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  الثانية وامخلسني اجللسةحمرض 

  ).م2016ماي  31(هـ 1437شعبان  24الثال8ء : التارخي
  .املس�شار السHيد محمد اBٔنصاري، اخلليفة اBٔول لرئ@س: الرئاسة
اثSTان ومخسون دقJقة، ابتداء من الساQة الثامPة واOقJقة الرابعة : التوقJت

  .والثالثني مساءا
  :يت Qىل مشاريع القوانني التاليةاOراسة والتصو : Xدول اBٔعامل

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة  64.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع؛

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة  44.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة؛

لق wxلس vس�شاري لuٔرسة املتع 78.14مرشوع قانون رمق  -
yوالطفو.  

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

  :املس�شار السHيد محمد اBٔنصاري، رئ@س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني

  السHيدة الوز�رة، 
  .السHيد الوز�ر

  .الزمJالت والزمالء
ع يف اOراسة والتصويت Qىل مشاريع القوانني ٕاذن Qىل �ركة هللا سTرش 

  :اجلاهزة واحملاy مجيعها من جملس النواب، ويه اكلتايل

بتgديد رشوط وdيفJات  64.14مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع؛

بتgديد رشوط وdيفJات  844.14نيا، مرشوع قانون تنظميي رمق  -
 حلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة؛ممارسة ا

املتعلق wxلس vس�شاري  78.14ؤ��ريا، مرشوع قانون رمق  -
yرسة والطفوuٔل.  

و�سHهتل هذه اجللسة Oxارسة والتصويت Qىل مرشوع القانون 
بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي  64.14التنظميي اBٔول رمق 
  .�رشيعامللمتسات يف جمال ال 

اللكمة اBٓن �لحكومة ٔ�و �لسHيد ممثل احلكومة وهو الوز�ر امللكف 
xلعالقات مع الربملان لتقدمي مرشوع القانونني معا دفعة وا�دة ٔ�حسن، 
السHيد الوز�ر، وxلتايل لمك كذ� ٔ�ن تقدموا مرشوع القانون الثاين 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي  44.14التنظميي رمق 
  .العرائض ٕاىل السلطة العمومJة ل�سهيل امل�ٔمورية Qليمك وQلينا مجيعا

  .تفضلوا السHيد الوز�ر

عبد العز�ز العامري، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع .السHيد
  :املدين

  .شكرا لمك السHيد الرئ@س
يف احلقJقة بعد هذا اليوم الطويل مز¢ن �كون ¡سهيل امل�ٔمورية Qليمك 

  .ينا مجيعاوQل 

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .Qىل امجليع، Qىل امجليع

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
Qىل امجليع، ¨� حىت اللكمة ما غنقراهاش Qىل اBٔخوات وإالخوان، 
¬ادي �سلممك اللكمة xش ند�ر وا�د التقدمي مركز خبصوص هاذ املوضوع 

شاريع د¢ل القوانني التنظميية، Xاوا xش dيزنلوا هذا، جوج د¢ل امل 
، 15والفصل  14املقSضيات د¢ل فصلني ٔ�ساسني من اOسHتور، الفصل 

Xاء يف سHياق تطور بالدQ ³ىل املسار اOميقراطي من �الل وا�د الورش 
ٔ�سايس ا�يل هو الورش د¢ل اOميقراطية املواطنة واOميقراطية ال�شارdية، 

dيعطي احلق �لمواطن واملواطنات xش dميكن ¹هيم يبادروا  ا�يل اعطى وXا
Qىل مسHتوى ال�رشيع، xش يقدموا ملمتسات د¢ل ال�رشيع، وكذ� Qىل 

  .مسHتوى املسامهة يف القرار العمويم من �الل العرائض
فٕاذن جوج د¢ل اBٔوراش ٔ�ساسHية xش املواطن واملواطنة ميكن 

سة العمومJة، هاذ مشاريع ¿سامهوا �شلك م½ارش Qىل مسHتوى السHيا
  القوانني dيفاش تعدت؟

ٔ�وال، يف ٕاطار التوÃات د¢ل اOسHتور، Bٔنه dيلزمPا xش �اصنا  -
 جنيو �لربملان هباذ املشاريع �الل الوالية اBٔوىل؛

 8نيا، يف ٕاطار التوجهيات امللكJة هبذا اخلصوص؛ -

 8لثا، التزنيل د¢ل الرب³مج احلكويم ا�يل dينص Qىل تفعيل -
 اOور د¢ل اwمتع املدين واBٔدوار د¢ل املواطنني Qىل هاذ املسHتو¢ت؛

ؤ��ريا، ٔ��ذ³ بعني vعتبار Qدد د¢ل التÈارب اOولية الفضىل  -
  .يف هذا اwال

ٕاذن هاذي يه املرجعيات اBٔساسHية، در³ها ٕالQداد هذ�ن املرشوQني 
الوزارة ومن �الل  بوا�د املقاربة من �الل املذdرات ا�يل اكنت كتتلقاها

اÊرXات د¢ل احلوار الوطين حول اwمتع املدين وكذ� من �الل النقاش 
  .العمويم ا�يل اكن راجي Qىل خمتلف املسHتو¢ت

هاذ املرشوQني Xاوا dي�ٔكدوا بعض املفاهمي اBٔساسHية، Bٔن احPا يف 
مر�Í ت�ٔس@سHية، مر�Í ت�ٔس@سHية Qىل مسHتوى اOميقراطية املواطنة 

8نيا، dيgددوا شكون هام اجلهات . ارdية، Xا dيضبط هاته املفاهميوال�ش
ا�يل كتتوXه لها ال العرائض ال امللمتسات، وضبط املسطرة ب�Xٔاالت حمددة 
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  .وكذ� بطريقة ا�يل كت@رس �لمواطنني و�لمواطنات يقوموا هباذ اBٔدوار
بتgديد  64.14ٕاذن، املوضوع يتعلق مبرشوع قانون تنظميي يتعلق ب 

رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات ومرشوع قانون تنظميي 
بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  44.14رمق 

  .السلطات العمومJة
وال ميكن ٔ�ن ٔ�هنÑي اللكمة د¢يل بال ما �شكر السHيدات والسادة 

ٔ�سايس،  املس�شار�ن يف جلنة العدل وال�رشيع، ا�يل اكن عندمه دور
و³قشHنا كثري من التفاصيل املرتبطة هبذا املوضوع اBٔسايس يف املسار 

  .اOميقراطي د¢ل بالد³، ا�يل هو مر�Í ت�ٔس@سHية �Ôميقراطية ال�شارdية
  .ٔ�شكرمك مجيعا، ؤ�سلممك نص اللكمة، السHيد الرئ@س

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .ركز واÊترصشكرا، شكرا، شكرا السHيد الوز�ر Qىل هذا التقدمي امل

ٕاذن اBٓن س�ٔعطي اللكمة ملقرر جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان 
  . لتقدمي التقر�ر�ن دفعة وا�دة

  .وزع التقر�ران
ٕاذن، سHنSTقل اBٓن، ونفSح اwال ٔ�مام الفرق واwموQات يف ٕاطار 

  .املناقشة
  . اللكمة �لفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادلية، تفضل ٔ� سHيدي

دو فريق اBٔصاy واملعارصة، الفريق احلريك، فريق التجمع الوطين من بع
  . لuٔحرار، فريق vحتاد العام ملقاوالت املغرب، الفريق vشرتايك

ٕاذا اكن هناك من �رغب يف التد�ل وا�لجوء ٕاىل املنصة، فÞ ذ�، 
  . ومن اكنت â املدا�Í مكSوبة، فلميكن الرئاسة مهنا

قراطي vجäعي، مجموQة الكونفدرالية الفريق اOسHتوري اOمي
  .اOميقراطية �لشغل، مث مجموQة العمل التقديم

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  .السHيد الرئ@س، هللا خيلّيك

  :السHيد رئ@س اجللسة
³�ٔ ¬اي .. ها³ ¬ادي نعاونك نعم ٔ�سHيدي. وا�ا ٔ� اليس تو�زي، مرح½ا

  .مرح½ا. ٔ�سHيدي
يت Qىل مواد مرشوع القانون التنظميي رمق ٕاذن اBٓن نSTقل ٕاىل التصو 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال  64.14
  .ال�رشيع

  : املادة اBٔوىل
  .ومل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل

  .إالجامع، إالجامع، ال؟ إالجامع: املوافقون
  .اك�ن امSناع؟ وا�ا، ٕايوا، باليت، باليت

  ..سHيد¢اله ٔ� ال : املوافقون

  ؛25= املوافقون
  ؛9= املعارضون
  .3= املمتنعون

  ؛25= ٕاذن، املوافقون
  ؛9= املعارضون
  .3= املمتنعون

وxلتايل متت املوافقة واملصادقة Qىل املادة اBٔوىل كام وردت يف 
  .املرشوع

  : املادة الثانية
ورد �ش�ٔهنا تعديلني، اBٔول من فريق اBٔصاy واملعارصة والفريق 

ورد �ش�ٔهنا تعديلني من فريق اBٔصاy واملعارصة والفريق vشرتايك، 
  . vشرتايك

اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل اBٔول، وهيم البند 
  اللكمة لمك، ٔ�حصاب التعديل، اBٔصاy واملعارصة، نعم؟. الثاين من املادة

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  .مشرتك، تعديل مشرتك

  :جللسةالسHيد رئ@س ا
  .ٔ�ييه، تفضل اليس Qلمي

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
البند الثالث من املادة الثانية، فSعديل الفريقان، السHيد الرئ@س احملرتم، 
السHيدان الوز�ران، السHيدة والسادة املس�شار�ن، نعترب ب�ٔن اشرتاط القJد 

اBٓلية �لمبادرة بتقدمي ملمتس يف جمال ال�رشيع رشطا يقJد من ممارسة هاذ 
التقJيد "، وxلتايل òروم ال�شطيب Qىل vشرتاdيةمن اBٓليات اOميقراطية 

  ".يف ا�لواحئ vنتôابية العامة

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لحكومة

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  السHيد الرئ@س،
  ". رتاdيةvش"مايش " ال�شارdية"اOميقراطية 

هو التعديل ¬ري مق½ول، واكن عند³ نقاش يف ا�لجنة مطول، Bٔنه اك�ن 
تالزم بني احلق والواج½ات، و¨� ا�يل بغى ¿سامه يف العملية ال�رشيعية 

  .�اصو �كون مسÈل يف ا�لواحئ vنتôابية، و¨� التعديل ¬ري مق½ول

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيد الوز�ر

  .ٔ�ن التعديل مشرتك، فس�ٔعرضه Qىل التصويت اBٓنٕاذن xعتبار 
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  : املوافقون Qىل التعديل
  ¢ك؟ 9، حشال ٔ� خو¢ 9نفس العدد 

  : املعارضون �لتعديل
  .23نفس العدد 

نعاودو، هللا جياز�مك خبري ٕاىل ما انضبطو معنا، راه لكيش مرهق، 
  .ولكيش تعبان

  ؛14= املوافقون Qىل التعديل
  ؛26= املعارضون �لتعديل

  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون
  .ٕاذن هكذا �كون التعديل قد رفض

  .ٔ�طرح Qليمك اBٓن املادة كام وردت يف املرشوع
  ؛26نفس العدد : املوافقون

  ؛14= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .ٕاذن صادق اwلس Qىل املادة كام وردت يف املرشوع
 ٔB قل �لتعديل الثاين حول نفس املادة، واللكمةSTد السادة ن�

املس�شار�ن لتقدمي التعديل الثاين، وهيم البند اخلامس من املادة الثانية، 
  .ٕاذن اBٔصاy ٔ�و إالحتاد vشرتايك، تفضل اليس تو�زي

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
البند اخلامس من املادة الثانية، هو هيم يف الواقع جلنة تقدمي امللمتسات، 

ٕاىل  6د¢لها dيد�ر لها اQBٔىل واBٔسفل، dيبدا من اليت التعديل كريفع العدد 
رشيطة إالن�ساب ٕاىل ثلث "عضوا، وكذ� �روم ال�شطيب Qىل  12

  ". Ãات اململكة
" ٔ�حصاب املبادرة يف تقدمي امللمتس"ملاذا هاذ التعديل؟ اس�½دال عبارة 

، هذا تعديل ٔ�ول، حفاظا Qىل و�دة املصطلgات "ٔ�حصاب امللمتس"بعبارة 
  . عمÍ يف مرشوع القانون التنظميياملسHت

ختفJض �د العدد اBٔدىن �لجنة تقدمي امللمتس من ش�ٔنه ¡سهيل 
الرشوط التنظميية ووضع البJTات احلامÍ �لملمتسات، وحتديد �د ٔ�قىص 
 Íات احلامJTلعدد ٔ�عضاء جلنة تقدمي امللمتسات من ش�ٔنه عقلنة الب

ني vعتبار التقسHمي �gد ٔ�قىص ي�ٔ�ذ بع �12لملمتسات، وحتديد Qدد 
من ش�ٔن هاذ الرشط ٔ�ن مينع املغاربة املقميني xخلارج عن . اجلهوي اجلديد

  .ممارسة هذا احلق اOسHتوري
  .شكرا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيد املس�شار

  .اللكمة �لسHيد الوز�ر
  

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
�يل dهيم هاذ البند ¬ري مق½ول، Bٔنه بغينا xش �كون فعل هاذ التعديل ا

د¢ل اجلهات xش �كون امللمتس �هيم الوطن،  v4ن�ساب Qىل اBٔقل ل 
مايش �هيم Ãة حمددة بعيهنا، وما بغيناش ند�رو �د Qىل املسHتوى اQBٔىل، 

، ميكن x9ش خنليو ت@سري املبادرة Qىل مسHتوى ال�رشيع، ميكن �كون 
  . مايش مشلك 15، 14، �11كونوا 

  .و¨� التعديل مرفوض

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

  .اBٓن ٔ�عرض التعديل Qىل التصويت
  ؛14نفس العدد؟ ٕاذن : املوافقون

  ؛26= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
  .نفس العدد: املادة كام وردت يف املرشوع

  :تصويت، قلنا نفس العدد، يهواBٓن ٔ�عرض املادة �ل 
  ؛26= املوافقون

  ؛14= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  :املادة الثالثة
 yصاBٔورد �ش�ٔهنا تعديل مشرتك كذ� من نفس الفريقني، ٔ�ي ا

  . واملعارصة والفريق vشرتايك
اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، لمك اللكمة، تفضل، 

  فJمك؟ من هنا وال من هنا؟ ¢اله شكون 
  .اليس تو�زي، ¢اله ٔ� سHيدي

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
من  71طبقا ملقSضيات الفصل "املادة الثالثة هو كزنيدولضبط اBٔمور 

، وجتب إالشارة ٔ�ن �شري �شلك رصحي لهذا الفصل، وا¨ي "اOسHتور
  .حيدد ٔ�مه اخSصاصات الربملان يف جمال ال�رشيع

  .شكرا

  :رئ@س اجللسة السHيد
  .اللكمة �لسHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
هذا التعديل ¬ري مق½ول، Qىل اعتبار ٔ�ن الصيا¬ة ٔ�مع، ٔ�ي لك ٔ�حاكم 
اOسHتور ا�يل فهيا vخSصاصات د¢ل ال�رشيع ميكن ٔ�ن �كون فهيا 

  .ذا التعديل ¬ري مق½وله 71امللمتسات، و¨� التقJيد فقط xلفصل 
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  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

  .ٔ�عرض التعديل Qىل التصويت
 26موافق و 14املوافقون، املعارضون واملمتنعون، ٔ�ي : نفس العدد

  .معارض وال ممتنع، مSفقني؟ ٕاذن رفض التعديل
  .ٔ�عرض املادة الثالثة Qىل التصويت كام وردت يف املرشوع

  ؛26= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .نSTقل ٕاىل املادة الرابعة، مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل
نفس العدد وال إالجامع؟ إالجامع، ٔ� إالخوان؟ إالجامع، ها : املوافقون

  .هو ذا
املادة اخلامسة ورد �ش�ٔهنا تعديل مشرتك كذ� من نفس الفريقني، ٔ�ي 

  .ايكاBٔصاy واملعارصة والفريق vشرت 
  .اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن من ٔ��د الفريقني

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
  .شكرا السHيد الرئ@س

تعديل املادة اخلامسة من نص املرشوع القانون التنظميي، òروم من 
�الâ اشرتاط حتر�ر امللمتس ا¨ي يقدم يف جمال ال�رشيع �xٕدى ا�لغتني 

  .زيغية، طبقا �لفصل اخلامس من اOسHتورالرمسيتني، ٕاما العربية ٔ�و اBٔما
  .شكرا السHيد الرئ@س

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  .شكرا

هاذ التعديل ¬ري مق½ول، Qىل اعتبار ٔ�ن الصيا¬ة احلالية ال متنع ٔ�ن 
كام اكن النقاش يف ا�لجنة  -ة ٔ�و اBٔمازيغية، لكن قلنا �كSب امللمتس xلعربي

ملا . هاذ املوضوع اك�ن قانون تنظميي �اص xلرتسHمي د¢ل ا�لغة اBٔمازيغية -
جيي ¬ادي �كون املقSضيات د¢لو سارية Qىل مجيع النصوص مبا فهيا هاذ 

  . النص
  .و¨� هذا التعديل ¬ري مق½ول

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا

  .نفس العدد: عرض التعديل Qىل التصويتٕاذن �ٔ 
  ؛14= املوافقون

  ؛26= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .وxلتايل رفض التعديل
  .نSTقل ٕاىل املادة اخلامسة كام وردت يف املرشوع

  ؛26= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .يلمل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعد 6املادة املوالية، املادة 
  .إالجامع؟ إالجامع: املوافقون

  .إالجامع: مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 7املادة املوالية، املادة 
مل �رد  13واملادة  12، املادة 11املادة الثامPة والتاسعة والعارشة واملادة 

  .�ش�ٔن هذه املواد لكها ٔ�ي تعديل
  .إالجامع: املوافقون

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  ..السHيد الرئ@س السHيد الرئ@س،

  :السHيد رئ@س اجللسة
  تTسمع السHيد الرئ@س، نعم؟

  :املس�شار السHيد ٔ�محد التو�زي
  .املادة الثانية راه فهيا ٕاجامع، ما فهياش اBٔ¬لبية واملعارضة.. 

  :السHيد رئ@س اجللسة
  نعاودو نوليو لها؟ 

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  .حصحها

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .ا الغرض ٔ� اليس تو�زيٕايوا راه قضين

هللا .. ٔ� نوليو �لامدة الثانية، وا�ا يه من الناحJة.. تو�زي قال املادة
  .خيليك اليس تو�زي، وا امسح يل، هللا جيازيك خبري، هللا جيازيك خبري

املادة الثانية، ³�ٔ ا�يل مقJد عندي هنا رفض التعديل، داx اليس تو�زي 
  .اBٔوىل؟ املادة اBٔوىل إالجامع.. متيقول راه فهيا إالجامع، هذا �

  .ٕاذن نصححو، إالجامع
هنا ٔ�سHيدي فني داx تلفSوين،  alors.. ¢اله ٔ� سHيدي، نSTقل ٕاىل

alors قلنا 13ل  هنا¢ فني وصلنا؟ .  
  : 13املادة 

ورد تعديل مشرتك من فريق اBٔصاy واملعارصة والفريق  13املادة 
لكها  13ة، هاذي احPا مكلنا vشرتايك �ريم ٕاىل ٕاضافة مادة Xديد

داx مادة Xديدة �Bٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل ¢ . xٕالجامع
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الفريق vشرتايك واBٔصاy واملعارصة، اللكمة �Bٔد إالخوان مقرت� املادة 
  .اجلديدة، تفضل اBٔسHتاذ Qلمي، هاذي مادة مضافة

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
  .شكرا السHيد الرئ@س

ذ املادة òروم من �اللها التنصيص رصا�ة ٔ�ن تد�ل ٔ�حاكم هذا ها
  .القانون التنظميي �زي التنفJذ م½ارشة بعد �رشه xجلريدة الرمسية

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا اBٔسHتاذ Qلمي

  .اللكمة �لسHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  . شكرا

¬ري مق½ول، Bٔن هذه من القواQد العامة، وال داعي هاذ التعديل 
من اOسHتور، و¨�  50ٕالضافهتا، خصوصا يف ا�سÈام مع الفصل 

  .فالتعديل ¬ري مق½ول

  :السHيد رئ@س اجللسة
  مق½ول؟

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  .¬ري مق½ول

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .¬ري مق½ول

  . نفس العدد: وناملوافق
ٕايوا مز¢ن، ٕايوا . السحب؟ �ٓه السحب، ¢اله: املوافقون Qىل التعديل

  .السحب، ها هو ذا. قلها ٔ� صاحيب xش �سمعك، ³�ٔ ما مسعتكش مز¢ن
  .ٕاذن تنعرض اBٓن ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رمSه �لتصويت

  إالجامع؟ واش إالجامع ٔ� إالخوان؟: املوافقون
  .قانون التنظميي �رمSه Qىل التصويتٔ�عرض مرشوع ال

  ؛27= املوافقون
  ؛10= املعارضون
  . 3= املمتنعون

 64.14ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون التنظميي رمق 
، بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع

  .د¢ل املمتنعني 3. 3 ؟3وال  4. ممتنعني 3و 10ومعارضة  27وذ� مبوافقة 

اBٓن نSTقل �لتصويت Qىل مواد مرشوع القانون املوايل، ٔ�ي مرشوع 
بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي  44.14القانون التنظميي رمق 

  .العرائض ٕاىل السلطة العمومJة، وقد مت تقدميه من طرف السHيد الوز�ر

حلال، وxلتايل، نSTقل اBٓن، نSTقل كذ� وقد وزع التقر�ر، بطبيعة ا
  .ٕاىل التصويت Qىل املواد

  :املادة اBٔوىل
Qاو³ ٔ� . مل �رد �ش�ٔهنا تعديل، إالجامع؟ ¢اله.. هاذي ما فهيا: املوافقون
  .تقوالوا إالجامع وصايف ¢اله.. ³�ٔ معك.. اليس تو�زي

ورد �ش�ٔهنا ٔ�ربع تعديالت مشرتكة من فريق  2املادة املوالية، املادة 
yصاBٔشرتايك اv واملعارصة والفريق .  

اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل اBٔول، وهيم البند 
تفضل ٔ� . د¢ل التعديالت 4. ¢اله، وا�د فJمك. اBٔول من هذه املادة

  .اBٔسHتاذ Qلمي وال اBٔسHتاذ تو�زي

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
  .شكرا السHيد الرئ@س

الثانية، òريد ٔ�و الفريقان �ريدان من �الâ مPح  البند اBٔول من املادة
احلق ٔ�يضا لXuٔانب املقميني بصفة قانونية، بناء Qىل الفقرة الثالثة من الفصل 

من اOسHتور، ا¨ي ينص Qىل متتيع اXBٔانب xحلر¢ت اBٔساسHية  30
  .املعرتف هبا �لمواطنات واملواطنني املغاربة، وفق القانون

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  . شكرا

هاذ رمبا فهاذ املادة، السHيد الرئ@س، لك هاذ التعديالت يف ٕاطار 
اXBٔانب "املالءمة غتجي Qىل خمتلف البنود، وهو تعديل هيم ٕاضافة 

طامه هاذ احلق د¢ل تقدمي العرائض ، اع"املقميني بصفة قانونية يف املغرب
  .لرئ@س احلكومة ورئ@س جملس النواب ورئ@س جملس املس�شار�ن

هذه التعديالت ¬ري مق½وQ ،yىل اعتبار ٔ�ن اOسHتور رصحي ب�ٔن هاذ 
جبوج هاذ  15والفصل  14احلق هو �لمواطنني و�لمواطنات يف الفصل 
  . احلق حرصي، و¨�، رشط املواطنة رضوري

v عتبارات، هذا التعديل ¬ري مق½ولولهذه.  

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن، ٔ�عرض Qىل التصويت التعديل
  ؛14نفس العدد : املوافقون

  ؛26نفس العدد : املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .ٕاذن رفض التعديل
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  .27حشال؟ 
  .رفض التعديل

س�شار�ن اBٓن نSTقل ٕاىل التعديل املوايل، واللكمة �Bٔد السادة امل 
  .لتقدميه، وهيم البند الثالث من املادة الثانية

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا السHيد الرئ@س

ٕاذن، �لكمنا Qىل . التعديل فJه جزئني، زد³ متاشHيا مع التعديل اBٔول
اXBٔانب املقميني بصفة قانونية، وحJد³ املقJد�ن، رشط ٔ�ن �كون مقJدا يف 

  .ا�لواحئ vنتôابية
اذ رشط التقJد يف ا�لواحئ vنتôابية العامة، xلنظر ٕاىل ٔ�ن العريضة ه

�ٓلية �Ôميقراطية ال�شارdية، تتعلق مبطلب، مبطالب ٔ�و مقرت�ات ٔ�و 
توصيات، وختتلف عن امللمتس يف جمال ال�رشيع، ا¨ي يعترب �ٓلية ال ميكن 

دة ممارسHهتا ٕاال من طرف املواطن واملواطنات، xلنظر ٕاىل طبيعهتا كام
  .¡رشيعية

  .شكرا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيد املس�شار

  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
ٔ�وال، هاذ الرشط د¢ل �ذف املقJد�ن يف ا�لواحئ vنتôابية مت تقدميه 

ولنفس vعتبارات . اتكذ� xلTسHبة �لفريقني احملرتمني حىت يف امللمتس
  - xش ما òكرروش  -السابقة 

  .فهذه التعديالت ¬ري مق½وBٔ ،yن سHبقت مPاقشHهتا يف النص السابق

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا

  .التصويت اBٓن Qىل التعديل
  ؛14= املوافقون

  ؛27= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون
  .رفض التعديل

  . البند الرابع من املادة الثانية نSTقل ٕاىل التعديل املوايل، وهيم
تفضل ٔ� اليس اBٔسHتاذ . اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن لتقدمي التعديل

  .Qلمي

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
نفس اBٔهداف يف ٕاطار املالءمة، يعين ٕاضافة اXBٔانب، السHيد 

  .الرئ@س

  :السHيد رئ@س اجللسة
  ..السHيد الوز�ر، نفس

x يد الوز�ر امللكفHمتع املدينالسwلعالقات مع الربملان وا:  
  .نفس املوقف

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .نفس املوقف

  .نفس العدد: ٕاذن، ٔ�عرض التعديل Qىل التصويت
  ؛14= املوافقون

  ؛27= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .رفض التعديل
  . وال زال Oينا تعديل رابع، وهيم البند اخلامس من املادة الثانية

  .مة �Bٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديلاللك

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  السHيد الرئ@س،

نفس اليشء هو ٔ�نه �لكمنا Qىل املقميني xخلارج، وxلتايل �لكمنا Qىل 
  .بطاقة إالقامة، Bٔهنم X�ٔانب، زد³ها

  .شكرا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا

  :ن واwمتع املدينالسHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملا
  .نفس املوقف

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .ٕاذن نفس العدد

  ؛14= املوافقون Qىل التعديل
  ؛27=املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .رفض التعديل
  .ٕاذن نSTقل اBٓن ٕاىل عرض املادة �لتصويت كام وردت يف املرشوع

  ؛27نفس العدد : املوافقون
  ؛14= املعارضون
  ). ٔ��دال( 0= املمتنعون

  .ٕاذن هكذا �كون املادة قد ق½لت
نSTقل ٕاىل املادة املوالية، املادة الثالثة ورد �ش�ٔهنا تعديل مشرتك من 

  . فريق اBٔصاy واملعارصة والفريق vشرتايك
اللكمة �Bٔد السادة املس�شار�ن مقديم التعديل، تفضل اBٔسHتاذ 
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  .العلمي وال اليس تو�زي

  :املس�شار السHيد محمد Qلمي
xلTسHبة ٕالضافة هذا البند �روم حتديد ٔ�و وصف ا�لغة اليت يT½غي ٔ�ن 
حترر هبا العريضة، ويه ٕاما ا�لغة العربية ٔ�و ا�لغة اBٔمازيغية، تطبيقا 

  .ملقSضيات الفصل اخلامس من اOسHتور

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا

  .اللكم لمك السHيد الوز�ر

  :واwمتع املدين السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان
ويف . هو بنفس املنطق، النص احلايل ال مينع الكSابة �xلغة اBٔمازيغية

  .انتظار صدور القانون التنظميي اخلاص هبذا املوضوع، ال نق½ل هذا التعديل

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .نفس العدد: ٕاذن ٔ�عرض التعديل Qىل التصويت

  ؛14= املوافقون
  ؛27= املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  .وهكذا �كون قد رفض التعديل
  .نفس العدد: ٔ�عرض املادة الثالثة كام وردت يف املرشوع

  ؛27= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  ). ال ٔ��د( 0= املمتنعون

  . املصادقة. ال ٔ��د/ 14/ 27: نSTقل ٕاىل املادة املوالية، املادة الرابعة
مل �رد  10، املادة 9، املادة 8ادة ، امل7، املادة 6، املادة5، املادة 4املادة 

  .إالجامع: �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل
ورد �ش�ٔهنا تعديالن مشرتاكن من  11نSTقل ٕاىل املادة املوالية، املادة 

  .فريق اBٔصاy واملعارصة ومن الفريق vشرتايك
  .اللكمة �Bٔد مقديم التعديل

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  . بت يف موضوع العريضةٕاعطاء X�ٔل لرئ@س احلكومة �ل .. 

