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 103رمق  اجللسةحمرض 

 م(.2020 أ كتوبر 20)هـ 2144 ربيع ال ول 3 الثالاثء: التارخي

 .عبد االإاله احللوطي، اخلليفة الثاين للرئيسالس يد الستشار : الرئاسة

السادسة وادلقيقة  اخلامسةالساعة دقيقة، ابتداء من  عرش س تة: التوقيت

 .مساء العرشينو 

 مرشوعي قانونني:ادلراسة والتصويت عىل : جدول ال عامل

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع  42.18مرشوع قانون رمق " .1

 ،"واخلدمات التصةل هبا ،عسكريل ادين و لا الزدوج الاس تعاملذات 

 احملال عىل جملس الستشارين من جملس النواب؛

انون رمق يقيض بتغيري وتمتمي الق 08.19قانون رمق  مرشوع" .2

 "،ة واخلدمات لغرف التجارة والصناعالتعلق ابلنظام ال سايس 38.12

 .احملال عىل جملس الستشارين من جملس النواب

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

 :، رئيس اجللسةعبد االإاله احللوطيالس يد الستشار 

 بسم هللا الرمحن الرحمي 

 والصالة والسالم عىل موالان رسول هللا.

فتتاح اجللسة الترشيعية  .أ علن عن اإ

 الس يد الوزير احملرتم،

 السادة الستشارون احملرتمون،

والتصويت عىل اجللسة الترشيعية لدلراسة  ذههخيصص اجمللس 

 :ينيقانونيني التال المرشوعي 

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات  42.18مرشوع قانون رمق " .1

واحملال عىل  ،"واخلدمات التصةل هبا ،عسكريل ادين و لا الزدوج الاس تعامل

 جملس الستشارين من جملس النواب؛

 38.12انون رمق يقيض بتغيري وتمتمي الق 08.19قانون رمق  مرشوع" .2

واحملال عىل  "،ة واخلدمات لغرف التجارة والصناعالتعلق ابلنظام ال سايس

 .جملس الستشارين من جملس النواب

يتعلق  42.18مرشوع قانون رمق "بدأ  ابدلراسة والتصويت عىل ن و 

 ،عسكريل ادين و لا دوجالز  الاس تعاملس ترياد السلع ذات او تصدير مبراقبة 

 .واحملال فعال من جملس النواب "، هباواخلدمات التصةل

 لكمة للحكومة لتقدمي الرشوع، تفضل الس يد الوزير.لا

ال خرض واالإقتصاد  والتجارة الس يد موالي حفيظ العلمي، وزير الصناعة

 :الرمقيو 

 شكرا الس يد الرئيس.

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 42.18مرشوع قانون رمق "الوقر،  ليوم أ مام جملسمكيسعدين أ ن أ قدم ا

الزدوج الدين  الاس تعامليتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات 

طار تنفيذ الغرب"واخلدمات التصةل هبا ،والعسكري  ، اذلي يندرج يف اإ

وعبور السلع ذات  س ترياداالإلزتاماته ادلولية بشأ ن مراقبة تصدير و 

 .االإس تعامل الزدوج

 :دف مرشوع هذا القانون اإىلوهي

طار قانوين حيدد قواعد لراقبة صادرات وواردات السلع ذات -  وضع اإ

 ؛هبا واخلدمات التصةل ،الزدوج الدين والعسكري الاس تعامل

عىل الصعيد الوطين وادلويل عرب مراقبة  وال من تعزيز السمليف السامهة  -

 ادلمار الشامل. لصنع أ سلحةع، هبدف منع اس تخداهما السل

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني،

 يتضمن مرشوع هذا القانون القتضيات التالية:

خضاع  -  ؛ذات االإس تعامل الزدوج لنظام الرتخيص س ترياد السلعااإ

 ؛العنيةعامتد نظام لراقبة الصادرات ا -

حداث  - بداء الرأ ي  ،"وجدجلنة السلع ذات االإس تعامل الز "اإ تتوىل اإ

 ؛تراخيص تصدير هذه السلعحول منح 

 ؛منع عبور السلع ذات االإس تعامل الزدوج -

 ؛بنص تنظميي االإس تعامل الزدوجحتديد قامئة السلع ذات  -

لزتامات مصدري السلع ذات االإس تعامل الزدوج -  ؛حتديد اإ

 قانون.ل، التنصيص عىل عقوابت يف حال خمالفة أ حاكم هذا اوأ خريا -

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني، 

التعلق  42.18انون رمق اخلطوط العريضة لرشوع الق ،ابختصار ،تلمك

 ،مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات االإس تعامل الزدوج الدين والعسكري

 واخلدمات التصةل هبا. 

ر ل عضاء جلنة الفالحة شكال هذه الفرصة ل تقدم خبالص  وأ غتمن

نتاجية والق عىل جتاوهبم مع مرشوع هذا القانون، مبجلسمك الوقر، طاعات االإ

  .كام اكن عليه ال مر داخل اللجنة مكأ ن ينال رضا رجاء

 والسالم عليمك ورمحة هللا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

نتاجية رير اللجنة حول تق، لتقدمي واللكمة لقرر جلنة القطاعات االإ

 .الرشوع

ذن وزع التقرير.  اإ
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يعين ممكن أ ن تقدم  ..ابلنس بة للمناقشة للفرق، يعين اليل عندو

 .كتوبةالداخةل م 

ذن مجيع الفرق س يقدمون الداخةل مكتوبة  .اإ

 شكرا لمك.

