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  )2011 شـتنرب 16  (1432شوال  17عة امجل :التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساDلرئيس  األولاخلليفة  ،محمد فوزي بنعالل املستشار السـيد: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 اخلامسةوا�قيقة  الرابعةابتداء من الساعة ، ساعة وعرش دقائق: التوقيتالتوقيتالتوقيتالتوقيت

  .مساءواألربعني 
  :ا�راسة والتصويت عىل النصني الترشيعيني التاليني ::::جدول األعاملجدول األعاملجدول األعاملجدول األعامل

يتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها  36.11قانون رمق  مرشوع -
  ؛بعد إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية

حديد رشوط وكيفيات املالحظة يقيض بت 30.11مرشوع قانون رمق  -
  .املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت

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

    ::::املستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسةاملستشار السـيد محمد فوزي بنعالل، رئيس اجللسة
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيدان الوزيران احملرتمان،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

خيصص اDلس هذه اجللسة ل{راسة والتصويت عىل النصوص 
  :الترشيعية التالية

يتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة  36.11مرشوع قانون رمق  -
وضبطها بعد إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية، احملال عىل اDلس من جملس 

  النواب؛
الحظة يقيض بتحديد رشوط وكيفيات امل 30.11مرشوع قانون رمق  -

 .املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت، احملال عىل اDلس من جملس النواب
وقبل الرشوع يف هذه اجللسة، أعطي اللكمة للسـيد األمني لتالوة ما 

 .جد من مراسالت pلنسـبة للمجلس، تفضل السـيد األمني

        ::::املستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلساملستشار السـيد أمحد حا�، أمني اDلس
الم عىل سـيد� محمد وعىل آ� وحصبه بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والس

  .وسمل
  السـيدان الوزيران احملرتمان،

  السـيدة والسادة املستشارون احملرتمون،
برسا� من السـيد  2011شـتنرب 14توصلت رئاسة جملس املستشارين يوم 

  :املستشار عبد السالم الباكوري، هذا نص الرسا�
  

  .2011شـتنرب  13الرpط، يف 
        يد رئيس جملس املستشارينيد رئيس جملس املستشارينيد رئيس جملس املستشارينيد رئيس جملس املستشارينالفاضل احملرتم السـ الفاضل احملرتم السـ الفاضل احملرتم السـ الفاضل احملرتم السـ 

  .طلب _سـتقا� من جملس املستشارين: املوضوع
  سالم �م بوجود موال� اإلمام؛

وبعد، يرشفين أن ألمتس من سـيادتمك قبول اسـتقاليت من جملس 
  .املستشارين ابتداء من �رخيه وذ  لظروف خاصة

  .وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير و_حرتام
  .الم الباكوريعبد الس: إمضاء

  .شكرا السـيد الرئيس، لمك اللكمة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد األمني

تفضل .. نسـهتل هذه اجللسة �pراسة والتصويت عىل مرشوع قانون
  .السـيد الرئيس

        ::::املستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصارياملستشار السـيد محمد األنصاري
إذا مسحمت، اكينة كذ  رسا�، اكن من املفروض أن تدرج اليوم د¥ل 

ستشار اليس أمحد الكور، واليل يه واردة عليمك، وكذ  أسوة السـيد امل 
  إذن، تنتساءلو فاين هاذ الرسا�؟. مبا مت تالوته يف الرسا� السابقة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد الرئيس

pلنسـبة للرسا�، فهيا _سـتقا� و_نضامم، وحلد اآلن مل تتوصل رئاسة 
لكور للفريق _سـتقاليل، وأ� وعدتك بأننا يف اDلس برسا� انضامم اليس ا

اكينة رسا� واحدة فهيا _سـتقا� وفهيا _نضامم، .. اجللسة املقبr سـندرºا
وpيق مدازتش يف املكتب، ميل غادي نتوصلو pلرسا� د¥لمك غادي 
ندرجوها يف املكتب، والثالÃء املقبل كنواعدك بأهنا غادي تدوز، إن شاء 

  . هللا
  .راشك

نسـهتل هذه اجللسة �pراسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
يقيض بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقr واحملايدة  30.11

  .عفوا، تفضل اليس السعداوي.. لالنتخاpت

        ::::املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
 pلنسـبة للرتتيب، اليل توصلنا به من السـيد منسق األغلبية، كذ  ما

هو األول، يتعلق بتجديد اللواحئ  36.11نوقش يف ندوة الرؤساء أن القانون 
  ._نتخابية العامة

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
 36.11إذن ا�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق . عفوا، فعال

يتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعاجلة 
  . املعلوماتية

  .لحكومة، تفضل السـيد الوزيراللكمة ل
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        ::::السـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخليةالسـيد الطيب الرشقاوي، وزير ا�اخلية
  .شكرا السـيد الرئيس

بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل موال� رسول هللا وآ� 
  .وحصبه

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

لسـيدات والسادة أود يف البداية أن أتقدم جبزيل الشكر للك ا
املستشارين احملرتمني أعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلسمك 
املوقر عىل مشاركهتم الفعا� واإلجيابية يف إغناء النقاش العام حول مرشوع 

املتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها بعد  36.11القانون رمق 
أغتمن هذه املناسـبة ألنوه بروح املسؤولية و . إخضاعها للمعاجلة املعلوماتية

ومسـتوى احلوار اجلاد اÖي ساد أشغال اللجنة واليت تناولت خمتلف 
اجلوانب املتعلقة بإعداد الهيئة الناخبة املدعوة للمشاركة يف إقامة أول جملس 

  . نواب يف ظل ا�سـتور اجلديد للمملكة
عهنا السـيدات والسادة  إن املواقف املسؤو� واآلراء البناءة اليت عربت

املستشارون مبختلف مشارهبم السـياسـية والنقابية، اكنت تعبريا صادقا عن 
_هßم اÖي يوليه جملسمك املوقر للنصوص اليت تؤسس حملطة جديدة يف 
�رخي بالد�، وتسامه يف حتقيق سالمة ونزاهة _سـتحقاقات _نتخابية 

  .قبrوترسـيخ مناخ الثقة يف _نتخاpت امل 
ولعل أمه اخلالصات اليت ميكن اسـتنباطها من النقاش اÖي ساد اجßع 
جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلسمك املوقر، اæصص �راسة 
مرشوع هذا القانون واملصادقة عليه، تمتثل يف حرص السـيدات والسادة 

_نتخابية املستشارين عىل رضورة توفري املناخ املالمئ لتنظمي _ستشارة 
املقبr يف جو تطبعه روح املسؤولية واجلدية، ويوفر رشوط املشاركة 

  .الفاعæ rتلف مكو�ت اDمتع املغريب
ومما الشك فيه أن التوجهيات املولوية السامية الواردة يف اخلطاب املليك 

غشت املنرصم لصاحب اجلال� املî محمد السادس،  20السايم ليوم 
ه، طوقتنا مجيعا، سلطات معومية وأحزاب سـياسـية نرصه هللا وأيد

ومنظامت نقابية وجممتع مدين ووسائل إعالم، مبسؤولية كبرية تتطلب منا أن 
عىل املسامهة يف حتقيق ومواكبة التحول  -لك من موقعه  -نعمل مجيعا 

  .التارخيي اÖي تعرفه بالد�
دف pألساس إن مرشوع القانون املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر هي

إىل توفري اإلطار الترشيعي الالزم إلعداد الهيئة الناخبة الوطنية املدعوة 
نومفرب  25للمشاركة يف _نتخاpت الترشيعية العامة املزمع إجراؤها يوم 

2011.  
وكام سـبق يل أن أوحضت خالل _جßع اÖي خصصته جلنة العدل 

ن، فإن احلكومة تبنت والترشيع وحقوق اإلنسان �راسة مرشوع القانو
مقاربة جديدة، تروم امجلع بني املزا¥ اليت يتيحها خيار وضع لواحئ جديدة 

وتî اليت حيققها خيار التحيني للواحئ القامئة عوض اللجوء إىل وضع لواحئ 
  .جديدة أو _قتصار عىل إخضاع اللواحئ احلالية ملراجعة اسـتثنائية

رشوع القانون يعمتد نفس اآلجال ومن خالل تبين هذه املقاربة، فإن م 
املقررة للتسجيل يف إطار وضع لواحئ جديدة مع ضبط التسجيالت احلالية 
من ºة، ويوفر األساس القانوين والرشوط املالمئة لتصحيح وتنقية هذه 
اللواحئ بصفة هنائية واست�ر الرصيد اإلجيايب احلايل لها من ºة أخرى، 

ب متاما مع انتظارات الفاعلني السـياسـيني، وبذ  فإن هذا املرشوع يتجاو 
ف� يتعلق بضبط اللواحئ _نتخابية وتنقيهتا بشلك هنايئ اسـتعدادا للموعد 

  ._نتخايب املقبل
وحتقيقا لألهداف املتوخاة من هذه العملية، فإن مرشوع القانون يقرتح 

واحئ عددا من اإلجراءات والتدابري مهت يف العمق طريقة وتدبري مرفق الل
  ._نتخابية العامة

إن املقتضيات القانونية اليت سـتؤطر معلية جتديد اللواحئ _نتخابية 
تمتثل يف أحاكم مرشوع القانون املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر وكذا 