  .شكرا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
ٕاىل مسحتوا، هاذ التعديل ¬ري مق½ول، Bٔن يف املادة السابقة رئ@س 

ا�ل احلكومة ملزم xٕخ½ار وdيل جلنة تقدمي العرائض بعدم ق½ول العريضة د

ميكن وضع سقف، Bٔنه  خيص املوضوQة فاليوم، ٔ�ما ف�  X�ٔ30ل ال يتعدى 
ٔ�¢م، ميكن حيتاج  Q10ىل حسب املوضوع ا�يل مطروح ميكن خيتار �كفي 

ٔ�شهر، شهر�ن، Qىل حسب طبيعة املوضوع، و¨� ال  3ٔ�كرث من ذ�، 
  . òرى التقJيد ب�Xٔل حمددة يف هذا اwال

  .والتعديل مرفوض

  :@س اجللسةالسHيد رئ 
  . شكرا

  .ال ممتنع، وxلتايل �كون قد رفض التعديل/ 27/ 14. ٕاذن نفس العدد
ونSTقل �لتعديل املوايل، التعديل الثاين خبصوص نفس املادة، وهيم 

  .الفقرة الثانية من املادة املذdورة
  .اللكمة �Bٔد مقدم التعديل

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
  .شكرا السHيد الرئ@س

إالطار هو هاذ التعديل، هو حيدد X�ٔل لرئ@س احلكومة �لبت  يف نفس
  .يوم 30يف العريضة وإالخ½ار مب�ٓلها، 

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
  .لنفس vعتبارات، التعديل ¬ري مق½ول

  :السHيد رئ@س اجللسة
التعديل بنفس العدد، وxلتايل ٔ�عرض املادة كام وردت يف  ٕاذن رفض

  .املرشوع
  :11املادة 

  ؛27نفس العدد : املوافقون
  ؛14: املعارضون
  ).ال ٔ��د( 0= املمتنعون

 13مل �رد �ش�ٔهنا تعديل، املادة  12نSTقل ٕاىل املادة املوالية، ويه املادة 
  .14كذ�، املادة 

ت، لك وا�دة Qىل �دة بطبيعة ٔ�عرض املواد الثالثة Qىل التصوي
  : احلال

  .إالجامع
ورد �ش�ٔهنا تعديل مشرتك من فريق اBٔصاy  15املادة املوالية املادة 

  . واملعارصة والفريق vشرتايك
  .اللكمة �Bٔد مقدم التعديل، تفضل ٔ� اBٔسHتاذ Qلمي وال تو�زي

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
ينا كذ� X�ٔل حمددة لرئ@يس كام اعطينا X�ٔل لرئ@س احلكومة، اعط 
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  .يوم ف� خيص البت يف العريضة وإالخ½ار 30الربملان، 

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .اللكمة لمك السHيد الوز�ر

  :السHيد الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان واwمتع املدين
.. ، ¬ري xش14ٕاىل امسحتوا، السHيد الرئ@س، هاذ اBٔمر هيم املادة 

  . 15ول@س  14ادة هيم امل.. لضبط
ولنفس املنطق ما دام ما �دد³ش X�ٔل لرئ@س احلكومة كذ� 

مكSب جملس النواب ومكSب جملس املس�شار�ن ال òرى وXه .. مكSيب
لتgديد هاذ اXBٔل �لبت Bٔن قد يتطلب املوضوع يف موضوع العريضة X�ٔل 

 يوم، 30ٔ�كرب من ذ�، يف �ني ٔ�نه اXBٔل د¢ل Qدم الق½ول �دد³ه يف 
  .فال نق½ل هذا التعديل

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا السHيد الوز�ر

  : ٕاذن ٔ�عرض املادة Qىل التصويت
  ). ال ٔ��د= املمتنعون/ 27: املعارضون/ 14: املوافقون(نفس العدد 

  .رفض التعديل
  : 15ٔ�عرض املادة كام وردت يف املرشوع املادة 

  .ال ممتنع/ معارض 14/ موافق 27: نفس العدد
  .دقةاملصا

  : مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 18، 17، 16املادة 
  .إالجامع

  : ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رمSه Qىل التصويت
  :نفس العدد

  ؛27= املوافقون
  ؛14= املعارضون
  . ال ٔ��د= املمتنعون

  .شكرا. 3؟ 3اك�ن امSناع؟ امSناع حشال؟ 
 44.14رمق ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون التنظميي 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات 
؟ 10. د¢ل املمتنعني 3معارض و 14موافق،  27العمومJة، وذ� ب 

  :ٔ�حصح. د¢ل املعارضني 10نصححو، 
  ،؛27= موافق
  ؛10= معارض

  صايف؟. 3= ممتنع
 وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانونٕاذن هكذا �كون قد 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي  44.14التنظميي رمق 
  .العرائض ٕاىل السلطات العمومJة

نSTقل اBٓن ٕاىل اOراسة والتصويت Qىل �ٓخر مرشوع يف هذه اجللسة، 
املتعلق wxلس vس�شاري لuٔرسة  78.14وهو مرشوع القانون رمق 

  . س النوابوالطفوy، احملال Qىل جملس املس�شار�ن من جمل
  .اللكمة �لسHيدة الوز�رة

  :السHيدة �سHمية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واBٔرسة والتمنية vجäعية
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل سHيد املرسلني

  السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة املس�شار�ن،

  السالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته،
ٔ�ن ٔ�عرب عن سعاديت لوصولنا لهاته ا�لحظة التتوجيية �لعمل ٔ�وال، البد 

ا¨ي مقمت به يف ٕاطار تدارس مرشوع القانون املتعلق wxلس vس�شاري 
yرسة والطفوuٔىل . لQ اء ليك ينظم وليك يقفX ومرشوع قانون هذا

 171ت�ٔليف هاته الهي�ٔة وQىل مكو³هتا وQىل �االت التنايف فهيا طبقا �لامدة 
اOسHتور، مع العمل ٔ�ن هذا اwلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy قد  من

من هذا اOسHتور، كام Xاء حتديد اخSصاصاهتا يف  32ٔ��دث مبوجب املادة 
  .169املادة 

ي�ٔيت هذا اwلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy يف سHياق دسHتور Xاء 
كني والرتكزي مبجموQة من الهيئات اOسHتورية اليت سHيكون لها اBٔ'ر يف ا¹مت

وتعز�ز املسار اOميقراطي ا¨ي ¿سري فJه ب³Ô، وكذ� لتعز�ز اOميقراطية 
ومتكني هذه املؤسسات اOسHتورية ملتابعة وتقJمي السHياسات العمومJة 

اwلس vس�شاري لuٔرسة (هذه الهي�ٔة  وٕابداء الرٔ�ي كذ� ف� خيص
yمبن فهي) والطفو ،yرسة والطفوBٔx يتعلق �م املسHنني واBٔشôاص يف ف

  .وضعية ٕاQاقة ولك مكو³ت اBٔرسة
هذا الت�ٔصيل اOسHتوري لهذا اwلس يعطي قمية اعتبارية، لكونه 

  . ٔ��دث مبوجب اOسHتور
  dيف وصلنا ٕاىل هذا املرشوع القانون؟ 

البد ٔ�ننا يف سHياق دسHتوري ينص Qىل دور اwمتع املدين، Qىل 
اwلس كذ� يدرج حتت عنوان هيئات  اOميقراطية ال�شارdية، dون هذا

ا¹هنوض xلتمنية ال*رشية واملسHتدامة واOميقراطية ال�شارdية، اعمتدQ ³ىل 
مقاربة ¡شارdية �xٕداث جلنة Qلمية تدارست املوضوع وكذ� اسHتق½لت ما 
يقارب املائة مذdرة من اwمتع املدين واملؤسسات اOسHتورية ومن ¬ريمه ممن 

يه ويطرح اقرتا�ه، ¨� حنن هن+ ٔ�نفسHنا ٔ�ننا سامهنا مجيعا ٔ�راد ٔ�ن يبدي ر�ٔ 
يف العمل Qىل ٕاخراج هاته الهي�ٔة اليت Xاء هبا اOسHتور واليت اكن الفضل 

  .ملؤسسة هذه اOوy ليك خيرج
¨�، ٔ�ريد يف هناية هذه اللكمة الرسيعة ٔ�ن ٔ�نوه Bٔxجواء اليت مر فهيا 

ح املواطنة اليت حتىل هبا السHيدات تدارس هذا املرشوع قانون، ؤ�نوه �رو
  .والسادة املس�شار�ن يف جلنة التعلمي والشؤون vجäعية مبÈلسمك املوقر
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ٔ�شكرمك مجيعا Qىل املسامهة وQىل املدارسة وQىل كذ� املواقف 
مؤسسة دسHتورية املواطنة الن*ÍJ ٕالخراج هذا املرشوع قانون، ¹ميكPنا من 

OسHتورية اليت ٔ�ىت هبا اOسHتور، واليت مPظومة �لمؤسسات ا �زدان هبا
سHيكون لها دور .م Xدا يف تقJمي السHياسات العمومJة والت�½ع وٕابداء الرٔ�ي 

³Ôيط النقاش العمويم يف بHشTوكذ� ت.  
  السHيد الرئ@س،

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�مدمك هباته اللكمة اليت فصلنا فهيا بعض اليشء من حJث 
اwلس وت�ٔليفه، ليك خنترص كذ� يف حتديد املضامني وحتديد �رdيبة هذا 

  .الوقت وال نثقل Qىل السHيدات والسادة املس�شار�ن
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا السHيدة الوز�رة Qىل هذا العرض

واBٓن اللكمة ملقرر جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة وvجäعية لتقدمي 
  . حول املرشوع ا¨ي عرضته Qلينا السHيدة الوز�رةتقر�ر ا�لجنة 

ٕاذن نعترب ٔ�ن التقر�ر قد وزع Qىل السHيدات املس�شارات والسادة 
  .املس�شار�ن

ٕاذن نSTقل اBٓن ٕاىل املناقشة، ؤ�عطي اللكمة ملمثيل الفرق واwموQات، 
  . ؤ�بدٔ� ٕاذا اكنت هناك مدا�الت فل�سمل �لرئاسة

 yصاBٔتقاليل، اHسv والتمنية، الفريق الفريق yواملعارصة، فريق العدا
احلريك، التجمع الوطين لuٔحرار، vحتاد العام ملقاوالت املغرب، الفريق 
vشرتايك، vحتاد املغريب �لشغل، الفريق اOسHتوري اOميقراطي 

  . vجäعي، مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل ومجموQة العمل التقديم
  .تد�ل، هللا جياز�مك خبري، يوايف به الرئاسة ا�يل عندو يش

  . ونبدٔ� Qىل �ركة هللا
واBٓن نSTقل ٕاىل التصويت Qىل املواد، ونبدٔ� xملادة اBٔوىل، وقد ورد 
�ش�ٔهنا تعديل مشرتك قدم من فريق اBٔصاy واملعارصة والفريق vشرتايك 

عد عرض بQىل هذه املادة، وقد قدم هذا التعديل دا�ل ا�لجنة، وقد مت 
 –التعديل Qىل التصويت تعادل اBٔصوات �ش�ٔن التعديل، وطبقا �لامدة 

من النظام اOا�يل عندما �كون التعادل يف اBٔصوات دا�ل  72 - ٔ�عتقد 
ا�لجنة البد من عرض املادة Qىل التصويت دا�ل اجللسة، xعتبار ٔ�ن 

   .اجللسة يه اليت تقرر يف مدى ق½ول ٔ�و رفض ذ� التعديل
ٔ�وال، بعدا ٔ�عطي اللكمة ..  هذا التعديل املشرتك س�ٔعرضه Qىلxلتايلو

  .�لتذكري به �Bٔد مقديم التعديل ق½ل ما نعطي اللكمة �لسHيدة الوز�رة

  :املس�شار السHيد ٔ�محد تو�زي
ق½ل ٔ�ن ٔ�تطرق �لتعديل، بدوري البد ٔ�ن ٔ�نوه xلعمل ا�يل قاموا به 

د¢ل السHيدة الوز�رة السادة املس�شار�ن دا�ل ا�لجنة وxلتفهم كذ� 
لوا�د العدد د¢ل vقرتا�ات د¢ل السادة املس�شار�ن واخلروج بعدد dبري 

Xدا من التعديالت اليت ٔ�صبحت تعديالت د¢ل ا�لجنة، ٕاذن اك�ن وا�د 
xلرضورة وا�د ما ميكTشاي تق½يل لك يش، وxلتايل . اجلو ا�يل هو سائد

  .ت مايش xلرفض ولكن xالمSناعاكن هذاك املوقف ا�يل اختذ³ه يف التصوي
يتوىل اwلس ت�½ع : "ف� خيص هاذ املادة هو ٔ�نه زد³ فقرة ٔ�خرى

وضعية اBٔرسة والطفوy وٕابداء �ٓراء حول اÊططات الوطنية املتعلقة هبذه 
املياد�ن وتTشHيط النقاش العمويم حول السHياسة العمومJة يف جمال اBٔرسة 

وطنية املقدمة من ق½ل خمتلف القطاQات وضامن ت�½ع وٕاجناز الربامج ال
  .هذا هو التعديل". والهيئات اÊتصة

  .شكرا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيد املس�شار

ٕاذن ٔ��ذمت Qلام اBٓن بفحوى التعديل ا¨ي قدم يف ا�لجنة، ؤ�عطي 
  .اللكمة خبصوصه �لسHيدة الوز�رة

v رسة والتمنيةBٔيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واHعيةالسäج:  
  .شكرا السHيد الرئ@س

طبعا هذا التعديل من حJث املضمون ل@س فJه ٔ�ي ٕاشاكل، لكن 
سHميس ب*Pاء النص، Bٔن املادة اBٔوىل Xاءت بتgديد املرجعية اOسHتورية 

�لمÈلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy، ٔ�ما ما يتعلق xلت�ٔليف وما يتعلق 
  . xملهام فاكن هو مضمون املادة الثانية

مت ٔ�ت@مت xملضمون ا¨ي ج0نا به يف املادة الثانية، حو¹متوه ٕاىل املادة ٔ�ن
اBٔوىل، وهو نوع من التكرار، Bٔن ٕاىل ³�ٔ غنا�ذ النص كام هو، ؤ�نت، 

رصد وت�½ع وضعية "السHيد املس�شار، قرييت املقرتح د¢لمك، اك�ن عند³ 
yرسة والطفوBٔهناك "ا ،"yٕاليه من طرف ٕابداء الرٔ�ي يف لك القضا¢ احملا 

املسامهة يف تقJمي "، "ٕابداء الرٔ�ي بطلب من احلكومة وكذا"، "كذا
تTشHيط "، "السHياسات العمومJة واملامرسات ذات الصÍ بوضعية اBٔرسة

و¬ريها كثري، ذdرت فقط ما ذdرمتوه كتعديل " واملسامهة يف النقاش العمويم
  . يطرٔ� Qىل املادة اBٔوىل

 ٔB Þ½ه �كرار وكذ� ميس بناء النص كام ¨�، ال ميكن ٔ�ن نقJن ف
  .ٔ�رشت ¨� سلفا

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيدة الوز�رة

  .ٕاذن اBٓن س�ٔعرض التعديل Qىل التصويت
  ؛5= املوافقون Qىل التعديل

  ؛25= املعارضون �لتعديل
  .7= املمتنعون

معارض  25د¢ل املوافقون و 5ٕاذن رفض التعديل، xعتبار ٔ�ن هناك 
  .¢ل املمتنعني، رفض التعديلد 7و
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  .س�ٔعرض اBٓن املادة اBٔوىل �لتصويت كام وردت يف املرشوع
  .ٕاذن نفس العدد: املوافقون
  ؛25= املوافقون

  ؛5= املعارضون
  .7= املمتنعون

  .ٕاذن هنا املوافقة
اBٓن سHنSTقل ٕاىل املواد املوالية، ؤ�ذdر ٔ�ن املادة الثانية والثالثة والرابعة 

سادسة والسابعة والثامPة والتاسعة والعارشة مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي واخلامسة وال 
  .تعديل

  .إالجامع: املوافقون
ورد �ش�ٔهنا تعديل من فريق  11نSTقل ٕاىل املادة املوالية ويه املادة 

  .vحتاد العام ملقاوالت املغرب، اللكمة �Bٔد السادة ٔ�عضاء الفريق

  :املس�شار السHيد عبد إالâ حفظي
  .لرمحن الرحمي�سم هللا ا

، 11هناك تعديل من فريق vحتاد العام ملقاوالت املغرب يف املادة 
ٔ�ضفPا فقرة، وdهيدف هاذ التعديل ٕاىل تفعيل م½دٔ� مقاربة النوع xلتنصيص 
Qىل رضورة ٔ�ن تتحمل املرٔ�ة مسؤولية رئاسة اwلس ٔ�و مسؤولية ³ئبة 

Qىل النصف تطبيقا ملبدٔ�  الرئ@س، كام يتو1 ضامن ٔ�ن ال تقل متثيلية الTساء
  . املناصفة

والسHيدة الوز�رة احPا مسHتعد�ن ٔ�نه �شطرو هاذ إالضافة ٕاىل شطر�ن 
ونتôالو Qىل الشطر املتعلق ٕاذا اكن هناك ما يالمس دسHتوريته، الشطر 
املتعلق �متثيلية �سHبة الTساء Qىل النصف ون�ش*2و ¬ري xلشطر اBٔول ا�يل 

  .ه ٔ�و ³ئ*Sه �كون من اجلTس اBٓخرفJه ٔ�نه �كون الرئ@س ٔ�و ³ئب

  :السHيد رئ@س اجللسة
  .شكرا السHيد املس�شار

اللكمة �لسHيدة الوز�رة يف ٕاطار التعريف مبوقف احلكومة حول هذا 
  .التعديل

  :السHيدة وز�رة التضامن واملرٔ�ة واBٔرسة والتمنية vجäعية
  .شكرا السHيد الرئ@س

  السHيد املس�شار احملرتم،
طبعا حنن مع املناصفة، وسHيgال وقد ٔ�حJل Qليمك يف  اكن بودي، Bٔن

جملسمك املوقر مرشوع القانون املتعلق xملناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا¹متيزي، 
òمتىن ٔ�نه يتgال Qىل ا�لجنة ا�يل فهيا العضوية د¢لمك، جلنة التعلمي والشؤون 

س�سهر  vجäعية، xش نبداو املدارسة د¢لها، وxلتايل هناك هي�ٔة اليت
من اOسHتور اليت تنص Qىل  Q19ىل حتقJق املناصفة انطالقا من املادة 

  .السعي حنو املناصفة
  اBٓن، ملاذا ال ميكن ٔ�ن نق½ل هذا التعديل؟ 

هناك قرار دسHتوري Xاء خبصوص ما تفضلمت به مكقرتح، كتعديل، 
ٔ�د�ل Qىل مرشوع القانون التنظميي، يف وقهتا اكن مرشوع قانون تنظميي 

Sساء، مTدد حمدد خيصص �لQ ىلQ تورية، وا¨ي نصHسOحملمكة اx علق
فٕان ما ينص Qليه اOسHتور : "جفاء القرار، قرار اwلس اOسHتوري dيقول

يف تصد�ره من حظر وماكحفة لك ٔ�شاكل ا¹متيزي �س*ب اجلTس ويف الفقرة 
 Þوىل من فصBٔىل قدم املساواة  19اQ ل واملرٔ�ة �متتعانXون الرd من

قوق واحلر¢ت املدنية والسHياسHية وvقSصادية وvجäعية والثقافJة xحل
والبيJ8ة، ال ¿سمح �لمرشع بتخصيص �سHبة مضمونة مسHبقا �Bٔد اجلTسني 

  ".يف الوظائف العمومJة ٔ�و يف ¬ريها
ٕاذن يقاس Qىل هذا القرار اOسHتوري، ¨� ٕاذا ما مضننا هذا التعديل 

ينا سوف يصدر خبصوصه قرار د¢ل مرشوع القانون ا¨ي هو بني ٔ�يد
اwلس اOسHتوري بعدم دسHتوريته ٕاذا ما رفع ٔ��د ما هذا النص لهذا 

  .اwلس
¨�، احPا اكن عند³ نقاش يف ا�لجنة والسHيدة املس�شارة اكنت 
Xابت وا�د ا¹منوذج د¢ل ٕاد�ال ما Q âالقة �xرتام مقاربة النوع يف 

: انون املتعلق xلصgافة ا�يل dيقولالق –كنعتقد  –القانون املتعلق ب 
، هام ا�ذاوا "يتعني يف ت�ٔليف اwلس السعي ٕاىل حتقJق م½دٔ� املناصفة"

السعي حنو املناصفة مايش  الصيغة ا�يل اكينة يف اOسHتور و�لكموا Qىل
  .�ددوا وا�د الكوطة وال وا�د العدد خمصص �لTساء مقارنة مع الرXال

  .تعديل¨�، ال ميكن ٔ�ن نق½ل هذا ال 

  :السHيد رئ@س اجللسة
  . شكرا السHيدة الوز�رة

  .ٕاذن سHمنر اBٓن ٕاىل التصويت، ؤ�عرض التعديل
  ؛12= املوافقون

  ؛20= املعارضون
  .5= املمتنعون

  .د¢ل املمتنعني 5معارض و 20موافق و 12ٕاذن رفض التعديل ب 
  .اBٓن ٔ�عرض املادة كام وردت يف املرشوع

  ؛20نفس العدد : املوافقون
  ؛12= عارضونامل

  .5= املمتنعون
  .ٕاذن املوافقة Qىل املادة كام وردت يف املرشوع

، 17، 16، 15، 14، 13، 12اBٓن نSTقل ٕاىل املواد املوالية، املادة من 
  .مل �رد �ش�ٔهنا ٔ�ي تعديل 21، 20، 19، 18

  .إالجامع: املوافقون
  .ٔ�عرض مرشوع القانون �رمSه Qىل التصويت

ال ٔ�شHنو؟ ¢اله املوافقون، احسب ٔ� اليس املوافقون، نفس العدد و
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  ..خلريف
  ؛29= املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .8= املمتنعون

وافق جملس املس�شار�ن Qىل مرشوع القانون رمق ٕاذن هكذا �كون قد 
78.14 yرسة والطفوuٔس�شاري لv لسwx موافق ؤ�ي  29، ب املتعلق

  .د¢ل املمتنعني 8معارض و
 Hيد وز�ر العدل وشكرا ٕاذن فشكرا �لسHيدة الوز�رة وشكرا حلضور الس

  .لمك، زمJاليت زماليئ، Qىل احلضور واملثا�رة
  . ورفعت اجللسة

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

  .اجللسة املسلمة لرئاسة املكSوبة املدا�الت: مالحق
I . ا القانونني التنظمييني رمقQيف  64.14مرشوdديد رشوط وgات ممارسة بتJ

بتgديد رشوط  44.14، ورمق يف جمال ال�رشيع احلق يف تقدمي امللمتسات
  .وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة

السHيد عبد العز�ز عامري، الوز�ر امللكف xلعالقات مع الربملان تقدمي * 
  :ملرشوعي القانونني التنظمييني واwمتع املدين،

   الرمحن الرحمي،�سم هللا
  السHيد الرئ@س احملرتم،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 64.14¿رشفين ٔ�ن ٔ�قدم ٔ�ماممك � من مرشوع القانون التنظميي رمق 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات ومرشوع القانون 
يف تقدمي بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق  44.14التنظميي رمق 

العرائض ٕاىل السلطات العمومJة، وا�=ان يندرXان يف سHياق ٕارساء �ٓليات 
اOميقراطية املواطنة وال�شارdية يف بالدXBٔ ،³ل تعز�ز مشاركة املواطنات 
واملواطنني يف الش�ٔن العام وتنظمي ٕارشاك اwمتع املدين يف ت�½ع وتقJمي 

  .السHياسات العمومJة ويف صناQة القرار
لبداية، امسحوا يل بتوجJه الشكر �لسHيد رئ@س جلنة العدل ويف ا

وال�رشيع والسHيدات والسادة املس�شار�ن Qىل مسامههتم الفعاy يف ٕاغناء 
مPاقشة مرشوع القانون التنظميي املعروض ٔ�ماممك وا¨ي ت�ٔسس Qىل 

  :املرجعيات التالية
 مPه؛ 15و 14 مقSضيات اOسHتور و�اصة الفصلني - 1
Jة، حJث ٔ�كد Xالy امل< محمد السادس، حفظه هللا، التوجهيات امللك  - 2

Qىل رضورة ٕافساح اwال �لمجمتع املدين  2011مارس  9يف خطاب 
 Þا ٕاىل جعQة، ودJياسات العمومHمي السJلالخنراط الفعيل يف ت�½ع وتق

كام دQا Xاللته . رافعة حقJقJة �لتمنية وقوة اقرتاحJة حمليا وÃو¢ ووطنيا

اOورة اBٔوىل من السHنة ال�رشيعية اخلامسة من الوالية مبناسHبة افSتاح 
ال�رشيعية التاسعة السادة الربملانيني واحلكومة ٕاىل إالرساع xٕخراج 