ىل التصويت عىل مواد مرشوع القانون  .42.18 رمق ننتقل اإ

 الادة ال وىل:

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :2ادة ال

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :3الادة 

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :4 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :5 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :6 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :7 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :8 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :9 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :10 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :11 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :12 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :13 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :14 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :15 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :16 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :17 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :18 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :19 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :20 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 :21 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 :22 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 :23 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 :24 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 :25 الادة

 الإجامع.اب: الوافقون

 :26 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :27 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :28 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :29 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :30 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

جامع.و ك  ليش اإ

ذن الشاركني من خارج اجمللس لكهم كذكل يصوتون ابالإجامع.  اإ

 :تويزي، أ مني اجمللس أ محديد الس  الستشار 

ثنني و يصوتون ابالإجامع، ه  .ال غريما عددمه اإ

 يس اجللسة:الس يد رئ 

 كذكل ابالإجامع.طيب، ل ن هناك تصويت عن بعد كذكل، هو 

  :31 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 
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  :32 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :33 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :34 الادة

 الإجامع.اب فقون:الوا

  :35 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

  :36 الادة

 الإجامع.ابالوافقون: 

 أ عرض مرشوع القانون برمته للتصويت:

 جامع.ابالإ : الوافقون

ذن  يتعلق  42.18مرشوع قانون رمق "وافق جملس الستشارين عىل اإ

 ،سكريع ل الزدوج الدين وا الاس تعاملصدير واس ترياد السلع ذات مبراقبة ت

 ."واخلدمات التصةل هبا

يقيض  08.19مرشوع القانون رمق "وننتقل لدلراسة والتصويت عىل 

التجارة التعلق ابلنظام ال سايس لغرف  38.12بتغيري وتمتمي القانون رمق 

 من جملس النواب.واحملال عىل جملس الستشارين  "،واخلدمات والصناعة

 اللكمة للحكومة، تفضل الس يد الوزير.

 مرحبا. ،الس يد الستشار تفضل

 الستشار الس يد عبد السالم اللبار:

 الس يد الرئيس،

 .نقطة نظام لو مسحمت

 الس يد الوزير احملرتم،

ىل أ عضاء اجمللس وال زيك خبري، الس يد الرئيس، جيهللا  نداء موجه اإ

 :كلك

رجاع من ال  217طبقا للامدة  عادة أ و اإ  هاذنظام ادلاخيل، كنلمتس اإ

ىل  .يمتكن امجليع من مناقش هتا والقيام بتعديالت اللجنة حىت الرشوع اإ

بهتا احلكومة يف خشص الس يد اات اليل جداوحنيي االإجهتحنن نتفق 

يالت كثرية، س امي وأ ن أ مثال هذه أ ننا نرغب يف تعد ،الوزير، غري أ ننا نلمتس

ال الشاريع ال تزور غرفت  رجاع العام وأ كرث، فأ لمتس  16عام و 20نا اإ  هاذاإ

ىل اللجنة حىت نمتكن من القيام بتعديالت.قانال  ون اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

 الرئيس.تفضل الس يد الستشار، الس يد 

 :ش يخينبيل  الستشار الس يد

 شكرا الس يد الرئيس.

حنا يف فريق انتظاران هل، ااه، هذا مرشوع قانون طال يف نفس االإجت

درايس، نظرا ل مهيته  كيذكر الس يد الوزير، نظمنا فيه لقاء منية،العداةل والت 

  فيه واحد العدد دايل القرتحات.اند  ج  و  

دوز يف  هاذالس توى ومن  هاذميكنش واحد النص من ااثنيا، م احلجم اإ

 مكون دايل الغرف اليل هو حارض يف جملس الستشارين، علام أ نه عندان

 التعديالت دايلنا. زوه بدون أ ننا تعطنا فرصة نقدموهذا اجمللس، وندو 

ىل اللجنة. رجاع هذا النص اإ  وذلكل نلمتس اإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 الس يد الستشار احملرتم.تفضل 

 :عادل الربااكت الستشار الس يد

رجاع  نفسيف  قانون للجنة للتداول المرشوع  ذهاالس ياق، نلمتس اإ

 س، نظرا للرتكيبة دايل جملس الستشارينامي قال زمييل، الس يد الرئيفيه، ك

 .والمتثيلية دايل الغرف

رجاع هذا الرشوع للجنة الإعطاء مزيد من  نمتىن ونلمتس من الوزير اإ

 وقت للمناقشة.ال

 .وشكرا

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 فريق التجمع.اللكمة للس يد الستشار، 

 :يحلسن أ دع الستشار الس يد

وتقدمو فيه يعين أ س ئةل وكذا، عىل ما أ ظن أ ن هذا القانون انقش ناه 

يعين ذاك الهنار لو كنا بغينا حنرضو امجليع اكن علينا ابش نرجعوه، يعين 

ال نصوتواناقشو يعين من جديد، يعين من و  حنرضوو اإيج،  عىل  اكن علينا اإ

 .هش نرجعو نبقاو ا ، ابش مالقانون هاذ

 شكرا.

 ة:الس يد رئيس اجللس

 شكرا الس يد الستشار احملرتم.

ىل م  وضوع؟ ابيق تدخل يف ال ..اكنشا اإ

 .أ طرح اللمتس اذلي تقدم به.

 ، تفضل.تفضل الس يد الستشار

 :عبد امحليد فاتيحي الستشار الس يد

 الس يد الرئيس،
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ىل تعديل، ولكن ىل تقومي، حيتاج اإ يف نفس  أ ان فعال النص حيتاج اإ

معروضا  ء من السؤولية، ل ن الرشوع اكنالوقت حنن أ يضا نتحمل جز 

، فأ ان أ تفق ومصلحتنا ولكن رمغ ذكل لصلحة الغرف ..عىل اللجنة ومل حنرض

رجاع  ىل اللجنة.مع االإخوان عىل اإ  الرشوع اإ

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الستشار.

  ..أ طرح اللمتس اذلي تقدم به

 يد الوزير، مرحبا.تفضل الس  

قتصاد ال خرض والرمقي:صناعة والتجار الس يد وزير ال   ة واالإ

 شكرا الس يد الرئيس.