األحاكم املنصوص علهيا يف القانون املتعلق مبدونة _نتخاpت، مما جيعل 
  .ام�ت القانونية والتنظمييةالعملية املذكورة حماطة باكفة الض

وهكذا، وف� يتعلق بفصل اللواحئ _نتخابية احلالية اليت تشلك أحد 
األراكن الرئيسـية لعملية جتديد اللواحئ _نتخابية، فإن املرشوع يدخل 
جتديدا جوهر¥، يمتثل يف إقرار هذه املهمة ألول مرة يف �رخي اللواحئ 

املهمة يف لك جامعة ومقاطعة إىل جلنة  _نتخابية الوطنية وإسـناد هذه
إدارية يرأسها قايض، يعينه الرئيس األول حملمكة _سـتئناف عوض اللجنة 

  .اإلدارية املنصوص علهيا حاليا يف مدونة _نتخاpت
وتتألف اللجنة اإلدارية يف صيغهتا اجلديدة من ممثلني Dلس امجلاعة 

 أعضائه والسلطة اإلدارية احمللية أو واملقاطعة، يعيهنم اDلس املعين من بني
  .من ميثلها، وذ  حتقيقا السـتقاللية هذه اللجنة

ويف نفس اإلطار، وأخذا بعني _عتبار جحم املهام املوكو� للجنة 
 50.000اإلدارية يف امجلاعات املتوسطة والكربى اليت يفوق عدد ساكهنا 

ن ينص عىل إماكنية نسمة ويف املقاطعات امجلاعية، فإن مرشوع القانو
إحداث جلنة إدارية مساعدة أو عدة جلن إدارية مساعدة برئاسة السادة 
القضاة، يمت تشكيلها وفقا لنفس الكيفيات املقررة pلنسـبة للجنة اإلدارية، 

  .وتبارش �ا�ا حتدت إرشاف هذه األخرية
وعىل املسـتوى العميل، سـتقوم اللجنة اإلدارية pلتداول يف شأن 

دات احلالية، فتحتفظ pلتقييدات املسـتوفية لرشط اإلقامة الفعلية التقيي
وحتدد أسامء األشخاص املقيدين يف الالحئة املذكورة غري املتوفرة فهيم 
الرشط املذكور لتقوم بشطب أسامهئم من نفس الالحئة وسـتقوم أيضا 

ضوء بتصحيح العناوين اخلاصة pلناخبني املضمنة يف الالحئة _نتخابية عىل 
  .البيا�ت املدىل هبا من طرف املعنيني pألمر

كام سـتقوم اللجنة اإلدارية بإصالح األخطاء املادية اليت قد تالحظها يف 
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الالحئة _نتخابية ودراسة احلاالت املتعلقة pألشخاص ال�ين فقدوا حق 
التسجيل يف الالحئة _نتخابية قصد شطهبا مع مراعاة الضام�ت املقررة 

  . ة الناخبني املسجلنيلفائد
ولضامن التفعيل الفوري لإلجراء الرايم إىل ضبط هوية الناخبني 
بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف، سـتقوم جلنة إدارية خالل الفرتة اæصصة 
لتقدمي طلبات القيد اجلديدة بتوجيه دعوة مكتوبة إىل لك �خب مقيد يف 

بدون البطاقة الوطنية للتعريف الالحئة _نتخابية للجامعة أو املقاطعة 
  .ملطالبته pسـتكامل البيا�ت اخلاصة هبويته استنادا إىل الوثيقة املذكورة

أما ف� يتعلق بتسجيل األشخاص غري املسجلني يف اللواحئ _نتخابية، 
فإن مرشوع القانون خصص لتقدمي طلبات القيد اجلديدة أقىص مدة 

وما، ويه نفس املدة اæصصة يف ي 30ممكنة، حيث حدد هذه املدة يف 
مدونة _نتخاpت إليداع طلبات القيد يف حا� اللجوء إىل وضع لواحئ 

  .انتخابية جديدة
وpلنسـبة ألفراد اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج، فقد أقر مرشوع 
القانون حق املغاربة املولودين pملغرب واملقميني خارج تراب اململكة يف 

اللواحئ _نتخابية داخل أرض الوطن، مع إقرار روابط موسعة  التسجيل يف
  .يف هذا الشأن وتبسـيط املسطرة اخلاصة بتسجيل هذه الفئة من اDمتع

وإلشهار حصيr أشغال اللجنة اإلدارية ومتكني العموم من _طالع 
علهيا، فإن مرشوع القانون ينص عىل إيداع اللواحئ املؤقتة وقامئة 

دول الطلبات املرفوضة مباكتب السلطة اإلدارية احمللية التشطيبات وج
ومصاحل امجلاعة واملقاطعة طيr مخسة أ¥م لمتكني لك من يعترب نفسه 

  .مترضرا من قرارات اللجنة من تقدمي طلب أو شكوى يف املوضوع
وبعد البت يف الطلبات والشاكوى املذكورة، تضمن الالحئة اإلدارية 

يل يودع طيr أجل، حدده مرشوع القانون يف قراراهتا يف جدول تعدي
وعىل إثر _نهتاء من العملية . مخسة أ¥م، يف ماكتب السلطة اإلدارية

املذكورة، سـتقوم اللجان اإلدارية يف اكفة جامعات ومقاطعات اململكة حبرص 
  .اللواحئ _نتخابية اسـتعدادا إلخضاعها للمعاجلة املعلوماتية

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

إن املرحr األخرية من معلية جتديد اللواحئ _نتخابية العامة اليت أقرها 
مرشوع القانون املعروض عىل أنظار جملسمك املوقر، تمتثل يف إخضاع 
اللواحئ _نتخابية ملعاجلة معلوماتية قصد ضبطها بصفة هنائية، وذ  لرصد 

اليت تكون قد شابت معلية إدخال التسجيالت اجلديدة  األخطاء املادية
  .للحاسوب يف إطار معلية جتديد اللواحئ

وستتوىل اإلرشاف عىل معلية املعاجلة املعلوماتية للواحئ _نتخابية العامة 
جلنة وطنية يرأسها رئيس غرفة Dpلس األعىل، وتضم ممثلني عن األحزاب 

وسـتقوم . إىل جانب ممثيل وزارة ا�اخليةالسـياسـية املؤسسة بصفة قانونية، 
جلنة إدارية يف لك جامعة ومقاطعة حبرص الالحئة _نتخابية العامة بصفة 

هنائية، اليت تظل وحدها صاحلة لتنظمي _سـتفتاءات ومجيع _نتخاpت 
العامة أو اجلزئية أو التمكيلية إىل أن حترص هنائيا اللواحئ _نتخابية العامة 

  .واليةللسـنة امل
وأشري يف اخلتام، أن مرشوع القانون حرص عىل إرشاك الهيئات 
السـياسـية يف إعداد الهيئة الناخبة الوطنية املدعوة النتخاب جملس النواب، 

عىل مسـتوى لك جامعة  -وذ  من خالل ختويلها احلق يف احلصول 
 عىل مسـتخرج من الالحئة _نتخابية واجلداول التعديلية خالل -ومقاطعة 

خمتلف املراحل املتعلقة بتجديد اللواحئ _نتخابية أو ضبطها بعد معاجلهتا 
  .معلوماتيا

كام أشري أيضا إىل أن التوارخي واآلجال املرتبطة بعملية جتديد اللواحئ 
_نتخابية، سيمت حتديدها مبرسوم يتخذ pقرتاح من وزير ا�اخلية، يف حني 

ديد اجلدو� الزمنية اخلاصة بعملية سيمت، مبوجب قرار لوزير ا�اخلية، حت
املعاجلة املعلوماتية للواحئ _نتخابية وكذا �رخي حرص اللواحئ _نتخابية 

  .العامة بصفة هنائية
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إن بلوغ األهداف املتوخاة من جتديد اللواحئ _نتخابية القامئة عىل 

ر متطور وعىل مقاربة جديدة الست�ر املزا¥ اليت تتيحها معلية وضع منظو 
 ،لواحئ انتخابية جديدة، وتî اليت توفرها املراجعة _سـتثنائية للواحئ القامئة

رهني pخنراط مجيع الفاعلني املعنيني، أحزاب سـياسـية ومنظامت نقابية 
، يف القيام حبمr وسلطات معومية ووسائل إعالم وفعاليات اDمتع املدين

تواصلية من أجل حتسيس املواطنني، خاصة فئة الشـباب مهنم، بأمهية 
التسجيل يف اللواحئ _نتخابية وتعبئهتم وإقناعهم بدورمه احلامس يف إقامة 
املؤسسات اجلديدة اليت ينص علهيا دسـتور اململكة عن طريق مشاركهتم 

ية املقبr، مع العمل عىل أن بكيفية فاعr ومكثفة يف _سـتحقاقات _نتخاب 
تكون هذه اللواحئ يه املدخل الصحيح لتنظمي انتخاpت نزهية ذات 
مصداقية، تنفيذا للتوجهيات امللكية السامية جلال� املî محمد السادس، 

  .نرصه هللا وأيده
  .   والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

      ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة لفرق األغلبية، اليس السعداوي، . رتمشكرا السـيد الوزير احمل

