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        555522228888حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق حمرض اجللسة رمق 

  )2012 زيو ل يو  10  (1433 شعبان 20 الثال6ء: التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
  . لساHرئGس لاFٔوEاخلليفة  ،فوزي بنعاللمحمد الس;يد  املس�شار: الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة
 تاسعةال واQقKقة  السادسة الساPة ، ابتداء مندقKقة عرشون: التوقKتالتوقKتالتوقKتالتوقKت

  . مساء عرش
  :اQراسة والتصويت Pىل النصني ال�رشيعيني التاليني    ::::Sدول اFٔعاملSدول اFٔعاملSدول اFٔعاملSدول اFٔعامل

يوافق مبوجaه Pىل االتفاق املوقع بربو]س;يل يف  28.12مرشوع قانون رمق  -
Pىل شلك تبادل رسائل مربم بني اململكة املغربية  2010دfسمرب  13

وsحتاد اFٔورويب خبصوص إالجراءات املشرتكة لتحر�ر السوق يف جمال 
املنتtات الفالحKة واملنتtات الفالحKة املصنعة واFٔسامك ومuتtات الصيد 

وملحقاهتا وكذy  3و 2و 1البحري، وخبصوص تعويض الربوتو]والت رمق 
املتوسطي املؤسس لرشاكة -د~{ Pىل االتفاق اFٔورويبحول التغيريات امل

بني اململكة املغربية من �ة واHموPات اFٔوروبية واQول اFٔعضاء هبا من 
  �ة ٔ�خرى؛

يوافق مبوجaه Pىل االتفاقKة اQولية محلاية مجيع  20.12مرشوع قانون رمق 
العامة لٔ�مم اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، املعمتدة من طرف امجلعية 

  .2006دfسمرب  20املت�دة ب�Kويورك يف 

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

        ::::املس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسةاملس�شار الس;يد محمد فوزي بنعالل، رئGس اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل ٔ�رشف املرسلني

  الس;يدان الوز�ران،
  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،

صص اHلس هذه اجللسة �Eراسة والتصويت Pىل مشاريع القوانني خي
  :التالية

يوافق مبوجaه Pىل االتفاق املوقع بربو]س;يل يف  28.12مرشوع قانون رمق  - 
Pىل شلك تبادل رسائل مربم بني اململكة املغربية  2010دfسمرب  13

ل وsحتاد اFٔورويب خبصوص إالجراءات املشرتكة لتحر�ر السوق يف جما
املنتtات الفالحKة واملنتtات الفالحKة املصنعة واFٔسامك ومuتtات الصيد 

وملحقاهتا وكذy  3و 2و 1البحري، وخبصوص تعويض الربوتو]والت رمق 
املتوسطي املؤسس لرشاكة بني -حول التغيريات املد~{ Pىل االتفاق اFٔورويب

 ٔFول اQوروبية واFٔات اPموHعضاء هبا من �ة اململكة املغربية من �ة وا
  ٔ�خرى؛

يوافق مبوجaه Pىل االتفاقKة اQولية محلاية مجيع  20.12مرشوع قانون رمق  - 
اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، املعمتدة من طرف امجلعية العامة لٔ�مم 

 .2006دfسمرب  20املت�دة ب�Kويورك يف 
 28.12¤س;هتل هذه اجللسة ¢Qراسة والتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 

Pىل شلك  2010دfسمرب  13يوافق مبوجaه Pىل االتفاق املوقع بربو]س;يل يف 
تبادل رسائل مربم بني اململكة املغربية وsحتاد اFٔورويب خبصوص 
إالجراءات املشرتكة لتحر�ر السوق يف جمال املنتtات الفالحKة واملنتtات 

ض الفالحKة املصنعة واFٔسامك ومuتtات الصيد البحري، وخبصوص تعوي
وملحقاهتا وكذy حول التغيريات املد~{ Pىل  3و 2و 1الربوتو]والت رمق 
املتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية من �ة - االتفاق اFٔورويب

ٕاذن اللكمة . واHموPات اFٔوروبية واQول اFٔعضاء هبا من �ة ٔ�خرى
  .Eلحكومة، تفضل الس;يد الوز�ر

        ::::�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدين�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدين�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدين�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس;يد احلبGب الشو¢ين، الوزالس;يد احلبGب الشو¢ين، الوزالس;يد احلبGب الشو¢ين، الوزالس;يد احلبGب الشو¢ين، الوز
�سم هللا الرمحن الرحمي، والصالة والسالم Pىل س;يد املرسلني وPىل �ٓ» 