 اكين مشلك،ا أ ان متفق أ ننا نعاودو ندرسوه، مواحضني،  ابش نكونو

خاصة الناس دايل الغرف،  لكن اكنت دراسة قبلية مع العنيني يف ال مر

غادي هبم و  عطاو تعديالت اليل رفضهتم، وغادي يرجعوااش تغلنا معهم، 

ين بعض السائل، نعطيمك عىل سبيل الثال، الغرف رفضهم، ل ن اكنعاود ن

فقينش، ل ن امتا حنا ما ،رشاكت كيطالبو عىل سبيل الثال، أ هنم خيلقو

الشلك اليل وقع لنا فالغرب هو كتكون يش مؤسسة اتبعيهنا، عاسني علهيا 

دايل  15تح خليين أ ان نفتح رشاكت، كيف  دير، كتقول كلتعارفيهنا أ ش ك 

 هاليش خصو يكون في هاذكتعرفش اش نو كيدير هبم، اتحت مال  ،الرشاكت

 ، درس ناهاليش راه درس ناه هاذ تدبري، يكون فيه معامةل واحضة ندرسوها،

 هاذدرس ناه معهم قبل، ماكنش  ،الإقرتاحات دايهلماب يف اللجنة جاو

يل الناس ال أ نه وانرجعوا للجنة، غري كنمتن حنا مس تعدينااالإقرتاحات ولكن 

 هاذمعنا جييو يغنيوا  حيرضو معنا، حيرضو عطيو، يعين يشاركوبغاو ي 

 .حنا.االيل غادي تزيد يش حاجة للبالد  ، اكعحنا مس تعديناالنقاش، 

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا الس يد الوزير.

 بقا نقطة نظام، تفضل الس يد الستشار احملرتم.

 يل حايم ادلين:عبد الع الستشار الس يد

 س.يد الرئيشكرا الس  

 شكرا الس يد الوزير احملرتم.

عادة وحنيي ال رحيية وسعة الصدر دايل الس يد الوزير  واس تعداده الإ

فالواقع حنن س نكون سعداء ابالإس امتع  النص داخل اللجنة، هاذمناقشة 

لردود الس يد الوزير فامي يتعلق ابلتعديالت اليت مل نعرضها بعد، وابلتايل 

النظر مع  وهجاتكون مناس بة لتبادل رمبا س ت لتعديالتحيامن تعرض هذه ا

 الس يد الوزير.

 شكرا لمك الس يد الرئيس.

 

 د رئيس اجللسة:الس ي

 شكرا لمك مجيعا.

 .، تفضلتفضل تفضل،

 :رحال الاكوي الس يدالستشار 

قرتاحات راه كيديروها  الستشارين غري فقط ابلنس بة للس يد الوزير، االإ

ن اكن الغرف ممثلني مسهم ل ن اكين متثيلية دايل  وكي مايش الغرف، واإ تلكمو ابإ

قرتاحات االإ  ور ما اليل كيديو الغرف، ولكن الستشارين أ عضاء اللجنة ه

ىل غيجيو ال، زعام ..وكيديرو  راه غادي يكونو يش اقرتاحات يعين راه اإ

 اقرتاحات دايل الفرق ودايل الستشارين.

حة دايل ه مصلالتجاوب دايلمك االإجيايب، كنظن في هاذوكنشكرمك عىل 

 الهيئات اليل يه هممة فبالدان. هاذالغرف ودايل 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 شكرا.

 تفضل الس يد الستشار احملرتم، الس يد الرئيس.

 :رك الس باعيابم  الستشار الس يد

 التعديالت اإىل اكن ممكن. علهيا كيدخل ،للجنةمرشوع القانون، .. 

 شكرا.

 الس يد رئيس اجللسة:

 . مجيعاشكرا لمك

رجاع مرشوع  217 للامدة طبقا من النظام ادلاخيل، أ عرض ملمتس اإ

ىل اللجنة للتصويت  .القانون اإ

 الوافقون عىل اللمتس؟

جامع، ما م ،ال جامع.ا اكينش اإ  اكينش اإ

  :الوافقون عىل اللمتس

 ؛27الوافقون= 

 ؛02 =العارضون

 .(00المتنعون= )

ذن رجاع مرشوع قانونوهبذا يكون قد مت قبول ملمت ،اإ  08.19 رمق س اإ

ىل اللجنة.  اإ

 شكرا لمك مجيعا.

 ورفعت اجللسة.

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

 :حول لسةلرئاسة اجل  ق: الداخالت السلمة مكتوبةاللح

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات  42.18مرشوع قانون رمق "
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)كام وافق ، "واخلدمات التصةل هبا ،الزدوج الدين والعسكري الاس تعامل

 .جملس النواب(عليه 

I. اةل والعارصةفريق ال ص مداخةل: 

 الس يد الرئيس احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،

خواين الستش  ارين احملرتمني،اإ

طار مناقشة  يرشفين أ ن أ تدخل ابمس فريق ال صاةل والعارصة يف اإ

التعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات  42.18مرشوع قانون رمق 