  . تفضل

        : : : : املستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوياملستشار السـيد عبد امحليد السعداوي
  . بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
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فرق األغلبية مبناسـبة مناقشة يرشفين أن أتناول هذه اللكمة pمس 
واملتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة  36.11مرشوع القانون رمق 

  . وضبطها بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب
  السـيد الرئيس،

إننا يف فرق األغلبية واعون لك الوعي pألمهية البالغة للمرحr الراهنة 
تورية واملؤسساتية الكربى اليت متر مهنا بالد�، يف ظل اإلصالحات ا�سـ 

واملصريية اليت أعلن عهنا صاحب اجلال� املî محمد السادس، نرصه هللا، 
، واÖي جعل بالد� تلج 2011مارس  9يف خطابه املليك السايم يوم 

مرحr جديدة لترسيع وترية اسـتكامل مغرب ا�ميقراطية واحلداثة والريق به 
  . إىل مصاف ا�ول ا�ميقراطية الكربى

إن املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا اليوم جسـمية و�رخيية، أهيا السـيدات 
والسادة، فا�ورة الربملانية _سـتثنائية احلالية تأيت بعد حراك كبري عاشـته 
بالد� خالل األشهر األخرية عىل لك املسـتو¥ت، حراك توج pإلجناز 

وممتزي واملمتثل يف الكبري والتحول العميق اÖي حققته بالد� بشلك سلمي 
التصويت pألغلبية الساحقة عىل ا�سـتور اجلديد، اÖي يشلك تعاقدا 

  . دميقراطيا وجممتعيا
  السـيد الرئيس،

يوليوز األخري  30يعترب اخلطاب املليك السايم لعيد العرش اDيد ليوم 
مبثابة خريطة الطريق اليت أعلهنا جاللته من أجل التزنيل األمثل والتفعيل 

سوي ألحاكم ا�سـتور اجلديد، Ö  نعتقد يف فرق األغلبية أن رشوط ال 
هذا التزنيل تمكن pألساس يف نوعية النصوص ومدى اسـتجابهتا لطموحات 

  .وانتظارات الشعب املغريب بلك مكو�ته
ووعيا منا بأمهية _سـتحقاقات املقبr اليت تنتظرها بالد� وما تفرضه 

مهتا واسـتقامهتا وترسـيخ مناخ الثقة �ى من إجراءات ووسائل لضامن سال
الناخبني، فإننا نغتمن هذه املناسـبة لنشدد عىل الهنج التشاريك اÖي 
اعمتدته احلكومة مع اكفة الفاعلني السـياسـيني من أجل إنضاج اكفة الرشوط 
و_عßد اجليد للنصوص القانونية لتوطيد البناء ا�ميقراطي ورحب الرها�ت 

قدمهتا التزنيل األمثل ملقتضيات ا�سـتور اجلديد و_نتصار الكربى ويف م
Ö  نعتقد أن العمل املطلوب منا إجنازه يف هذه . للتأويل ا�ميقراطي �

ا�ورة _سـتثنائية، نعتربه بلك املقاييس مبثابة القنطرة إىل التغيري اÖي 
  . ينشده املغاربة ملاك وشعبا

  السـيد الرئيس احملرتم،
  وزراء،السادة ال

  اإلخوة املستشارون،
يف  -إن املقتضيات واآلليات اليت جاء هبا هذا املرشوع الهام ستسامه 

عىل تأسيس مرحr جديدة يف �رخي املغرب، مرحr _نتخاpت  -نظر� 
الزنهية اخلالية من لك الشوائب، مرحr تقطع مع لك املامرسات والسلواكت 

ء إىل صورة بال�، علام أن هذا املرشوع الالقانونية السابقة اليت اكنت تيس

يروم إىل حفص لك التسجيالت املتضمنة يف اللواحئ _نتخابية احلالية 
وضبطها من خالل بطاقة التعريف الوطنية أو ا�فرت العائيل كوثيقة رمسية 
وفريدة إلثبات هوية الناخبني مع رشط اإلقامة الفعلية يف تراب امجلاعة أو 

إىل العمل عىل إجراء معلية التشطيبات القانونية وتنقية  املقاطعة، إضافة
اللواحئ احلالية من األخطاء املادية وفتح اDال لتوسـيع القاعدة الناخبة عرب 

  .فتح اDال لتسجيالت جديدة يف ظرف زمين معقول
أما خبصوص اآلليات اليت سيمت اعßدها للتفعيل األمثل لهذه 

فرق األغلبية، وpرتياح كبري حذف جلنة اإلجراءات، فإننا نسجل، يف 
الفصل بصفة هنائية مع تغيري الرتكيبة احلالية للجنة اإلدارية وإسـناد اإلرشاف 
عىل معلية املعاجلة املعلوماتية للواحئ _نتخابية للجنة وطنية يرأسها رئيس 

يف  -ويبقى . غرفة Dpلس األعىل وتضم ممثلني عن األحزاب السـياسـية
إسـناد �مة حفص اللواحئ _نتخابية احلالية يف لك جامعة أو مقاطعة  - نظر� 

إىل جلنة إدارية يرأسها قاض، يعينه الرئيس األول حملمكة _سـتئناف عوض 
اللجنة اإلدارية املنصوص علهيا حاليا يف مدونة _نتخاpت من اإلجراءات 

وي، يف تدبري األساسـية واجلوهرية اليت نعزت هبا لكوهنا ستسامه، وبشلك ق
مرفق اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها pلشلك اÖي يرخس مناخ الثقة �ى 

  .املواطن املغريب يف _سـتحقاقات _نتخابية
  السـيد الرئيس،

  اإلخوة املستشارون،
  السادة الوزراء،

إننا، يف فرق األغلبية، نعترب أن املقتضيات اجلديدة الواردة يف هذا 
لمثرات األوىل لإلصالحات ا�سـتورية واملؤسساتية املرشوع تعد من ا

 ،rت املقبpالعميقة، وتسامه ال حما� يف تكريس مصداقية ونزاهة _نتخا
متاشـيا مع متطلبات املرحr الراهنة إلعادة بناء السلطة الترشيعية وتنظمي 
وترتيب أدوارها ووظائفها pلشلك اÖي يعيد _عتبار ملؤسستنا 

  . اصة وحنن عىل مشارف _سـتحقاقات املقبrالترشيعية، خ
ورمغ ذ ، تبقى صعوبة احلصول عىل بطاقة التعريف الوطنية، خاصة 
يف املناطق القروية والنائية، من اإلشاكليات الكربى اليت سـتؤثر بشلك 
واحض عىل السري العادي لهذه _سـتحقاقات، Ö  فإن احلكومة مطالبة 

ري الظروف، لك الظروف، والوسائل املادية pلعمل وبشلك عاجل عىل توف
والبرشية وتبسـيط وتسهيل املساطر القانونية لمتكني لك املواطنني من 
احلصول عىل هذه الوثيقة التعريفية األساسـية يف العملية _نتخابية، علام أننا 
كنا نسعى أن تكون معلية التسجيل مبنية ليس فقط عىل إقامة املواطن، 

دته كذ ، وذ  بغية إعادة ربط األطر والكفاءات بل عىل ماكن وال
جبامعاهتم وºاهتم األم، تفعيال خليار اجلهوية ومراعاة للروابط الثقافية 

  .والسوسـيولوجية املؤطرة للمجمتع املغريب
  السـيد الرئيس،

إن خيار اإلصالحات ا�ميقراطية العميقة اليت أكدها من جديد جال� 
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غشت األخري، يفرض علينا مجيعا كفاعلني  20 املî يف خطابه السايم ل
 rسـياسـيني وأحزاب سـياسـية أن نوفر وندمع لك اإلصالحات الكفي
بتوسـيع دائرة املشاركة السـياسـية وتشجيع بروز خنب جديدة وفرز 
مجموعات سـياسـية تمتتع بأعىل درجة من _نسجام والفعالية، مما سـميكن من 

 املؤسسات ا�سـتورية ويسامه يف دمع معلية مؤسستنا الترشيعية وpيق
  .ترسـيخ الثقة يف معلها ومردوديهتا

ووعيا منا بأمهية العامل الزمن يف تزنيل هذا املرشوع إىل حزي 
التطبيق، فإننا نعلن تصويتنا عليه pإلجياب، مقتنعني أن املرحr تفرض اختاذ 

اللواحئ لك التدابري والوسائل الكفيr من تشجيع املواطنني والتسجيل يف 
_نتخابية مكرحr أوىل والتصويت يوم _قرتاع مكرحÃ rنية، وذ  حملاربة 
ظاهرة العزوف السـيايس وحتقيق أكرب نسـبة مشاركة من أجل إجناح 
العملية _نتخابية pلشلك والكيفية اليت يصبح فهيا العمل الربملاين مرآة 

  . تعكس وعي وحركية اDمتع وتطوره
  .ورمحة هللا تعاىل وبراكتهوالسالم عليمك 

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
اللكمة عن فرق املعارضة، تفضل . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عاملستشار السـيد عبد الرحمي عمثمثمثمثونونونون
  السـيد الرئيس احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،

أتناول اللكمة بإمس فريق األصا� واملعارصة يف إطار مناقشة يرشفين أن 
، يقيض بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة 30.11مرشوع القانون رمق 