  .وحصبه ٔ�مجعني
  .شكرا الس;يد الرئGس

  الس;يدة والسادة املس�شارون احملرتمون،
  :²�ٔرشف ب±ٔن ٔ�قدم ٔ�مام جملسمك املوقر االتفاقKة اQولية اليت تتعلق مبا ييل

االتفاق Pىل شلك تبادل رسائل يف جمال املنتtات الفالحKة واملنتtات 
املصنعة واFٔسامك ومuتtات الصيد البحري بني اململكة املغربية وsحتاد 

  . بربو]س;يل 2010اFٔورويب املوقع يف دfسمرب 
هيدف هذا االتفاق ٕاىل ٕاد~ال تغيريات Pىل اتفاق الرشاكة بني املغرب 

قصد حتديد النظم اليت ختضع لها املنتtات الفالحKة ذات  وsحتاد اFٔورويب
وقد ٔ�حلق االتفاق بربوتو]ولني يتعلقان Pىل التوايل . امل�ش±ٔ املغريب ٔ�و اFٔوريب

¢Fٔنظمة املطبقة عند اس;ترياد لك Sانب EلمنتوSات ذات امل�ش±ٔ يف الطرف 
 . اFٓخر

مون، يه تلمك، الس;يد الرئGس، الس;يدة والسادة املس�شارون احملرت 
  .دواعي عرض هذه االتفاقKة اQولية Pىل جملسمك املوقر

  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . وزع ..اللكمة ملقرر جلنة اخلارجKة. شكرا الس;يد الوز�ر

ٕاذن ٔ�ف�ح ¢ب املناقشة، اللكمة عن فرق اFٔ¿لبية، ما اكي�ش، ٕاذن فرق 
  .املعارضة، ما اكي�ش، ٕاذن املدا~الت مك�وبة

  :Eلتصويت Pىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا هذا املرشوعٕاذن ن��قل 
  .إالجامع: ٔ�عرض املادة الفريدة Eلتصويت

  إالجامع؛: املوافقون
  ال Ã�ٔد؛: املعارضون
  .ال Ã�ٔد: املمتنعون

  .إالجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Eلتصويت
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يوافق  28.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 
Pىل شلك تبادل  2010دfسمرب  13مبوجaه Pىل االتفاق املوقع بربو]س;يل يف 

رسائل مربم بني اململكة املغربية وsحتاد اFٔورويب خبصوص إالجراءات 
املشرتكة لتحر�ر السوق يف جمال املنتtات الفالحKة واملنتtات الفالحKة 

وتو]والت املصنعة واFٔسامك ومuتtات الصيد البحري، وخبصوص تعويض الرب 
وملحقاهتا وكذy حول التغيريات املد~{ Pىل االتفاق  3و 2و 1رمق 

املتوسطي املؤسس لرشاكة بني اململكة املغربية من �ة واHموPات - اFٔورويب
  .اFٔوروبية واQول اFٔعضاء هبا من �ة ٔ�خرى

يوافق مبوجaه Pىل  20.12ن��قل كذE yلتصويت Pىل مرشوع قانون رمق 
اQولية محلاية مجيع اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، املعمتدة من االتفاقKة 

اللكمة . 2006دfسمرب  20طرف امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ب�Kويورك يف 
  .Eلحكومة

        ::::الس;يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدينالس;يد الوز�ر امللكف ¢لعالقات مع الربملان واHمتع املدين
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس;يد الرئGس
  س�شارون احملرتمون،الس;يدة والسادة امل 

يف نفس إالطار، ²�ٔرشف بتقدمي ~الصة هذه االتفاقKة اQولية محلاية مجيع 
اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، وهتدف ٕاىل مuع Ãاالت sخ�فاء القرسي 

  . وماكحفة مرÈكيب هذه اجلرمية من العقاب
 و¢نضامم املغرب لها، �كون قد رخس ماكنته يف املنظومة اQولية حلقوق

إال¤سان تفعيال ملق�ضيات اQس;تور اليت تؤكد الزتام املغرب حبامية مuظومة 
  . حقوق إال¤سان والقانون اQويل إال¤ساين

  .شكرا الس;يد الرئGس

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  . ٕاذن املقرر، كذy وزع. شكرا الس;يد الوز�ر

¢ب املناقشة، ٕاذن عن فرق اFٔ¿لبية، ما اكي�ش، عن فرق املعارضة، 
  .تفضيل الس;يدة الرئGسة عن فرق املعارضة