الزدوج، الدين والعسكري، واخلدمات التصةل هبا )كام وافق  الاس تعامل

 .عليه جملس النواب(

طار الزتام الملكة ، هذا الرشوع، الس يد الرئيس احملرتم يأ يت يف اإ

الغربية ابلترشيعات ادلولية التعلقة هبذا اجملال، وابالتفاقيات ادلولية ذات 

ع ادلويل لاكحفة انتشار أ سلحة وكذا الزتام الملكة بدمع هجود اجملمت ،الصةل

طار قانوين ميكن من مراقبة ادلما ر الشامل، وذكل من خالل وضع وتنفيذ اإ

اد السلع ذات الاس تعامل الزدوج، الوهجة للقطاع الدين تصدير واس تري 

واليت ميكن أ ن تس تخدم يف اجملال العسكري وتسامه بشلك مبارش أ و غري 

يصالها. مبارش يف تصممي أ سلحة ادلمار ا  لشامل أ و وسائل اإ

تتجىل أ مه أ هداف هذا الرشوع قانون يف وضع قواعد واحضة متكن و 

 ،اخلدمات التصةل هباوواردات هذا النوع من السلع و ات من مراقبة صادر 

نشاء نظام للوقاية و  الراقبة عرب اإخضاع صادرات وواردات السلع ذات و اإ

 خيص مس بق.الاس تعامل الزدوج واخلدمات التصةل هبا لرت 

يقرتح هذا  ،من أ جل ضامن تنس يق فعال لراقبة هذا النوع من السلعو 

حداث جلن اخلدمات ع ذات الاس تعامل الزدوج و ة السلالرشوع قانون اإ

ىل اإرشاك مجيع االإدارات العنية بقضااي ال من  ،التصةل هبا واليت هتدف اإ

 التتبع. الاقتصادية يف جمال الراقبة و وابلقضااي

 احملرتم، الرئيسالس يد 

ابعتباره طرفا يف الصكوك التعددة ال طراف التعلقة لقد ظل الغرب 

طار متعدد ال طراف من أ جل نزع  بأ سلحة ادلمار الشامل، ملزتما مضن اإ

 .عام واكمل للسالح، خاصة السالح النووي بشلك ال رجعة فيه

رهاب يف عل يف اجلهود ادلولية لاكحفة االإ اكام أ ن بالدان تسامه بشلك ف

كام حتافظ عىل عالقات تعاون مع النظامت ادلولية  خمتلف الهيئات ال ممية،

ىل تشجيع  ذات الصةل، من خالل مشاركهتا يف البادرات ادلولية الرامية اإ

شأ ن ال التكوين والتداريب العملية وتبادل اخلربات، كام هو  عربثقافة ال من 

رهل ابلنس بة  ز اب النووي ومرشوع مراكز الامتيالمبادرة العالية لاكحفة االإ

دليل واحض  هذالتقليص اخملاطر النووية واالإشعاعية والبكتريية والكمييائية، و 

عىل الالزتام الراخس للمملكة مضن معركة اجملمتع ادلويل لواهجة االإرهاب 

 .وانتشار أ سلحة ادلمار الشامل

 الس يد الرئيس احملرتم،

ن هذا الرشوع قانون سيسامه بلك  الغرب مسامهةتأ كيد يف تعزيز  اإ

اجملمتع ادلويل لواهجة أ سلحة ادلمار الشامل ونتاجئها الفاعةل يف جمهودات 

ننا يف فريق ال صاةل  الاكرثية عىل ال من والسمل ادلوليني، وعليه فاإ

 والعارصة نصوت ابالإجياب عىل هذا الرشوع قانون.

II. يةالاس تقاليل للوحدة والتعادل فريق ال مداخةل: 

 الرحمي نبسم هللا الرمح

 ،احملرتمئيس الس يد الر 

 ،الس يدات والسادة الستشارين احملرتمني

 ،الس يدات الوزير احملرتم

 يرشفين أ ن أ تدخل ابمس الفريق الاس تقاليل للوحدة والتعادلية يف

 ذاتسلع ل رياد اس تيتعلق مبراقبة تصدير وا 42.18مرشوع قانون رمق 

 واخلدمات التصةل هبا. ،والعسكري س تعامل الزدوج الدينالا

ىل ات اجملمتع ادلويل جمهود يف لقد اخنرط الغرب منذ اس تقالهل الرامية اإ

الح وعدم انتشار أ سلحة ادلمار الشامل ودمع لعمليات ال مم السنزع 

 .جملالاهذا التحدة يف 

ولية مبراقبة ادليلزتم الغرب بتنفيذ االتفاقيات  ،ويف هذا االإطار

ظر حهتا اتفاقيات  أ فرزالزدوج، واليتواد ذات الاس تعامل التصدير 

البيولوجية( كرتيولوجية )ختزين ال سلحة البنتاج و اإ و داث حتاس  

ري تكل ال سلحة، ومعاهدة عدم انتشار ال سلحة متدو والتكس ينية 

 النووية.

جمللس  1540وأ مام حرص بالدان عىل الالزتام مبوجب القرار رمق 

لراقبة صادرات الواد ، بوضع أ ليات 2004أ بريل  28ال من التخذ يف 

ووية أ و تعامل الزدوج للمسامهة يف منع انتشار ال سلحة النالاس  ذات 

يصالهاالكمييائية أ و  مما يس توجب وضع معايري  ،البيولوجية أ و وسائل اإ

 مي صادراهتا.لتنظ

جيايب مع هذا الرشوع اذلي  وقد تعاطى الفريق الاس تقاليل بشلك اإ

واردات ة وشفافة متكن من مراقبة صادرات و د قواعد واحضليحد جاء

نشاء نظام  تعامل الزدوجذات الاس  السلع  واخلدمات التصةل هبا، واإ

الزدوج واخلدمات ع ذات الاس تعامل واردات السللراقبة صادرات و 

حداث خالتصةل هبا، عرب اإ  ضاع هذه الصادرات لرتخيص مس بق، مع اإ

ض"التصةل هبامات خلداو وج دالز تعامل ع ذات الاس  جلنة السل" ة اف، اإ

تعامل الزدوج ع ذات الاس  صدري ومس توردي السلمديد الزتامات لتح

ات طبقة عىل اخملالفوكذكل العقوابت ال  ،ومقديم اخلدامات التصةل هبا

 .اكم هذا القانونل ح

ة مقتضيات أ مهيت ، جتلأ بواب 6مادة موزعة عىل  36ل مفن خال

حيث حدد نطاق تطبيق هذا القانون، وحدد الفاهمي، هذا الرشوع، 
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حداث  ، "جلنة السلع ذات الاس تعامل الزدوج واخلدمات التصةل هبا"واإ

 خيص التصدير.ار صناف ت، وأ  وتركيبة اللجنة واعامتد نظام الراقبة

 يل بنعم.س تقالفريق الالقانون يصوت الونظرا ل مهية هذا ا

III. يةالعداةل والتمن فريق  مداخةل: 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 .والصالة والسالم عىل س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني

 الس يد الرئيس احملرتم،

 الس يد الوزير احملرتم،

 الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون،

الاحتاد يرشفين أ ن أ تناول اللكمة ابمس فريق العداةل والتمنية ومضنه 

ار اجللسة الترشيعية اخملصصة للمناقشة الوطين للشغل ابلغرب، يف اإط

يتعلق مبراقبة تصدير  42.18والتصويت عىل مرشوع القانون رمق 

واس ترياد السلع ذات الاس تعامل الزدوج الدين والعسكري واخلدمات 

 التصةل هبا.