وضبطها بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب، وهو املرشوع اÖي يكتيس أمهية 
pلغة pلنظر للحظة السـياسـية ا�قيقة اليت جتتازها بالد� وpلنظر كذ  

مهية _سـتحقاقات اليت تهتيأ بالد� لولوºا و_نتظارات املعقودة علهيا، أل
واملمتثr يف مدى قدرة خمتلف الفرقاء السـياسـيني يف إنضاج رشوط 
اإلصالح السـيايس وجعل حمطة _نتخاpت القادمة حمطة أساسـية 

  .لتكريس التطبيع ا�ميقراطي وتوطيد أسس البناء ا�ميقراطي
هذا املرشوع قانون يف كونه يؤسس ويؤطر ملرحr جديدة وتمكن أمهية 

يف �رخي بالد�، تقطع مع املراحل السابقة اليت متزيت pلتشكيك والطعن 
يف سالمة ونزاهة العمليات _نتخابية اليت اكن يصوت فهيا املوىت وتمت فهيا 
اإلنز_ت والتشطيبات غري القانونية، وتفتح صفحة جديدة مبنية عىل 

  .ربة تشاورية، تعيد الثقة للمؤسسات ومتنحها املصداقيةمقا
  السـيد الرئيس،

يروم هذا املرشوع قانون إلعداد الهيئة الناخبة لتكون جاهزة 
لالسـتحقاقات املرتقبة عن طريق جتديد اللواحئ _نتخابية، وليس فقط 

مراجعهتا كام جرت العادة، حبيث سيمت حفص لك التسجيالت املتضمنة يف 
حئ احلالية وضبطها عىل أساس البطاقة الوطنية للتعريف، مما سيسمح اللوا

  . بتنقيهتا من الشوائب، وذ  حتت إرشاف القضاء
Ö ، فإن العناية اليت مت إيالؤها لهذا املرشوع تنسجم وتتناسب مع 
روح ا�سـتور، لكهنا تتطلب من احلكومة العمل يف توفري املناخ السـيايس 

ة وتشجيع بروز خنب جديدة والتصدي للخطاpت لرفع حتد¥ت املشارك
اليت حتمكها حساpت انتخابوية ظرفية  -إن مل نقل الكيدية  -التشكيكية 

  .وضيقة
يف هذا الصدد، فإننا يف فريق األصا� واملعارصة، ومن أجل _خنراط 
يف ا�ينامية السـياسـية غري املسـبوقة اليت تعيشها بالد�، ومن أجل إجناح 

ق _نتخايب املقبل، فإننا نعترب هذا املرشوع خطوة جديدة _سـتحقا
وهامة يف اجتاه تفعيل مضامني ا�سـتور اجلديد، خاصة أن املقتضيات 

مع سلبيات املايض واليت تتطلب  -ال حما�  - الواردة يف املرشوع سـتقطع 
  ._خنراط الواعي للجميع

ة بأمهية وراهنية هذه ويف األخري، وإميا� منا يف فريق األصا� واملعارص 
  .اللحظة التارخيية، سـنصوت pإلجياب لصاحل هذا املرشوع

  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
، تفضل السـيد """"للكنفدرالية""""اللكمة . شكرا السـيد املستشار احملرتم

  .عفوا، أعتذر.. املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكراملستشار السـيد محمد لشكر
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  سـيدة والسادة املستشارون،ال 

الفيدرايل للوحدة  - أقول الفريق  -يرشفين أن أتناول اللكمة pمس الفريق 
يتعلق بتجديد  36.11وا�ميقراطية مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 

  .اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب
  السـيد الرئيس، 

كون بالد� مقبr عىل حلظة �رخيية هامة يف ال أحد جيادل اليوم يف 
مسارها ا�ميقراطي بعد مصادقة بالد� عىل دسـتور جديد، مما يضعها أمام 
خيارين، إما أن توفر لك الرشوط ولك الظروف لرحب رهان مغرب 
دميقراطي، حدايث، عرصي، يسري حنو آفاق رحبة بثقة يف النفس ويف 

اطية يف أبعادها الشمولية السـياسـية املسـتقبل، مغرب يسري حنو ا�ميقر 
و_قتصادية و_جßعية والثقافية، مغرب يكرس مبادئ حقوق اإلنسان 
ويوزع ثروته الوطنية توزيعا عادال بدل أن تسـمتتع هبا وتسـهتلكها اليوم فئة 
قليr حمظوظة ببالد�، أو أن يضيع املغرب الفرصة جمددا كام ضيعها يف 

ة، حيث تزوير اإلرادة الشعبية اكنت السمة مناسـبات انتخابية سابق
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  .األساسـية للك _سـتحقاقات، واليت أدت إىل ما أدت إليه مما نعرفه مجيعا
  السـيد الرئيس، 

إن الغالبية العظمى من الشعب املغريب تريد اليوم انتخاpت حرة 
من و . ونزهية، تعرب تعبريا صادقا وشفافا عن اإلرادة احلرة يف _ختيار الزنيه

مسؤولية ا�و� والربملان واألحزاب والنقاpت ومجعيات اDمتع املدين هتييء 
الرشوط املواتية لتنظمي انتخاpت شفافة ودميقراطية للهنوض ببالد� يف 

  .خمتلف اDاالت السـياسـية و_قتصادية و_جßعية والثقافية
اجتاه ومن مت، مفرشوع القانون اÖي حنن بصدد مناقشـته، خطوة يف 

تنقية اللواحئ _نتخابية العامة من الشوائب اليت علقت هبا وإخضاعها لعملية 
ضبط بعد معاجلهتا بواسطة احلاسوب، علام أن هذه اللواحئ املليئة pألخطاء 
اكنت مصدر ا�اء وآلية أساسـية لفساد وإفساد خمتلف _نتخاpت اليت 

لعجزة وغريمه، مما اكن عرفها املغرب ف� اكن يعرف بتصويت املرىض وا
يتطلب إعداد لواحئ جديدة بناء عىل البطاقة الوطنية، اليشء اÖي 

  .سيسمح بتسجيل مجموعة من املواطنني
  السـيد الرئيس، 

إن اكن هذا القانون يتوC تفعيل لك الضام�ت الترشيعية الالزمة 
، نثري لتنقية اللواحئ _نتخابية وتصفيهتا من _ختالالت اليت قد تشوهبا

إىل دور ا�و� يف حماربة خمتلف أشاكل الفساد  - مرة أخرى  -_نتباه 
_نتخايب واسـتعامل املال لرشاء األصوات واÖمم حىت ال يظل Ãبتا من 
ثوابت _سـتحقاقات _نتخابية، وألجل إحداث قطائع هنائية مع ممارسة 

سريهتا ا�ميقراطية املايض غري املأسوف عليه، اليت جعلت بالد� تتعرث يف م 
  . والسـياسـية و_جßعية و_قتصادية والثقافية

مفن حقنا ومن حق بالد� أن تتوفر عىل مؤسسات منتخبة انتخاp حرا 
ونزهيا ودميقراطيا، تكون يف مسـتوى وجحم تضحيات املغرب وحضارته 

  .وثقافته وإنسانه
  .والسالم

        : : : : السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  . شكرا للفريق الفيدرايل

  :ننتقل للتصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا املرشوع
  : 1املادة 

  ؛55=  :املوافقون
  ؛2=  :املعارضون
 .2=  :املمتنعون

 :p2لنسـبة للامدة 
  نفس العدد؛: املوافقون

  نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

  :31إىل  3إذن املواد من 
  ؛55=  :املوافقون

  ؛2=  :املعارضون
  .2= :املمتنعون

  .نفس العدد: عرض املرشوع برمته للتصويتأ
اÖي  36.11إذن، وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 

يتعلق بتجديد اللواحئ _نتخابية العامة وضبطها بعد إخضاعها للمعاجلة 
  .املعلوماتية

يقيض  30.11ننتقل إىل ا�راسة والتصويت عىل مرشوع قانون رمق 
اللكمة . بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت

  .للسـيد الوزير، تفضلوا

        ::::السـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخليةالسـيد وزير ا�اخلية
  .بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة و السالم عىل أرشف املرسلني

  السـيد الرئيس احملرتم،
  لسـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،حرضات ا

يسعدين ويرشفين أن ألتقي بمك يف هذه اجللسة العمومية Dلسمك املوقر 
املتعلق مبالحظة  30.11ألعرض عىل أنظارمك نص مرشوع القانون رمق 

  . _نتخاpت
وقبل الرشوع يف مناقشة مرشوع هذا القانون، أود بداية أن أشكر 

وأعضاء جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلسمك مجيع الفرق النيابية 
املوقر عىل أجواء النقاش البناء اÖي ساد خالل تقدمي ومناقشة املرشوع 
داخل هذه اللجنة، واليت اكنت فرصة ساحنة للسـيدات والسادة 
املستشارين أعضاء اللجنة املوقرة للتعبري عن مواقفهم وآراهئم القمية بشأن 

ظل اإلصالحات ا�سـتورية اليت عرفهتا بالد�، الرامية  هذا املرشوع يف
إىل حتصني وإضفاء الشفافية عىل العمليات _نتخابية املقبr وإعطاء 
املصداقية للمؤسسات املنتخبة يف أفق بناء دو� احلق والقانون 
واملؤسسات، كام أرادها صاحب اجلال� املî محمد السادس، نرصه هللا 