 القوانني التنظميية ذات الصÍ؛
الزتامات الرب³مج احلكويم ف� يتعلق بتفعيل املقSضيات اOسHتورية  - 3

 ؛املرتبطة بورش اOميقراطية املواطنة وال�شارdية
املقاربة احلقوقJة اليت نصت Qلهيا املواثيق اOولية ذات الصÍ، واليت  - 4

صادقت Qلهيا اململكة املغربية ؤ�كدت Qلهيا التÈارب اOولية واملامرسات 
 .الفضىل

  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

مقاربة ¡شارdية لقد مت ٕاQداد املشاريع املعروضة Qىل ٔ�نظارمك xعäد 
  :متثلت يف

 املذdرات اليت توصلت هبا الوزارة من خمتلف الفاQلني؛ -

توصيات احلوار الوطين حول اwمتع املدين واBٔدوار اOسHتورية   -
 اجلديدة وا¨ي شهد تنظمي العديد من ا�Bٔشطة والفعاليات؛

ا�لقاءات ال�شاورية ذات الصÍ اليت ٔ�رشفت Qلهيا مجعيات اwمتع  -
 .املدين

  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
بتgديد رشوط وdيفJات  64.14يتضمن مرشوع القانون التنظميي رمق 

مادة، تتوزع Qىل  14ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع 
ٔ�ربعة ٔ�بواب، خصص الباب اBٔول مهنا لuٔحاكم العامة، ب@@ خصص الباب 

ثاين لرشوط تقدمي امللمتسات والباب الثالث لكJفJات تقدميها، ٔ�ما الباب ال 
  .الرابع فقد تضمن ٔ�حاكما خSامJة

  :وس�ٔقدم لمك ٔ�مه املقSضيات اليت Xاء هبا املرشوع املعروض Qىل ٔ�نظارمك
، ويف هذا إالطار تدقJق Qدد من املفاهمي املرتبطة بتقدمي امللمتسات - 1

لك "امللمتس يف جمال ال�رشيع �كونه  عرف مرشوع القانون التنظميي
م½ادرة يتقدم هبا مواطنات ومواطنون وفق ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي 

 ؛"هبدف املسامهة يف املبادرة ال�رشيعية
�متكني ٔ�حصاب امللمتس من اقرتاح قوانني Xديدة  توسHيع نطاق التطبيق - 2

رشيع اÊوy ٔ�و تعديل ٔ�خرى قامئة ٔ�و ٕالغاهئا Qىل غرار املبادرة يف ال� 
 للك من احلكومة والربملان؛

حتديد vسHتPCاءات الواردة Qىل ممارسة هذا احلق كام هو مSعارف Qليه  - 3
 :، كام نصا Qليه املادة الرابعة يفدوليا

املساس xلثوابت اجلامعة لuٔمة، واملتعلقة بصفة �اصة �Oxن  •
 Sالخx لنظام املليك ٔ�وx لو�دة الوطنية ٔ�وx يار إالساليم ٔ�و

اOميقراطي ٔ�و xملك�سHبات اليت مت حتقJقها يف جمال احلر¢ت واحلقوق 
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 اBٔساسHية كام هو مPصوص Qلهيا يف اOسHتور؛

مراجعة اOسHتور ٔ�و القوانني التنظميية ٔ�و العفو العام ٔ�و النصوص  •
املتعلقة wxال العسكري ٔ�و ختص اBٔمن اOا�يل ٔ�و اOفاع الوطين 

yوÔ� Dمن اخلارBٔ؛ٔ�و ا 

التعارض مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقJات اليت صادقت Qلهيا  •
 .اململكة ٔ�و انضمت ٕا¹هيا

 تطو�ر مسطرة تقدمي املواطنات واملواطنني مللمتسات يف جمال ال�رشيع - 4
 :من �الل

ٕالغاء رشطي التوفر Qىل وضعية ج½ائية سلمية ووجوب تصحيح  •
 دة اBٔوىل؛ٕامضاءات مدمعي امللمتس وا�=ان وردا يف املسو 

 .Qدم ٕالزام ٔ�حصاب امللمتس بتقدميه يف شلك نص ¡رشيعي •
، حتفزي املواطنات واملواطنني Qىل املسامهة الفاÍQ يف املبادرة ال�رشيعية - 5

وذ� xعäد عتبة توقJعات تعد من ٔ�دىن العتبات يف ٕاطار ال�رشيعات 
ÍÈ من مجموع الكÍS الناخ½ة املس 0.17%املقارنة ٕاذ ال تتعدى �سHبة 

 يف ا�لواحئ vنتôابية؛
6 - yال معقوXٓ� ب ٔ��د جمليس  حتديدSلبت يف امللمتسات من ق½ل مك�

يوما، مع التنصيص Qىل رضورة ٕاخ½ار وdيل  60الربملان دا�ل X�ٔل 
يوما  15جلنة تقدمي امللمتس بقرار ق½ول امللمتس ٔ�و رفضه دا�ل اXل 

 من Gرخي البت فJه؛
طبقا �لقوانني السارية   Qىل امللمتسحامية املعطيات الشخصية �لموقعني - 7

 يف هذا اwال واسHتحضارا �لمامرسات اOولية الفضىل؛
، وذ� xشرتاط القJد يف ا�لواحئ مراQاة م½دٔ� تالزم احلقوق والواج½ات - 8

vنتôابية �رشط ٔ�سايس ملامرسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال 
 .ال�رشيع والعرائض ٕاىل السلطات العمومJة

 Hيد الرئ@س احملرتم،الس  
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

القايض بتgديد  44.14ٔ�ما خبصوص مرشوع القانون التنظميي رمق 
رشوط وdيفJات احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة، فقد متت 

مادة تتوزع Qىل ٔ�ربعة ٔ�بواب، خصص الباب اBٔول مهنا  18صياغته يف 
تضمن التعريف xملصطلgات واملفاهمي املؤطرة �لعرائض Bٔحاكم Qامة وي 

املقدمة �لسلطات العمومJة، ٔ�ما الباب الثاين فJتعلق �رشوط تقدمي 
. العرائض وخصص لرشوط ق½ول العريضة وvسHتPCاءات وعتبة التوقJعات

ٔ�ما الباب الثالث فJتضمن dيفJات تقدمي العرائض ب@@ خصص الباب الرابع 
  .Bٔحاكم مSفرقة

وQىل غرار مرشوع القانون التنظميي �لحق يف تقدمي امللمتسات، ٔ�قدم 
  :لمك اخلطوط العريضة ملرشوع القانون التنظميي ا¨ي بني ٔ�يد�مك كام ييل

لك "Qىل ٔ�ن العريضة يه 2حJث نصت املادة  :تدقJق تعريف العريضة - 1

طلب مكSوب يتضمن مطالب ٔ�و مقرت�ات ٔ�و توصيات، يوÃه 
ن مقميون xملغرب ٔ�و �ارXه ٕاىل السلطات العمومJة مواطنات ومواطنو

من اOسHتور  15ومن مثة فالعريضة اليت ينص Qلهيا الفصل ..." املعنية
  :�متزي عن

الشاك¢ت والتظلامت الصادرة عن ٔ�شôاص طبيعيني ٔ�و معنويني،  •
سواء اكنوا ممتتعني xجلTسHية ٔ�و X�ٔانب، واليت �كون موضوعها التظمل 

ٔ�و خرقها حلقوق املرتفقني، واليت تد�ل يف  من تعسف إالدارة
من الظهري الرشيف رمق  5املادة ( اخSصاصات مؤسسة الوسHيط 

 ؛)2011مارس  17الصادر يف  1.11.25

vقرتا�ات والشاك¢ت الفردية اليت قد هتم حتسني املرفق العام  •
م2ل نظام الشاك¢ت إاللكرتونية املندرXة يف ٕاطار (وحتديث إالدارة 

 ؛)احلكومJة الهادفة ٕاىل تعممي اسHتعامل الوسائل vلكرتونية اخلطة
، مبا ¿سهم يف ت*سHيط مسطرة تقدمي حتديد مفهوم السلطات العمومJة - 2

العرائض Qىل ٔ�حصاب العريضة املوÃة لرئ@س احلكومة ٔ�و لرئ@يس 
  جمليس الربملان لك حسب اخSصاصاته؛

مضن بÔان  ني xخلارجختويل احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل املغاربة املقمي - 3
  قليÍ تعمتد هذا املقSىض؛

، حJث ينص املرشوع يف �ال اعäد ٕاجراءات ٔ�ساسHية لتقدمي العريضة - 4
ٕاذا مل �كن العريضة من اخSصاص اجلهة املوÃة ٕا¹هيا Qىل ٔ�ن تمت ٕا�ا¹هتا 

، كام حيدد املرشوع رشوط ¡شكJل جلنة )04املادة (Qىل اجلهة اÊتصة 
 dاطبني العريضة وتعيني وÊا لتعدد اJكام مت ). 05املادة (يلهيا تالف

التنصيص Qىل ضامن حق ٔ�حصاب العريضة يف اسHتالم وصل عن 
ذ�، والنص Qىل تعدد وسائل تقدمي العريضة xل�سلمي املبارش ٔ�و 
إالرسال Qرب الربيد vلكرتوين ٔ�و وضعها Oى السلطات امللحية بداKرة 

 ؛)07املادة(ٕاقامة الوdيل 
يص Qىل ٕا�داث جلنة العرائض Oى لك من رئاسة احلكومة التنص  - 5

، وذ� هبدف ضبط مسطرة البت يف ق½ول العريضة وجمليس الربملان
ودراسHهتا بعد ق½ولها، ويه ممارسة فضىل �متزي هبا Xل التÈارب اOولية 

 الرائدة يف هذا اwال؛
وضامن  ٕالزام السلطات العمومJة بتقدمي جواب عن موضوع العريضة - 6

) الق½ول من Qدمه(ق ٔ�حصاب العرائض يف معرفة م�ٓل عريضهتم ح
 وإالجراءات املتôذة �ش�ٔهنا؛

، سواء xلTسHبة �لعرائض املوÃة �لحكومة ٔ�و حتديد اXٓBال وتدقJقها - 7
ت< املوÃة �لربملان من حJث البت يف العرائض ٔ�و ٕا�ا¹هتا Qىل جلنة 

¹هتا Qىل املؤسسة العرائض، وكذا ٕاخ½ار وdيل جلنة تقدمي العريضة �xٕا
املعنية يف �اQ yدم اخSصاص السلطة العمومJة اليت وÃت لها 
العريضة، وذ� لكه �كر¿سا �لشفافJة وٕارساء �لثقة بني املواطنني 
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 والسلطات العمومJة؛
التنصيص Qىل دمع السلطات العمومJة و¡شجيعها وت@سريها ملامرسة  - 8

وذ� بغية ¡شجيعهم  ،املواطنات واملواطنني �لحق يف تقدمي العرائض
Qىل ممارسة هذا احلق اOسHتوري، كام هو الش�ٔن xلTسHبة حلق تقدمي 

 امللمتسات يف ال�رشيع؛
هبم يف ٔ�غراض ٔ�خرى  حامية املوقعني مبنع اسHتعامل املعلومات اخلاصة - 9

 .¬ري ت< اليت مجعت التوقJعات من X�ٔلها
املتعلقني  تلمك يه ٔ�مه مرايم ومضامني مرشوعي القانونني التنظمييني

  .xمللمتسات يف جمال ال�رشيع وxلعرائض املعروضني Qىل ٔ�نظارمك
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�Í الفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادلية .1
  السHيد الرئ@س احملرتم،

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

فين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة xمس الفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادلية ¿رش 
بتgديد  44.14مبÈلس املس�شار�ن ملناقشة مرشوع قانون تنظميي رمق 

رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة 
بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق  64.14ومرشوع قانون تنظميي رمق 

  .امللمتسات يف جمال ال�رشيع يف تقدمي
  السHيد الرئ@س احملرتم،

ٕان مشاركة اwمتع املدين يف صناQة السHياسHيات العمومJة الزال حيتاج 
ؤ�مام تصاQد وتنايم دور . ٕاىل املزيد من امل�ٔسسة والتقعيد والوضوح القانوين

 هيئات اwمتع املدين يف vهäم بقضا¢ الش�ٔن العام وسعهيا اOؤوب ٕاىل
املسامهة يف القرار السHيايس ٔ�و يف تفعيÞ ٔ�و يف تقJميه ومراق½ته، ٔ�صبح ٔ�مر 
ٕارشا�ها رضوري يف مجيع مرا�ل ٕاQداد وتفعيل وتنفJذ وتقJمي السHياسات 

Qىل اعتبار ٔ�ن اOميقراطية ال�شارdية يه حمور مشاركة املواطن ، العمومJة
�ر�كز Qىل مواÃة وحتويل ٔ�داء املواطنني �شلك فردي ٔ�و جامعي ٕاىل ٔ�داء 

  .السلطات Qرب التظاهر ٕاىل مراق½ة ال�شارك وإالدماج
Xاء كنقÍ نوعية رمست معامل حتول Xذري Qىل  2011ٕان دسHتور 

مسHتوى املنظور السHيايس واOسHتوري ملشاركة املواطنني واملواطنات يف 
  .احلياة العامة، سواء Qىل مسHتوى ال�رشيع ٔ�و تقدمي العرائض

  رتم،السHيد الرئ@س احمل
من اOسHتور �كون قد جتاوبت  15و 14ٕان بالد³ من �الل الفصلني 

مع العديد من االتفاقJات اOولية الرامJة ٕاىل مسامهة املواطنني واملواطنات 
بيد ٔ�ن هذا اBٔمر ال ميكن مPاقشHته ٕاال xملوازاة مع الفصل . يف احلياة العامة

ر اليت س�سهم يف من اOسHتور ا¨ي نص Qىل ٕا�داث هيئات �ل�شاو  13
وضع السHياسات العمومJة وتفعيلها وتقميها، وٕاننا يف الفريق vسHتقاليل نعترب 

هاته اBٓلية يه املد�ل اBٔساس لبناء تصورات Oى املواطنني يف املشاركة 
يف معلية امللمتسات، اليت تعترب مر�Í الحقة Qىل إالرشاك يف التفعيل 

  .وٕا�داث هذه الهيئات 13بتفعيل الفصل والتقJمي، ¨ا فٕان احلكومة مطالبة 
  السHيد الرئ@س احملرتم،

ٕاننا يف الفريق vسHتقاليل �سHتحسن هذه املبادرة ال�رشيعية الهامة، 
واليت س�سهم يف بناء وتقوية �رسان�Pا القانونية مبثل هذ�ن املرشوQني، ٕاال 

لطة ٔ�ننا نT½ه ٕاىل ٔ�ن هذه اخلطوة تتطلب مصاح½ة ¡رشيعية ومواdبة من الس
التنفJذية �لوقوف عند بعض الرشوط من ق½يل العدد املطلوب يف تقدمي 
العرائض وامللمتسات، Qىل اعتبار ٔ�ن مجع هذا العدد من التوقJعات اليت 
Xاءت يف النصني، موضوع مPاقش�Pا اليوم، واملصادقة Qلهيا معلية ل@ست 

Qة سهÍ حىت xلTسHبة لبعض الهيئات، فكJف xلTسHبة ملواطن ٔ�و مجمو 
حمدودة من املواطنني مل تبلغ بعد مسHتوى الوعي ب�ٔمهية التنظمي وvخنراط 

  ! يف التنظ�ت السHياسHية واملدنية؟
كام �سÈل غياب التنصيص Qىل الطعن يف �اy رفض امللمتسات، Qىل 
�الف ما هو Qليه اBٔمر يف بعض التÈارب اOولية اليت تعطي احلق يف 

  .الطعن يف هذا اwال
ٔ�مه مالحظة ميكن ٔ�ن تثار يف هذا إالطار يه يف �اy ق½ول ٕاال ٔ�ن 

امللمتسات واعäدها حسب املرشوع، واليت تتحول ٕاىل مقرتح قانون يطرح 
من Xديد ٕاشاكلية البطء ا¨ي تعاين مPه املبادرة ال�رشيعية �لربملان، اBٔمر 

  .ا¨ي خيلق نوQا من Qدم الثقة بني املواطنني واملؤسسات
  س احملرتم،السHيد الرئ@

ٕان حتقJق التنامغ بني هذه املبادرة ال�رشيعية واملبادئ املسطرة يف 
اOسHتور يتطلب العديد من إالجراءات املصاح½ة ليك تصبح امللمتسات 

وQليه ومن هذا املنطلق، تبقى . والعرائض �ارضة بقوة يف حJاة املواطنني
يف ٕانتاج العملية احلكومة مدعوة لتوفري سHبل املشاركة الفعاy �لمواطنني 

السHياسHية وجتويد املشاريع واملقرت�ات القانونية من �الل ٕاصدار النصوص 
  .القانونية اخلاصة بتفعيل ال�شارك

كام نؤكد يف الفريق vسHتقاليل Qىل رضورة �ك2يف ا�لقاءات التواصلية 
بني املؤسسة ال�رشيعية وخمتلف هيئات اwمتع املدين، مع العمل Qىل 

ات احلوار لتبادل اBٔفاكر والتعبري عن خمتلف �vشغاالت ¡شجيع فضاء
  .وحتديد اBٔولو¢ت Oى املواطنني

ٕان توفري اBٓليات الفعاy والرشوط القانونية هو رشط ٔ�ساس سHميكن 
املواطنني من ممارسة حقوقهم اليت نص Qلهيا اOسHتور اكمÍ، وسHميكهنم من 

Qادة صيا¬ة املطالب �شلك الوصول ٕاىل املعلومات والبيا³ت الرضورية الٕ 
 .ٔ�فضل و¬ري مSعارض مع القانون

  السHيد الرئ@س احملرتم، 
ٕان مغرب التحوالت والتgد¢ت الكربى يتطلب مشاركة املواطنني، مادام 
ٔ�ن حضور املواطن ومشاركته �كون فعاy وعنواÔ� ³ميقراطية، عن طريق 
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ة، تؤكدها املامرسة ¡شجيع فSح �ٓفاق املبادرة ال�رشيعية املبJTة Qىل الثق
والتفعيل وتزنيل النصوص التطبيقJة Qىل ٔ�رض الواقع ومبسامهة مجيع 
اBٔطياف مبختلف مشارهبا من فرق �رملانية، معارضة ؤ�¬لبية، يف اقرتاح 
وصيا¬ة القوانني التنظميية السHتكامل بناء الرصح املؤسسايت، مبا يضمن 

سHتو¢ت صناQة القرار مشاركة ٔ�ساسHية لهيئات اwمتع املدين يف لك م 
ولرتسHيخ ثقافة النقد البناء القادر Qىل املسامهة يف التغيري، وهو ما نعتربه يف 
الفريق vسHتقاليل مد�ال ٔ�ساسHيا لضامن ال�شارك إالجيايب واBٔفضل 
وبلورة تصورات �اصة Oى املواطنني حول تفعيل مواد اOسHتور 

 تزنيل هذا القانون مبا ي�Pامغ واملسامهة يف رمس السHياسات العمومJة، ليك يمت
وروح اOسHتور ومبا جيعل من تقدمي العرائض وامللمتسات مترينا Qىل املامرسة 

  .واملشاركة يف احلياة السHياسHية واملؤسسات اOميقراطية
وللك هذه vعتبارات، فٕاننا يف الفريق vسHتقاليل سHنصوت xٕالجياب Qىل 

  .هذ�ن النصني التنظمييني

مPاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق  ريق اBٔصاy واملعارصة يفمدا�Í ف .2
 املتعلق بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات 64.14

  :يف جمال ال�رشيع
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة الوزراء،

  ،احملرتمني س�شار�نالسHيدات والسادة امل 
ل*سط موقف فريق اBٔصاy واملعارصة ل اللكمة ٔ�ن ٔ�تناو  ٔ�¡رشف

املتعلق بتgديد  64.14من مPاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات

ب�ٔن مرشوع وق½ل ذ�، البد من التذكري، يف هذا السHياق، 
 14فصل يعد �مكيليا وتفصيليا ملقSضيات ال 64.14القانون التنظميي رمق 

" جلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال�سان"من اOسHتور، وقد عقدت 
مبÈلسHنا املوقر �ش�ٔنه ثالث اجQäات خصصت لتدارس ومPاقشة 

 . بنوده مPاقشة Qامة وتفصيلية
  ،السHيد الوز�ر

لقد جتاوبنا معمك �الل مPاقشة بنود هذا املرشوع من �الل 
، Qرب تقدمينا wموQة "سانجلنة العدل وال�رشيع وحقوق إال� "اجQäات 

تعديال، وقد حسبنا  12من التعديالت خبصوصه، واليت وصلت ٕاىل 
تعديالت،  6جزءا مهنا ¡سهيال لعمل ا�لجنة، و¡شHبPCا ب�ٔخرى بلغت 

التوجهيات امللكJة الرامJة ٕاىل ٕاقرار القوانني التنظميية ا�سÈاما مع 
يف ٔ�قرب املتعلقة xملؤسسات اOسHتورية وإالصال�ات الكربى 

اXٓBال، دون ٔ�ن نTىس ٔ�يضا التوجJه ا¨ي قدمه Xاللته مبناسHبة افSتاح 
اOورة اBٔوىل من السHنة ال�رشيعية اخلامسة من نفس الوالية، حJث 

مشاريع النصوص القانونية اليت سHتعرض Qليمك شديدة : "نبه Qىل ٔ�ن
 . اBٔمهية واحلساسHية

ورة vلزتام ب�ٔحاكم ¨ا، ارت�ٔينا ٔ�ن نذdر احلكومة والربملان برض 
من اOسHتور، ا¨ي حيدد هناية هذه الوالية ال�رشيعية  86الفصل 

  ".Uٓخر X�ٔل لعرض القوانني التنظميية Qىل مصادقة الربملان
  السHيد الوز�ر،

من مPطلق هذا الرفض احلكويم �لتعديالت املقدمة من طرف 
 ضال�ساؤل حول ٔ�سHباب الرف، البد من "فريق اBٔصاy واملعارصة"

حنن  -املرتبط مبجموQة من النقط الواردة يف هذا املرشوع، واليت òراها 
¡شلك �راجعا ومسا خطريا مبك�سHبات  -يف فريق اBٔصاy واملعارصة 

، ا�سÈاما مع ما Qرب³ عنه يف اجQäات ا�لجنة واليت 2011دسHتور 
  :ميكن ٔ�ن نلخصها ف� ييل

ت*سHيط  لرايم ٕاىلن�ساءل عن س*ب رفض احلكومة �لتعديل ا: ٔ�وال
، ا�سÈاما مع مرجعية اBٔمم املتgدة اليت ما فSئت البJTات احلامÍ �لملمتسات

تذdر برضورة ت*سHيط رشوط املشاركة املواطنة يف احلياة العامة Qرب توصية 
القضاء "صادرة عن مفوضية اBٔمم املتgدة السامJة سابقا حلقوق إال�سان ب 

  ؟"ياة العامة وصنع القرارQىل العوائق ٔ�مام املشاركة يف احل 
ما الغاية من Qدم ٕادراج ٕاماكنية حتر�ر امللمتس �xٕدى ا�لغتني  :8نيا

الرمسيتني املنصوص Qلهيام يف مقSضيات الفصل اخلامس من اOسHتور، 
ا�سÈاما وQvرتاف اOسHتوري �xلغة اBٔمازيغية لكغة رمسية �لبالد ٕاىل 

  Xانب ا�لغة العربية؟
  السHيد الوز�ر،

ن�ٔمل يف فريق اBٔصاy واملعارصة ٔ�ن يمت تزنيل مرشوع هذا  كنا
القانون التنظميي وفق مقاربة ¡شارdية مSقدمة ومPفgSة ومSوافق Qلهيا، 

، ٕاال 2011تضمن احلد اBٔدىن من الوفاء لروح ومك�سHبات دسHتور 
ٔ�ننا، انطالقا من هاته املالحظات املسQ�ٔ ÍÈاله خبصوص هذا 

وقوف Qىل م½الغة ¬ري مربرة من طرف املرشوع، ن�ٔسف كثريا �ل
احلكومة يف التضييق Qىل حق املواطنات واملواطنني يف تقدمي 
امللمتسات ال�رشيعية، Qرب سن مجموQة من الرشوط اليت نعتربها 
تعÈزيية، �ٓ�ذ�ن بعني vعتبار بداية التجربة، اليت تتطلب ¡شجيع 

ال ¿سHتقمي مع اخنراط ومسامهة املواطنني يف صناQة ال�رشيع، وهذا 
التوXه احلكويم الرايم ٕاىل التفسري الضيق ملقSضيات اOسHتور �شلك 

يتعلق بتgديد  Q64.14ام ومقSضيات مرشوع القانون التنظميي رمق 
رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع 

  .�شلك �اص
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لقانون التنظميي رمق يف مPاقشة مرشوع ا واملعارصة vصاyمدا�Í فريق  .3
يتعلق بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  44.14

  .السلطات العمومJة
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ@س،
 السHيدات والسادة الوزراء،

  ،احملرتمني س�شار�نالسHيدات والسادة امل 
رصة من ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تقدم ٔ�ماممك ل*سط موقف فريق اBٔصاy واملعا

يتعلق بتgديد رشوط  44.14مPاقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 
  .وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة

البد من التذكري يف هذا السHياق، Bٔxمهية القصوى اليت ¡شلكها 
القوانني التنظميية اليت حتتل مرتبة 8نية Qىل مسHتوى تدرج القواQد 

بعد مقSضيات اOسHتور، ومن هذا املنطلق يعترب هذا  القانونية
املرشوع القانون التنظميي املوجود بني ٔ�يدينا �مكيليا وتفصيليا ملقSضيات 
اOسHتور يف جمال حتديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي 

   .العرائض ٕاىل السلطات العمومJة
  السHيد الوز�ر،

ي يف ٔ�قرب اXٓBال، ا�سÈاما نعم، حنن مع تزنيل هذا القانون التنظمي
التوجهيات امللكJة، �اصة يف ٕاطار ت�dٔيد Xاللته مبناسHبة افSتاح و 

اOورة اBٔوىل من السHنة ال�رشيعية الرابعة من الوالية ال�رشيعية 
òvك½اب اجلدي Qىل اBٔسHبقJات الوطنية، مع "التاسعة Qىل رضورة 

وانني التنظميية تغليب روح التوافق vجيايب، �اصة �الل ٕاقرار الق
، دون ٔ�ن نTىس "املتعلقة xملؤسسات اOسHتورية وإالصال�ات الكربى

ٔ�يضا، التوجJه ا¨ي قدمه Xاللته مبناسHبة افSتاح اOورة اBٔوىل من 
السHنة ال�رشيعية اخلامسة من نفس الوالية، حJث نبه Qىل ٔ�ن 

مشاريع النصوص القانونية اليت سHتعرض Qليمك شديدة اBٔمهية "
¨ا ارت�ٔينا ٔ�ن نذdر احلكومة والربملان برضورة vلزتام . اسHيةواحلس