لهتا وزارة ويه مناس بة لتسليط الضوء عىل اجملهودات الهامة اليت بذ

مة الترشيعات ءاد ال خرض والرمقي للتقيد مبالالصناعة والتجارة والاقتص

ادلاخلية مع االتفاقيات ادلولية يف جمال مراقبة تصدير واس ترياد السلع 

جمللس ال من التخذ  1540رمق  ذات الاس تعامل الزدوج، خاصة القرار

القانونية الناس بة  ، القايض برضورة اختاذ التدابري2004أ بريل  28يف 

 حة الكمييائية أ و البيولوجية.لنع انتشار ال سل

ليه أ عاله اإىل حتقيق مجموعة من  ويسعى مرشوع القانون الشار اإ

 :ال هداف الهمة ختص أ ساسا

التأ طري القانوين مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل  ✓

د تتوىخ ادلقة الزدوج الدين واخلدمات التصةل هبا وفق قواع

شلك أ كرب عىل التنظاميت االإرهابية والشفافية لتضييق اخلناق ب 

 ؛لنع تداول مثل هذه الواد

حداث جلنة "السلع ذات الاس تعامل الزدوج الدين واخلدمات  ✓ اإ

التصةل هبا" لنح تراخيص التصدير والاس ترياد بعد حصولها 

 عىل مجيع العلومات اخلاصة هبا؛

مصدري ومس توردي السلع ذات الاس تعامل  حتديد الزتامات ✓

زدوج ومقديم اخلدمات التصةل هبا، وكذا اخملالفات ال

 والعقوابت النصوص علهيا يف حاةل االإخالل هبا؛

وضع نظام لراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل  ✓

 .الزدوج الدين واخلدمات التصةل هبا

ه القتضيات القانونية يف ونس تحرض يف هذا الس ياق أ مهية تزنيل هذ

صدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل الزدوج الدين جمال مراقبة ت

ىل مرتبة مطابقة ل فضل العايري  ،واخلدمات التصةل هبا ،والعسكري اإ

ادلولية يف هذا الباب حىت ال توجه لكيا أ و جزئيا هذه السلع للمسامهة 

والاس تقرار يف بدلان  يف انتشار أ سلحة ادلمار الشامل لضامن السمل

 العامل.

خرى، نسجل بلك اجيابية اخنراط بالدان يف دمع هجود اجملمتع ومن هجة أ  

ادلويل لاكحفة انتشار أ سلحة ادلمار الشامل عىل اعتبار أ ن انتشار 

يصالها، يشلك هتديدا  ال سلحة النووية والكاميوية والبيولوجية ووسائل اإ

  .للسالم وال من ادلوليني

ّن فريق العداةل والتمنية س يصوت ابالإجيوذلكل مرشوع "اب عىل ، فاإ

يتعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل  42.18القانون رمق 

اذلي س يعزز الرتسانة  ،"واخلدمات التصةل هبا ،الزدوج الدين والعسكري

يق الترشيعية يف الغرب حملاربة االإرهاب يف ُكل جتلياته وأ شاكهل، وتقطع الطر 

مدادها ابلواد اللوجيستية لتنفيذ خمططاهتا أ مام متوين التنظاميت االإرهابية واإ 

 .ومعلياهتا

 .والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

IV. احلريكفريق ال مداخةل: 

 حامن الرحميابمس هللا الر 

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يدات والسادة الوزراء احملرتمون

 ،نحملرتموارون استشال دة الساات و الس يد

من  وهجة نظراناء بدحلريك الإ فريق ا المسيرشفين أ ن أ تدخل اب

ير واس ترياد السلع ذات ديتعلق مبراقبة تص 42.18ون رمق قانوع مرش "

 ."التصةل هبااخلدمات و الزدوج الدين والعسكري،  الاس تعامل

 الس يد الرئيس،

ل اذلي عرفته جلنة والسؤوجلاد ش النقاابيه و د من التنالبيف البداية 

نت مثن يف الفريق احلريك هذا الرشوع ام ن ، كاجيةالفالحة والقطاعات االإ

طار قانوينع وضل أ جء من اجي الهام، واذل حضة وشفافة وااعد قو دد حي اإ

الزدوج  الاس تعاملذات سلع واردات ال ة صادرات و قبكن من مرامت

نشاء نظام و واخلدمات التصةل هبا،  رات والواردات لراقبة هذه الصادكذا اإ

ديد الزتامات وكذكل حتلرتخيص مس بق، ت لصادراه اعرب اإخضاع هذ

ت دماخلمقديم اج و الزدو  الاس تعاملذات ع السلمصدري ومس توردي 

ذا القانون، كام ه ل حاكمالفات خملعىل ا طبقةال العقوابت ضا التصةل هبا، وأ ي

ىليسعى أ يضا مرش  حداث "وع هذا القانون اإ  الاس تعاملالسلع ذات ة نجل  اإ

اقبة من أ جل ضامن تنس يق فعال لر  وذكل"، هبا ةلخلدمات التصج واالزدو 

ن ل ماالإدارات العنية بقضااي اعرب اإرشاك مجيع  اردات السلع،وو صادرات 

قتصادية القامئة  وابلقضااي  ات.تمنية الصادر عىل أ ساس االإ

 ،الس يد الرئيس
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ن وع، الرش ا ل مهية هذا نظر  س نصوت عليه ، يكراحلق  الفرييفنا فاإ