  . وأيده
وع املعروض عىل أنظارمك اليوم جاء لتعزيز الرتسانة القانونية إن املرش 

املؤطرة واملرتبطة pلتحضري لالسـتحقاقات املقبr، واليت متت صياغهتا يف 
إطار املهنجية التشاورية والتشاركية اليت اعمتدهتا احلكومة يف إعداد هذه 

  .النصوص مع خمتلف الهيئات السـياسـية
يندرج مضن اDهودات اليت تبذلها احلكومة  كام أن مرشوع هذا القانون

من أجل الريق pملامرسة ا�ميقراطية ببالد� إىل مسـتو¥ت متقدمة من أجل 
، واÖي نص يف 2011تزنيل وتفعيل مضامني ا�سـتور املغريب لفاحت يوليوز 

منه عىل وضع إطار قانوين حتدد مبوجبه رشوط وكيفية  11الفصل 
ايدة لالنتخاpت، كام يعد نص هذا املرشوع مثرة املالحظة املسـتقr واحمل
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للتجربة املغربية املمتزية يف جمال املالحظة _نتخابية، واليت عكست ترامك 
اخلربة الوطنية عىل مسـتوى مالحظة _نتخاpت من خالل ما قام به 

  .2009و 2007اDلس _ستشاري حلقوق اإلنسان خالل انتخاpت 
  ، السـيد الرئيس احملرتم

  حرضات السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
إن مرشوع هذا القانون يروم مأسسة املالحظة _نتخابية وتنظميها 
قانونيا لتصبح مالحظة مسـتقr وحمايدة لالنتخاpت، وذ  هبدف السهر 
عىل حرية ونزاهة _نتخاpت واإلسهام يف حتسني وجتويد املامرسة 

مدونة _نتخاpت ال تنظم إال معلية مراقبة  ا�ميقراطية، السـ� وأن
  ._نتخاpت اليت تمت من طرف ممثيل الهيئات السـياسـية

ومن هذا املنطلق، فإن الهدف املتوC من مالحظة _نتخاpت يمتثل 
يف العمل املوازي اÖي يقوم هبم مالحظو _نتخاpت إىل جانب السلطات 

بني من طرف األحزاب السـياسـية العمومية ومراقيب _نتخاpت املنتد
داخل ماكتب التصويت هبدف السهر عىل نزاهة وحرية _نتخاpت وضامن 

  .تاكفؤ الفرص بني مجيع األطراف املعنية pلعملية _نتخابية
ومن ºة أخرى، فإن معلية املالحظة _نتخابية تعترب آلية لوقوف 

ناء ا�ميقراطي وتعطي الرأي العام الوطين وا�ويل عىل _خنراط يف الب 
ا�ليل عىل ضامن حرية اختيار املواطنني واملواطنات لمتثيلهم يف املؤسسات 

  . اليت تتوىل تدبري الشأن العام
  السـيد الرئيس احملرتم،

  حرضات السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
يتألف مرشوع هذا القانون من أربعة أبواب، يتضمن األول مهنا تعريف 

املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت املبنية عىل أساس التتبع  معلية
امليداين لسري العمليات _نتخابية وتقيمي ظروف تنظميها وإجراهئا ومدى 
احرتا�ا للقواعد ا�سـتورية والنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة 

عنية بعمليات pالنتخاpت واملعايري ا�ولية، كام حيدد هذا الباب اجلهات امل 
املالحظة واملمتثr يف املؤسسات الوطنية املؤهr حبمك القانون للقيام مبهام 
املالحظة _نتخابية ومجعيات اDمتع املدين الفاعr، واملشهود لها pلعمل 
اجلاد يف جمال حقوق اإلنسان ونرش قمي املواطنة وا�ميقراطية املؤسسة 

ا األساسـية، واملنظامت غري احلكومية بصفة قانونية واملسرية وفق أنظمهت
  .األجنبية، املشهود لها pالسـتقالل واملوضوعية واملهمتة مبالحظة _نتخاpت

وحيدد الباب الثاين من املرشوع رشوط وكيفية اعßد املالحظني 
_نتخابيني، حيث يتناول الرشوط الواجب توفرها يف الهيئات اليت ترغب 

اpت واليت جيب علهيا تقدمي طلبات لالعßد يف إجراء مالحظة _نتخ
للجنة اخلاصة العßد املالحظني _نتخابيني احملدثة لهذا الغرض، وذ  
قصد احلصول عىل بطائق اعßد وشارات للمالحظني واملالحظات املرحشني 
للقيام pملالحظة احملايدة واملسـتقr لالنتخاpت، واÖين يشرتط فهيم أن 

 يف اللواحئ _نتخابية وأال يكونوا مرحشني يف أي دائرة من يكونوا مسجلني

  . ا�وائر _نتخابية برمس _نتخاpت اجلاري تنظميها pلنسـبة للمغاربة مهنم
هذا، وقد أحدث الباب الثالث من هذا املرشوع جلنة خاصة العßد 
 مالحظي _نتخاpت �ى اDلس الوطين حلقوق اإلنسان، تناط هبا �مة

تلقي طلبات _عßد للقيام مبهام مالحظة _نتخاpت ودراسـهتا والبت فهيا 
  .وتسلمي بطائق وشارات املالحظني _نتخابيني املعمتدين

وقد خصص الباب الرابع من هذا املرشوع لتحديد حقوق مالحظي 
_نتخاpت، واليت نذكر مهنا عىل اخلصوص احلق يف احلصول عىل 

بسري العمليات _نتخابية وحق ولوج ماكتب التصويت  املعلومات املتعلقة
وماكتب التصويت املركزية وجلان اإلحصاء للقيام مبهام املالحظة والتتبع 
لعملية _قرتاع وفرز األصوات واإلعالن عن نتاجئ وعقد لقاءات مع لك 

  .الفاعلني يف العمليات _نتخابية
لزتامات عىل عاتق ومن ºة أخرى، رتب هذا الباب مجموعة من _

مالحظي _نتخاpت، تتعلق عىل اخلصوص برضورة احرتام سـيادة ا�و� 
ومؤسساهتا والقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل والتحيل pحلياد والتجرد 

  .وعدم التحزي يف تتبع سري العمليات _نتخابية
  السـيد الرئيس احملرتم،

  مون،حرضات السـيدات والسادة املستشارون احملرت 
أود، يف اخلتام، اإلشادة pلنقاش البناء اÖي سامهت فيه خمتلف الفرق 
النيابية املمثr داخل جلنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلسمك املوقر، 
واÖي مر يف مناخ من التوافق والثقة، حيث مثنت مجيع التدخالت اليت مت 

ون اÖي يعد مدخال تسجيلها يف هذا الصدد ما جاء به مرشوع هذا القان
أساسـيا إلضفاء الشفافية والزناهة عىل خمتلف العمليات _نتخابية، كام 
يعترب لبنة أساسـية يف رصح البناء ا�ميقراطي اÖي انهتجته بالد� عىل 
هدي التوجهيات امللكية السامية لصاحب اجلال� املî محمد السادس 

أخرى عن خالص شكري  كام أغتمن هذه الفرصة ألعرب مرة. نرصه وأيده
  . لاكفة السـيدات والسادة املستشارين

  .والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
pلنسـبة لتقرير جلنة العدل والترشيع، أظن . شكرا السـيد الوزير احملرتم

  .وزع، إذن اللكمة لفرق املعارضة، عفوا لفرق األغلبية

        ::::اريارياريارياملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنصاملستشار السـيد محمد األنص
  .بسم هللا الرمحن الرحمي

  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  زمياليت، 
  زماليئ،

امسحوا يل، السـيد الرئيس، يف البداية، قبل أن ألقي لكميت أن أجدد 
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تأسف فريقي لعدم تالوة اسـتقا� املستشار اليس أمحد الكور من طرف 
p لس، وذ  من فريق األصا� واملعارصة والتحاقهDلفريق أمني ا

  ._سـتقاليل، رمغ كون املكتب قد �قش ذ  وصادق عليه
إىل امسحتو يل، سأنتقل ألقول أنه يرشفين أن أتدخل اليوم pمس فرق 

 30.11األغلبية خالل هذه ا�ورة _سـتثنائية ملناقشة مرشوع القانون رمق 
 القايض بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت،

واÖي يعترب يف نظر� مرشوعا أساسـيا يف هذه الظرفية السـياسـية Öpات 
واملتسمة بنقاش وطين حيوي ومسؤول، حيظى pهßم الرأي العام الوطين، 
ومل ال ا�ويل، خاصة يف ظل اإلصالحات السـياسـية العميقة اليت عرفهتا 
بالد�، وخاصة منذ تويل صاحب اجلال� املî محمد السادس عرش 

  .أسالفه امليامني
  السـيد الرئيس،

من الواجب علينا، وحنن يف هذه ا�ورة _سـتثنائية، واليت تعقد بعد 
تزنيل مضامني ا�سـتور اجلديد، ومن خالل هذا املرشوع اÖي جاء يف 
إطار هتييء ترسانة قانونية جديدة، تتالءم وا�سـتور اجلديد، أن نشـيد 