من اOسHتور، ا¨ي حيدد هناية هذه الوالية  86ب�ٔحاكم الفصل 
 ".ال�رشيعية Uٓخر X�ٔل لعرض القوانني التنظميية Qىل مصادقة الربملان

 السHيد الوز�ر،
 ٕاال ٔ�ننا من دا�ل فريق اBٔصاy واملعارصة كنا ن�ٔمل ٔ�ن يمت تزنيل

مرشوع هذا القانون التنظميي وفق مقاربة ¡شارdية مSقدمة ومPفgSة 
ومSوافق Qلهيا، تضمن احلد اBٔدىن من الوفاء لروح ومك�سHبات 

 .2011دسHتور 
جتاوبنا معمك �الل مPاقشة وهو اBٔمر ا¨ي ت�ٔىت لنا من �الل 

جلنة العدل وال�رشيع وحقوق "مواد هذا املرشوع من �الل 
مPا مبجموQة من التعديالت خبصوص هذا املرشوع ، وقد تقد"إال�سان

تعديال، وقد حسبنا جزءا من  18القانون التنظميي، واليت وصلت ٕاىل 

  . هاته التعديالت املقدمة، ¡سهيال لعمل ا�لجنة
ومن مPطلق هذا الرفض احلكويم، البد من الت�dٔيد Qىل ختوفPا 

من دا�ل فريق  الك½ري ف� يتعلق مبجموQة من الرتاجعات، اليت òراها
حزب اBٔصاy واملعارصة فهيا مسا و�راجعا خطريا عن مك�سHبات 

  :، نوردها كام ييل2011دسHتور 
يف الوقت ا¨ي قدمPا فJه تعديال يمت مPح مبوج½ه احلق يف تقدمي  :ٔ�وال

العرائض ٕاىل اXBٔانب املقميني يف املغرب بصفة نظامJة، ٕاعامال ملقSىض الفقرة 
سHتور، ا¨ي ينص Qىل متتيع اXBٔانب xحلر¢ت من اO 30من الفصل  3

اBٔساسHية املعرتف هبا �لمواطنات واملواطنني املغاربة وفق القانون، رفضته 
، ضاربة بعرض "املواطنة"احلكومة، اس�Pادا ٕاىل التفسري الضيق ملفهوم 

اOسHتور مSاكمل "احلائط املبدٔ� ا¨ي dرسه اwلس اOسHتوري القائل ب�ٔن 
  ؛"ٔ�هدافهيف م½ادئه و 

�ذف رشط التقJيد يف ا�لواحئ vنتôابية العامة، ملاذا مل يمت : 8نيا
xلنظر ٕاىل ٔ�ن العريضة �ٓلية �Ôميقراطية ال�شارdية، تتعلق مبطالب ٔ�و 
مقرت�ات ٔ�و توصيات وختتلف عن امللمتس يف جمال ال�رشيع، ا¨ي يعترب 

x هتا ٕاال من طرف مواطنات ومواطننيHلنظر لطبيعته �ٓلية ال ميكن ممارس
  مكبادرة ¡رشيعية؟

ملاذا مل يمت اشرتاط حتر�ر امللمتس �xٕدى ا�لغتني الرمسيتني، : 8لثا
املنصوص Qلهيام يف مقSضيات الفصل اخلامس من اOسHتور، ا�سÈاما 
وQvرتاف اOسHتوري �xلغة اBٔمازيغية لكغة رمسية �لبالد ٕاىل Xانب ا�لغة 

  العربية؟
Xدر التنصيص Qىل X�ٔل معقول ٕالخ½ار رئ@س ٔ�مل �كن من اBٔ : رابعا

احلكومة لوdيل جلنة تقدمي العريضة كتابة xمل�ٓل ا¨ي خصصته احلكومة 
� إالجراءات والتدابري اليت تعزتم اختاذها عند Hملوضوع العريضة، وال س
إالقSضاء، مع التنصيص كذ� ٔ�يضا، Qىل X�ٔل ٕالخ½ار رئ@س اwلس املعين 

ريضة كتابة xمل�ٓل ا¨ي خصص ملوضوع العريضة وكذا وdيل جلنة تقدمي الع
اBٔسHئÍ ٔ�و املهام vسHتطالعية �لÈان ٔ�و vسQäHات اليت مت تنظميها Qىل 

  قاQدة العريضة ٕان اقSىض احلال؟
  السHيد الوز�ر،

انطالقا من هاته املالحظات املسQ ÍÈىل املرشوع القانون 
¬ري مربرة من طرف التنظميي املوجود بني ٔ�يدينا، �سÈل م½الغة 

احلكومة يف التضييق Qىل اwمتع املدين يف ممارسة دوره الرقايب جتاه 
السHياسات العامة ٔ�و القرارات اليت تصدرها السلطات العمومJة، 
�ٓ�ذ�ن بعني vعتبار بداية التجربة، اليت تتطلب ¡شجيع اخنراط 

لوطين واحمليل ومسامهة املواطنني وهيئات اwمتع املدين يف الش�ٔن العام ا
وت�½ع وتقJمي السHياسات العامة، وهذا ال ¿سHتقمي مع التوXه احلكويم 
الرايم ٕاىل التفسري الضيق ملقSضيات اOسHتور �شلك Qام، ومقSضيات 

يتعلق بتgديد رشوط وdيفJات  44.14املرشوع القانون التنظميي رمق 
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  .صممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة �شلك �ا

4.  Íوالتمنية فريقمدا� yالعدا:  
  السHيد الرئ@س،
  السHيد الوز�ر،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
وحنن بصدد دراسة مرشوعي القانونيني  ،ٕاننا يف فريق العداy والتمنية

املعروضني Qىل جلنة العدل وال�رشيع،  44.14ورمق  64.14التنظمييني رمق 
ٔ�ن òمثن املقاربة ال�شارdية اليت اعمتدهتا الوزارة �الل  البد ٔ�ن لنا يف البداية

مرا�ل ٕاQداد التصورات املؤطرة لفلسفة مرشوع هذ�ن القانونيني 
التنظمييني، وذ� xالنفSاح الشامل Qىل الرشاكء والفاQلني يف اwمتع املدين، 
كام �شHيد بنÈاح احلكومة والربملان يف تزنيل مقSضيا دسHتورية ٔ�ساسHية 

اء م½ادئ اOميقراطية ال�شارdية Qرب تقدمي مرشوعي القانونني التنظمييني ٕالرس
املتعلقني بتقدمي امللمتسات والعرائض دا�ل اXBٔل اOسHتوري، والرامJني يف 
مجملهام ٕاىل وضع معايري حتديد الرشوط والكJفJات اليت يمت مبوجهبا تقدمي 

ني، هتم خمتلف عرائض وملمتسات ¡رشيعية من ق½ل املواطنات واملواطن
جماالت احلياة العامة، اBٔمر ا¨ي يعترب مد�ال من املدا�ل اBٔساسHية 
�لهنوض xملشاركة املواطنة يف الش�ٔن العام، من �الل ٕاعامل لuٓليات 
املؤسساتية الكفxٕ ÍJدماج املواطنات واملواطنني يف مسلسل صناQة القرار 

  .ال�رشيعي
ٕاجيابية من �الل جناYا يف كام �سÈل ٔ�ن احلكومة حققت Qدة نقاط 

تنفJذ �ر³جمها احلكويم وجناYا يف تزنيل املقSضيات اOسHتورية املتعلقة 
Oxميقراطية ال�شارdية ؤ�يضا جناYا يف الوفاء xلزتامات املغرب وxلزتا.ا، 
�حكومة، مع املنظومة احلقوقJة الوطنية واOولية، من �الل مالءمة 

ءم مع االتفاقJات واملواثيق اOولية اليت صادق وٕاصدار ¡رشيعات وطنية تتال
  .Qلهيا املغرب ومع املطالب احلقوقJة الوطنية

و�سÈل ٔ�يضا املقاربة ال�شارdية وال�شاورية الواسعة اليت قادهتا الوزارة 
امللكفة، من �الل الندوات واملناظرات وا�لقاءات اOولية والوطنية 

ا ويه بصدد ٕاQداد هذه املشاريع واجلهوية وإالقلميية، ؤ�يضا اسHتحضاره
واملذdرات الرتافعية اليت تقدم هبا اwمتع املدين، ؤ�يضا من �الل ٕارشاك 
مغاربة العامل وإالنصات ملقرت�اهتم و�ٓراهئم، دون ٕاقصاء من هذا الورش 
اOميقراطي املؤسس ملر�X Íديدة وهامة يف ب³Ô ٔ�يضا، من �الل 

اOراسHية اليت عقدهتا خمتلف الفرق اسHتحضار �الصات وتوصيات اBٔ¢م 
الربملانية اليت اهمتت هبذا الورش وكذ� Qدم ٕاغفال خمرXات اBٔ¢م 
ال�شارdية اليت نظمت، سواء مع اجلامعة املغربية ٔ�و مع خمتلف املتد�لني 

  .واملهمتني هبذا املوضوع من اBٔاكدمييني اÊتصني يف اwال
الربملانية يف مPاقشة هذ�ن كام �سÈل ٔ�يضا وxرتياح Xدية الفرق 

املرشوQني ٔ�ثناء عرضهام ٔ�مام جلنة العدل وال�رشيع، من �الل غزارة اBٓراء 

املعرب عهنا وتنوعها، ويه بصدد طرح وٕاQداد تعديالهتا املمكPة Qىل هذ�ن 
  .املرشوQني الهامني

ٕان فريق العداy والتمنية يؤكد ٔ�نه من حق ب³Ô اليوم ٔ�ن يفSخر مبا ح½اه 
 به يف جماالت Qدة، ومن حقه ٔ�يضا ٔ�ن يفSخر ويرصح ٔ�مام العامل ٔ�نه هللا

د�ل من الباب الواسع يف ³دي اOول اليت تت*ىن خJار اOميقراطية 
ال�شارdية الواقعية املمكPة، و¿شق طريقه خبطى 8بتة راخسة وواثقة 

ر ومSدرXة، هدفه حتصني املك�سHبات واحلفاظ Qلهيا وتث*Jهتا، ؤ�مÞ يف تطو�
والتدرج يف تطو�ر والتدرج هذا اwال، جمال اOميقراطية ال�شارdية مع تطور 
املامرسة السHياسHية وتطور ونضج ٔ�شاكل مشاركة اwمتع املدين يف تدبري 
الش�ٔن العام وٕانضاج وحتسني رشط ٕانتاج ال�رشيع وتقدمي إالسHناد الالزم 

فس ٔ�يضا، هبدف حتقJق �Ôميقراطية ا¹متثيلية، يف �اكمل وتنامغ وتفاQل وتنا
  .املصلgة العامة �لوطن بعيدا عن ٔ�ي تنا�ز ¿شوش Qىل هذا الهدف

  .ٕاننا يف فريق العداy والتمنية نصوت لفائدة هذ�ن املرشوQني

  :مدا�Í الفريق احلريك .5
  السHيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السHيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
x اقشة مرشوعي ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمةPبة مHمس الفريق احلريك مبناس

املتعلق بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق  64.14القانونني التنظميني رمق 
واملتعلق  44.14يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع والقانون التنظميي رمق 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات 
  .العمومJة

حلديث عن اOميقراطية املواطنة وال�شارdية م½دٔ� قدمي مPذ ٔ�ن ٕان ا
عرفت ال*رشية بناء Qىل م½دٔ�ي التضامن وال�شارdية، لكن اجلديد هو 
دسرتة هذا املبدٔ� وٕانتاج �ٓليات لتزنيلها وتطبيقها يف ٔ�فق التاكملية بني 

 Hث ¡سامه الثقافة السJية، حdميقراطية ال�شارOميقراطية ا¹متثيلية واOية اHياس
يف �منية النظام اOميقراطي اOامع حلرية التعبري يف بناء الفضاء العمويم 
والبدائل اOميقراطية وا�رتام احلقوق املركزية واBٔساسHية لuٔفراد وامجلاQات 
عن طريق vس�شارات vنتôابية و¡شكJل الرٔ�ي العام والسHيادة 

  .�لشعب، من حJث املساواة واحلرية
هذا الباب إالشارة ٕاىل ٔ�ن املرشع اOسHتوري dرس  كام ال يفوتنا يف

خJار دسرتة �ٓليات اOميقراطية ال�شارdية وشHبه املبارشة وذ� من �الل 
من اOسHتور وا�=ان ينصان Qىل التوايل Qىل حق  15و 14الفصلني 

املواطنات واملواطنني يف تقدمي ملمتسات يف جمال ال�رشيع والعرائض ٕاىل 
اليت Xاءت نتاXا OينامJة اwمتع املدين و�الصة احلوار السلطات العمومJة و 

الوطين حوâ ا¨ي ٔ�طلقSه الوزارة امللكفة xلعالقة مع الربملان واwمتع املدين 
وا¨ي دام Qاما اكمال، وذ� لتعز�ز التمنية اOميقراطية واملشاركة املواطنة 
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اركة واملواطنة م½ين من X�ٔل إالسهام يف بناء جممتع دميقراطي ¡سوده قمي املش
Qىل التعاون والتاكمل بني �ٓليات اOميقراطية ا¹متثيلية و�ٓليات اOميقراطية 
ال�شارdية �شلك يفSح اwال �لمواطنني �لمشاركة يف صناQة ال�رشيع والت�ٔثري 

  .Qىل السHياسات العمومJة
د�ل املغرب مر�Í  2011حJث ٔ�ن بعد التصويت Qىل دسHتور 

يد اOسHتوري لهذا vخSيار وذ� من �الل Xديدة من حJث التقع 
ختصيص الباب الثاين �لحر¢ت واحلقوق اBٔساسHية واعäد مPطق 

¡رشيعيا وتنفJذ¢ وقضائيا والرتكزي Qىل احلاكمة اجليدة والتمنية " السلطة"
ال*رشية واملسHتدامة واOميقراطية ال�شارdية dون ٔ�ن اBٔهداف املتو�اة من 

مؤسسات دوy �ديثة، مر�كزاهتا املشاركة  اOسHتور توطيد وتقوية
التعددية واحلاكمة اجليدة، dوننا نصبو مجيعا ٕاىل تزنيل املقSىض اOسHتوري 
ا¨ي ينص Qىل ٔ�ن نظام احلمك xملغرب نظام ملكJة دسHتورية، دميقراطية 
�رملانية واجäعية مع إالشارة ٕاىل اOميقراطية املواطنة وال�شارdية واعتبار 

  .اOميقراطي من الثوابت اجلامعة لuٔمة vخSيار
  السHيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ٕان اOميقراطية ال�شارdية دميقراطية فاÍQ حلل املشالك عن قرب وضامن 
اخنراط امجليع وتطو�ر التدبري احمليل عن طريق التاكمل بني اOميقراطية 

منية إالرادة السHياسHية Oى املنتخبني ا¹متثيلية واOميقراطية ال�شارdية و� 
وتوفري اBٔمن vجäعي والرتبية Qىل ثقافة التوافق وا�Bٔذ بعني vعتبار 
�اجJات امجليع وتتÈدد اOميقراطية بناءا Qىل املواطنة واملدنية واملنفعة 
العامة وتوفري املعلومة والتدبري الشفاف واملسامهة يف اختاذ القرار وvنتقال 

  .حمليل اىل الوطينمن ا
dون ٔ�ن ثقافة ال�شارdية خرجت من مر�Í القمي العامة ٕاىل مسHتوى 
امل�ٔسسة، حJث ٔ�ن العالقة بني اwمتع املدين والربملان من مصمي اOميقراطية، 
Bٔن الشعب هو مصدر السلطات وحيق â التواصل مع ممثليه، �اصة وقد 

مي العرائض وملمتسات ٔ�صبحوا رشاكء يف رمس السHياسات العمومJة وتقد
  .ال�رشيع، مما ¿ساQد Qىل vسHتقرار vجäعي والسHيايس وvقSصادي

XBٔل ما ذdر، ميكن اعتبار املقSضيات اOسHتورية ٕاQالQ ³ىل دخول 
Qىل مسHتوى اOسرتة، ؤ�صبحت " اOميقراطية ال�شارdية"املغرب ٕاىل ³دي 

جود ٕارادة يف vنتقال من لصيقة Oxميقراطية ا¹متثيلية، وهذا مؤرش Qىل و 
مر�Í الاكKن العادي دا�ل اwمتع ٕاىل املواطن ا¨ي خيضع ملنطق احلقوق 
والواج½ات، لهذا �سÈل دمعنا املطلق وإالجيايب ملرشوعي القانونني 

  .التنظميني
  . والسالم Qليمك

 

مدا�Í املس�شار السHيد محمد البكوري، رئ@س فريق التجمع الوطين . 6
  :لuٔحرار

 ،ملسHيد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرت ا
 السHيد الوز�ر احملرتم،

  ،السHيدات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون
¿رشفين، ٔ�ن ٔ�تد�ل xمس فريق التجمع الوطين لuٔحرار يف ٕاطار 

بتgديد رشوط وdيفJات   64.14مرشوع القانون التنظميي رمقمPاقشة 
 44.14رشوع القانون التنظميي رمق ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات وم 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات 
 .العمومJة، كام صودق Qلهيام من ق½ل جملس النواب

  السHيد الرئ@س،
بوضع ممتزي مقارنة مع  2011حظي اwمتع املدين يف دسHتور فاحت يوليوز 

ل ختصيص مجموQة من النصوص اOسHتورية السابقة، وذ� من �ال
الفصول احملددة الخSصاصاته واملؤطرة wاالت تد�Þ وQىل رٔ�سها الفصل 

¡ُسامه امجلعيات املهمتة من اOسHتور، ا¨ي نص يف فقرته الثانية Qىل ٔ�ن  12
بقضا¢ الش�ٔن العام واملنظامت ¬ري احلكومJة، يف ٕاطار اOميقراطية 

املؤسسات املنتخبة والسلطات  ال�شارdية، يف ٕاQداد قرارات ومشاريع Oى
وQىل هذه املؤسسات والسلطات تنظمي . العمومJة وكذا يف تفعيلها وتقJميها

  .هذه املشاركة طبق رشوط وdيفJات حيددها القانون
كام نصت هذه الوثيقة اOسHتورية Qىل مجموQة من اBٓليات الالزمة 

يات ٔ�وال ٕالرشاك املواطنني يف تدبري الش�ٔن العام، وتتعلق هذه اBٓل 
والعرائض  x14مللمتسات يف جمال ال�رشيع املنصوص Qلهيا يف الفصل 

، ٕاضافة اىل 15املوÃة �لسلطات العمومJة املنصوص Qلهيا يف الفصل 
اليت تقرر حق املواطن يف توجJه عرائض �لجامQات  139مقSضيات الفصل 

  .الرتابية
  السHيد الرئ@س،

لقانونني التنظمييني املتعلقني تفعيال Bٔحاكم اOسHتور، نناقش اليوم ا
xمللمتسات والعرائض ا�=ان نعتربهام يف فريق التجمع الوطين لuٔحرار لبنة 
ٔ�ساسHية يف بناء جممتع دميقراطي �دايث يؤمن Oxميقراطية ال�شارdية Uٓلية 
لتوسHيع املشاركة السHياسHية وفSحها ٔ�مام اwمتع املدين، ل@سامه بدوره يف 

مويم، وذ� Qىل حنو يعزز الثقة والتعاون بني خمتلف صناQة القرار الع
مؤسسات اOوy من Ãة وبني املواطنات واملواطنني من Ãة 8نية، 
مشHيد�ن بتفاQل احلكومة مع تعديالت خمتلف فرق ومجموQة اBٔ¬لبية وق½ول 

  .العديد مهنا
 السHيد الرئ@س،

ملرشوع يف ٕاننا، يف فريق التجمع الوطين لuٔحرار، ٕاذ �شHيد Qxٕداد ا
ٕاطار مقاربة ¡شارdية موسعة ومهنجية ¡شاورية واسعة، مكPت من ٕارشاك 
الفاQلني واملتد�لني يف هذا اwال، xٕالضافة ٕاىل التعاطي إالجيايب ملعاجلة 
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ٔ�وXه القصور يف النصني املعروضني، نؤكد Qىل ٔ�مهية هذ�ن املرشوQني 
Qىل ٔ�رض الواقع، مبا ا�=ان يعكسان تفعيل إالرادة اOسHتورية وتزنيلها 

¿سمح �لمواطنني واwمتع املدين xملشاركة يف تدبري السHياسات العمومJة 
ومراق½هتا وتقوميها يف ٕاطار حتقJق الشفافJة يف القرارات العمومJة وتعز�ز 

  .مPظومة احلاكمة
تلمك، السHيد الرئ@س، ويف ٕاطار احلزي الزمين اÊول لنا، ٔ�مه مالحظات 

ق xلنصني ال�رشيعيني املعروضني Qلينا يف هذه اجللسة، فريقPا ف� يتعل
  .وا�=ان ال ¿سعنا دا�ل فريقPا ٕاال ٔ�ن نصوت Qلهيام xٕالجياب

 .والسالم Qليمك ورمحة هللا و�راكته

7 .Íحتاد العام ملقاوالت املغرب مدا�v فريق: 
  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيد الوز�ر احملرتم،

  ارون احملرتمون،السHيدات والسادة املس�ش
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة xمس فريق vحتاد العام ملقاوالت املغرب 

املتعلق xحلق  44.14مبناسHبة املناقشة والتصويت Qىل مرشوع قانون رمق 
بتgديد رشوط  64.14يف تقدمي العرائض ومرشوع قانون تنظميي رمق 

  .يعوdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رش 
  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيد الوز�ر احملرتم،

 السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
البد يف البداية من اسHتحضار السHياق العام ا¨ي ٔ�فرز ورش املراجعة 
اOسHتورية، اليت ٔ�رست املقSىض ا¨ي حنن بصدد مPاقشHته اليوم، وا¨ي 

 مكظهر من مظاهر اOميقراطية فSح الباب ٔ�مام املبادرة ال�رشيعية �لمواطنني
ال�شارdية، وما اكن لهذا ٔ�ن يتحقق ؤ�ن ي�½لور و�رى النور لوال العمل 
اOؤوب واwهودات املرتامكة لهيئات اwمتع املدين مبختلف مكو³هتا، واليت 
³ضلت Qىل مر السHنني Qىل العديد من الواÃات واجلهبات، حJث 

القضا¢ احلساسة اليت طرحت يف �رخست ممارسة الرتافع حول خمتلف 
بالد³، واملرتبطة ٔ�ساسا يف Qدد من القضا¢ xل�رشيع وٕاQادة هيلكة 
املؤسسات، ٕاذ دٔ�بت قوى اwمتع املدين اليت عرفت توسعا مكيا ونوعيا Qىل 
الرتافع Oى اجلهات املعنية لكام اكن البد من رفع صوهتا ومطا¹هبا ٕالبداء �ٓراهئا 

  .جئ دفاعها عن حقوق ومك�سHبات الف0ات املعنيةووÃات نظرها ونتا
فٕاذا اكنت املبادرة الشعبية من �الل مكو³ت اwمتع املدين مكو³ 
عضو¢ �Ôميقراطية ال�شارdية وطريقة Oمقرطة اOميقراطية ا¹متثيلية، فٕاهنا 
ٔ�يضا اسHمترار حلضور املواطن الناخب يف السHياسة العمومJة والت�ٔثري يف 

 Hاخليارات السyوÔ� عيةäجvصادية وSقvية وHياس.  
ٕان م�ٔسسة هذه املامرسة بعد التنصيص Qلهيا دسHتور¢ قد اس�Pد Qىل 
�رامك ملموس حققSه مكو³ت اwمتع املدين يف جمال الرتافع ويف جمال تقدمي 

البدائل، ومن مت ٔ�سس اOسHتور اجلديد لسلطة Xديدة، يه سلطة اwمتع 
ليوم Qىل ٔ�ننا من< 'روة وطنية يه هذه امجلعيات وجيب الت�dٔيد ا. املدين

واملنظامت ¬ري احلكومJة والفرد املواطن ا¨ي مي< من إالرادات واخلربات 
  .واملهارات، ما جيعÞ اليوم رش�اك حقJقJا يف ٕاطار �اكمل اBٔدوار وتنامغها

  السHيد الرئ@س،
من املعلوم ٔ�ن اسHتعامل العرائض يف املغرب X âذور Gرخيية، ٕاذ سواء 

 -ق½ل فرتة vسHتعامر ٔ�و �الل ت< الفرتة ٔ�و بعدها، اسHتعمل املغاربة 
العرائض ٕاك�دى الوسائل لتقدمي املطالب، سواء  -خصوصا خنهبم 

، السHياسHية ٔ�و vجäعية ٔ�و ¬ريها، نذdر مهنا عريضة املطالبة xالسHتقالل
وقد عرفت السHنوات ا�Bٔرية، مع اOور ا¨ي تقوم به مجعيات اwمتع 
املدين، تنامJا يف اعäد العرائض �لتعبري عن املطالب السHياسHية 

  .وvجäعية والثقافJة
وBٔن اwمتع املغريب �متزي بتعدده وتنوQه الثقايف وا�لغوي وبفوارق بني 

Oميقراطية ال�شارdية �ٓلية لتÈاوز Ãاته �كون صار�ة ٔ�حJا³، مما جيعل من ا
نقائص اOميقراطية ا¹متثيلية، Qىل اBٔقل يف املر�Í اليت مير مهنا املغرب، 
واليت ٔ�ظهرت ضعف املشاركة وحمدود�هتا، مما يؤ'ر ل@س Qىل الرشعية 

  .ولكن Qىل مرشوعية املؤسسات املن*2قة عهنا
الب والعرائض يه ٕا�دى وسائل ٕايصال هذه املقرت�ات واملط

واملشاركة يف الش�ٔن العام ¹متكني املواطنات من التعبري عن مطا¹هبم 
  . وإالسهام يف السHياسات اليت من ش�ٔهنا تلبية خمتلف �اجJاهتم

  السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة،

ٕان متكني املواطنات واملواطنني من املشاركة يف الش�ٔن العمويم والتعبري 
ليت �رون ٔ�هنا سHمتكهنم من ا¹متتع حبقوقهم عن مطا¹هبم والتقدم xملقرت�ات ا

اكمÍ ومن حتقJق التمنية املسHتدامة وتفعيل دورمه يف مراق½ة املؤسسات 
احلكومJة وال�رشيعية وإالسهام يف بلورة سHياسات معومJة ¡سHتجيب 

هو مسار جترييب سHيكون ³حجا بقدر ما سHنجنبه اòزالقات . حلاجJاهتم
يف مPطق التاكمل، �اكمل اBٔدوار التنازع وثقافة املايض، و�سري 

  .والصالحJات وvخSصاصات
وòمتىن ٔ�ن جتد هذه النصوص طريقها ٕاىل التطبيق مبا جيعل Qائده وطنيا 
معززا �لمTسوب اOميقراطي ومكرسا لالخSيار اOميقراطي Qرب خمتلف 
املدا�ل وخمتلف إالماك³ت لبناء دوy تضمن احلرية والكرامة وحتقق السمل 

 التعدد وvخSالف يف ٕاطار دميقراطي ؤ�ن �سHتحرض مجيعا فلسفة وتدبري
ومرايم فSح اwال �لفاQلني املدنيني لٕالدالء xلرٔ�ي يف قضا¢ الش�ٔن العام 