 .جيابابالإ 

 هىل وبراكتا تعرمحة هللاعليمك و م السالو 

V. الاشرتايكفريق ال مداخةل: 

 ،الس يد الرئيس

 ،السادة الوزراءالس يدات و 

 ،السادة الستشارونالس يدات و 

يف مناقشة أ ترشف ابمس الفريق الاشرتايك مبجلس الستشارين 

التعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات  42.18مرشوع قانون رمق "

 عالرشو ،"هباعسكري، واخلدمات التصةل ال دين و ال دوجالاس تعامل الز 

جراءاتاذلي هيدف اإىل سن تدابري  مراقبة أ نظمة جمال لضبط  قانونية واإ

أ ي ، زدوجالس تعامل الاالتصدير والاس ترياد فامي خيص السلع اليت لها 

الوهجة للقطاع الدين وميكن اس تخداهما يف اجملال العسكري، واليت لها 

 الشامل أ و مبارش أ و غري مبارش يف تصممي أ سلحة ادلمار تدخل بشلك

 .الاس تخدامات ذات الصةل

طاريف ويأ يت مرشوع هذا القانون  دمع بالدان جلهود اجملمتع ادلويل  اإ

ابلترشيعات  الزتاهمابوفاء لاكحفة انتشار هذا النوع من ال سلحة، و 

غرب مع معلية تصدير الرصامة اليت يتعامل هبا الرمغ  واالتفاقيات ادلولية،

ينص عىل أ نه  ياذل ،1540مع قرار جملس ال من رمق  انسجاماو ، السالح

ىل ال طراف جيب عىل " ادلول أ ن متتنع عن تقدمي ادلمع، أ اي اكن شلكه، اإ

غري احلكومية اليت حتاول اس تحداث أ و امتالك أ و تصنيع أ و حيازة أ و نقل 

كمييائية أ و البيولوجية أ و أ و حتويل أ و اس تخدام ال سلحة النووية أ و ال 

يصاله  .ا"وسائل اإ

 الس يد الرئيس،

ن مرشوع القانون رمق  يشلك رضبة للتنظاميت االإرهابية،  42.18اإ

غالق الباب يف وجه حصول حيث س يعمل بشلك  عىل  هااستبايق عىل اإ

حيث لواد اليت قد يمت اس تعاملها يف أ غراض عسكرية حتت غطاء مدين، ا

للتغطية عن أ نشطهتا  تلجأ  لطرق ملتويةظاميت الكثري من التنجند أ ن 

ال سلحة والواد العسكرية بني  ادلولية، سواء يف تبييض أ موالها، أ و تبادل

 ،ببالدانعزز الرتسانة الترشيعية س يابالإضافة اإىل ذكل، ، أ نصارها يف العامل

قطع الطريق أ مام متوين س يجتلياته، و و  شاكهلبلك أ  حاربة االإرهاب التعلقة مبو 

مدادها ابلواد اللوجيستية لتنفيذ خمططاهتا ومعلياهتاا  لتنظاميت االإرهابية واإ

ختتئب وراهئا  اليت التصدي لاكفة اذلرائعس يعمل عىل كام أ نه ، الاجرامية

، من خالل ضامن تنس يق فعال لراقبة صادرات تداول مثل هذه الوادل 

ااي ال من يع االإدارات العنية بقضرشاك مج اإ وواردات هذه السلع عرب 

 .وابلقضااي الاقتصادية القامئة عىل أ ساس تمنية الصادرات

 الس يد الرئيس،

ن  التعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع  42.18مرشوع القانون رمق "اإ

، "عسكري، واخلدمات التصةل هباال دين و ال ذات الاس تعامل الزدوج

جامع س   ابلتأ كيد القوانني  ابيقىل غرار ع يهت بغرف  الربلان الغريبيحصل عىل اإ

رهاب والقضاء عىل تنظاميته وجتفيف منابعه، ىل التصدي لالإ  اليت هتدف اإ

لالإجامع الوطين احلاصل عىل  نظرًا لل مهية الكبرية اليت يكتس هيا، ونظرا

 قوانني.مثل هذه ال

 .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

IV. ربالاحتاد العام لقاوالت الغفريق  مداخةل: 

 ،احملرتم اجللسة الس يد رئيس

 ،احملرتم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقيالس يد 

 ،احملرتمونالس يدات والسادة الستشارون 

أ ن أ تدخل ابمس فريق الاحتاد العام  ،الس يد الرئيس احملرتم ،يرشفين

 42.18مناقشة مرشوع قانون رمق يف  الستشارينلقاوالت الغرب مبجلس 

دين ال التعلق مبراقبة تصدير واس ترياد السلع ذات الاس تعامل الزدوج

 .الترشيعية العامةاجللسة  أ مام ،عسكري، واخلدمات التصةل هباال و 

 احملرتم، اذلي قدمه الس يد الوزير ،البد يف البداية أ ن ننوه ابلعرض القمي

ن ذا الرشوع، وحنهواذلي بني فيه خمتلف أ هداف  أ مام اجللسة العامة

ال أ ن نش يد  بدوران يف فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب ال ميكننا اإ