        ::::زبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعيادزبيدة بوعياد    ةةةةاملس�شارة الس;يداملس�شارة الس;يداملس�شارة الس;يداملس�شارة الس;يد
  .شكرا الس;يد الرئGس

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  زماليئ، 

fرشفين ٔ�ن ٔ�تد~ل ¢مس الفريق sشرتايك مبtلس املس�شار�ن من S�ٔل 
اÒي يوافق مبوجaه Pىل االتفاقKة اQولية  20.12مuاقشة مرشوع القانون رمق 

اية مجيع اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، واليت اعمتدت من طرف محل
  .2006دجuرب من س;نة  20امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ب�Kويورك يف 

كذy هذه االتفاقKة Sاءت لتجيب Pىل sلزتامات اQولية واالتفاقKات 
 اليت 23اQولية من �ة وPىل كذy الزتاماتنا اQس;تورية، و~اصة يف املادة 

  .تنص Pىل اÃرتام حقوق إال¤سان واحلرÕت وجترم sخ�فاء القرسي
وال خيفى Pىل Ã�ٔد ٔ�ن احلركة sحتادية اكنت Pىل مر عقود طوي{ من 
Ûرخي املغرب احلديث حضية اØهتااكت جس;مية حلقوق إال¤سان، من بGهنا 

فاء تعرض العديد من مuاضلهيا ؤ�طرها وقادهتا واملتعاطفني معها لظاهرة sخ�
  . القرسي اليت تعد من بني ٔ�شاكل املس حبقوق إال¤سان

ورمغ اHهود الكaري اÒي بذلته احلركة احلقوقKة واملناضلون مبن فهيم 
حضاØs Õهتااكت اجلس;مية من S�ٔل طي صف�ة املايض وٕاقرار التوصيات 
الكفK{ بعدم Èكرار ما جرى، فٕان العديد من امللفات ومصري Pدة مuاضلني 

  .جمهوال مازال
فريق sشرتايك ¤شدد Pىل ٔ�ن تفعيل الويف هذا إالطار، فٕاننا يف 

توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة والكشف عن مصري اßتفني يعد ¢ل�س;بة 
لنا ٔ�ولوية وطنية، ي�aغي حتمل اكمل املسؤولية فهيا عوض اáهترب وsخ�فاء 

  . وراء ترب�رات واهية
كة ال ميكن Fٔي اكن ٔ�ن يعترب ٔ�ن مفلف الوطين الشهيد املهدي بنرب 

الكشف عن مصريه لGس ٔ�ولوية وكذy الش±ٔن ¢ل�س;بة مللفات اßتفني، مãل 
احلسني املانوزي و¿ريه من املناضلني ا�Òن fشلكون رموزا اس;تلهمت احلركة 
الوطنية واحلقوقKة معاäهتم من S�ٔل جعل حقوق إال¤سان يف املغرب قضية 

  .وطنية
لك مراÃل النضال من S�ٔل åشف اØهتااكت حقوق  لقد اعتربä ~الل

إال¤سان واخلروج بتوصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة اليت حظيت ٕ¢جامع 
  .وطين وبزت]ية ملكKة من S�ٔل Pدم Èكرار م±ٓيس املايض

ٕان املغرب صار يف الطريق السلمي من S�ٔل حتقKق Pداè انتقالية، ميكن 
ٔ�ن ²شلك منوذSا يف املنطقة العربية وشامل ٕافريقKا، ورمبا ٔ�وسع من ذy يف 
Ãاè ما ٕاذا مقنا ¢ٕالصالÃات اQس;تورية وال�رشيعية واملؤسساتية الكفK{ بعدم 

  . Èكرار Øsهتااكت وsنفالÛت
، 2011تبار ٔ�ن املراجعة اQس;تورية اFٔ~رية لس;نة و¢لفعل، ميكن اع 

شلكت تقدما ملموسا  يف اجتاه دسرتة التوصيات ويف م±ٔسسة الهيئات 
الكفK{ ¢حلرص Pىل Pدم Èكرار جرامئ حقوق إال¤سان، ومن مضهنا sخ�فاء 

لكuنا اليوم ميكن ٔ�ن نعترب ما ي�uاىه ٕالينا من ٔ�خaار وتقار�ر عن . القرسي
ت و�روز بعض التtاوزات يف املرÃ{ الراهنة، جيعلنا نتخوف بعض السلواك