  .والسHياسات العمومJة
ويف هذا السHياق، تقدم فريقPا مبجموQة من التعديالت، سعت يف 

بعض ٔ�حاك.ام، ¬ري ٔ�ن مجملها ٕاىل جتويد النصني وحتسني مضامJهنام وتدقJق 
احلكومة مل تتÈاوب مع ٔ�ي من التعديالت اليت تقدمت هبا خمتلف الفرق 
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وòمتىن ٔ�ن تنفSح احلكومة Qىل تعديالت . الربملانية مبا فهيا فرق اBٔ¬لبية
مكو³ت اwلس، وٕاال ما ا¨ي س@½قى من دور �لربملان يف جمال وظيفSه 

  ال�رشيعية؟ 
عامل مع الوثيقة اOسHتورية والقوانني التنظميية كام ندعو احلكومة ٕاىل الت

ب�ٔوسع ت�ٔويل دميقراطي ممكن، يعيد هندسة هذه السلطات �شلك خيدم يف 
هناية املطاف الوطن واملواطنني، حىت تتحقق ٔ�هدافها بطريقة حترتم املعايري 
اOولية حلقوق إال�سان و�Ôميقراطية ال�شارdية وملكو³ت النÈاQة والفعالية، 

ال يمت ٕافراغها من جوهرها التفاQيل ٔ�و ٔ�ن تتحول ٕاىل جمرد ٔ�داة Qاجزة  حىت
  .عن ٔ�داء .ا.ا Qىل الوXه اBٔسمل

ٕاننا ٕازاء حتدي ت�ٔس@يس �لتزنيل اOميقراطي لهذ�ن اBٓليتني، اليت ال 
�شك حلظة يف �دمهتام �ل�رشيع يف بالد³ وتوسHيع داKرته لتوفري التاكمل بني 

ة واOميقراطية ال�شارdية، رشيطة ٔ�ن ال �كون هذا التزنيل اOميقراطية ا¹متثيلي
  .ٔ�دىن يف مداه ونطاقه من روح اOسHتور

  .للك ذ�، سHيصوت فريقPا xٕالجياب Qىل هذ�ن املرشوQني

  :مدا�Í الفريق vشرتايك .8
  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السادة الوز�ر احملرتم،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمني،
فين ٔ�ن ٔ�تد�ل xمس الفريق vشرتايك ملناقشة القانون التنظميي ¿رش 
املتعلق بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  44.41

 املتعلق بتقدمي امللمتسات يف 64.14السلطات العمومJة والقانون التنظميي 
  .جمال ال�رشيع

الت�ٔس@سHية اليت ت�ٔيت  هذه املشاريع تندرج يف سHياق القوانني التنظميية
تفعيال ملضامني اOسHتور و�رسHيخ Bٓليات اOميقراطية ال�شارdية، dرديف 

فاwمتع املدين حظي بوضع مSقدم يف دسHتور فاحت . �Ôميقراطية ا¹متثيلية
مقارنة مع النصوص اOسHتورية السابقة، يتضح ذ� من  2011يوليوز 

ب@Pة الخSصاصاته واملؤطرة �الل رصد مجموع الفصول احملددة ملاكنته وامل 
wاالت تد�Þ، ٕاذن ميكن القول ٔ�ن اwمتع املدين ٔ�حضى حبمك الوثيقة 

  .اOسHتورية سلطة �امسة �متزي حبضور وازن وفعال
ٕاننا يف الفريق vشرتايك كنا دامئا نؤكد ويف سHياق التزنيل السلمي 

لقوانني �لوثيقة اOسHتورية Qىل رضورة التداول وإالرشاك يف ٕاصدار ا
التنظميية ؤ�ن ال يقSرص اBٔمر Qىل السلطة التنفJذية لو�دها، بل Qرب رمس 
ملعامل دميقراطية ¡شارdية Uٔداة �لتوازن والتنظمي ؤ�داة لتحقJق احلاكمة 

ÍXاملؤ.  
نقاشا واسعا حول النظم املؤسساتية  2011ٕان بالد³ عرفت مPذ مطلع 

ملنظامت املدنية واملواطنني وال�رشيعية اليت سHتؤطر Qالقة امجلعيات وا
واملواطنات xلش�ٔن العام والسHياسات العمومJة وال�رشيعية، اس�Pادا ٕاىل 

روح ومPطوق اOسHتور ا¨ي Xاء مكرسا ¹منوذج Xديد يف احلر¢ت 
  .واحلقوق وم½دQا يف �ٓليات ترصيفها

ونود التذكري يف هذا الباب Bٔxدوار اليت لعبهتا احلركة املدنية Uٓلية من 
 ٓ ليات التعبري عن ف0ات ورشاحئ خمتلفة من اwمتع يف البناء اOميقراطي �

والعمل من X�ٔل �كر¿س احلقوق واحلر¢ت، ¨� فٕاننا نعترب ٔ�نه قد �ٓن 
اBٔوان لالخنراط الفعيل وإالجيايب يف اOميقراطية ال�شارdية �شلك حقJقي 

عتبارها مد�ال قادر Qىل حتقJق املصاحلة بني مجيع املواطنني واملواطنات وا
  .حقJقJا لت�ٔمني املشاركة السHياسHية لف0ات عريضة من اwمتع

ٕاننا، ومبناسHبة مPاقش�Pا لهذه املشاريع، نالحظ ٔ�هنام مل يعكسا فلسفة 
الوثيقة اOسHتورية يف جوهرها، واليت جعلت م½دٔ� املشاركة �Uٔد مقومات 

 صناQة اOوy احلديثة، حJث ٔ�نه مت dبح مشاركة اwمتع املدين يف
السHياسات العمومJة Qرب �ٓليات امللمتسات و�ٓلية العرائض، ومت ٕاثقالها حبزمة 
من املساطر وإالجراءات والشلكيات، نعتربها يف الفريق vشرتايك مبثابة 
عراقJل يف اجتاه املبادرة ال�رشيعية يف وقت ٔ�صبح فJه اwمتع املدين رش�اك 

  .يف صناQة ال�رشيع
ملرشع اOسHتوري من ٕاقرار احلق يف تقدمي فالهدف ا¨ي تو�اه ا

امللمتسات وتقدمي العرائض ومجموQة من احلقوق اBٔخرى هو توسHيع جمال 
املشاركة املواطنة يف مسارات القرارات والسHياسات العمومJة، وذ� بغية 
جعل تدبري الش�ٔن العام قضية جممتع ول@س اخSصاص سلطات مPتخبة ٔ�و 

  .معينة
ٔ�ن املقSضيات املتعلقة حبقوق إال�سان واOليل Qىل ذ� هو 

، وقد ٔ��ال 2011واOميقراطية ال�شارdية ¡شلك �زيا .ام يف دسHتور 
املرشع اOسHتوري ف� يتعلق ب�Pظمي هذه احلقوق Qىل مجموQة من القوانني 

  .التنظميية والعادية
وبناء Qىل ما تضمنه هاذ�ن املرشوQني، سواء مرشوع القانون التنظميي 

ق xمللمتسات يف جمال ال�رشيع ٔ�و املتعلق xلعرائض، ميكن القول ٔ�ن املتعل
هذا املرشوع يقJد ممارسة هذا احلق ٔ�كرث مما يعمل Qىل تنظميه وتقJيد 
ممارسHته، كام يت*ني ب�ٔن هذا املرشوع ال �راعي روح وسHياق دسHتور 

، وال ¿سHتفJد مما رامكته دول ٔ�خرى من جتارب وممارسات فضىل يف 2011
  .القانون املقارن ٕاطار

فكJف ميكن الق½ول �رشط ال�سجيل يف ا�لواحئ vنتôابية مكgدد 
لتقدمي العرائض، وحنن نعرف ٔ�نه ي�Pاقض مع ٔ�هداف املرشع اOسHتوري 

  ؟ ! ا¨ي dرس املشاركة املواطنة، ووسع جمال املشاركة
ٕانه رشط يف نظر³ ¬ري دسHتوري وسوف لن يؤدي سوى ٕاىل مزيد 

 Hيةمن العزوف، وسdميقراطية ال�شارOيحرم ف0ات عريضة من مسارات ا.  
فدور املرشع هو تنظمي وت*سHيط ممارسة احلقوق ول@س تقJيدها ٔ�و وضع 

  .رشوط مسطرية تعÈزيية حتول دون ممارسHهتا
تتطلب Qدم ٕاثقال مسا�  2011كام ٔ�ن سHياق ومقSضيات دسHتور 
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حلقوق من املشاركة املواطنة بضوابط شلكية ومسطرية قد تفرغ هذه ا
 .حمتواها وقد حتول دون ممارسHهتا

9 . Íحتادفريق مدا�v املغريب �لشغل:  
  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيد الوز�ر احملرتم،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة xمس فريق vحتاد املغريب �لشغل مبÈلس 

بتgديد  44.14انون تنظميي رمق املس�شار�ن، مبناسHبة مPاقشة مرشوع ق
رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق  64.14ومرشوع قانون تنظميي رمق 
  .يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع

  السHيد الرئ@س،
ر�كزات ٕان امللمتسات والعرائض يف جمال ال�رشيع تتقامس نفس امل

السHياسHية واحلقوقJة �لهنوض xملشاركة املواطنة وا¹هنوض xملشاركة يف 
الش�ٔن العام من X�ٔل ٕا�داث تفاQل بني السلطة ال�رشيعية واwمتع املدين 
Qىل املسHتوى ال�رشيعي، وميكن �لربملانيني ت*ين امللمتس وحتويÞ ٕاىل مقرتح، 

Qدد من تنص Qىل ذ�  سواء اكن ٕانتاXا ¡رشيعيا Xديدا ٔ�و ممكال، كام
االتفاقJات اOولية، لفSح جماالت قانونية وٕاجرائية ¡سمح لفرد ٔ�و مجموQة 

قرتاح مرشوع ٔ�و �xٓليات ¡شارdية  Qربٔ�فراد �ارج املؤسسات ا¹متثيلية 
توطيد العمل اOميقراطي يف املؤسسات املنتخبة، سواء Qىل و  مراجعة قانون

تفعيل احلقوق الفردية وQvرتاف ، و سHتوى الوطين ٔ�و اجلهوي ٔ�و احمليلامل 
املسامهة يف ٕاQداد �رامج معومJة و  مبساواة امجليع خبصوص الفعل السHيايس

  . ذات الصx ÍلتنفJذ
الكونية نظومة امل احSلت املشاركة يف الش�ٔن العام ٔ�مهية xلغة يف ¨� 

 والعهد اOويلإالQالن العاملي حلقوق إال�سان : قوق إال�سان ومن ب@هناحل
اخلاص xحلقوق املدنية والسHياسHية والعديد من االتفاقJات اليت تنص Qىل 

املشاركة يف صيا¬ة سHياسة ضامن حق املشاركة يف الشؤون العامة وضامن 
دون متيزي ودون قJود ¬ري معقوy، وتلزم احلكومة وتنفJذ هذه السHياسة 

  .اركةاOول اBٔطراف xختاذ مجيع التدابري املناسHبة لضامن هذه املش
  السHيد الرئ@س،

ٕان وجود قوانني تنظميية ملامرسة احلق يف تقدمي العرائض اىل السلطات 
العمومJة وممارسة احلق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع مطلب يف ¬اية 
اBٔمهية xلTسHبة �لمجمتع وانتصارا dبريا �Ôميقراطية ال�شارdية اليت ركز Qلهيا 

ملية ب@هنا وبني اOميقراطية ا¹متثيلية، لكن اOسHتور من X�ٔل ٕا�داث التاك
قانون تنظميي يف هذا الش�ٔن جيب ٔ�ن يعمل Qىل تنظمي هذا مرشوع ٔ�ي 
¿سHتفJد  ٔ�نو  �2011راعي روح وسHياق دسHتور ؤ�ن  وت@سري ممارسHته احلق

 .مما رامكته دول ٔ�خرى من جتارب وممارسات فضىل يف ٕاطار القانون املقار

Oضيات القانون اSويل ويف مقOويل حلقوق إال�سان، وخصوصا العهد ا
�لحقوق املدنية والسHياسHية، ؤ�ال يضع قJودا وعراقJل ملامرسة هذا احلق من 
ق½يل ربط تقدمي امللمتسات �رشط ال�سجيل يف ا�لواحئ vنتôابية، مما 
ي�Pاقض مع الهدف من ٕاقرار هذا احلق، وا¨ي يتÈىل ٔ�ساسا يف ضامن 

ن املواطنات واملواطنني يف تدبري الش�ٔن العام ٕارشاك ٔ�كرب Qدد ممكن م
  .وضامن اخنراطهم vجيايب والواعي يف مسار القرارات والسHياسات العمومJة

  السHيد الرئ@س،
لقد خول اOسHتور املغريب �لمواطنني واملواطنات تقدمي العرائض ؤ�لزم 
السلطات العمومJة �xٕداث هيئات �ل�شاور، وٕان الهدف ا¨ي تو�اه 

ع اOسHتوري من ٕاقرار احلق يف تقدمي امللمتسات واحلق يف تقدمي املرش 
العرائض ومجموQة من احلقوق اBٔخرى هو توسHيع جمال املشاركة املواطنة يف 
مسارات القرارات والسHياسات العمومJة، وذ� بغية جعل تدبري الش�ٔن 
العام قضية جممتع ول@س فقط اخSصاص سلطات مPتخبة ٔ�و معومJة، وبذ� 

ه املرشع اOسHتوري ٕاىل جعل العرائض لتقوم بدور سHيايس Qرب ٕاGحSه اجت
الفرصة ٔ�مام املواطنني واملواطنات لتقدمي اقرتا�ات يف جمال ال�رشيع 

 ،�Jذها وتقJة وتفعيلها وتنفJياسة العمومHداد السQليل واملشاركة يف ٕاOوا
ية Qىل ذ� هو ٔ�ن املقSضيات املتعلقة حبقوق إال�سان وOxميقراط 

  . 2011ال�شارdية، ¡شلك �زيا .ام من دسHتور 
وفاء "حJث مت التنصيص مPذ التصد�ر Qىل ٔ�ن اململكة املغربية 

الخSيارها، ا¨ي ال رجعة فJه، يف بناء دوy دميقراطية ¿سودها احلق 
والقانون، تواصل بعزم مسرية توطيد وتقوية مؤسسات دوy �ديثة، 

حلاكمة اجليدة، وٕارساء دQامئ جممتع مSضامن، مر�كزاهتا املشاركة والتعددية وا
 yمن واحلرية والكرامة واملساواة و�اكفؤ الفرص والعداBٔx ه امجليعJمتتع ف�

vجäعية ومقومات الع@ش الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق وواج½ات 
  ".املواطنة

م كام ٔ�كدت ديباXة اOسHتور Qىل تعز�ز املشاركة اOميقراطية ؤ�ن النظا
اOسHتوري �لمملكة يعمتد Qىل ٔ�ساس الفصل بني السلط وتوازهنا وتعاوهنا 

  .واOميقراطية املواطنة وال�شارdية
ومت التنصيص Qىل هذه املبادئ العامة مضن Qدة مقSضيات لتفعيلها 

والفصل  11حJث xٕالضافة ٕاىل الفصل  وٕا�داث �ٓليات �لمشاركة املواطنة،
  : جند 136والفصل  12

تعمل السلطات العمومJة Qىل ٕا�داث  :ٔ�نه Qىل 13الفصل  -
هيئات �ل�شاور، قصد ٕارشاك خمتلف الفاQلني vجäعيني، يف ٕاQداد 

 السHياسات العمومJة وتفعيلها وتنفJذها وتقJميها؛

�لمواطنني واملواطنات، مضن رشوط : ٔ�ن Qىل وينص 14الفصل  -
 جمال ال�رشيع؛ وdيفJات حيددها قانون تنظميي، احلق يف تقدمي اقرتا�ات يف

�لمواطنني واملواطنات احلق يف : Qىل ٔ�ن وينص 15الفصل  -
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 .تقدمي عرائض ٕاىل السلطات العمومJة
  .وحيدد قانون تنظميي رشوط وdيفJات ممارسة هذا احلق

  السHيد الرئ@س،
وانتôاب  2011لقد ٔ�كد الرب³مج احلكويم، بعد املصادقة Qىل دسHتور

امل اOميقراطية ال�شارdية وQىل تفعيل احلكومة احلالية وتنصيهبا، Qىل ٕاع
الوثيقة اOسHتورية مضن مقاربة ¡شارdية، ٕاال ٔ�ن ظروف ومال�سات انعقاد 
احلوار الوطين حول اwمتع املدين ومالحظات العديد من املنظامت 
وامجلعيات ¬ري احلكومJة اجلادة خبصوص ٔ�جPدة احلوار واملهنجية املتبعة يف 

القوانني، قد فوت Qىل املغاربة فرصة لتفعيل بلورة Qدد من املشاريع 
ال�شارك واملشاركة املواطنة وت�ٔصيل العمل امجلعوي يف املسامهة يف تدبري 

   .الش�ٔن العام
ٕان تقدم اOميقراطية ل@س لها مثن ولكن لها لكفة، وقد طورت لك من 

Q توريHسOملغرب، ق½يل التنصيص اx ىل التجربة الربملانية واملامرسة املدنية
خJار اOميقراطية ال�شارdية، العديد من تقاليد وصيغ مسامهة املواطنني 
وامجلعيات يف vنتاج ال�رشيعي، وxلتايل فٕان تقدمي ملمتسات ٔ�و عرائض 
ٕاىل املؤسسة ال�رشيعية يتطلب العديد من إالجراءات املصاح½ة، بغية 

نية الكفÍJ تنظمي وت*سHيط ممارسة ت< احلقوق وكذا تطو�ر املسا� القانو 
بتفعيلها وحتسني نوعي يف Qالقة املواطن مبؤسسات اOوy، ول@س تقJيدها 

 : ٔ�و وضع رشوط مسطرية تعÈزيية حتول دون ممارسHهتا، من ق½يل

ٕاعطاء مضمون اجäعي �لمامرسة اOميقراطية، وهو ما يقSيض  -
القطع مع املقاربة التضييقJة، اليت وسعت من ٔ�سHباب Qدم ق½ول العريضة، 

 ومPحت مفهوما ضيقا �لسلطات العمومJة؛

التنصيص Qىل امحلاية القانونية ملقديم امللمتسات من مجيع ٔ�نواع  -
 التضييق اليت ميكن ٔ�ن يتعرضوا لها ق½ل ٔ�و ٔ�ثناء ٔ�و بعد تقدمي امللمتس؛

رضورة التنصيص Qىل حق اOمع العمويم لفائدة جلنة تقدمي  -
 جس�Jيك؛امللمتس، مبا يف ذ� اOمع املادي وا�لو 

�كر¿س الزتام اOوy بت@سري ممارسة حق تقدمي امللمتسات xلTسHبة  -
لuٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة، من �الل تقدمي مساQدات لهذه الف0ة يف 

 .ٕاطار ا¹متيزي إالجيايب
  السHيد الرئ@س،

ٕان تقPني وت�ٔطري العرائض جيب ٔ�ن يعمتد رؤية مشولية ويف ٕاطار القانون 
القانون التنظميي ومطالب امجلعيات ؤ�ن يتÈاوز املقارن بني لك من مرشوع 

رؤية قانونية حمضة، ختزتل العريضة يف جمرد شلك من ٔ�شاكل vقرتا�ات، 
التظلامت ٔ�و املالحظات وvن�½اه للك الثغرات اليت قد حتول دون تفعيل 
روح اOسHتور، يف هذا إالطار فٕاننا �سÈل يف فريق vحتاد املغريب �لشغل 

  : ٔ�مهها مالحظات، من

ٔ�ن حرص املسHتفJد�ن يف اBٔشôاص ٔ�ي يف املواطنات  -

واملواطنني يعد فرمÍ ٔ�مام امجلعيات وخمتلف تTسHيقJات وائتالفات اwمتع 
املدين، ومينعها من ممارسة هذا احلق ا¨ي يبقى الهدف مPه هو اOميقراطية 

 ال�شارdية ف� حتدث اOسHتور عن الفاQلني vجäعيني؛

من  25.000كون الحئة دمع امللمتس موقعة من ق½ل ¿شرتط ٔ�ن � -
مدمعي امللمتس Qىل اBٔقل، وهذا الرشط يعترب رشطا تعÈزي¢، لهذا اكن 

 يT½غي التخفJض من Qدد التوقJعات املطلوبة؛

مت التنصيص Qىل ٕا�داث جلن العرائض Oى لك من رئاسة  -
قة ف� ب@هنا، احلكومة وجمليس غرفيت الربملان دون حتديد طريقة تنظمي العال

مما ¿سHتوجب رضورة تطو�ر وضبط املساطر �كJفJة دقJقة ملامرسة احلق يف 
  تقدمي العرائض وامللمتسات؛

مت اشرتاط املصلgة العامة يف ق½ول العريضة دون ٔ�ي حتديد  -
دقJق لهذا املفهوم، مما يرتك الباب مفSو�ا ٔ�مام التفسري والت�ٔويل ا¨ي قد 

 ق يف تقدمي امللمتسات؛¿شلك قJدا Qىل ممارسة احل

مت اشرتاط التقJيد يف ا�لواحئ vنتôابية يف غياب تقJيد تلقايئ  -
�لمواطنات واملواطنني البالغني سن الرشد القانوين واملمتتعني Bٔxهلية يف 
ممارسة احلقوق املدنية والسHياسHية، وهو ما س@شلك عق½ة ٔ�مام مسامهة 

 .ري الش�ٔن العاماجلالية املغربية املقمية xخلارج يف تدب
  السHيد الرئ@س،

ويف ا�Bٔري، وبناء Qىل Qدم جتاوب احلكومة مع التعديالت املقدمة من 
طرف فريق vحتاد املغريب �لشغل، فٕاننا نصوت xالمSناع Qىل نيص 

  .64.14و 44.14مرشوعي القانونني التنظمييني احلاملني Qىل التوايل لرمقي 

  :Oميقراطية �لشغلمدا�Í مجموQة الكونفدرالية ا. 10
  السHيد الرئ@س احملرتم،

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

¿رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة xمس مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل 
بتgديد رشوط  64.14مبناسHبة عرض مرشوعي القانونني التنظمييني رمق 

ق يف تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع ومرشوع القانون وdيفJات ممارسة احل
بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل  44.14رمق 

  .السلطات العمومJة xجللسة ال�رشيعية العامة
تناضل من اXل اسHتكامل بناء  ٕان القوى اOميقراطية والتقدمJة ال زالت

ويف ذات الوقت تطالب بوضع ٔ�سس  دميقراطية متثيلية مكمتÍ املعامل
دميقراطية ¡شارdية تضمن ٕارشاك املواطنات واملواطنني يف تدبري الش�ٔن 

  .2011العام، وقد توجت هذه النضاالت xٕقرار دسHتور 
  السHيد الرئ@س احملرتم،

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
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ىل مجÍ من اBٓليات ¡سامه يف بناء دميقراطية نص Q 2011ٕان دسHتور 
 13و 12و 1¡شارdية xملسHتوى املطلوب، هذه اBٓليات تضمنهتا الفصول 

،حJت ٔ�كد Qىل ٔ�حقJة املواطنات واملواطنني يف تقدمي ملمتسات 15و 14و
يف جمال ال�رشيع، واليت تعد من ٔ�مه مر�كزات اOميقراطية ال�شارdية وٕا�دى 

العمومJة يف احلياة العامة، وكذا مؤرشا من مؤرشات ضام³ت املشاركة 
yوOادة تنظمي العالقة بني املواطن واQٕا.  

ٕاال ٔ�نه ومبناسHبة طرح مرشوع القانون التنظميي املتعلق xحلق يف تقدمي 
امللمتسات يف جمال ال�رشيع �Ôرس واملناقشة لوحظ ٔ�نه مل يعكس الفلسفة 

والتفاQل مع املطالب القوية �لحركة  اليت قامت Qلهيا الوثيقة اOسHتورية
Uٔحnد مقومات اOوy احلديثة، " م½nدٔ� املشاركة"احلقوقJة، اليت جعلت من 

ويتÈىل ذ� من �الل الزنوع ٕاىل d½ـح وفرملnة ٔ�ية مشاركة مواطنة يف 
صناQة السHياسات العمومJة، Qرب �ٓلية امللمتسات لكوهنا Xان*ت مPطق 

 ٕاثقالها حبزمة من املساطر وإالجراءات السالسة وال@رس والتدرج، ومت
والشلكيات، مت حشو النص بعبارات فضفاضة تفSح الباب Qىل مرصاعيه 

لق½ول " املصلgة العامة"�لت�ٔويالت، وذ� من ق½يل اشرتاط حتقJق 
  ".xلثوابت اجلامعة لuٔمة"امللمتسات وQىل ٔ�ن ال متس 

 ملقSضيات اOسHتور، وxلنظر لكون هذ�ن القانونني التنظمييني �مكيليني
فٕاننا يف مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل نتقدم مبجموQة من 

  :املالحظات وvقرتا�ات واملمتثÍ يف

رضورة اعäد و�دة دالy ا�لفظ ٔ�و املصطلح يف السHياق   -
الوا�د، توخJا �لوضوح وت*Jا³ لقصد املرشع وابتعادا عن اخSالالت 

تعددة، ٕاذ ٔ�ن صيا¬ة املعاين القانونية �كJفJة واحضة، الت�ٔويالت والقراءات امل 
يؤدي ٕاىل تفادي التنازع يف تطبيق القاQدة القانونية، ٕاذ ٔ�ن الصائغ القانوين 

 مل ي�ٔ�ذ يف Qني vعتبار توحJد املصطلgات القانونية وحتديد دالالهتا؛

ٔ��ذا بعني vعتبار ما اسHتقر Qليه الفقه والقضاء اOسHتوري   -
من اعتبار القوانني التنظميية ممكÔ� ÍسHتور، فٕانه من املفروض ٔ�ن  املغريب

�رد القانون التنظميي ٔ�كرث بيا³ وتفصيال، يف �ني ٔ�ن املالحظة العامة حول 
 مرشوعي القانونني التنظمييني تربز ٔ�هنام Xاءا �اليني من التفاصيل؛

يتعني ٕادراج مقSضيات ¡سمح xعäد التوقJع إاللكرتوين،   -
 Èاما مع التحوالت التكPولوجلية؛ا�س

ٔ�ن �رفق القانون التنظميي �منوذD عريضة ٔ�و ملمتس لتجنب  -
 Qدم ق½لوهام بذريعة Qدم ا�رتام الشلك؛

التنصيص Qىل ٕالزامJة Qدم الرتاجع عن امللمتس ٔ�و العريضة مبجرد  -
 وضعيهتام Oى اجلهات املعنية، من xب ت�dٔيد اجلدية؛

يت تنص Qىل ٔ�نه تودع �سôة من ال 12ٔ�مهية تدقJق املادة  -
امللمتس Qىل مجيع ٔ�عضاء اwلس املعين، وحيال Qىل ا�لجنة الربملانية اÊتصة 

حسب موضوع امللمتس، OراسHته ومPاقشHته وxلتايل من يودع الTسخ Qىل 
ٔ�عضاء اwلس املعين؟ وما هو X�ٔل ٕا�ا¹هتا Qىل ا�لجنة اÊتصة؟ مث ماذا لو 

 مPدرج مضن اخSصاصات ا�لÈان املنصوص Qلهيام اكن موضوع امللمتس ¬ري
 يف النظام اOا�يل wليس الربملان؟

ٕاذا ما مت تقدمي ملمتسان يف قضية  Q12دم اقرتاح �ل يف املادة   -
 وا�دة؛

مل يمت التنصيص Qىل اجلهة اليت يعهد ٕا¹هيا النظر يف جتا�س   -
فعول، ٔ�و امللمتس يف جمال ال�رشيع مع النصوص ال�رشيعية السارية امل

 املعروضة Qىل مسطرة املصادقة؛

عقلنه رشوط تقدمي امللمتسات يف جمال ال�رشيع حىت ال ¿سقط   -
هذا املقSىض يف بعض إالòزالقات اليت قد خترXه عن هدفه اBٔصيل، 
اكجلنوح حنو الف0وية ٔ�و التعبئة Bٔغراض ٔ�خرى بعيدة عن ملمتسات 

 ال�رشيع؛

 مPاقشات ا�لجنة رضورة حضور ممثل مقديم امللمتس يف  -
 واجللسة العامة ورضورة مسا�رته �لمسطرة ال�رشيعية؛

رضورة تعليل قرار الرفض، Qالوة Qىل قرار Qدم الق½ول حىت  -
 ¿سامه يف التنو�ر والتكو�ن؛

حتديد اXٓBال وتدقJقها، سواء xلTسHبة �لعرائض املوÃة   -
رساء �لثقة �لحكومة ٔ�و ت< املوÃة �لربملان، وذ� �كر¿سا �لشفافJة وإ 

  .بني املواطنني والسلطات العمومJة
ٕان املطلب امللح والغاية اBٔساسHية من وضع هذا إالطار القانونني هو 
 Íه نصا ن�ٔثث به حصيPٔ�ن جيد طريقه ٕاىل التطبيق الفعيل ؤ�ن ال جنعل م

  .العمل ال�رشيعي واحلكويم
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :العمل التقديم مدا�Í مجموQة. 11
  السHيد الرئ@س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل، xمس مجموQة العمل التقديم، يف مPاقشة مرشوع 

بتgديد رشوط وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي  64.14قانون تنظميي رمق 
بتgديد  44.14امللمتسات يف جمال ال�رشيع ومرشوع قانون تنظميي رمق 

  .وdيفJات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات العمومJة رشوط
ؤ�مجع هذ�ن املرشوQني يف مPاقشة وا�دة اعتبارا الرتباطهام، واندراÃام 

، xعتبار هذا املبدٔ� "املشاركة"معا مضن فلسفة دسHتورية وا�دة ويه م½دٔ� 
ٔ�قره ال�شاوري العمويم ٔ��د مقومات اOوy احلديثة، وهو املبدٔ� ا¨ي 

اOسHتور اجلديد، بتوÃه حنو اOميقراطية ال�شارdية �لتخفJف من اخSالالت 
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اOميقراطية ا¹متثيلية، وذ� xالنفSاح Qىل فعاليات اwمتع املدين xعتباره 
  .رش�اك ٔ�ساسHيا يف صنع السHياسات العمومJة

ويعترب ال�شاور العمويم اBٓلية الفضىل لتفعيل اOميقراطية ال�شارdية 
�وتعJذا وتقJدادا وتنفQز�ز اخنراط املواطنني يف الش�ٔن العمويم ٕا.  

