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شؤون برملانية

الحركة العدد 9219 :
الجمعة  9فرباير 2018

خالل تقديمه ملشروع قانون  14.51يقضي بتغيري وتتميم القانون رقم  25.06أمام لجنة القطاعات بمجلس النواب

األخ أوحلي يبرز أهمية ترميز املنتوجات في تثمينها والرفع من قيمتها
الرباط /صليحة بجراف
قال األخ حمو أوحلي كاتب الدولة املكلف بالتنمية
القروية واملياه والغابات ،الثالثاء بالرباط ،منذ
الشروع في تفعيل القانون عرف النظام املغربي
للترميز ،اإلع��ت��راف ب 53عالمة مميزة للمنشأ
واجل���ودة منها  43بيانا جعرافيا و 5تسميات
للمنشأ و 5عالمات للجودة الفالحية.
وأض��اف كاتب الدولة املكلف بالتنمية القروية
واملياه والغابات ،خالل تقدمي مشروع قانون رقم
 14.51الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم
 25.06املتعلق بالعالمات املميزة للمنشأ واجلودة
للمواد الغذائية واملنتوجات الفالحية والبحرية،
أم���ام جل��ن��ة ال��ق��ط��اع��ات اإلن��ت��اج��ي��ة ،أن املشروع

يهدف توسيع مجال القانون رقم  25.06ليشمل
املنتوجات البحرية.
األخ أوحلي ال��ذي ،أب��رز أن املغرب يتوفر على
م��ؤه�لات ك��ب��ي��رة م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ف�لاح��ي��ة قابلة
للترميز ك��األس��م��اك ال��ط��ازج��ة لطنجة واألنشون
اململح واألربيان املجمد وكويرات السردين املعلب
وغ��ي��ره��ا م��ن املنتجات ال��ت��ي ميكن أن تستفيد
من عالمة اجل��ودة  ،أش��ار أيضا إل��ى أن��ه ميكن
ألخطبوط ومحار الداخلة وأبراميس بوجدور
وسردين احلسيمة أن حتصل على عالمة البيان
اجلغرافي ،قائال  «:إن الترميز من شأنه أن يثمن
هذه املنتجات ويرفع من قيمتها».

منذ تفعيل القانون عرف النظام المغربي
للترميز اإلعتراف ب 53عالمة مميزة للمنشأ
والجودة منها  43بيانا جغرافيا و 5تسميات
للمنشأ و 5عالمات للجودة الفالحية

األخ أوحلي ،ال��ذي ذك��ر ب��أن البرملان سبق وأن
صادق على القانون رقم  25.06مع بداية انطالق
مخطط املغرب األخ��ض��ر ،ق��ال «:إن امل��ادة  17من
القانون اخلاصة باللجنة الوطنية للعالمة املميزة
للمنشأ واجلودة وخاصة من أجل إعادة النظر في

تركيبتها لألخذ بعني اإلعتبار املؤسسات احملدثة
بقطاعي الفالحة والصيد البحري لتضم أعضاء
ميثلون اإلدارة واملؤسسات العمومية والعلمية
املعنية عالوة على فدرالية غرف الفالحة وفدرالية
غرف الصيد البحري».

يف مداخلة للفريق الحركي تلتها األخت نزيه خالل مناقشة مشروع القانون رقم  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

احلكومة ملزمة بالنهوض باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
والثقافية والبيئية للمواطن في املناطق القروية واجلبلية
المشروع منعطف تاريخي في مسلسل اإلصالحات التي انخرط فيها المغرب في مجال حقوق اإلنسان
الرباط /ص .بجراف
اع��ت��ب��ر ال��ف��ري��ق احل��رك��ي مبجلس النواب،
الثالثاء ،مشروع القانون رقم  « ، 76.15منعطفا
تاريخيا في مسلسل اإلصالحات التي انخرط
فيها املغرب في مجال حقوق اإلنسان».
وق��ال الفريق احل��رك��ي ف��ي مداخلة ،تلتها
األخ��ت فاطمة ال��زه��راء نزيه عضو الفريق،
خالل جلسة عامة خصصت ملناقشة مشروع
القانون رق��م  76.15املتعلق بإعادة تنظيم
املجلس الوطني حلقوق اإلن��س��ان ،إن��ه جاء
ليوسع اختصاصات املجلس ويعزز مكانته
متاشيا مع مضامني اخلطب والرسائل امللكية
السامية ذات الصلة مبجال حقوق اإلنسان،
ومتالئما مع أحكام الدستور ومبادئ باريس
املتعلقة باملجالس الوطنية حلقوق اإلنسان.
عضو الفريق احلركي ،التي نددت بانتهاك
ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي ك��ل دول ال��ع��ال��م ،ومبا
يتعرض له املغاربة احملتجزون في مخيمات
تندوف من معاناة وحرمان من احلرية ،في
خرق سافر لقواعد القانون الدولي اإلنساني،

أبرزت أن هذا املشروع سيعمل على تطوير
القدرات في حماية حقوق اإلنسان والوقاية
من خرقها ،عبر إستكمال إرساء آليات التظلم
الوطنية في مجال حماية حقوق اإلنسان،
وذل����ك ب��ت��خ��وي��ل امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي حلقوق
اإلنسان العديد من االختصاصات منها ،اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب ،واآللية الوطنية
للتظلم اخلاصة باألطفال ضحايا انتهاكات
حقوق الطفل واآللية الوطنية اخلاصة بحماية
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة في إطار
التزام بالدنا باملواثيق واملعاهدات الدولية
وتعزز دور املجلس الوطني حلقوق اإلنسان
ف��ي م��ج��ال ترسيخ م��ق��ارب��ة ح��ق��وق اإلنسان
في مختلف السياسات العمومية واملنظومة
القانونية الوطنية و ترسخ الطابع التعددي
واملتعدد التخصصات لتأليف املجلس الوطني
حلقوق اإلنسان ،ذكرت باألدوار الهامة التي
قام بها املجلس اإلستشاري حلقوق اإلنسان
في عملية التحول السياسي ال��ذي شهدته

المشروع سيعمل على تطوير
القدرات في حماية حقوق اإلنسان
والوقاية من خرقها

بالدنا.
وب��ع��د أن سجلت األخ���ت ن��زي��ه بايجابية
مناقشة ه��ذا امل��ش��روع ف��ي ظ��ل خطة العمل
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��ج��ال ال��دمي��ق��راط��ي��ة وحقوق
اإلن��س��ان التي تشكل خ��ارط��ة طريق لوضع
ال��س��ي��اس��ات وال��ب��رام��ج ال��وط��ن��ي��ة املتعلقة
بقضايا حقوق اإلنسان ،توقفت عند التجربة
التي راكمها املجلس الوطني حلقوق اإلنسان،
والتي أبانت عنها مختلف هياكله من خالل
التقارير املوضوعاتية والسنوية املتعلقة
برصد جميع القضايا وحاالت انتهاك حقوق

اإلن��س��ان ،متكنه م��ن احتضان ه��ذه اآلليات
التي ستكون محور التعاون والشراكة مع
كافة الهيئات القضائية والسلطات احلكومية
ومؤسسات الدولة في مجال تعزيز وحماية
حقوق اإلن��س��ان ،قائلة»:إن ه��ذه التراكمات
واالجن��ازات اإليجابية التي حققها املغرب
على املستوى احلقوقي ،يلزم احلكومة اليوم
ب��ض��رورة ال��ن��ه��وض ب��احل��ق��وق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن
امل��غ��رب��ي والس��ي��م��ا ف���ي امل��ن��اط��ق القروية
واجلبلية.