من ٔ�ن نرتاجع ٕاىل الوراء ؤ�ن ت�رسب بعض مظاهر اØهتااكت املايض من 
  .Sديد ملشهدä الوطين

  الس;يد الرئGس،
  الس;يد الوز�ر،

ٕان مرشوع القانون املعروض Pلينا اليوم، fشلك Ãلقة ²رشيعية ٔ�ساس;ية 
ين مع االتفاقKات اQولية، و~اصة االتفاقKة من S�ٔل مالءمة ²رشيعنا الوط

املتعلقة حبامية مجيع اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي، رمبا هذه االتفاقKة 
Sاءت م�±ٔخرة، ولكن اFٓن ها يه بني ٔ�يدينا ونصفق لها، هذا ما fشلك يف 
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نظرä اس;تكامال Eلمنظومة احلقوقKة الوطنية وتفعيال ٔ�ساس;يا لتوصيات هيئة 
  . صاحلة يف اجتاه بناء دوè احلق والقانونإالنصاف وامل

ومعلوم ٔ�ن من ش±ٔن مصادق�نا Pىل هذا املرشوع ٔ�ن �كرس مuع لك 
Ãاالت sخ�فاء القرسي، ؤ�ن Øهنóي ظاهرة ٕافالت امل�س;بñني فهيا من 
العقاب ؤ�ن جيعل قواني�uا م�المئة مع املنحى اQويل يف جترمي ظاهرة sخ�فاء 

  .ومعاقaة مرÈكaهيا
هناية هذا التد~ل، ال fسعين ٕاال ٔ�ن È�ٔرمح Pىل الشهداء حضاÕ  ويف

sخ�فاء القرسي ببالدä، ؤ�ن ٔ�تقدم ¢لتعازي Fٔرس الض�اÕ وPائالهتم 
الصغرية والكaرية، وقaل البارÃة دفuا جماهدا ]بريا شهيدا هو شفKق املدين، 

 uيل دفEاكن من احلركة الوطنيةنا yيل هو كذEلو واÕواحتادي  ا الرفات د
  .حمنك

ٕاال ٔ�ن È�ٔرمح Pىل الشهداء  -�ٔ]رر–ويف هناية هذا التد~ل، ال fسعين 
حضاs Õخ�فاء القرسي ببالدä ؤ�ن ٔ�تقدم ¢لتعازي Fٔرس الض�اÕ وPائالهتم 
الصغرية والكaرية، كام P�ٔلن، ¢مس فريقي، ٔ�ن sحتاد sشرتايك س;يواصل 

ني وجمهويل املصري من حضاÕ بعزم نضا» من S�ٔل الكشف عن مصري اßتف
sخ�فاء القرسي، ¢قني يش وÃد�ن واحuا م�بعني هاذ اليش ببالدä، وPىل 
رٔ�سهم عرfس الشهداء املهدي بنربكة، اÒي نعترب احلقKقة والكشف عن 

  .مصريه ٔ�ولوية من اFٔولوÕت من S�ٔل ٔ�ن منر ؤ�ن نطوي صف�ة املايض
ن S�ٔل ال�رسيع بتفعيل اكفة وهنيب ¢حلكومة حتمل اكمل مسؤوليهتا م

توصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة وتفعيل اكفة املق�ضيات اQس;تورية، 
، هذه املق�ضيات اليت رخست جترمي sعتقال 23و~اصة مهنا الفصل 

التعسفي والرسي ؤ�هنت إالفالت من العقاب، ؤ�قرت مؤسسات وهيئات 
  .حقوق إال¤سان

حقوق إال¤سان، ووفق هللا بالدä  رمح هللا شهداء sخ�فاء واØهتااكت
  .لطي صف�ة املايض مبا يضمن Pدم Èكرار م±ٓيس Øsهتااكت

  .والسالم Pليمك ورمحة هللا و�راكته

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
  .تفضل اليس عبد املاy، واخ�رص، هللا �رمح الوا�Qن، اخ�رص. شكرا

        ::::املس�شار الس;يد عبد املاy ٔ�فرÕاملس�شار الس;يد عبد املاy ٔ�فرÕاملس�شار الس;يد عبد املاy ٔ�فرÕاملس�شار الس;يد عبد املاy ٔ�فرÕطططط
  .ودل، طيبس±ٔخ�رص، س±ٔقول ما قل 