م�ٔسسة فضاءات التواصل واحلوار  مفن ٔ�هداف ال�شاور العمويم
والنقاش والتعاون بني السلطات العمومJة واملواطنني وتعز�ز الفهم املتبادل 
حول ٔ�هداف وٕاdراهات تدبري النقاش العمويم بنظرة اس�½اقJة، ¡سHهتدف 

ثقافة التعاقد بني مؤسسات اOوy واملواطنني و�رسHيخ م½دٔ� التدبري  ٕاشاQة
املبين Qىل النتاجئ، ٕاضافة ٕاىل تعز�ز ثقافة التطوع واملواطنة املسؤوy و�منية 
روح ال�شارك الفعيل بني اOوy ورشاكهئا من مجعيات مدنية وجامQات 

  . �رابية وفاQلني اقSصاديني
  :املشاركةو  ومن م½ادئ ال�شاور العمويم

م½دٔ� احلق يف ال�شاور وا¨ي ¿سHمتد مرجعيته من النص  - 1
اOسHتوري وvلزتامات اOولية �لمغرب يف جمال احلقوق واحلر¢ت 
اBٔساسHية، XBٔل متكني املواطنني من املشاركة الفعاy يف تدبري الش�ٔن 
العام، مع ا�Bٔذ بعني vعتبار الف0ات اليت خصها اOسHتور مبقSضيات 

 �اصة؛
½دٔ� vسHتقاللية ا¨ي يT½غي ٔ�ن يطبع Qالقة مPظامت اwمتع م  - 2

 املدين Oxوy والفاQلني السHياسHيني؛
3 -  yم½دٔ� التعاقد ا¨ي ¿سامه يف �كر¿س ثقافة املسؤولية واملساء

 والتقد�ر املتبادل حلقوق وواج½ات لك اBٔطراف؛
م½دٔ� التاكمل ا¨ي ¿سامه يف تدبري اخلالفات، و¿سمح xلتفاQل  - 4

 جيايب بني الهيئات املدنية وامجلاQات الرتابية ومؤسسات اOوy؛االٕ 
م½دٔ� النÈاQة، من مPطلق ٔ�ن التدبري العمويم ال�شاريك ¿سHتلزم  - 5

ٕانتاج سHياسات ³جعة وذات ٔ�'ر ٕاجيايب وفعال Qىل احلياة اليومJة 
 �لمواطنني؛

م½دٔ� التضامن من مPطلق ٔ�ن الرتمجة املثىل �لتدبري العمويم  - 6
 . و جتسHيد لقمي املساواة و�اكفؤ الفرص والتالمح vجäعيال�شاريك ه

ونعتقد يف مجموQة العمل التقديم ٔ�ن هذه املبادئ الكربى يعكسها هذ�ن 
املرشوQني، ا¨�ن نعتربهام خطوة هامة ٕالمتام النص اOسHتوري ودمع 
اOميقراطية ال�شارdية ومسامهة اwمتع املدين يف صيا¬ة النصوص القانونية 

  .ؤطرة �لحياة العامة وبلورة السHياسات العمومJةامل
واعتبارا Bٔمهية املرشوQني ورضور�هتام ودورهام يف تعز�ز املسار 

  .اOميقراطي ببالد³، فٕاننا نصوت xٕالجياب Qلهيام معا
  .وشكرا

  
  

II.  رسة  78.14مرشوع القانون رمقuٔس�شاري لv لسwx املتعلق
yوالطفو.  

مية احلقاوي، وز�رة التضامن واملرٔ�ة واBٔرسة والتمنية السHيدة �سH تقدمي * 
املتعلق wxلس vس�شاري  v78.14جäعية، ملرشوع القانون رمق 

yرسة والطفوuٔل:  

  السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

بداية، ¿رشفين ٔ�ن ٔ�عرب لمك عن مشاعر السعادة ب�ٔن ٔ�تقامس معمك 
حظة التارخيية اليت �رخس منوذXا ممتزيا من املامرسات اليوم هذه ا�ل

اOميقراطية، اليت نفSخر مجيعا xعäدها يف لك حمطة من احملطات الهامة يف 
  .مسار البناء اOميقراطي لبالد³

، واخنرطت يف ٕارساهئا لك القوى احلية 2011ممارسة dرسها دسHتور 
املشاركة الفعلية والفعاy  �لمجمتع املغريب، يف تفاQل واسع ومك2ف قوامه

  .�لجميع يف بناء دوy املؤسسات
ٕاهنا فرصة لنعيد الت�dٔيد الفعل، من �الل ما �سامه يف ٕانتاXه اليوم، لك 
 yه، يف بناء دوJيار اململكة املغربية، ا¨ي ال رجعة فSىل اخQ ،من موقعه
yىل مواصلهتا توطيد وتقوية مؤسسات دوQدميقراطية ¿سودها احلق، و 

�ديثة، مر�كزاهتا املشاركة والتعددية واحلاكمة اجليدة وٕارساء دQامئ جممتع 
مSضامن، �متتع فJه امجليع Bٔxمن واحلرية والكرامة واملساواة و�اكفؤ الفرص 
والعداv yجäعية ومقومات الع@ش الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق 

  .وواج½ات املواطنة
  شار�ن،حرضات السHيدات والسادة املس� 

متزيت مهنجي�Pا �لوصول ٕاىل هذه ا�لحظة من املصادقة Qىل مرشوع 
القانون املتعلق wxلس vس�شاري لuٔرسة والطفوx yعäد مقاربة 

، بت�ٔطري ٔ�اكدميي معلت من 2012¡شارdية، انطلقت ٔ�وراشها العملية مPذ 
�الâ جلنة Qلمية ٔ��دثت لهذا الغرض، واس�مثرت خمتلف اBٔفاكر 

لتصورات واملقرت�ات الواردة Qلهيا يف املوضوع، وذ� من �الل ٔ�كرث وا
من مائة مذdرة اقرتاحJة لفعاليات اwمتع املدين والهيئات السHياسHية والنقابية، 
فضال عن Qدد من Xلسات vسäHع اليت خصصت خلرباء ؤ�اكدمييني 

 23 ليوم وطنيني ودوليني .متني wxال، واòهتت مبصادقة اwلس احلكويم
 20، وكذ� املصادقة Qليه من طرف جملس النواب يوم 2015شHتTرب 
  .، ليgال Qىل جملسمك املوقر بعد ذ�2016ٔ��ريل 

ٔ�مهية هذه املؤسسة ٕاذن ودورها احليوي يف ت�ٔطري العمل وتوحJد 
الرؤى، اكن اOافع اBٔسايس وراء اعäد مقاربة ¡شارdية واسعة، امSدت يف 

  .ٕارشاك خمتلف اBٔطراف الزمان وحرصت Qىل
، وحنن نع@ش دينامJة ٕاجيابية 2012ومPذ انطالق هذا الورش سHنة 

مكPت من جعل قضا¢ اBٔرسة والطفوy يف واÃة vهäم العمويم، 
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وسامهت يف ت�ٔطريها خمتلف هيئات اwمتع املدين والفرق الربملانية من �الل 
مرشوع القانون املتعلق ٔ�¢م دراسHية ولقاءات Qلمية، تناولت دور وصيغة 

wxلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy، ا¨ي يSTظره املغاربة لٕالXابة Qىل 
  . التgد¢ت املطرو�ة يف اwال

وتوجت هذه احلرdية xلنقاش اجلاد والتعديالت النوعية اليت سامهت 
هبا جلنة التعلمي والشؤون vجäعية والثقافJة مبÈلسمك املوقر، وا¨ي متزي 

x ةJينامOلفعل اx ³ من مؤسسة قوية، جتسدÔىل متكني بQ حلرص الصادق
احلقوقJة اليت ¿شهدها املغرب والطفرة النوعية اليت عرفها يف جمال حقوق 

  .إال�سان
  حرضات السHيدات والسادة املس�شار�ن،

ٕاننا لسHنا بصدد مرشوع قانون Qادي، وٕامنا يتعلق اBٔمر مبرشوع قانون 
JTظر ٔ�ن ¡شلك حمضنا لقضا¢ حامية احلقوق حتدث مبوج½ه بSTة مؤسساتية ي

ومواdبة التحوالت ومواÃة التgد¢ت اليت تواXه اBٔرسة والطفوy املغربية 
  .يف خمتلف اwاالت

فالتحوالت العميقة اليت ¿شهدها املغرب تتÈه حنو �كر¿س اBٔرسة 
ية اليت اكنت النووية Qىل حساب اBٔرسة املمتدة، وتؤ'ر Qىل اBٔدوار اجلوهر 

 yمتع واليت ٔ�دى �راجعها ٕاىل �روز ظواهر مقلقة متس الطفوwتضطلع هبا يف ا
ٔ�ساسا، ٕاضافة ٕاىل ٕاشاكليات اجäعية �رتبط �رQاية اBٔشôاص املسHنني 

  .واBٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة
  حرضات السHيدات والسادة املس�شار�ن،

اليت ٔ�والها  لقد اسHتحرض³ مكر�كز يف هذا العمل املشرتك العناية
املرشع املغريب لuٔرسة، اعتبارا Oورها الرئ@يس واحليوي يف بناء اwمتعات 
وتطورها وعناية جسدهتا العديد من املشاريع واملبادرات، اكن من ٔ��رزها 

، اليت ٔ�سست، فضال عن محو¹هتا القانونية 2004اعäد مدونة اBٔرسة سHنة 
املغربية القامئة Qىل املسؤولية  النوعية، ملرشوع جممتعي جيعل من اBٔرسة

املشرتكة واملساواة والتTشHئة السلمية لuٔطفال لبنة جممتعية يف دمقرطة اwمتع 
  .�لك

كام اسHتحرض³ املقSضيات اOسHتورية املؤطرة يف هذا اwال، واليت 
اBٔرسة القامئة Qىل Qالقة "ٔ�ن  2011من دسHتور  32اعتربت يف الفصل 

  .لية اBٔساسHية �لمجمتعالزواج الرشعي يه اخل 
كام ٔ�كدت Qىل مسؤولية اOوy يف ضامن امحلاية احلقوقJة وvجäعية 
وvقSصادية لuٔرسة، مبقSىض القانون مبا يضمن و�دهتا واسHتقرارها 

  .واحملافظة Qلهيا
ؤ�ن ¡سعى اOوy لتوفري امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي واملعنوي 

  .م�ساوية برصف النظر عن وضعيهتم العائلية مجليع اBٔطفال �كJفJة
وQىل dون التعلمي اBٔسايس حق الطفل وواجب Qىل اBٔرسة 

yوOوا"...  
هذا ٕاىل Xانب االتفاقJات واملعاهدات اOولية اليت صادق Qلهيا املغرب 

  .يف جمال حامية الطفوy واBٔرسة املغربية
  حرضات السHيدات والسادة املس�شار�ن،

هذا القانون يف ٕاطار وفاء احلكومة xلزتاماهتا املسطرة يندرج مرشوع 
يف اÊطط ال�رشيعي وا¨ي جعل من تزنيل اOسHتور ٕا�دى ٔ�ولو¢ته 

من اOسHتور، حيدد  171وهكذا، وتفعيال ملقSضيات الفصل . القصوى
 yرسة والطفوuٔس�شاري لv لسwات اJمرشوع هذا القانون صالح

واQد سريه لuٔرسة والطفوy، وذ� قصد متكJنه وdيفJات ت�ٔليفه وتنظميه وق
  :من القJام xملهام اليت ٔ��دث من X�ٔلها، واملمتثÍ ٔ�ساسا يف

رصد وت�½ع وضعية اBٔرسة والطفوy يف اwاالت احلقوقJة  -
 وvجäعية وvقSصادية؛

-  yرسة والطفوBٔت�½ع مدى مالءمة الربامج الوطنية اليت هتم ا
Oلهيا؛اللزتامات املغرب اQ ولية كام صادق 

 ٕابداء �ٓراء حول اÊططات الوطنية املتعلقة هبذه املياد�ن؛ -

تTشHيط النقاش العمويم حول السHياسة العمومJة يف جمال اBٔرسة  -
 والطفوy؛

ضامن ت�½ع ٕاجناز الربامج الوطنية املقدمة من ق½ل خمتلف  -
 .القطاQات والهيالك والهيئات اÊتصة، و¬ريها

 Sضيات مرشوع هذا القانون حول ما ييلو�متحور ٔ�مه مق:  

حتديد املرجعيات اOسHتورية والقانونية اليت ¿س�Pد ٕا¹هيا هذا  -
 اwلس؛

 حتديد .ام وصالحJات اwلس؛ -

 حتديد ت�ٔليفه ومكو³ته؛ -

 حتديد Ã�ٔزته وdيفJات معÞ؛ -

 .حتديد تنظميه إالداري واملايل -
  حرضات السHيدات والسادة املس�شار�ن،

ا¹هنوض بواقع الطفوy واBٔرسة املغربية يقSيض تظافر Ãود  ٕاننا نؤمن ب�ٔن
لك املتد�لني لتكر¿س وتعز�ز Qالقات الرتابط بني ٔ�فرادها ؤ�جJالها وتطو�ر 
القوانني وال�رشيعات والسHياسات، اليت من ش�ٔهنا دمع وحامية dياهنا ومتتعها 

سHتحضار لك حبقوقها وvضطالع بدورها يف التمنية ب�ٔبعادها اÊتلفة، مع ا
التحوالت والتgد¢ت اليت تواXه اBٔرسة املغربية يف سHياقها اOويل 

  . والوطين
  حرضات السHيدات والسادة،

ٔ�شكر لك من سامه يف بلورة هذا املرشوع يف خمتلف حمطاته، ؤ�شكر 
خمتلف الفرق الربملانية مبÈلس املس�شار�ن، من ٔ�¬لبية ومعارضة، Qىل روح 

نوعية يف جتويد مرشوع القانون، كام ٔ�نوه �روح املسؤولية واملسامهة ال 
املواطنة الصادقة اليت x�ٔنوا عهنا �الل مPاقشة هذا املرشوع، �ٓمÍ ٔ�ن 
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¿شلك هذا القانون �ٓلية فعاy ٕاىل Xانب xيق اBٓليات والهيئات اOسHتورية 
اBٔخرى اليت سHتدفع يف اجتاه ٕارساء مقاربة مPدجمة، تتحمل من �اللها 

يهتا يف حامية اBٔرسة وحقوق خمتلف الف0ات vجäعية من اOوy مسؤول 
ٔ�طفال و�ساء وdبار سن وذوي احSياXات �اصة وكذا اخنراط مجعيات 
اwمتع املدين املتخصصة وكذا املؤسسات اOسHتورية، ويف مقدمهتا اwلس 

yرسة والطفوuٔس�شاري لv.  
  . والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :Í الفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادليةمدا� .1
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
¿رشفين xمس الفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادلية، ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 

املتعلق wxلس vس�شاري  78.14ٕاطار مPاقشة مرشوع القانون رمق 
فوy، هذا املرشوع ا¨ي Xاء لتفعيل مقSضيات اOسHتور لuٔرسة والط

 Þالقة الزواج  32اجلديدة، وا¨ي يعترب يف فصQ ىلQ رسة القامئةBٔا
الرشعي اخللية اBٔساسHية �لمجمتع، كام محل اOوy مسؤولية ضامن امحلاية 
احلقوقJة وvجäعية وvقSصادية لها، مبا يضمن و�دهتا واسHتقرارها 

Qلهيا وتوفري امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي واملعنوي مجليع  واحملافظة
اBٔطفال، �كJفJة م�ساوية برصف النظر عن وضعيهتم العائلية، �اصة يف ما 

  .يتعلق بضامن التعلمي اBٔسايس، xعتباره حقا واج½ا Qىل اOوy واBٔرسة
ا�ل ٕان املرشع اOسHتوري حرص Qىل ٕاعطاء ماكنة ممتزية لuٔرسة د

اwمتع ومحل اOوy مسؤولية رQا�هتا وحام�هتا ومتكJهنا من الوسائل الالزمة 
�لع@ش الكرمي وضامن التمنية الصاحلة لuٔطفال لتفادي vحنراف والتفكك 
وخمتلف املظاهر واBٓفات vجäعية وا¹متسك مببادئ الرشيعة إالسالمJة 

، بعيدا عن مظاهر الغزو السمgة وقمي ا�Bٔالق الن*ÍJ وإال�سHية املغربية
 ،DولوPئة حبمك التطور التكHالناش â الب ا¨ي تتعرضJس�vالفكري و

  .خصوصا مع ان�شار مواقع التواصل vجäعي
وهذا ما يدفعنا ٕاىل ال�ساؤل عام ٕاذا اكن هذا املرشوع يعكس حبق 
التوXه اOسHتوري يف جمال اBٔرسة والطفوy واBٔهداف اليت ت*Pاها املرشع 
اOسHتوري من ٕا�داث اwلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy، سواء Qىل 
مسHتوى vخSصاصات املسHندة ٕاليه مبقSىض هذا املرشوع xملقارنة مع املهام 
اجلسHمية املوdوy ٕاليه مبوجب اOسHتور ٔ�و من حJث �رdي*Sه املفروض ٔ�ن 

  .ترتمج اBٓليات احلقJقJة لضامن حتقJقه اBٔهداف املتو�اة مPه
من اOسHتور Qىل ٕا�داث اwلس  32ذه الغاية نص الفصل وله

 v169س�شاري لuٔرسة والطفوy املوdول ٕاليه، وخصه مبقSىض الفصل 
مبهمة ت�ٔمني ت�½ع وضعية اBٔرسة والطفوy وٕابداء اBٓراء حول اÊططات 

الوطنية املتعلقة هبذه املياد�ن وتTشHيط النقاش العمويم حول السHياسة 
ال اBٔرسة وضامن ت�½ع وٕاجناز الربامج الوطنية املتعلقة بذ� العمومJة يف جم

املقدمة من ق½ل خمتلف القطاQات احلكومJة والهيالك والهيئات اÊتصة، 
اBٔمر ا¨ي س@سامه، ال مPاص من ٕاQادة vعتبار �لمرٔ�ة املغربية، حفاظا 
Qىل dرامهتا إال�سانية، يف ظل ¡سجيل �زايد ملفت لبعض اBٓفات 

äجv ملؤسسات التعلميية و¬ريهاx دراتÊعية من ق½يل ال�سول وان�شار ا
من املظاهر اليت ¡يسء ٕاىل قمي جممتعنا وما متثÞ خماطرها Qىل تفكك اBٔرس 

  . املغربية
وهنا البد من الوقوف عند نقطة جوهرية تتعلق ب�سمية اwلس رمغ 

وهام اBٔرسة طابعه vس�شاري، ٕاذ ٔ�ن ال�سمية هتم مكونني ٔ�ساسHيني 
ليعطف الطفوy " واو العطف"والطفوy، ولعل املرشوع حJ@ اسHتعمل 

Qىل اBٔرسة قصد بذ� دالالت dبرية، ميكن ٔ�ن �سHتôلص من مضهنا ما 
  : ييل

ٔ�ن اwال الطبيعي �لطفوy هو اBٔرسة ؤ�ن اBٔرسة يه عامد  -
 وركزية اwمتع يف �ارضه ومسHتق½Þ؛ 

ن الطفوy مPبت حقJقي لصناQة اBٔجJال، ٔ�ما اOالy الثانية فهÑي �ٔ  -
وxلتايل جفعلها حمورا ٔ�ساسHيا يف العنوان يعين ٔ�ن طفولتنا ل@ست xلرضورة 
لكها مSوفرة Qىل حميط ٔ�رسي، وٕان اكن، فهل هو حميط ٔ�رسي سلمي؟ 

طفوy مرشدة وطفوy بدون �سب : فهناك ٔ�نواع مSعددة من الطفوالت
 . ع@ش الكرمي و¬ريها من املظاهروطفوy حمرومة من ٔ�سس وراكKز ال 

ٕان �ركزيQ ³ىل هذا املعطى نعتربه مد�ال ٔ�ساسHيا ملناقشة املرشوع 
ا¨ي بني ٔ�يدينا، وٕاذا كنا نعتربه ٕاكطار قانوين معل .م، فٕاننا يف الوقت ذاته 
�سÈل Qىل جوهره مالحظات ال ختلو من ٔ�مهية تتقاطع يف مPظور³ مع 

اwلس vقSصادي "تضمنه تقر�ر مالحظات مSعددة من ب@هنا ما 
خبصوص هذا املرشوع والرٔ�يني ا�=�ن Qرب عهنام " وvجäعي والب@يئ

اwلس الوطين حلقوق إال�سان وجلنة البندقJة، هذا التقاطع الطبيعي يف 
الرؤى Oور مؤسسة دسHتورية، سHيكون لها دور .م يف جتويد النصوص 

 ٓB ة، وتقدمي مقرت�اتÃ ة �8ٓر التفكك ال�رشيعية، منÃذ ملواJليات التنف
  . اBٔرسي والواقع ¬ري املريض لطفولتنا �شلك Qام

ولعل ٔ��رز مالحظة �رتبط xالسHتقاللية التامة لهذا اwلس وdيف ميكن 
ٔ�ن يقدم قمية مضافة يف السHياسات العمومJة من �الل ٔ�دوار ال تتدا�ل مع 

ة والربملان صالحJات مؤسسات دسHتورية ٔ�خرى ومن مضهنا احلكوم
مبÈلسHيه واwلس الوطين حلقوق إال�سان واwلس vقSصادي وvجäعي 
والب@يئ ومؤسسة الوسHيط، وم½عث هذا السؤال ينطلق من الواقع احلايل 
ا¨ي تتدا�ل فJه العديد من القطاQات احلكومJة يف جمايل اBٔرسة 

معومJة  والطفوy، مما خيلق نوQا من vرتباك يف رمس مالمح سHياسHية
  .مSاكمÍ ومPدجمة، وفق مPظور مو�د ال تناقض فJه
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  السHيد الرئ@س،
  السHيدات والسادة املس�شار�ن،

  السادة الوزراء،
وٕاذا كنا �سÈل ٔ�ن املرشوع قد �دد خمتلف اجلوانب املرتبطة �xٕداث 

غياب : هذه املؤسسة اOسHتورية، فال بد ٔ�ن �سÈل املالحظات التالية
 Qىل املبادئ التوجهيية احملددة ٕال�داث اwلس، ديباXة جتيب �شلك واحض

مع الت�dٔيد Qىل ٔ�ن املرشوع ورمغ اجلهد ا¨ي بذل فJه مل ¿سHتطع بلورة 
مجموQة من اBٓليات اOسHتورية، اليت متكPه من ٕاجناز .امه �شلك ٔ�كرث 

  :فاQلية وقوة وٕانتاجJة، و�سوق Qىل س*Jل املثال ال احلرص ٔ�مÍ2 من مضهنا
Jات اOولية حلقوق الطفل تنص Qىل �ٓليات الس�شارة ٕان االتفاق  - 1

اBٔطفال لضامن مشاركهتم يف السHياسات العمومJة، ويه اBٓليات اليت جندها 
 ¬ائبة يف نص املرشوع ومعها �ٓليات vس�شارة لuٔرسة؛

 م½ادئ املناصفة والبعد اجلهوي والبعد املتعلق xلهشاشة؛ - 2
ت�ٔليف اwلس ذاته تطرح  ٔ�ال �رون، السHيدة الوز�رة احملرتمة، ٔ�ن - 3

ٕاشاكليات مSعددة، ٕاذ dيف ميكن م2ال لٕالدارة العمومJة ٔ�ن �كون طرفا 
وحكام يف نفس الوقت؟ وهل تعيني ٔ�عضاء بصفاهتم ول@س بناء Qىل 
كفاءاهتم و�ربهتم ومعرفهتم مبÈايل اBٔرسة والطفوy لن يؤ'ر Qىل مردودية 

 اwلس ؤ�دواره وفاQليته؟
قاللية فعلية �لمÈلس ٕاذا ما ت*ىن خJار هل ميكن ضامن اسHت - 4

 ا¹متويل عن طريق صناديق ٔ�خرى ¬ري اOوy؟
ملاذا حرص اwلس نفسه يف داKرة ضيقة Xدا تتعلق xٕبداء الرٔ�ي  - 5

من  169يف احلاالت الواردة Qليه، عوض vسHتفادة من مضمون الفصل 
طنية اOسHتور ا¨ي يعطيه جماال ٔ�وسع ٕالبداء الرٔ�ي حول اÊططات الو 

  .املتعلقة هبذه املياد�ن بدون قJد ٔ�و رشط
  السHيد الرئ@س،

  السHيدات والسادة املس�شار�ن،
  السادة الوزراء،

ٕان قPاQاتنا يف الفريق vسHتقاليل تنطلق من ٕامياننا ب�ٔمهية مجيع 
، ومن مضهنا اwلس 2011املؤسسات اOسHتورية اليت نص Qلهيا دسHتور 

زية ٔ�ساسHية لبناء تصورات واقعية ب�ٓليات vس�شاري لuٔرسة والطفوd yرك
تنفJذ ممكPة وذات قمية مضافة ف� خيص السHياسات العمومJة املرتبطة 
Bٔxرسة والطفوy، جمدد�ن الت�dٔيد Qىل ٔ�ن vهäم بظروف الع@ش الكرمي 
وبتوفري ضام³ت مPظومة �ربوية ¡سHمتد قوهتا من مكو³ت إال�سHية املغربية، 

ات احمليطة هو الرهان يف جعل ٔ�رس³ وطفولتنا مؤمPة يف وتنفSح Qىل الثقاف
  . �ارضها ومسHتق½لها

وانطالقا من هذه القPاQات، واعتبارا لكوننا ال نغفل اwهود ا¨ي بذل 
لتقدمي إالطار القانوين لهذا اwلس الهام، ويف الوقت ذاته نؤمن ٔ�نه الزال 

ع، ونظرا Bٔمهية هناك معل جيب ٔ�ن يصب يف اجتاه جتويد ٔ�فضل �لمرشو

املرشوع يف تفعيل مضامني اOسHتور، فٕان تعامل الفريق xٕجيابية مع هذا 
النص ال�رشيعي الت�ٔس@يس، سواء Qىل مسHتوى املناقشة دا�ل ا�لجنة 
املعنية ٔ�و Qىل مسHتوى التعديالت اليت كنا �سHهتدف من �اللها حتسني 

والتصويت �اصة ف� النص وجتويد مضامJنه، واليت رافعنا Qلهيا ٔ�ثناء البت 
  :يتعلق

ٕا�داث و�دات Ãوية من X�ٔل تفعيل اجلهوية اليت نص Qلهيا   - 
 اOسHتور؛

 اwال الثقايف والب@يئت�dٔيدQ ³ىل دور اwلس يف الرصد والت�½ع يف  - 
 �Uٔد اخSصاصات اwلس؛

 -  yرسة والطفوBٔالقات التعاون يف جمال اQ اص ٕاقامةôشBٔوا
 ري مكو³ من مكو³ت اBٔرسة؛، xعتبار هذا ا�BٔاملسHنني

 ... �رك .مة ٕا�داث جلان دامئة �لنظام اOا�يل - 
ورمغ ذ�، ارت�ٔينا يف الفريق vسHتقاليل �لو�دة والتعادلية التصويت 

  .xٕالجياب Qىل هذا القانون

  :مدا�Í فريق اBٔصاy واملعارصة. 2
 ¿رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل xمس فريق اBٔصاy واملعارصة ل*سط مواقف فريق

املتعلق wxلس  78.14اBٔصاy واملعارصة xلTسHبة ملرشوع القانون 
yرسة والطفوuٔس�شاري لv.  