طار تقيد الملكة الغربية  يأ يت يفالرشوع الهام اذلي  هذامبضامني  اإ

 ،ابلترشيعات ادلولية التعلقة هبذا اجملال، وابالتفاقيات ادلولية ذات الصةل

حفة انتشار أ سلحة ادلمار وكذا الزتام الملكة بدمع هجود اجملمتع ادلويل لاك

طار قانوين ميكن من مراقبة تصدير  الشامل، وذكل من خالل وضع وتنفيذ اإ

ت الاس تعامل الزدوج، الوهجة للقطاع الدين واليت ميكن واس ترياد السلع ذا

أ ن تس تخدم يف اجملال العسكري وتسامه بشلك مبارش أ و غري مبارش يف 

يصالهاتصممي أ سلحة ادلمار الشامل أ و وسائ مع العمل أ ن تصدير  ،ل اإ

 .السالح من الغرب خيضع لترشيعات صارمة

يقتيض رفع منسوب اليقظة اإن رضورة احلفاظ عىل ال من العام لبالدان 

لواهجة خمتلف الهتديدات اليت قد ختلفها هذه السلع ذات الاس تعامل 

ىل أ يدي غري أ منة، وهو ما يتوجب معه وضع  ن يه وصلت اإ الزدوج اإ

من شأ نه تضييق ، قانوين لتنظمي ومراقبة تصدير واس ترياد هذه السلع طاراإ 

غالق اكفة النافذ والظالت اخلناق بشلك أ كرب عىل التنظاميت  االإرهابية، واإ

 .ها ل جل تداول مثل هذه الوادءاليت اكنت ختتئب ورا

 ،احملرتم الس يد الرئيس

ن  غالق  س يعمل بشلك استبايق عىل ،الهام القانونهذا مرشوع اإ اإ

الباب يف وجه حصول هذه التنظاميت للمواد اليت قد يمت اس تعاملها يف 

أ ن الكثري من التنظاميت تعمل  حيثأ غراض عسكرية حتت غطاء مدين، 

عىل خلق مظالت للتغطية عن أ نشطهتا ادلولية، سواء يف تبييض أ موالها، 
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 .أ نصارها يف العاملأ و تبادل ال سلحة والواد العسكرية بني 

الزتام الملكة الغربية وتقيدها هذا الرشوع يف نظران عكس ي كام

ابلترشيعات ادلولية يف هذا اجملال واالتفاقيات ادلولية النظمة هل، ابالإضافة 

ىل الوفاء ابلزتام صادق للمغرب بقرار جملس ال من  اذلي ينص ، 1540رمق اإ

ىل تقدمي ادلمع، أ اي اكن  جيب عىل ادلول أ ن متتنع عن"عىل أ نه  شلكه، اإ

ال طراف غري احلكومية اليت حتاول اس تحداث أ و امتالك أ و تصنيع أ و 

حيازة أ و نقل أ و حتويل أ و اس تخدام ال سلحة النووية أ و الكمييائية أ و 

يصالها  ".البيولوجية أ و وسائل اإ

حداث جلنة، تبدي  وتمكن أ مهية مرشوع القانون، يف أ نه ينص عىل اإ

ترخيص "شلك  ص هذا النوع من السلع، شأ ن منح وتعديل تراخيرأ هيا يف

خضاع الواد ذات الاس تعامل الزدوج للمراقبة عند "تصدير ، وكذا اإ

ىل معلومات تفيد بأ ن هذه السلع  عبورها، يف حاةل توفر فرضيات تستند اإ

 .ميكن أ ن توجه لكيا أ و جزئيا للمسامهة يف انتشار أ سلحة ادلمار الشامل

 ،احملرتم الس يد الرئيس

ننا يف فريق الاحتاد العام لقاوالت الغرب ،ريويف ال خ مبناس بة  فاإ

التعلق مبراقبة تصدير  42.18قانون رمق التصويت والصادقة عىل مرشوع 

عسكري، واخلدمات ال دين و ال واس ترياد السلع ذات الاس تعامل الزدوج

مرشوع جندد التنويه مبقتضيات  ،العامةأ مام اجللسة الترشيعية  ،التصةل هبا

ذ ميكن القانون، هذا اربة يف جمال حم الغربيةالرتسانة الترشيعية  من تعزيز اإ

، وقطع الطريق أ مام متوين التنظاميت أ بعادهاالإرهاب يف ُكل جتلياته و 

مدادها ابلواد اللوج  ونصوت  ،لتنفيذ خمططاهتا ومعلياهتا يةك تي س ي االإرهابية واإ

 عليه ابالإجياب.

 والسالم.