امسح يل، الس;يد الرئGس، ٔ�نين و¢مس الفريق الفKدرايل EلوÃدة 
واQميقراطية، ٔ�ن حنتج �شدة Pىل اس;مترار بعض املامرسات اليت متس حKاة 
هذه املؤسسة، هذه اجللسة مل ختتمت بعد، وهناك تصويت ٕ¢Ãدى القاPات 

  .Pىل Ã�ٔد مشاريع القوانني، هذا سلوك مرفوض
هذا املرشوع، املرشوع املتعلق ¢الخ�فاء القرسي  وس±ٔرجع ٕاىل موضوع

  .وس±ٔرجتل لكمة قصرية
  الس;يد الرئGس،

  الس;يد الوز�ر،
  .الس;يدة والسادة املس�شارون الس;تة عرش احلارضون يف هذه القاPة

امسحوا يل يف البداية بدوري ٔ�ن È�ٔرمح Pىل ٔ�رواح شهداء التغيري، 
شهداء اQميقراطية، شهداء sخ�طاف، وPىل رٔ�سهم الشهيد املهدي بنربكة 

هؤالء الشهداء ا�Òن مل �كونوا يقدمون . احلسني املانوزي - ٔ�يضا  - والشهيد 
ا خطاب ، ومل �كونوا يقدموا ٔ�يض)Kangoo(طة واخطاب البيصارة والكراف

  .ال�س;يح والعفاريت، بل قدموا حKاهتم ~دمة لقضاÕ هذا الوطن
yÒ، مفرة ٔ�خرى جندد الرتمح Pىل لك ٔ�رواح الشهداء، ٔ�سكهنم هللا 
مجيعا فس;يح جuانه ٕاىل Sانب النب�Gني والصديقني والشهداء والصاحلني، 

  .وحسن ٔ�ولئك رفKقا
S�ٔل ٔ�ن جيعل Ãد ملثل yÒ، فuحن ال ننطلق من فراغ، لقد äضلنا من 

هاته املامرسات، سواء ٕا¢ن ما اكن يصطلح Pليه �س;نوات الرصاص وٕاىل اFٓن 
ٔ�يضا مازلنا نناضل من S�ٔل اخ�فاء هذا sخ�فاء القرسي، ؤ�يضا نذ]رمك مجيعا 
بتوصيات هيئة إالنصاف واملصاحلة واليت اكن فهيا نوع من املصاحلة ٔ�و تصاحل 

سtل ٔ�يضا بنفس القدر ٔ�ن نضاالت وتضحيات ~رية املغاربة مع ماضهيم، كام ¤ 
ؤ�وفKاء ٔ�بناء هذا الب� مل تذهب سدى، وما اQس;تور املصوت Pليه يف فاحت 

  .يوليوز ٕاال Èكرمي لهؤالء الشهداء
ونذ]ر ٔ�يضا مبا Sاء يف تقدمي هذا اQس;تور ٔ�ن املغرب يلزتم ¢Ãرتام 

، بل و�ٔكرث من هذا، احلرÕت وحقوق إال¤سان كام يه م�عارف Pلهيا دوليا
Sاء اQس;تور لينص يف التقدمي Pىل ٔ�ن هناك مسو ٔ�و ت±ٔ]يد Pىل مسو لك 

  .املواثيق اQولية Pىل ²رشيعاتنا الوطنية
yÒ، فuحن Øمتىن ٔ�ن �كون هناك تفعيل حقKقي لهذا sخ�فاء القرسي، 
وبني الفKنة واFٔخرى تطلعنا بعض اجلرائد Pىل بعض احلاالت، وهذه احلاالت 

  . ختدش يف صورة هذا التطور اÒي يعرفه املغرب Pىل املس;توى احلقويق
yÒ، ف±ٔعتقد، ا¤سtاما مع مaادئنا وا¤سtاما مع طروÃاتنا ونضاالتنا، 

  .فطبعا س;نصوت Pىل هذا املرشوع قانون
  .شكرا

        ::::الس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسةالس;يد رئGس اجللسة
ن��قل ٕاىل التصويت Pىل املادة الفريدة اليت يتكون مهنا املرشوع، ٔ�عرض 

  :املادة الفريدة Eلتصويت
  .ٕاجامع: املوافقون

  .ٕاجامع: ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه Eلتصويت
يوافق  20.12ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن Pىل مرشوع قانون رمق 

مبوجaه Pىل االتفاقKة اQولية محلاية مجيع اFٔش�اص من sخ�فاء القرسي 
Kسمرب  20ويورك يف املعمتدة من طرف امجلعية العامة لٔ�مم املت�دة ب�fد

2006.  
  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة. شكرا