يف البداية البد من إالشارة ٕاىل دور هذا املرشوع قانون يف ٕاذاكء 
اOينامJة اليت تعرفها السا�ة الوطنية يف جمال ا¹هنوض xحلقوق السHياسHية 

، ويف 2011البيJ8ة، اليت ٔ�قرها دسHتور واملدنية وvقSصادية وvجäعية و 
اسHتكامل البناء املؤسسايت الوطين ومواdبة التحوالت اليت يعرفها اwمتع 
املغريب، كام ٔ�ن النقاش ا¨ي ٔ�فرزه هذا املرشوع س@سهم حä يف ٕاعامل 
�ٓليات فعاy كفÍJ �رصد وت�½ع وضعية اBٔرسة والطفوy يف اwاالت احلقوقJة 

v عيةäجvيخ قمي املناصفة وHصادية والتصدي للك ٔ�شاكل ا¹متيزي و�رسSق
  .وتفادي ممارسات احليف وا¹متيزي

يف فريق اBٔصاy واملعارصة �لتذكري ب�ٔن هذا  كام ال تفوتين الفرصة
املرشوع قانون اكنت â لكفة زمPية xهظة، ٔ�دت مثهنا OxرXة اBٔوىل 

وحقوقها واwمتع يف اOرXة  مؤسسات اBٔرسة والطفوy نظرا لتعرث مصاحلها
الثانية جراء التلكؤ احلكويم يف تزنيل اOسHتور وٕارساء خمتلف هيئاته ذات 
الصx Íملوضوع، حبيث اسHتغرق خروج هذا املرشوع ٕاىل �زي الوجود ٔ�ربع 

  .2016ٕاىل  2012سHنوات امSدت من 
كام ٔ�ذdر �لك اQزتاز xلروح النضالية العالية للك القوي احلية 

Oىل ٕاخراج هذا واQ دا يف العملÃ ميقراطية ببالد³، اليت مل تدخر
املرشوع ٕاىل �زي الوجود، ؤ�خص مهنا d¨xر احلراكت الTسائية املغربية 
والفعاليات احلقوقJة والسHياسHية والفكرية واملنظامت والهيئات املدنية 
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  .والنقابية والثقافJة ببالد³
Sضيات اOسHتورية اليت افردت ويف هذا إالطار البد من اسHتحضار املق 

�زيا هاما ٕال�داث اwلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy، �اصة املادة 
ت�ٔمني اBٔرسة والطفوy وٕابداء �ٓراء حول اÊططات "اليت تنصص Qىل  169

الوطنية املتعلقة هبذه املياد�ن وتTشHيط النقاش العمويم حول السHياسات 
وٕاجناز الربامج الوطنية املعمتدة من ق½ل  العمومJة يف جمال اBٔرسة وضامن ت�½ع

  ".خمتلف القطاQات والهيالك واÃBٔزة اÊتصة
  السHيد الرئ@س،

مما ال شك فJه ٔ�ن اBٔرسة املغربية تع@ش العديد من التحوالت 
vقSصادية وvجäعية، وتتعرض �لعديد من �vرتاقات الثقافJة اليت 

سHيصعب مسHتق½ال ضبطها �لقت نوQا من القواQد والسلواكت اليت 
والتحمك فهيا، ما مل يمت تفعيل دور هذا اwلس �شلك ¡شاريك ودميقراطي 

  .و�دايث
فاBٔرسة مل تعد تدور فقط حول ذ� املفهوم التقليدي ا¨ي هو 

، بل تعد اBٔرسة القلب النابض والنواة الصلبة دا�ل اwمتع، وقد "اخللية"
يث عن امحلاية vقSصادية ان�½ه اOسHتور ٕاىل ذ� من �الل احلد

وvجäعية واحلقوقJة اس�شعارا مPه بضياع و¡ش�ت ت< احلقوق، فاحلق 
يف اBٔرسة يتÈىل يف العديد من املنا� اكحلق يف vنäء فقد تضيع معايري 
الTسب xلشلك املتعارف Qليه يف جممتعنا، لكن من حق ٔ�ي مواطنة ٔ�و 

هوية يف بعدها الثقايف املتنوع وبعدها مواطن إالحساس xالنäء لuٔرض وال 
  .إال�ساين مع احلرص Qىل ا�رتام احلقوق اBٔساسHية wموع ٔ�فراد اBٔرس

فكام هو معلوم ٔ�ن مظاهر الهشاشة وإالقصاء ضاربة يف معق اwمتع 
املغريب كام تدل Qىل ذ� احملددات vجäعية اكلسكن والصgة والتعلمي 

تSTج عهنا العديد من vخSالالت واBٔعطاب والشغل، هذه احملددات اليت 
اليت ¡سم اBٔرسة املغربية اكلسكن الصفJحي، ارتفاع معدالت اجلرمية، تفامق 
ظاهرة اسHتغالل اBٔطفال يف وضعية صعبة، �االت اBٔ.ات العازxت، 
زىن احملارم، اغتصاب اBٔطفال، اسHتفgال العنف ضد الTساء واملسHنني، 

ع البطاy، ٕاىل Xانب اخSالالت ٔ�خرى لن ¿سعنا انعدام املساواة وارتفا
Íرها يف هذه املدا�d¨ الوقت.  

وانطالقا من هذه الصورة القامتة لواقع اBٔرسة والطفوy ببالد³، تربز 
املسؤولية اجلسHمية اليت س@Sحملها هذا اwلس لضامن حامية قانونية لuٔرسة 

شاشة وإالقصاء والطفوy ببالد³ من مجيع ٔ�شاكل وصور العنف واله 
vجäعي، ز¢دة Qىل مسامهته يف وضع التوÃات الكربى �لسHياسات 
العمومJة حلقوق اBٔرسة والطفوy واBٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة ٔ�و يف وضعية 

  .صعبة اكBٔشôاص املسHنني واكفة ٔ�عضاء اBٔرس
  السHيد الرئ@س،

اج لقد راهنت خمتلف ٔ�طياف الفاQلني والقوى احلية ببالدQ ³ىل ٕاخر 
هذا املرشوع وٕاطالق دينامJة dبرية ونقاش واسع، شارك فJه العديد من 

اخلرباء والباح2ني واملفكر�ن واملهمتني وطنيني ودوليني، ٕاال ٔ�نه ومع اBٔسف 
الشديد ال نلمس ٔ�'ر هذه اOينامJة يف هذا املرشوع من �الل تغي@ب 

الفات النظرية، املقاربة ال�شارdية xمللموس وQدم ا�Bٔذ xلرٔ�ي اBٓخر واخل
 - يف نظر³  - اليت مل جتد لها صدى دا�ل هذا املرشوع ا¨ي يفSقر 

ملقومات حقJقJة تؤلف بني �ٓفاق وانتظارات اكفة الرشاحئ اwمتعية املغربية 
�رمهتا، مما �ذا xلعديد من الفعاليات الTسائية املغربية النتقاده يف الصيغة 

  .احلكومJة ا¹هنائية �لمرشوع
ا مع موقف فريق اBٔصاy واملعارصة يف جملس النواب، �سÈل وا�سÈام

ٔ�سفPا الشديد Qىل ٕارصار احلكومة Qىل رفض التعديالت اليت تقدمPا هبا 
خبصوص تفعيل مقSىض دسHتوري ينص Qىل اجلهوية املتقدمة املرتبطة خبلق 
فروع Ãوية �لمÈلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy، حىت �متكن هذا 

ع مبهامه Qىل امSداد جمايل، Qىل اعتبارها اBٓلية الكفÍJ ا�Bٔري xالضطال
لرصد وت�½ع الوضعية اBٔرسية ووضعية الطفوy يف املغرب العميق يف 
البوادي والقرى واجلبال ويف هوامش املدن كذ�، وهذا يدل Qىل قصور 
يف التصور والرؤى من طرف احلكومة، Qىل الرمغ من ق½ولها بعض 

مPا هبا مبعية الفريق vشرتايك، �اصة التعديل املتعلق التعديالت اليت تقد
yرسة والطفوuٔس�شاري لv لسwx دد متثيلية جملس املس�شار�نQ رفع�.  

وخSاما، حنتفظ حبقPا يف التصويت xالمSناع يف فريق اBٔصاy واملعارصة 
  . لفائدة هذا املرشوع قانون

  .وشكرا

  :مدا�Í فريق العداy والتمنية. 3
  .سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Qىل ٔ�رشف املرسلني� 

  السHيد الرئ@س احملرتم،
  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  السHيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
¿رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل اليوم xمس فريق العداy والتمنية حول مرشوع قانون 

ة والطفوy، هذا اwلس يتعلق wxلس vس�شاري لuٔرس  78.14رمق 
ا¨ي ي�ٔيت تزنيال ملضامني اOسHتور و�كر¿سا لٕالصالح املؤسسايت ا¨ي 
اخنرطت فJه بالد³، اسHتÈابة �لتغريات اليت عرفهتا بJTة اBٔرسة املغربية، 
وسعيا وراء حتصني اBٔرسة املبJTة Qىل مJثاق رشعي، xعتبارها النواة 

تب عن ذ� من رضورة العمل Qىل الصلبة واBٔساسHية �لمجمتع، مع ما يرت 
  .حامية حقوق اBٔطفال

كام ي�ٔيت هذا املرشوع ا�سÈاما مع اOينامJة احلقوقJة اليت عرفهتا بالد³، 
من �الل املصادقة Qىل ٔ�مه االتفاقJات اOولية حلقوق إال�سان واملعنية 

هذا xٕالضافة . Bٔxساس حبقوق املرٔ�ة والطفل واBٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة
  .2015 اخنراط املغرب يف ٔ�هداف التمنية املسHتدامة ملا بعد سHنة ٕاىل

وQالقة مبهنجية ٕاQداد مرشوع القانون، فٕاننا òمثن ما ا¡سمت به من 
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 Íث مت يف املر�Jية، حHىل ثالث مرا�ل ٔ�ساسQ ةQية موسعة موزdشار¡
ويف املر�Í . اBٔوىل جتميع املعطيات الوطنية Qىل اخلربات والتÈارب اOولية

الثانية مشل النقاش اقرتا�ات الهيئات السHياسHية واملدنية والنقابية مبختلف 
املؤسسات الوطنية لتختمت هذه املشاورات بصيا¬ة مرشوع القانون املتعلق 
�xٕداث هذا اwلس والتوافق Qليه مع القطاQات الوزارية الرش�كة وٕا�الته 

  .Qىل مسطرة املصادقة
 Hمثن التعاطي إالجيايب �لسò يدة الوز�رة مع املناقشة العامة والتفصيلية كام

دا�ل جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة وvجäعية، وكذا ٔ�ثناء مر�Í تقدمي 
  .التعديالت من طرف الفرق واwموQات الربملانية

وخبصوص صالحJات هذا اwلس، فٕاننا �شدد يف فريق العداy والتمنية 
ماكنيات الرضورية �لقJام مبهام Qىل رضورة متكJنه من لك الوسائل واالٕ 

الرصد واملتابعة لوضعية اBٔرسة والطفوy يف اwاالت احلقوقJة وvجäعية 
وvقSصادية وكذا ت�½ع مدى مالءمة الربامج الوطنية اليت تعىن Bٔxرسة 
والطفوy اللزتامات املغرب اOولية، مث العمل Qىل تقJمي السHياسات العمومJة 

الصÍ بوضعية اBٔرسة والطفوy وتTشHيط النقاش العمويم  واملامرسات ذات
  .حول السHياسات العمومJة يف هذا اwال

¨ا فٕاننا يف فريق العداy والتمنية نؤيد هذا املرشوع ونصوت لفائدته 
ونعتربه طفرة نوعية �لهنوض ب�ٔوضاع اBٔرسة والطفوy ودQامة ٔ�ساسHية يف 

  .البناء املؤسسايت واwمتعي ببالد³
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�Í الفريق احلريك. 4
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
  السHيد الرئ@س احملرتم،

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
 السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة xمس الفريق احلريك مبÈلسHنا املوقر Bٔعرض 
املتعلق wxلس vس�شاري  78.14ول مرشوع القانون رمق وÃة نظر³ ح

yرسة والطفوuٔل.  
يف البداية ال تفوتنا الفرصة دون التنويه xلنقاش املسؤول والهادف 
ا¨ي عرفSه جلنة التعلمي والشؤون الثقافJة وvجäعية ٔ�ثناء دراسة مPاقشة 

ايب �لحكومة يف هذا املرشوع و�اكفة ٔ�عضاهئا، كام �شHيد xلتفاQل إالجي
  . خشص السHيدة الوز�رة مع املقرت�ات والتعديالت

  السHيد الرئ@س،
وخصوصا  2011ٕان هذا املرشوع Xاء تتوجيا لتفعيل مضامني دسHتور 

اليت نصت Qىل حق الطفل  171و 169و 165و 164و 34و 32املواد 
القامئة  يف امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي واملعنوي â واعتبار اBٔرسة

Qىل Qالقة زواج رشعي اخللية اBٔساسHية �لمجمتع، وكذا� لتفعيل 

سHياسات معومJة موÃة لفائدة اBٔرسة والطفل واBٔشôاص املسHنني 
والف0ات ذوي vحSياXات اخلاصة واملسامهة ٔ�يضا يف اقرتاح �لول 
لٕالشاكليات vجäعية، اليت ٔ�صبحت تع@شها اBٔرس املغربية، سواء من 

وعيهتا و�رdي*هتا ٔ�و من حJث وظائفها، حبيث ظهرت مجموQة من حJث ن
الظواهر اOخQ ÍJىل جممتعنا اليت لها انعاكسات سلبية دا�ل جممتعنا تصل 

اBٔ.ات العاز¢ت، ٔ�طفال الشوارع، تعاطي  ٔ�حJا³ ٕاىل vغتصاب،
اÊدرات، الهدر املدريس وvسHتعامل ¬ري السلمي لوسائل االتصال 

ام ٔ�ن هذا املرشوع Xاء Bٔجرٔ�ة وتفعيل االتفاقJات اOولية اليت احلديثة، ك
صادق Qلهيا املغرب، اليت هتم حقوق الطفوy واملرٔ�ة واBٔشôاص يف وضعية 
ٕاQاقة وحقوق إال�سان Qامة ؤ�خرى ٔ�وربية هتم الطفل، وذ� بتقوية 
 الرتسانة القانونية xٕالضافة ٕاىل مدى قدرة هذا املرشوع Qىل تطويق قانوين

  .لهذه الظواهر، يف ظل اOور vس�شاري ا¨ي ٔ�عطي لهذه املؤسسة
  السHيد الرئ@س، 

يف هذا الصدد Xاء هذا املرشوع ل@سطر وحيدد مجموQة من 
الصالحJات وvخSصاصات املوdوy �لمÈلس vس�شاري لuٔرسة 

yوالطفو:  

رصد وت�½ع وضعية اBٔرسة والطفوy يف اwاالت احلقوقJة  -
 ة وvقSصادية؛وvجäعي

-  yرسة والطفوBٔت�½ع مدى مالمئة الربامج الوطنية اليت هتم ا
 اللزتامات املغرب اOولية؛

 ٕابداء الرٔ�ي يف لك القضا¢ احملاy ٕاليه من طرف Xالy امل<؛ -

ٕابداء الرٔ�ي بطلب من احلكومة ٔ�و ٔ��د جملس الربملان يف مشاريع  -
 التنظميية ؛ ومقرت�ات النصوص ال�رشيعية ومشاريع النصوص

 تقدمي اقرتا�ات ٕاىل احلكومة، ٔ�و ٔ��د جمليس الربملان؛ -

ٕاصدار توصيات ٕاىل السلطات العمومJة هبدف ضامن امحلاية  -
 القانونية وvجäعية وvقSصادية لuٔرسة ؛

-  Íة واملامرسات ذات الصJيات العمومHياسHمي السJاملسامهة يف تق
 بوضعية اBٔرسة والطفوy ؛

 واBٔحباث ذات الصÍ مبÈال اخSصاصه؛ ٕاQداد اOراسات -

التTشHيط واملسامهة يف النقاش العمويم حول السHياسة العمومJة  -
 يف جمال اBٔرسة والطفوy؛

ٕاقامة Qالقات التعاون مع الهي�ٓت واملنظامت الوطنية واOولية  -
 ذات اBٔهداف املامثÍ يف جمال اBٔرسة والطفوy؛
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مومJة وامجلعيات املعنية يف املسامهة يف �منية قدرات املصاحل الع -
yرسة والطفوBٔجمال ا. 

  السHيد الرئ@س،
ويف ا�Bٔري، ٕاذ نعيد تنوهينا xلعمل امجلاعي ا¨ي مزي ٔ�شغال جلنة 
التعلمي والشؤون الثقافJة من خمتلف اBٔطياف السHياسHية والنقابية ٔ�ثناء 
مPاقشة هذا املرشوع، xعتبار هذا املرشوع Xاء يف ظرفJة تعرف غياب 
سHياسة معومJة مPدجمة يف جمال اBٔرسة والتضامن، وxلتايل فٕاننا يف الفريق 

  .احلريك نصوت xٕالجياب Qىل هذا املرشوع
  .والسالم Qليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�Í فريق vحتاد العام ملقاوالت املغرب. 5
  السHيد رئ@س جملس املس�شار�ن احملرتم،

  السHيدة الوز�رة احملرتمة،
  لسHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،ا

¿رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة xمس فريق vحتاد العام ملقاوالت املغرب 
يتعلق wxلس vس�شاري  78.14مبناسHبة مPاقشة مرشوع القانون رمق 

لuٔرسة والطفوy، وهو املرشوع ا¨ي هيدف ٕاىل ٕارساء دQامئ جممتع مäسك 
Bٔxمن واحلرية والكرامة واملساواة و�اكفؤ الفرص  ومSضامن �متتع فJه امجليع

والعداv yجäعية ومقومات الع@ش الكرمي، وكذ� السعي حنو ضامن 
امحلاية احلقوقJة وvجäعية وvقSصادية لuٔرسة مبا يضمن و�دهتا 

 .واسHتقرارها واحملافظة Qلهيا
ونية وvعتبار كام تتgد هذه اBٔهداف يف العمل Qىل توفري امحلاية القان

vجäعي واملعنوي لتحقJق املصلgة الفضىل مجليع اBٔطفال �كJفJة 
م�ساوية، برصف النظر عن وضعيهتم العائلية مع ت�½ع التطبيق اBٔم2ل 
�لمواثيق اOولية املصادق Qلهيا والقوانني الوطنية املتصÍ حبامية اBٔرسة 

ى �لسHياسات العمومJة والطفوy، مث املسامهة يف بلورة التوÃات الكرب 
حلقوق اBٔرسة والطفوy واBٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة واBٔشôاص املسHنني 

  . واكفة ٔ�عضاء اBٔرسة
وحنن ٕاذ òمثن ٕاجامال مضامني هذا املرشوع، و�شكر احلكومة Qىل 
جتاوهبا مع بعض تعديالتنا، ٕاال ٔ�ننا نت�ٔسف يف الوقت ذاته لرفضها تعديالت 

جويد النص وحتسني مضامJنه وتدقJق بعض خنالها Xد معقوy ¡سعى لت
  :ٔ�حاكمه، نذdر من ب@هنا

تعديل يتو1 ٕاضافة احلقوق البيJ8ة والثقافJة wمل احلقوق اليت  -
�رصدها اwلس ويت�½عها، حJث اعترب³ ٔ�نه ليكون رصد وضعية اBٔرسة 
والطفوy شامال وXامعا يT½غي ٔ�ن ي�ٔ�ذ بعني vعتبار اجليل الثالث من 

اليت ¡شمل حق الع@ش يف ب@0ة نظيفة واحلق يف ) البيJ8ة والثقافJة(احلقوق 
 ورفض التعديل؛. التمنية الثقافJة

يف جمال ٕابداء الرٔ�ي، " املبادرة"كام اقرتحPا مPح اwلس صالحJة  -

وQدم جعلها مرشوطة بطلب احلكومة ٔ�و ٔ��د جمليس الربملان فقط، 
 ورفض ٔ�يضا؛

- wا جعل من بني .ام اPلس إالسهام يف بلورة كام اقرتح
السHياسات العمومJة ول@س فقط تقJميها، Bٔننا اعترب³ ٔ�ن من بني املهام اليت 

 جيب ٔ�ن يضطلع هبا اwلس يه بلورة املسامهة يف بلورة السHياسات؛

اقرتحPا كذ� ٕاضافة بند يتعلق ب�Pظمي مPتد¢ت وطنية ٔ�و ٕاقلميية  -
وال . قضا¢ اBٔرسة والطفوyٔ�و دولية لتعميق النقاش والتداول يف خمتلف 
 òرى س*½ا وجهيا لعدم التÈاوب مع هذا املقرتح؛

كام اقرتحPا ٕاضافة بند يتعلق xملشاركة يف ٕاQداد التقار�ر الوطنية  -
املوÃة �لمgافل اOولية املعنية Bٔxرسة والطفوy ¹متكني اwلس من ت�½ع 

م2اال فقط من بني العديد  ؤ�عطينا. تفعيل اOوy اللزتاماهتا الوطنية واOولية
من اBٔمÍ2، ذاك ا¨ي هيم املشاركة يف ٕاQداد التقار�ر مضن �ٓلية 

) v)Examen Périodique UniverselسHتعراض اOوري الشامل 
 ).UPR(املعروف اخSصارا ب 

مفن املعلوم ٔ�ن املندوبية الوزارية حلقوق إال�سان يه من تقدم التقر�ر 
ذ� لن يمت ومل يمت يوما، دون ٕارشاك اكفة  واملسؤوy عن ٕاQداده، لكن

املؤسسات املعنية، بل xلعكس، فهÑي اليوم، تعمل Qىل تعز�ز مسلسل 
ال�شاور الوطين مبناسHبة ٕاQداد التقر�ر الوطين �رمس اجلوy الثالثة من 
vسHتعراض اOوري الشامل، من �الل òvك½اب Qىل موضوع مSابعة 

  .زء dبري مهنا بوضعية اBٔرسة واملرٔ�ة والطفوyتنفJذ التوصيات واليت يتعلق ج
وانطالقا من dون اwلس يضطلع ب�ٔدوار هامة مSصÍ حبامية حقوق 

  .اBٔرسة والطفل وا¹هنوض هبام، وتغطي ٔ��شطهتا اكفة جماالت احلقوق
ونظرا لكون العديد من التوصيات الصادرة عن اBٓليات اBٔممية حلقوق 

  .ت وصالحJات اwلسإال�سان تد�ل يف صلب اهäما
وٕادرااك مPا ملا �رتبه تنفJذ التوصيات من مسؤولية Qىل اكفة الفاQلني 

  .املعنيني بتعز�ز حقوق إال�سان وحام�هتا وا¹هنوض هبا Qىل املسHتوى الوطين
واعتبارا �Ôور احملوري املوdول �لمÈلس يف هذا الصدد، ال òرى س*½ا 

  .معقوال لرفض هذا التعديل
مل ٔ�ن يمت التنصيص Qىل هذه املهام مضن هذا القانون، ٔ�ي ¨�، كنا ن�ٔ 

املسامهة يف ٕاQداد التقار�ر اOولية والوطنية مرورا بفحصها واòهتاء بتلقي 
  .التوصيات وvخنراط يف سريورة ت�½ع تنفJذها

تعديل يتو1 ٕاعطاء اwلس ٕاماكنية ٕا�داث و�دات Ãوية  -
 yرسة والطفوBٔتعىن بقضا¢ ا ،â بعةG ىل صعيد الو�دات الرتابية، وحننQ

هبذا التعديل نفSح الباب لهذه إالماكنية دون فرضها ٔ�و ٕاج½ار اwلس Qىل 
ٕا�دا�ا، وهو تعديل اقرتحPاه ليواdب معل اwلس مرشوع اجلهوية املتقدمة 
وٕا�راز �ٓفاق تزنيل السHياسات املرتبطة Bٔxرسة والطفوQ yىل هذا املسHتوى، 

  ومت رفضه ٔ�يضا؛
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عديل �ٓخر تقدمPا به يتو1 تفعيل م½دٔ� مقاربة النوع xلتنصيص ت -
Qىل رضورة ٔ�ن تتحمل املرٔ�ة مسؤولية رئاسة اwلس ٔ�و مسؤولية ³ئبة 
الرئ@س، وهو التعديل ا¨ي اسHتفضنا يف رش�ه، سواء Qىل مسHتوى 

  .ا�لجنة اÊتصة ٔ�و يف هذه اجللسة العمومJة
ا �لك احليJCات اليت تقدمPا هبا، هذه اكنت مقرت�اتنا، ورمغ دفاعنا Qلهي

مت رفضها من طرف احلكومة، اليت مل تقPعنا ب�ٔي من تعليالهتا يف Qدم ق½ول 
  .هذه التعديالت، وهو ما ن�ٔسف â شديد اBٔسف

يف ا�Bٔري، ونظرا لعدم جتاوب احلكومة مع بعض مقرت�اتنا اجلوهرية، فٕاننا 
  .سHمنتنع عن التصويت Qىل هذا املرشوع

ن تضطلع مكو³ت هذا اwلس xلريق بعمÞ وvجهتاد يف وòمتىن �ٔ 
توسHيع صالحJاته وإالبداع يف بلورة ٔ�فاكر وتوÃات ³جعة ف� خيص 
اBٔرسة والطفوy واملسامهة يف تطو�ر السHياسات املتعلقة هبام ومSابعة 

  .تنفJذها

  :مدا�Í الفريق vشرتايك. 6
  السHيد الرئ@س احملرتم،
  لوزراء احملرتمون،السHيدات والسادة ا

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٔ�تد�ل xمس الفريق vشرتايك مبÈلس املس�شار�ن يف مPاقشة 

املتعلق wxلس vس�شاري لuٔرسة  78.14مرشوع قانون رمق "
yوهو مرشوع ذو ٔ�مهية كربى، �مكن يف"والطفو ،:  

املؤسسات  ، مضن32املادة  2011لكونه ورد يف دسHتور : ٔ�وال -
ال�رشيعية اجلديدة اليت تعىن xحلقوق واحلر¢ت واOميقراطية ال�شارdية 

 واحلاكمة اجليدة والتقPني؛

اخSيار املغرب vنضامم ٕاىل مجموQة من إالتفاقJات : 8نيا  -
والربوتوdوالت املكرسة حلقوق إال�سان بصفة Qامة واحلقوق الف0وية بصفة 

السHياق مبالءمة ¡رشيعاته الوطنية مع ت< �اصة، كام تعهد املغرب يف هذا 
 االتفاقJات اOولية؛

ؤ�يضا وBٔول مرة يف Gرخي املغرب س@مت ٕا�داث جملس يعىن   -
yرسة والطفوuٔة الفضىل لgملصلx. 