ة اليت اعمتدهتا احلكومة يف اإلعداد æتلف pملقاربة التشاركية واحلاكمة اجليد
املشاريع ذات الصp rلعملية _نتخابية ببالد�، وذ  من ºة، وأن نمثن 
pملناسـبة عاليا روح التوافق اÖي حتىل هبا امجليع، وذ  بفضل حنكة 
وخربة وصرب املرشفني عىل حلقات احلوار، مسـتحرضين املصلحة العليا 

  .للوطن قبل لك يشء
إننا نعترب، يف فرق األغلبية، كون هذا املرشوع جاء �مع الشفافية 
 rواحلياد والزناهة وا�ميقراطية وخلق آلية جديدة للمالحظة املسـتق
واحملايدة لالنتخاpت، مما حيقق بدون شك هدف سد الفراغ الترشيعي، 

من ا�سـتور اجلديد،  11وذ  يف إطار تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل 
  .بناء عىل املقاييس املتعارف علهيا دوليا

كام أن هذا املرشوع مل يغفل أبدا ما رامكته بالد� من جتارب يف هذا 
اDال وحماو� اجتناب السلبيات وتكريس اإلجيابيات، وذ  انطالقا من 
الترشيعات املقارنة وما تتضمنه pخلصوص مدونة سلوك املراقب _نتخايب 

  .القياتدوليا من ضوابط وأخ
  السـيد الرئيس،

إننا، كأغلبية، ال يسعنا إال أن ننوه حبرص املرشوع عىل وجوب احرتام 
سـيادة ا�و� وقوانيهنا وسلطاهتا ومجيع هيئاهتا امللكفة pإلرشاف عىل 
العمليات _نتخابية املوكو� لها، وذ  من طرف املالحظني املعمتدين، 

إال قمية مضافة لتجميع وحتصيل pعتبار أن املالحظة املسـتقr ما يه 
املعلومات بغية حتليلها من أجل اسـتخالص ا�روس والعرب خبصوص 
العملية املسـتقبلية من أجل اسـتصدار توصيات لتدعمي جناعة وفعالية 

  .العملية و_ستشارات _نتخابية
  السـيد الرئيس،

ام البد كذ  أن نشري إىل أنه من بني راكئز هذا املرشوع الهام الزت 
املالحظ املعمتد pحرتام مبادئ الزناهة واحلياد والتقيد pملوضوعية وعدم 
التدخل يف سري العمليات _نتخابية، مما جيعل هذا _لزتام نوعا من 
اإلسهام يف تطوير وجتويد البناء ا�ميقراطي من خالل املالحظات اليت 

الت اليت ميكن ميكهنا أن تشلك قمية ذات أمهية يف التنبيه لبعض _ختال
  .أن تؤثر بشلك أو بآخر يف مصداقية العمليات _نتخابية

كام أن من بني راكئز هذا املرشوع كذ  فسح اDال محلل صفة 
مراقب انتخايب للك منتسب للمنظامت احلقوقية واDمتع املدين، سواء 
الوطنية أو األجنبية، بعد اعßده من طرف اللجنة املنبثقة عن اDلس 

وطين حلقوق اإلنسان، اÖي نأمل أن يمت هيلكة تî اللجنة يف القريب ال
  .العاجل

  السـيد الرئيس،
إننا نؤكد، إذا اكن األمر حيتاج إىل تأكيد، أن هذه املبادرة الترشيعية 
اليت جاءت هبا هذه اآللية قد ارتكزت أساسا عىل اخلطب امللكية السامية 

ة، وذ  عرب _خنراط املسؤول، أوال ا�اعية إىل إجناح العملية _نتخابي
لوسائل اإلعالم وكذ  لفعاليات اDمتع املدين وخمتلف الهيئات، ويف 
مقدمهتا اDلس الوطين حلقوق اإلنسان، pعتبار أن حرية وحق _نتخاب 
من احلقوق األساسـية، وذ  ما أكده اخلطاب املليك السايم pخلصوص ل 

ورة املî والشعب، واÖي أكد عىل مبناسـبة ذكرى ث 2011غشت  20
رضورة تأهيل وترسـيخ املالحظة _نتخابية وممارسـهتا من طرف مجيع 

واعتبارا للمواعتبارا للمواعتبارا للمواعتبارا للماكاكاكاكنة اليت خولها نة اليت خولها نة اليت خولها نة اليت خولها : " مجعيات اDمتع املدين، حيث قال جاللته
ا�سـتور للمجمتع املدين ووسائل اإلعالم يف ترسـيخ قمي املواطنة املسؤو�، ا�سـتور للمجمتع املدين ووسائل اإلعالم يف ترسـيخ قمي املواطنة املسؤو�، ا�سـتور للمجمتع املدين ووسائل اإلعالم يف ترسـيخ قمي املواطنة املسؤو�، ا�سـتور للمجمتع املدين ووسائل اإلعالم يف ترسـيخ قمي املواطنة املسؤو�، 

رها الفعال يف املالحظة القانونية واملسـتقr رها الفعال يف املالحظة القانونية واملسـتقr رها الفعال يف املالحظة القانونية واملسـتقr رها الفعال يف املالحظة القانونية واملسـتقr فإهنا مطالبة pلهنوض بدو فإهنا مطالبة pلهنوض بدو فإهنا مطالبة pلهنوض بدو فإهنا مطالبة pلهنوض بدو 
  .انهتـى النطق املليك السايم" واحملايدة لسالمة العمليات _نتخابيةواحملايدة لسالمة العمليات _نتخابيةواحملايدة لسالمة العمليات _نتخابيةواحملايدة لسالمة العمليات _نتخابية

  السـيد الرئيس،
نمتىن صادقني أن يكون تزنيل مقتضيات هذا املرشوع، إىل جانب pيق 

مشاريع القوانني األخرى عىل أرض الواقع، فرصة للقطع مع مجيع األساليب 
دة و_ختالالت اليت شابت العمليات _نتخابية السابقة، كام نأمل أن البائ

يكون تزنيل املرشوع رسا� قوية وواحضة للك اÖين يتشدقون pحلرص 
عىل القانون قوال، لكهنم يف املامرسة خيرقون القانون يف واحضة الهنار، 

  .ويتشدقون كذ  بنرش أساليب التيئيس يف اDمتع املغريب
يف األغلبية، حيU نصوت pإلجياب عىل هذا املرشوع، فإننا إننا، 

نصوت لآلمال، فإننا نصوت للمصداقية، فإننا نصوت ضد اليأس 
والتيئيس، فإننا نصوت ضد التشكيك، فإننا نصوت ملغرب جديد، وذ  
بغية إجناح العملية _نتخابية املرتقبة اليت سـتعطي ـ ال حما� ـ للمغرب نفسا 

ºا مرشقا، يقطع مع األساليب البائدة و_ختالالت اليت اكنت جديدا وو
  . تعرفها العملية _نتخابية سابقا

  .صدق هللا العظمي" وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنونوقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤمنون"
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  .وشكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
        .اللكمة لفرق املعارضة، تفضل اليس عبد احلكمي

        ::::ششششاملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشاماملستشار السـيد عبد احلكمي بنشام
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيدات والسادة املستشارون،

يرشفين أن أتناول اللكمة، pمس فريق األصا� واملعارصة، يف إطار 
القايض بتحديد رشوط وكيفيات  30.11مناقشة مرشوع القانون رمق 

  . املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت
ف فريق األصا� واملعارصة من هذا وامسحوا يل بداية وقبل بسط موق

املرشوع قانون ومناقشة أمهيته pلنسـبة ملا ينتظر أن يسهم به يف اDهود 
الوطين الرايم إىل توطيد البناء ا�ميقراطي واÖهاب بدينامية اإلصالح إىل 
أبعد مداها، امسحوا يل أن أتوقف وذ  فقط ـ من pب التذكري ـ عند 

قد فيه هذه ا�ورة _سـتثنائية، املمتثل يف دقة السـياق العام اÖي تنع
اللحظة التارخيية اليت يعيشها املغرب وأجواء اإلصالح املؤسسايت 
والسـيايس العميق اÖي رمس مالحمه اخلطاب التارخيي لصاحب اجلال� 
ويف ظل ا�سـتور اجلديد اÖي حظي بإجامع الشعب املغريب، وهو 

حامس ومنعطف واعد يف نفس الوقت  ا�سـتور اÖي دشن ملنعطف �رخيي
وهو املنعطف اÖي يسـتدعي منا مجيعا استيعاب ما يطرحه من حتد¥ت، 
ويسـتوجب منا مجيعا كذ  _خنراط الواعي واملثابرة كذ  يف اDهود 
اجلاري يف بالد� من أجل تثبيت أسس هذا النفس اإلصالX ومن أجل 

  .كذ  توطيد وترسـيخ البناء ا�ميقراطي
وأجد أنه من الواجب أن أحذر، pمس فريق األصا� واملعارصة، من 
خطورة معاكسة إرادة اإلصالح، هذه اإلرادة املشرتكة بني املî والشعب، 
أجد أن من الواجب أن أحذر من ازدواجية اخلطاب وأن أحذر كذ  من 