IIV. لغريب للشغلا الاحتادفريق  مداخةل: 

 ،الس يد الرئيس احملرتم

 ،الس يد الوزير احملرتم

 ،الس يدات والسادة الستشارون احملرتمون

مس فريق الاحتاد الغريب للشغل مبجلس الستشارين أ تناول اللكمة اب

اد ري يتعلق مبراقبة تصدير واس ت 42.18من أ جل مناقشة مرشوع قانون رمق 

 واخلدمات التصةل هبا. ،عسكريال دين و ال ات الاس تعامل الزدوجذالسلع 

وكام جاء يف عرض الس يد الوزير خبصوص الس ياق العام اذلي جاء فيه 

هذا القانون، واذلي يتوىخ اخنراط الغرب يف هجود اجملمتع ادلويل من أ جل 

 نزع السالح وعدم انتشار أ سلحة ادلمار الشامل، ودمع بالدان لعمليات ال مم

طار الزتام بالدان بتنفيذ  االتفاقيات ادلولية التحدة يف هذا اجملال، وكذا يف اإ

التعلقة مبراقبة تصدير الواد ذات الاس تعامل الزدوج، وكذا مبوجب القرار 

 .2004جمللس ال من التخذ يف أ بريل  1540رمق 

وال خيفى عليمك التحدايت الكربى اليت تعيشها بالدان من أ جل مواهجة 

طار قانوين حيد د خطر االإرهاب بلك أ نواعه، واذلي فرض علهيا وضع اإ

قواعد واحضة وشفافة متكن من مراقبة صادرات وواردات السلع ذات 

الاس تعامل الزدوج واخلدمات الرتبطة هبا، نظرا لكون هذا اجملال مرتبط 

قلميي وادلويل، حيث أ ننا يف الاحتاد  بشلك كبري بأ من واس تقرار احمليط االإ

ل مسامهة الغريب للشغل كنا نسعى والزلنا للحفاظ عىل هذا ال من من خال

ىل اس تتباب ادلميقراطية  ُك مكوانت الاحتاد يف ُك البادرات الساعية اإ

وحقوق االإنسان، ومتكن ُك طبقات الشعب الغريب من ُك احلرايت 

واحلقوق الدنية اليت تقرها االتفاقيات ادلولية الصادرة يف هذا الشأ ن، وعىل 

 التعلقة هبا. وجه اخلصوص احلرايت النقابية والعاهدات واالتفاقيات

 الس يد الرئيس، 

لقد فتحت هذا القوس ل برز للجميع أ ن الاس تقرار وال من الذلين 

تنشدهام بالدان ليس مرتبطا فقط مبراقبة جمال اس ترياد السلع ذات 

عسكري، واليت ميكن أ ن تشلك خطرا عىل ال دين و الالاس تعامل الزدوج 

رفة أ و غري مسؤوةل، سالمة الواطنني يف حاةل وقوعها بني أ يدي هجات متط

ن نرش ثقافة احلوار والسالم  جرامية وعدائية، بل اإ قد توظفها يف أ غراض اإ

رساء ثوابت ادلميقراطية احلقيقية من خالل فتح احلوار مع ُك ال طراف  ،واإ

س ميكن من  ،سواء اكنت مؤسسات مجعوية أ و نقابية أ و حزبية أ و مقاوالتية

من احتواء هذا الواطن من  التأ طري السلمي للمواطن الغريب، وس ميكن

خالل احتواء مشالكه ومهومه، وعدم تركه عرضة للتيارات التطرفة بلك 

 أ نواعها سواء اكنت دينية أ و عرقية أ و س ياس ية.

 ،الس يد الوزير

ن بالدان حبمك موروهثا الثقايف واحلضاري تعرف عدة تظاهرات وموامس  اإ

عىل رأ س قامئة هذه يكون فهيا الفللكور الغريب وفرق "التبوريدة" 

ال نشطة، ويعمل امجليع أ ن اس تعامل البارود يف هذه التظاهرات رضوري، 

ريعة الهاجس ال مين، ذوأ حياان يمت فيه منع بيع هذا النتوج )اخلطري( حتت 

مما يسبب عرقةل وتوقف ش به لكي لهذا الوروث الثقايف الغريب ابمتياز، 

ىل موامس القنص اليت تعرفها بال ضافة اإ دان، واليت تتطلب احلصول عىل اإ

 بنادق وذخرية ينظم تداولها القانون.

ن القوانني اليت جيب أ ن تنظم هذا اجملال من الفروض أ ن  ،ذلكل فاإ

ىل جانب الهاجس ال مين وسالمة  تراعي ُك هذه اجلوانب، وتس تحرضها اإ

 الواطنني اذلي تبقى هل ال ولوية يف ُك ال حوال.

لي ننا يف الاحتاد الغريب للشغل نصوت للك ما س بقت االإشارة اإ ه فاإ

 نص الرشوع. عىلابالإجياب 

IIIV. اطي الاجامتعير قادلس توري ادلميفريق ال مداخةل: 

 الس يد الرئيس احملرتم، 

 الس يد الوزير احملرتم، 

 ني،ماحملرت  اراتشستشارين والست ل السادة ا
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طي ار مس الفريق ادلس توري ادلميقاب يسعدين أ ن أ تناول اللكمة

 : الناقشة الشاريع قوانني التالية امتعيجالا

 اتذاد السلع ري دير واس تيتعلق مبراقبة تص 42.18مرشوع قانون رمق  -

 .الاس تعامل الزدوج الدين العسكري واخلدمات التعلقة هبا

طار اخنراط الغرب يف القانون هذا الرشوع  يأ يت ود اجملمتع هجيف اإ

عدم انتشار أ سلحة ادلمار الشامل والزتامه و الح سزع ال ن ادلويل من أ جل

بتنفيذ االتفاقيات ادلولية التعلقة مبراقبة تصدير الواد ذات الاس تعامل 

ال ادلولية يف هذا اجمللترشيعات الزدوج، ويؤكد كذكل أ ن الغرب ملزتم اب

 1540القرار رمق  اتيذكل مبقتض ك لزتامواالتفاقيات ادلولية النظمة هل، والا

تعامل س  صادرات الواد ذات الا راقبةال من الرايم اإىل وضع أ ليات ال سلجمل

الزدوج للمسامهة يف منع انتشار ال سلحة النووية والكاميوية أ و البيولوجية 

 .يصالهاو وسائل اإ أ  

طار قانوين حيوهيدف هذا الرشوع    د قواعد واحضةدكذكل اإىل وضع اإ

لزدوج واخلدمات اذات الاس تعامل السلع ادرات صمتكن من مراقبة 

نشاء نظام الراقبة عرب  ع الصادرات لرتخيص مس بق خضااإ التصةل هبا وكذا اإ

حداث  وكذا رشاك اإ السلع" لضامن تنس يق فعال لنظام الراقبة عرب  جلنة"اإ

 قتصادية.الاااي ضابلقمن والإدارات العنية بقضااي ال  ا

دلالةل ا شك أ ن هذا الرشوع القانون يعترب خطوة ترشيعية ابلغة ا المم

ىل الطابع اخلاص اذلي اإ  ،نظرا للظرفية الاس تثنائية اليت يعيشها العامل ضافة اإ

قلميي و  يطبع وة عال ،ابلزناعات السلحةر وتدلويل والوسوم ابلتو ااحمليط االإ

 ل نشطهتا االإجرامية يف العامل. ات االإرهابية وتوسع رقعة عىل انتشار امجلاع

ضا ن هذه القتضيات اليت جاء هبا هذا اإ ف ،س بق امىل ُك اة فاإ

دة الرش يدة لصاحب اجلالةل الكل االقي عىل أ ن بالدان حتت الرشوع تؤكد

 يتعلق لية فاميو هتا ادلازتاملذ ايمنخرطة يف تنف  ،س نرصه هللادد السامحم

  .ل الزدوجذات الاس تعام تصدير السلعاد و ري تمبراقبة واس  