هذا اwلس ا¨ي ³ضلت من X�ٔل ٕا�داثه ولعدة سHنوات مجعيات 
ية ³جعة تضمن اwمتع املدين واBٔحزاب، بغية املسامهة يف سن سHياسة Qائل 

  حقوق لك مكو³ت اBٔرسة وتوفر امحلاية vجäعية Bٔفرادها، 
فٕاىل ٔ�ي �د يعكس املرشوع طمو�اتنا يف حتقJق ما نصبو ٕاليه من حامية 

  لuٔرسة والطفوy؟... اجäعية وقانونية واعتبارية
سؤال شغل مPذ سHنوات فكر العديد من املهمتني من مجعيات اwمتع 

عوبة �مكن يف غياب سHياسة اجäعية ¡شارdية ¡سعى لت�ٔس@س املدين، والص
 yا�xٕ ت*رش³ �رياHواس ،yرسة والطفوBٔمؤسسة وطنية هتمت �شؤون ا

املرشوع من طرف احلكومة، ولكن لuٔسف مل �رق ٕاىل تطلعات 
  .وانتظارات اwمتع املدين الفاQل مJدانيا يف هذا احلقل

  السHيد الرئ@س احملرتم،
يق vشرتايك ³ضلنا دوما وعن قرب من �الل اخنراطنا يف ٕاننا يف الفر 

مجموQة من امجلعيات املهمتة wxال، ملؤمPون ٔ�ن ٕا�داث هذا اwلس ملن 
ش�ٔنه ٔ�ن ¿سامه يف ¡سليط الضوء Qىل املشالك وإالdراهات اليت يعرفها 
جمال اBٔرسة والطفوy، ؤ�ن يعمل Qىل اقرتاح التوصيات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن 

ن اBٔوضاع يف اwالني ال�رشيعي والسHياسات العمومJة ذات الصÍ حتس
  .xملوضوع

وهذا يف اعتقاد³ لن يت�ٔىت ٕاال xمSداد اwلس Qرب Ãات اململكة، Bٔن 
موضوع اBٔرسة والطفوy ال ميكن ٔ�ن يعاجل هبي�ٔة ممركزة، بل البد â من 

امه من Ãة امSدادات �رابية متكن من Ãة معرفة الواقع عن قرب، و¡س
ٔ�خرى يف ٕارشاك الفاQلني والنخب يف اجلهات، مع مراQاة م½دٔ� املناصفة عند 

  . التعي@Pات وا�Bٔذ بعني vعتبار الكفاءة والتجربة يف امليدان
  السHيد الرئ@س احملرتم،

كنا نتطلع يف الفريق vشرتايك ٔ�ن تتÈاوب احلكومة مع مقرت�اتنا يف 
لكن لuٔسف فضلت احلكومة متر�ر املعارضة لتجويد هذا املرشوع، 

املرشوع دون ق½ول تعديالتنا اBٔساسHية، ومضهنا متكني اwلس من ا¹متثيلية 
اجلهوية، كام جسلنا ت�ٔخر احلكومة يف عرضها لهذا املرشوع Qىل ٔ�نظار 
املؤسسة ال�رشيعية، مما مل يفسح اwال معه �لقJام xس�شارات واسعة حول 

  .هذا املرشوع
  .مك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم Qلي

  :مدا�Í فريق vحتاد املغريب �لشغل. 7
  السHيد الرئ@س،
  السHيدة الوز�رة،

  السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
بداية البد من الت�dٔيد Qىل ٔ�مهية ٕاخراج قانون يتعلق �xٕداث اwلس 

والطفوv  yس�شاري لuٔرسة والطفوy، ا¨ي يعترب مكسHبا Xديدا لuٔرسة
xملغرب يف جمال ا¹هنوض xحلقوق السHياسHية واملدنية وvقSصادية 

، واليت تعترب ٔ��د ٔ��رز 2011وvجäعية والبيJ8ة اليت ٔ�قرها دسHتور 
 xىل السا�ة الوطنية يف الوقت الراهن، ؤ�فرد لها ٔ�بواQ الرها³ت املطرو�ة

ومواد  19، 32، 164، 171وفصوال اكمÍ، ويتعلق اBٔمر مبقSضيات املواد 
ٔ�خرى تندرج يف نفس السHياق وما يتطلبه ذ� من اجراءات وم½ادرات، 
سواء Qىل املسHتوى املؤسسايت ٔ�و تنفJذ السHياسات العمومJة، وكذا يف 
سHياق vلزتامات اOولية اليت اخنرط فهيا املغرب يف هذا الصدد، من 

Íولية ذات الصOات اJدد من االتفاقQ ىلQ مر �الل التصديقBٔويتعلق ا ،
xلربتوdول vخSياري التفاقJة الطفل، الربتوdول vخSياري اBٔول �لعهد 
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اOويل اخلاص xحلقوق املدنية والسHياسHية والربتوdول vخSياري التفاقJة 
ٕاىل ¬ريها من اBٓليات يف جمال �رسHيخ قمي حقوق إال�سان " سHيداو"

  .مبختلف ٔ�شاكلها
رهان املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل ا¹متيزي  ٕانه رهان اجäعي ينضاف ٕاىل

وحماربة العنف ضد املرٔ�ة وحامية حقوق اBٔشôاص يف وضعية ٕاQاقة و¬ريها 
من احلقوق اOسHتورية واحلقوقJة والوطنية، اليت جيب ٕاعطاهئام ماكنة ودورا 
مؤسساتيا يواdب الصريورة اليت يعرفها اwمتع املغريب يف ظل دسHتور Xديد 

   .سHية وGرخيية .مةورها³ت سHيا
  السHيد الرئ@س،

ٕاننا نعترب يف vحتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�مهية ٕا�داث اwلس 
  :vس�شاري لuٔرسة والطفوy ت�ٔيت

xلنظر لغياب سHياسات معومJة مPدجمة يف جمال اBٔرسة والطفوy : ٔ�وال
ٕاىل  xسHتPCاء بعض إالجراءات التجزيJ8ة ٔ�و املبادرات vرجتالية اليت مل �رق

، سHياسة ...)صندوق التاكفل العائيل �ر³مج ت@سري(سHياسات معومJة 
ٔ�رسية مSاكمÍ ومPدجمة، تعيد vعتبار ملؤسسة اBٔرسة وماكنة لك فرد 
 ÍاكمSياسة ذات نظرة مشولية ومHدا�لها وضامن حقوقه املادية واملعنوية، س

طها ببعضها �راعي قضا¢ وٕاشاكالت اBٔرسة املغربية يف تدا�الهتا وارتبا
فرمغ صدور مدونة اBٔرسة اليت تعترب مك�سHبا قانونيا وجممتعيا .ام، . البعض

ٕاال ٔ�ن ٕا�داث هذه اBٓلية املؤسساتية يبقى رضورة ملgة محلاية احلقوق 
اBٔرسية وضامن حقوق لك اBٔطفال برصف النظر عن حJثيات والدهتم ٔ�و 

يباXة اOسHتور �ا¹هتم الزوجJة ٔ�و ٔ�ي ظرف �ٓخر، كام تنص Qىل ذ� د
  مPه؛ 32والفصل 
xلنظر لuٔمهية اليت حتظى هبا اBٔرسة مكؤسسة اجäعية، ذات : 8نيا

.ام ؤ�دوار dبرية ومSعددة، مبا يف ذ� املهمة الرتبوية والثقافJة واحلفاظ Qىل 
املنظومة القميية �لمجمتع، اليت متنgه اسHتقراره و�ٓمPه الرو� ٕاىل Xانب 

، مما ...)املدروسة ووسائل إالQالم واBٔنرتن@ت(اBٔخرى الوسائط vجäعية 
xت يطرح xٕحلاح البحث عن ماكمن اخللل يف العالقات اBٔرسية وdيفJة 

  احلفاظ Qىل التواز³ت اBٔرسية الرضورية؛
xلنظر كذ� �لمشالك واBٔوضاع املادية وvجäعية املتدهورة : 8لثا

، واليت تعود ٔ�سHباهبا ¬البا ٕاىل الفقر اليت تع@ش Qلهيا ٔ�¬لب اBٔرس املغربية
واجلهل واBٔمJة والبطاy وإالقصاء وا¹هتم@ش والهشاشة vقSصادية 
وvجäعية والثقافJة والنفسHية ل@س فقط يف العامل القروي بل وسط املدن 

التعاطي �لمôدرات، : الكربى، ما تSTج عنه العديد من الظواهر vجäعية
  ... ة، ٔ�طفال مرشد�نالعنف اBٔرسي، اجلرمي

ف�ٔ¬لب اBٔرس املغربية معوزة و�اك�ر يومJا من X�ٔل تغطية �اجJاهتا 
اBٔساسHية، حJث �شفت إالحصائيات الصادرة عن املندوبية السامJة 

من اBٔرس املغربية تل�Èٔ لالسHتدانة % 35.1ٔ�ن  �2015لتخطيط �رمس سHنة 
  . لتغطية نفقاهتا

طفل مرشد xلبيضاء  5000كام تتgدث بعض اBٔرقام عن وXدود 
ٔ�لف طفل يف سن ا¹متدرس يمت  171و�دها وارتفاع �سب الطالق و

اسHتغالهلم يف ال�شغيل والTسHبة املزتايدة يف vرتفاع �لمرٔ�ة واBٔرس املهاجرة 
املتواXدة xملغرب، ٕاما كنقطة عبور ٔ�و وصول يف غياب ٔ�ية حامية اجäعية 

عا³ة رشحية dبرية من ٔ�رس Xالي�Pا ٔ�و حىت قانونية ٔ�حJاx ،³ٕالضافة ٕاىل م
   .xملهجر

مث ٕان ان�شار الزواج املبكر وضعف �سHبة حصول املرٔ�ة املغربية Qىل 
معل الئق حيقق لها vسHتقاللية وحيفظ dرامهتا ويضمن حقوقها وغياب 
املساواة الفعلية يف املسؤوليات الزوجJة، يف ظل مPظومة ثقافJة ذdورية، ال 

لصورة ا¹منطية عن الزوج والزوXة وعن الطفل وعن زالت تعيد ٕانتاج ا
لكها عوامل جتعل من اBٔرسة املغربية جمرد ... الشخص يف وضعية ٕاQاقة

ٕاطار فارغ ال مي< املقومات اBٔساسHية والروافع الرضورية الكفÍJ بلعب 
وضعها اليوم يطرح سؤv حول سHياسة ا¹منو واBٔمن . ٔ�دوارها اBٔساسHية

  اBٔفراد يف احملك؛vجäعي وحقوق 
xلنظر �Ôور ا¨ي ميكن ٔ�ن يضطلع به اwلس يف ¡شخيص : رابعا

القضا¢ vجäعية املتعلقة Bٔxرسة وتقJمي السHياسات العمومJة وضامن ت�½ع 
تنفJذ الربامج املعلن ٕاجنازها يف هذا الش�ٔن واملسامهة يف بلورة التوÃات 

والطفوy وٕابداء اBٓراء �ش�ٔن الكربى �لسHياسات العمومJة حلقوق اBٔرسة 
السHياسات وvسرتاتيجيات القطاعية املتعلقة Bٔxرسة والطفوy وحتليل 
مدى ا�سÈا.ا وتالؤ.ا مع املقSضيات اOسHتورية وال�رشيعية وفعاليهتا 
وجناعهتا وحتقJقها لuٔهداف املسطرة وتغطيهتا Êتلف الرشاحئ املسHهتدفة 

ت والتغيريات الرضورية يف حتليل ت�ٔثري وتقدمي اقرتا�ات �ش�ٔن التعديال
السHياسات والربامج احلكومJة Qىل اBٔرس واBٔطفال، خصوصا اBٔكرث 

اBٔرس ا�Bٔادية اBٔب ٔ�و اBٔم، اBٔ.ات العازxت اBٔرس الفقرية، (هشاشة 
وتقدمي مقرت�ات محلا�هتم ضد الصدمات vجäعية وvقSصادية ) ٕاخل

صة اOراسات اOميوغرافJة اليت توXه والقJام مبختلف اOراسات، �ا
السHياسات العمومJة بناء Qىل معلومات موضوعية و�ديثة، ت�ٔ�ذ بعني 
vعتبار التgد¢ت املسÍÈ واBٔولو¢ت وٕاصدار توصيات وتقار�ر ¡سامه يف 

  .توجJه تدبري اOمع العمويم والسHياسات املالية املوÃة Oمع اBٔرسة املغربية
  السHيد الرئ@س،

مهية ٕا�داث جملس من هذا احلجم وهذه املاكنة يتوقف ٔ�ساسا ٕان �ٔ 
Qىل املوقع ا¨ي سHمينح â ومدى تفعيل إالماكنيات القانونية والصالحJات 
وvخSصاصات املتا�ة Oيه وفق مرشوع القانون هذا ومن �رdي*Sه وبن@Sه 
و¡شكJلته ومدى اسHتقالليته وQالقSه مع احلكومة والهيئات املوازية 

سات اOسHتورية القامئة من X�ٔل متكJنه من حتقJق اBٔهداف اليت واملؤس 
ٔ��دث من X�ٔلها هذا اwلس، وهو ٕاعامل �ٓليات فعاy كفÍJ �رصد وت�½ع 
وضعية اBٔرسة والطفوy يف اwاالت احلقوقJة وvجäعية vقSصادية 

الكرامة ٕالرساء دQامئ جممتع �متتع فJه امجليع جامQات ؤ�فرادا Bٔxمن واحلرية و 
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واملساواة و�اكفؤ الفرص والعداv yجäعية ومقومات الع@ش الكرمي 
وضامن امحلاية احلقوقJة وvجäعية وvقSصادية لuٔرسة، مبا يضمن و�دهتا 
واسHتقرارها وتوفري امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي واملعنوي لتحقJق 

   .يةاملصلgة الفضىل مجليع اBٔطفال �كJفJة م�ساو 
وقد اكنت لنا مالحظات ٔ�بديناها دا�ل ا�لجنة، وتقدمPا xلعديد من 
التعديالت اليت ق½ل البعض مهنا، واليت انص*ت Bٔxساس Qىل بناء النص 
والتعاريف واملفاهمي املتضمنة يف املرشوع وQىل �رdيبة اwلس vس�شاري 

رية �لمÈلس لuٔرسة والطفوy وÃ�ٔزته وQىل vسHتقاللية املالية وإالدا
و�رdي*Sه وطريقة اخSيار ٔ�عضائه وQىل طبيعة vخSصاصات واملهام اليت 

ويه لكها مالحظات وٕاضافات وتعديالت ³بعة من قPاعتنا ... سHتولك ٕاليه
يف vحتاد املغريب �لشغل ب�ٔمهية هذه املؤسسة والرها³ت املتوقفة Qلهيا يف 

   .ا¹هنوض ب�ٔوضاع اBٔرسة املغربية
قاش ا¨ي عرفه مرشوع القانون يف جلنة التعلمي والشؤون وxلنظر �لن

vجäعية والتÈاوب إالجيايب �لسHيدة الوز�رة مع بعض التعديالت اليت 
تقدمPا هبا، فٕاننا يف فريق vحتاد املغريب �لشغل نصوت xٕالجياب Qىل نص 

  .املرشوع

  :مدا�Í مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل. 8
  س احملرتم،السHيد الرئ@

  السHيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ،السHيدات والسادة املس�شارون احملرتمون

¿رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة xمس مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية �لشغل 
يتعلق wxلس vس�شاري  78.14مبناسHبة عرض مرشوع القانون رمق 

  .لuٔرسة والطفوx yجللسة العامة ال�رشيعية
نصيص Qىل ٕا�داث اwلس vس�شاري لuٔرسة والطفوy نعتربه ٕان الت 

مكسHبا Xديدا لuٔرسة والطفوx yملغرب، وٕان تفعيل هذا املقSىض 
اOسHتوري يعد ٔ��د ٔ��رز الرها³ت املطرو�ة Qىل السا�ة الوطنية يف 
الوقت الراهن، حبيث حيدد املرشوع صالحJات اwلس vس�شاري 

من اOسHتور، وdيفJات ت�ٔليفه  32مبوجب الفصل  لuٔرسة والطفوy، احملدث
وتنظميه وقواQد سريه و�االت التنايف، وينص Qىل ٔ�ن اwلس، ا¨ي يوXد 

ومن بني . مقره xلرxط، �متتع xلشخصية vعتبارية وvسHتقالل املايل
vخSصاصات الهامة اليت ٔ�سHندها املرشوع �لمÈلس، رصد وت�½ع وضعية 

اwاالت احلقوقJة وvجäعية وvقSصادية وت�½ع مدى  اBٔرسة والطفوy يف
مالءمة الربامج الوطنية واBٔرسة والطفوy اللزتامات املغرب اOولية، فضال 
عن ٕابداء الرٔ�ي يف لك القضا¢ احملاy من طرف Xالy امل< وٕابداء الرٔ�ي 
 يف مشاريع ومقرت�ات النصوص ال�رشيعية ومشاريع النصوص التنظميية ويف

  .االتفاقJات واملواثيق اOولية ذات الصÍ مبÈال اخSصاصه
كام اقرتحPا من الناحJة الشلكية ٔ�ن يتضمن هذا املرشوع ديباXة تليق 

حبجمه ومبا â من محوx ،yعتباره ٔ�ول مرشوع يؤسس لقضا¢ اBٔرسة، 
 ديباXة توحض فهيا املفاهمي، و¿شار فهيا ٕاىل لك القوانني املوجودة، واليت لها

  .صx Íملوضوع مكدونة اBٔرسة و¬ريها
كام يقدم اwلس اقرتا�ات ٕاىل احلكومة ٔ�و ٔ��د جمليس الربملان هبدف 
ا¹هنوض بوضعية اBٔرسة والطفوy وٕاصدار توصيات ٕاىل السلطات العمومJة 
وتوفري حامية قانونية م�ساوية واعتبار اجäعي ومعنوي م�ساو مجليع 

  .هتم العائليةاBٔطفال، برصف النظر عن وضعي
 26كام يت�ٔلف اwلس، حسب املرشوع املعدل مبÈلسHنا املوقر، من 

عضوا، ٕاضافة ٕاىل الرئ@س، ا¨ي يعني بظهري رشيف، ومكSب ومجعية Qامة 
ورئ@س �لمÈلس وجلان دامئة، ٕاذ ينص املرشوع Qىل ٕا�داث ثالث جلن 

ض هبا دامئة، يه جلنة السHياسات والربامج، وجلنة حامية احلقوق وا¹هنو 
  . وجلنة اOراسات والرصد والت�½ع

وهيدف املرشوع ٕاىل ضامن حامية قانونية لuٔرس واBٔطفال من العنف 
والهشاشة vجäعية، Qرب تقوية إالطار القانوين وتعز�ز فعاليته، من �الل 
ٕاطار نص قانوين حاميئ ومSالمئ مع اOسHتور واالتفاقJات اOولية، اليت 

حسب صيغة املرشوع، فٕانه ¿سHهتدف وضعية صادق Qلهيا املغرب، و 
  .ماليني ٔ�رسة 7وحامية ٔ�زيد من 

 169و 32ويف نفس السHياق، ال بد من إالشارة ٕاىل مقSضيات املادتني 
من اOسHتور، اليت تربز مجموQة من التgد¢ت املرتبطة xلت�ٔويالت املمكPة 
 ملضامني هاذ�ن الفصلني، �اصة يف ظل التطور ا¨ي شهدته و¡شهدها

اBٔرسة xملغرب، وما يتطلبه ذ� من تدابري لضامن حامية حقوق وحر¢ت 
حبيث ندعو ٕاىل رضورة اعäد فلسفة النص  لك فرد من مكو³هتا،

  .اOسHتوري القامئة Qىل ٔ�ساس م½ادئ حقوق إال�سان
من اOسHتور Qىل ٔ�ن  32و�لتذكري، تنص الفقرة اBٔوىل من الفصل 

، "زواج الرشعي يه اخللية اBٔساسHية �لمجمتعاBٔرسة القامئة Qىل Qالقة ال"
يف �ني تنص الفقرة الثالثة من نفس الفصل Qىل ٔ�ن اOوy ¡سعى ٕاىل 

توفري امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي واملعنوي مجليع اBٔطفال، �كJفJة "
¬ري "م�ساوية، برصف النظر عن وضعيهتم العائلية، �اصة مع ظهور ٔ�رس 

ل تنوع ¬ري مسHبوق يف بJTة اBٔرسة واملرور من منوذج من �ل "تقليدية
اBٔرس النووية واBٔرس (وحJد لuٔرسة ٕاىل تعدد البJTات والعالقات اBٔرسية 
 .)املوسعة واBٔرس ذات املعيل الوحJد واBٔرس املهاجرة

كام �شري ٕاىل طريقة متويل هذا اwلس، واليت تعمتد Bٔxساس Qىل 
ضافة للك موارد ٔ�خرى تبخس اOور املنوط به، ٕاQا³ت تقد.ا اOوx ،yالٕ 

وا¨ي جيب ٔ�ن �كون â مزيانية �اصة واسHتقالل مايل، يؤهÞ ٔ�ن �كون 
  .مؤسسة قامئة بذاهتا، مع اقرتاح تغيري هذا املفهوم xعäدات

وxلنظر ٕاىل التطور احلايل ا¨ي تعرفه اBٔرس املغربية، ومن X�ٔل مواdبة 
طور وتوجهيه حنو تعز�ز املساواة والعداy السHياسة اBٔرسية لهذا الت

vجäعية وحتديث اwمتع، نقرتح يف مجموQة الكونفدرالية اOميقراطية 
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  :�لشغل

ٔ�ن �كون السHياسة اBٔرسية مر�كزة Qىل احلقوق اOسHتورية للك  -
 فرد من ٔ�فراد اBٔرسة وQىل مدونة اBٔرسة واالتفاقJات اOولية ذات الصÍ؛

اBٔرسية vسHتقاللية وتقوية دينامJة حتديث ٔ�ن تعزز السHياسة  -
اwمتع املغريب، Qرب مواdبة ولوج الTساء لسوق الشغل، مع ٕايالء اهäم 

 �اص Bٔ.ات اBٔشôاص ذوي إالQاقة؛

ماكحفة الفقر وإالقصاء، من �الل تدابري موÃة لuٔطفال يف  -
 وضعية هشاشة اقSصادية واجäعية؛

امج اليت توالت يف هذا ال�ساؤل عن م�ٓل السHياسات والرب  -
اwال، Qىل اعتبار ٔ�ن اBٔرسة يف املغرب يه نواة ٔ�ساسHية، ملا لها من دور 

  dبري حJث تتكفل xملسن واملعاق؛

رضورة vهäم xملوارد ال*رشية Uٓلية ٔ�ساسHية ٕالجناح هذا  -
 الورش؛ 

العمل Qىل ٕارساء دQامئ جممتع مäسك ومSضامن �متتع فJه امجليع،  -
ؤ�فرادا، Bٔxمن واحلرية والكرامة واملساواة و�اكفؤ الفرص والعداy جامQات 

vجäعية ومقومات الع@ش الكرمي، وكذ� السعي حنو ضامن امحلاية 
احلقوقJة وvجäعية وvقSصادية لuٔرسة مبا يضمن و�دهتا واسHتقرارها 

 واحملافظة Qلهيا؛

املعنوي لتحقJق توفري امحلاية القانونية وvعتبار vجäعي و  -
املصلgة الفضىل مجليع اBٔطفال �كJفJة م�ساوية، برصف النظر عن وضعيهتم 
العائلية، مع ت�½ع التطبيق اBٔم2ل �لمواثيق اOولية املصادق Qلهيا والقوانني 
الوطنية املتصÍ حبامية اBٔرسة والطفوy، مث املسامهة يف بلورة التوÃات 

اBٔرسة والطفوy واBٔشôاص يف وضعية  الكربى �لسHياسات العمومJة حلقوق
ٕاQاقة واBٔشôاص يف وضعية صعبة واBٔشôاص املسHنني واكفة ٔ�عضاء 

 .اBٔرسة
  .وشكرا