ذه أن تأيت ه. خطورة التلكؤ أو الرتدد يف املقاومة احلازمة جليوب املقاومة
املقاومة إلرادة اإلصالح وللمجهود الوطين اÖي قدم فيه املغرب واملغاربة 
األحرار ويف طليعهتم جال� املî اDدد واملصلح، أن تأيت مقاومة اإلصالح 
من قوى الظالم ومن القوى الرجعية، فهذا أمر مفهوم، أن تأيت هذه 

فهوم، لكن أن املقاومة من مرو� خطاب العدمية والتيئيس، فهذا أمر م 
تأيت املقاومة من احلكومة أو من بعض مكو�ت احلكومة إلرادة اإلصالح، 

  .فهذا أمر غري مفهوم
آخر حلقات هذه املقاومة ـ ويه تؤرش عىل أمر مسـتفز لنا مجيعا ـ يه 
إقدام بعض مكو�ت احلكومة، بعض وزراهئا، عىل إعطاء تعل�ت شفوية 

املؤسسات العمومية لعدم التجاوب ملدير إحدى ) pلتليفون(pلهاتف 
والتعاون مع جلنة نيابية منبثقة من هذا اDلس، اÖي جنمتع فيه، لتقيص 

احلقائق بشأن ما يفرتض أنه خروقات أو جرامئ هنب املال العام، ويه 
اجلرامئ اليت نسعى مجيعا إىل التصدي لها يف هذا املناخ اجلديد مبا ينسجم 

ا ينسجم كذ  مع إحدى أمه الراكئز اليت يبىن روح ا�سـتور اجلديد ومب عم
أن تأيت . علهيا هذا الرصح اجلديد، ويه ركزية بناء ربط املسؤولية pحملاسـبة

هذه املقاومة عىل هذه الشالكة املسـتفزة، فهذا أمر ينطوي ليس فقط عىل 
حتقري وعىل اسـهتتار pملؤسسة الربملانية وبلجنة تقيص احلقائق، ولكن فيه 

  .اسـهتتار Dpهود الوطين وبإرادة اإلصالح اليت تنخرط فهيا بالد�كذ  
  السـيد الرئيس،
  السادة الوزراء،

  السـيدات والسادة املستشارون احملرتمون،
هذا املرشوع قانون اليل كناقشوه اليوم يندرج يف إطار تقوية الرتسانة 

يات وطرق القانونية املؤطرة لالسـتحقاقات _نتخابية ببالد� وإقرار آل 
جديدة تعطي الضام�ت احلقيقية للقطع مع خطاpت التشكيك وتوفري املناخ 
السـيايس العام ليك ينخرط امجليع يف دينامية اإلصالح وترسيعه حىت 
يفرض املغرب ماكنته املرشفة اليت يسـتحقها مضن مصاف ا�ول 

  .ا�ميقراطية
بلك جدية  ومن هذا املنطلق وحده، اخنرط فريق األصا� واملعارصة

وبلك مسؤولية يف دراسة ومناقشة هذا املرشوع قانون اÖي نعتربه لبنة أو 
من مضن اللبنات اليت تعبدها بالد� يف مسار اإلصالحات ا�سـتورية 

  .والسـياسـية اليت تعرفها
ويف هذا الصدد، إذا اكن هذا املرشوع قانون قد مت وفق مهنجية 

اليت مشلت خمتلف الفرقاء جديدة، ركزت عىل _ستشارات الواسعة 
السـياسـيني دون إقصاء أو هتميش وشارك فهيا فريقنا وكذ  حزبنا بلك 
املسؤولية املطلوبة، فإننا نسجل ـ مع اكمل األسف ـ بعض مظاهر _رتباك 
الواحض، سواء من حيث طريقة تدبري هذا الزمن _نتخايب أو من حيث 

وعدم متاسكها يف التعامل مع ضعف احلكومة أو بعض مكو�هتا عىل األقل، 
هذه اللحظة املؤسسة لالنتقال ا�ميقراطي من خالل ما تقدم عليه من 
مواقف وسلواكت معاكسة متاما لهذا اجلو اجلديد اÖي تنخرط فيه بالد�، 
pإلضافة طبعا إىل غياب قرارات حكومية جريئة وحامسة، ترفض اإلذعان 

pت _نتخابوية الظرفية الضيقةللغة _بزتاز والضغط وتغليب احلسا.  
واسـتحضارا منا للتحد¥ت السـياسـية املطروحة أمامنا، وحىت ندفع 
هبذه ا�ينامية اجلديدة اليت دشـهنا ا�سـتور اجلديد، ومن أجل كذ  إقرار 
اآلليات القانونية الكفيr بإطفاء املصداقية والشفافية عىل العمليات 

وع قانون خطوة جريئة وهامة يف اجتاه _نتخابية، فإننا نعترب هذا املرش 
تفعيل مقتضيات ا�سـتور اجلديد اÖي ينص يف الفقرة الرابعة من الفصل 

عىل وضع قانون حيدد رشوط وكيفيات املالحظة _نتخابية يف نسق  11
حيرتم املعايري املتعارف علهيا دوليا، كام يشلك هذا املرشوع كذ  أرضية 

 فهيا التجربة املغربية بلك ما رامكته من تأسيسـية ملرحr جديدة ترىق
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منجزات، واليت ال ميكن إناكرها طبعا، إىل وضع اإلطار القانوين اÖي 
يضبط وينظم معلية املالحظة _نتخابية، غايهتا املثىل جتميع املعطيات بلك 
موضوعية وجترد وحياد، وتقيميها يف إطار القوانني الوطنية وا�ولية اجلاري 

ل هبدف إصدار توصيات تروم تعزيز نزاهة وفعالية العمليات هبا العم
_نتخابية، وتروم كذ  وضع حد للك من اعتاد عىل تسويق خطاب 

  .التيئيس وخطاب التشكيك
Ö ، فتصويتنا عىل هذا املرشوع يندرج يف سـياق حرصنا، يف فريق 

rحمطة األصا� واملعارصة، عىل جعل حمطة _سـتحقاقات _نتخابية املقب 
مفصلية، تقطع مع زمن _حتاكر والضبط للعمليات _نتخابية وتؤسس 
ملرحr جديدة تقوم عىل _نفتاح عىل مكو�ت اDمتع املدين يف بالد� اليت 

  .حتظى pملصداقية وكذا املنظامت غري احلكومية األجنبية
ع وبناء عىل ذ ، نعتقد أن امجليع اليوم مدعو، فرقاء سـياسـيني، جممت

مدين، إعالم وطين ولك من تقع عىل عاتقه مسؤولية تطوير املامرسة 
ا�ميقراطية ببالد� وتوطيد دعامئ دو� احلق والقانون، _خنراط مبسؤولية 
من أجل توفري الرشوط الرضورية لولوج الزمن ا�ميقراطي املغريب املنشود، 

ه احلقيقية يف ونأمل أن يكون هذا املرشوع قانون بوابته أو إحدى بواpت
معركة التزنيل والتأويل ا�ميقراطيني ل{سـتور اجلديد، وهو اDهود اÖي 
نأمل أن يتوطد وأن يتعزز مبوازاة ذ  pخنراط امجليع يف إشاعة جو الثقة 
وخطاب األمل والتفاؤل والقطع مع خطاب العدمية وزرع بذور التشكيك 

Öهود، اDي حنن مدعوون � مجيعا، جو والتيئيس، غري أنه ال ميكن لهذا ا
الثقة، جمهود إشاعة وتسويق خطاب األمل والتفاؤل، ال ميكن أن يسـتقمي 

  .يف ضوء _زدواجية الفاحضة يف مواقف وسلوك بعض مكو�ت احلكومة
وللك هذه _عتبارات، وكام جتاوبنا إجياp مع مرشوع القانون اÖي 

p إلجياب عىل هذا جرى التصويت عليه قبل قليل، فإننا سـنصوت
  .املرشوع

  .وشكرا النتباهمك

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .اللكمة للفريق الفيدرايل، تفضل. شكرا السـيد املستشار احملرتم

        ::::املستشار السـيد عبد املا  أفر¥طاملستشار السـيد عبد املا  أفر¥طاملستشار السـيد عبد املا  أفر¥طاملستشار السـيد عبد املا  أفر¥ط
  .شكرا السـيد الرئيس

  السادة الوزراء،
  السـيد�ن املستشار�ن، 

  السادة املستشارون،
pمس الفريق الفيدرايل للوحدة وا�ميقراطية،  يرشفين أن أتناول اللكمة،

يقيض بتحديد رشوط وكيفيات  30.11مبناسـبة مناقشة مرشوع قانون رمق 
  . املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت

عليمك ما هو مكتوب انضباطا لفريقي، امسحوا يل أن  أوقبل أن أقر 

، "ة انتخاpت؟أية مالحظة ألي: "أرجتل تقدميا سأؤطر � بسؤال عريض
خاصة أنين أحتدث مكناضل آمن بإسرتاتيجية النضال ا�ميقراطي، ومكناضل 
أيضا سامه يف العديد من _سـتحقاقات _نتخابية، إما كعضو إلحدى 

مهنم من قىض حنبه ومهنم "جلان دمع بعض املرحشني املناضلني األوفياء اÖين 
ه _سـتحقاقات منذ ، وقد سامهت يف هذ"من ينتظر وما بدلوا تبديال

