة بدون و�ه حق وضدا �ىل القانون 

  .وا�س�تور ا�ي یضمن حق امللك�ة
 30.08تعدیل الفقرة الثانیة من املادة الثانیة من القانون  �ا�� اقرتح 

حبذف املق�ىض ا�ي ینص �ىل حتدید ٔ��ل ٔ�ربع س�نوات �لجوء ٕاىل 
�و�ا �لام� أ�صيل ا�ي وقع حضیة زور ٔ�و القضاء، حىت یبقى ا�ال مف 

تدل�س ومل یعمل بذ� لیل��ٔ ٕاىل القضاء مىت متكن من اك�شاف ضیاع حقه 
من دون حتدید ٔ�ي ٔ��ل، متاش�یا مع مق�ضیات ا�س�تور ا�ي یضمن حق 

  .35امللك�ة يف فص� 
كام نقرتح يف أ��ري تعدیل القانون �رم�ه حىت �متكن من معاجلة من 

  .ثغرات املوجودةمجیع ال 