لكن أ� سامهت يف .. ، وستسـتغربون، رمبا مالحمي ال تعطي1963سـنة 
كطفل صغري، لكن سامهت يف محr ملرحش مناضل  1963اسـتحقاقات 

  .آنذاك، رمحه هللا وأسكنه فسـيح جنانه
هل سـتكون هذه احملطة آخر حمطة لرموز الفساد : مث أ� أتساءل أيضا

سـتكون بداية النطالقة جديدة، تضع املغرب يف وتزوير _نتخاpت؟ وهل 
  سكة قطار ا�ول ا�ميقراطية اليت حترتم شعوهبا؟ 

وعندما أحتدث هبذا اخلطاب، فأ� ـ كام قلت ـ أومن مبرشوع جممتعي 
وبإسرتاجتية النضال ا�ميقراطي، وليس تشكياك، بل كيف كيقولوا املغاربة، 

، "يل عضو احلنش تيخاف من الرشيطال: "وأ� قلهتا ذيك الهنار يف اللجنة
بل لألسف وعىل البعض أن خيجل من نفسه وهو يتحدث اليوم عن 
الشفافية وا�ميقراطية والفساد pش خيلق واحد النوع د¥ل اللخبطة عند 

، زعام "والد عبد الواحد ـ كيف كيقولوا املغاربة ـ واحدأ" املغاربة ويبان هلم
يقول آودي عفا هللا عام سلف، راه لكيش كيف كيف، Ö  عىل األقل 

احنا كنا كزنورو _نتخاpت وكنا فاسدين، وداp هاذ اليش وصل البالد 
لاكرثة، راه احنا بغينا نبدو من جديد، مايش يبقاو جييو للتلفزيون وجييو 
لبحال هاذ املنابر وهيرضوا لنا عىل الشفافية حىت هام وا�ميقراطية وامللكية 

علهيم أن خيجلوا من أنفسهم، وعلهيم أن يبتعدوا وخيليو اليل .. .الربملانية، إخل
pغي يدير السـياسة يدير السـياسة، وغادي نرجع لهاذ اليش اليل مكتوب 

  . واليل سامهنا يف كتابته طبعا
  السـيد الرئيس،

لقد عرفت بالد� ـ وهكذا شاءت األقدار ـ منذ أول اسـتحقاق انتخايب 
، تزويرا فاحضا 2009اليل هو سـنة  إىل آخر اسـتحقاق، 1963سـنة 

لإلرادة الشعبية عرب عدة وسائل أدت إىل إفسادها وزرعت الشك والريبة 
�ى املواطن يف العملية _نتخابية برمهتا وسامهت يف تيئيس الغالبية 

  . العظمى من الشـباب يف العمل السـيايس
وية وهنا غادي هنرض ـ من جديد ـ ففي _نتخاpت السابقة، ميكن ش

اكن يمت هتريب الصناديق _نتخابية، هاذ اليش راه اكع  1998قبل من 
عارفينو، واكن يمت تزوير احملارض، بل مالحظو األحزاب السـياسـية ال 
يمتكنون حىت من نسخ من هذه احملارض، بل ويف بعض األحيان اكن يمت 

نوا اإلعالن عن النتاجئ قبل أن يمت فتح األظرفة من طرف القضاة اÖين اك
وحنن ال .. يرشفون عىل معليات الفرز؛ هاذ اليش راه شفناه بعينينا مايش

  ". وعند ربمك ختتصمون"نفرتي عىل أحد 
واليوم يتطلع الشعب املغريب إىل انتخاpت حرة ونزهية تعرب تعبريا 



 2011201120112011    شـتنربشـتنربشـتنربشـتنرب/ / / / اإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةاإلسـتثنائيةورة ورة ورة ورة ا�ا�ا�ا�    ––––مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين مداوالت جملس املستشارين 

11 

 )2011شـتنرب 16( 1432شوال  17

صادقا وشفافا عن اإلرادة احلرة يف _ختيار الزنيه، ومن مسؤولية ا�و� 
اب والنقاpت ومجعيات اDمتع املدين هتييء الرشوط املواتية والربملان واألحز 

لتنظمي انتخاpت شفافة ودميقراطية للهنوض ببالد� يف خمتلف اDاالت 
  . السـياسـية و_قتصادية و_جßعية والثقافية

ويندرج هذا املرشوع اÖي طاملا طالبنا به يف إطار تفعيل مقتضيات 
من ا�سـتور اجلديد، واليت حتيل عىل نص  11الفقرة الرابعة من الفصل 

قانوين لتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت 
طبقا للمعايري املتعارف علهيا دوليا، ويتوC تعزيز الرتسانة القانونية ف� 
يتعلق pلقوانني املؤطرة واحملرضة لالنتخاpت املقبr اليت هتدف إىل ختليق 

السـيايس وإضفاء الشفافية عىل العمليات _نتخابية بإخضاعها  املشهد
  . للمراقبة واملالحظة املسـتقr واحملايدة

ويف هذا السـياق، تضطلع مجعيات اDمتع املدين بدور هام يف تكوين 
املالحظني وجعلهم قادرين عىل التتبع امليداين لسري العملية _نتخابية 

رد وحياد وتقيمي ظروف تنظميها وإجراهئا وجتميع معطياهتا مبوضوعية وجت
والنصوص الترشيعية والتنظميية املتعلقة ومدى احرتا�ا املبادئ ا�سـتورية 

pالستشارات _نتخابية وكذا مالءمهتا للمعايري ا�ولية املتعلقة pالنتخاpت 
  .الشفافة والزنهية

يف أحسن وحنن إذ نطالب بمتكني املالحظ _نتخايب من ممارسة �امه 
الظروف وضامن وصول الهيئات املالحظة لتقاريرها بلك حرية، فإننا 
نطالب بتوسـيع قاعدة املالحظة املسـتقr واحملايدة لتشمل مجيع 
_ستشارات _نتخابية مبا فهيا _سـتفتاءات بدل أن تقترص عىل 
 _نتخاpت الترشيعية وامجلاعية واملهنية، وذ  لتأمني شفافية ونزاهة لك

_سـتحقاقات، كام نطالب برضورة استبعاد لك املالحظني من ذوي 
الوظائف اليت ميكن أن تؤثر عىل حياد املالحظة، كام نطالب بإعداد دفرت 
حتمالت للهيئات املشاركة يف مالحظة _نتخاpت، حيدد بوضوح 
األهداف واملساطر ومدونة السلوك، مع وضع دليل وطين للمالحظة 

  .فة املالحظنيوتوفري تكوين اك
وحنن بتصويتنا عىل هذا املرشوع، ال ينبغي ـ بأي حال من األحوال ـ 
أن يعفي هذا املرشوع السلطات العمومية من دورها يف السهر عىل نزاهة 
وحرية _نتخاpت انطالقا من أن العمل اÖي يقوم به املالحظ _نتخايب 

  : هو معل موازي، وتبقى ا�و� مسؤو� عىل

 تاكفؤ الفرص بني مجيع األطراف املعنية pلعملية _نتخابية؛  ضامن -
 مسؤو� عىل ضامن حياد اإلدارة؛  -
 مسؤو� عىل تعزيز مبدأ الشفافية وضامن سالمة العملية _نتخابية؛  -
مسؤو� أيضا عىل حماربة اسـتعامل املال ورشاء اÖمم وعدم التساهل مع  -

 .سامرسة _نتخاpت
أننا نقطعو مع هذا، ما نبقاوش لك مرة جنيو لهاذ املنرب  أمتىن صادقا

هنرضو عىل الفساد وهنرضو عىل تزوير _نتخاpت، نمتىن أن هذه 
.. _سـتحقاقات املقبr أهنا تسامه، أوال، يف أن تفرز لنا مؤسسات قوية

صايف أ� غادي نمكل، السـيد الوزير، شفتك حبال إىل تقلقت، أ� غادي 
أ�، وهللا، أكرث منك ما pغيش نبقى نعاود هاذ .. اليش راه نمكل ألن هاذ

اليش، أكرث منك، راه جاي وكنقول واش نقولو وال ما نقولوش، ولكن هاذ 
  ...اليش اليل اعطى هللا، نمتناو أننا يف

ا�و� املغربية اليوم مسؤو� عن وضع تدابري إعادة الثقة، وذ  بتصفية 
مهتا إطالق رساح اكفة املعتقلني لك األجواء السـياسـية ويف مقد

  . السـياسـيني، وبه وجب اإلعالم، وحملمكتمك املوقرة واسع النظر
  .شكرا

        ::::السـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسةالسـيد رئيس اجللسة
  .شكرا السـيد املستشار احملرتم

  :ننتقل للتصويت عىل املواد اليت يتكون مهنا هذا املرشوع
  : 1املادة 

  نفس العدد؛: املوافقون
  ال أحد؛: املعارضون

  .2= : عوناملمتن
  . نفس العدد: 19إىل املادة  2إذن من املادة 

  .أعرض املرشوع برمته للتصويت
  نفس العدد؛: املوافقون
  ال أحد؛: املمتنعون
  .2 = :املعارضون

يقيض  30.11إذن، وافق جملس املستشارين عىل مرشوع قانون رمق 
  .بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املسـتقr واحملايدة لالنتخاpت

  .ورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةورفعت اجللسةكرا عىل انتباهمك، ش


