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  أ�ربعني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2018 ینا�ر 16(هـ 1439 ربیع ا�ٓخر 28الثال�ء : التارخي
  .ا�لس لرئ�س الثالث، اخللیفة محید �وسكوساملس�شار الس�ید : الرئاسة
�سعة وثالثون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة الثام�ة : التوق�ت

  .وأ�ربعني مساء
  :ة والتصویت �ىل مشاریع القوانني التالیةا�راس: �دول أ�عامل

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي  28.16مرشوع قانون رمق  .1
بني اململكة املغربیة وروس�یا  2016مارس  15ا�رمني، املوقعة مبوسكو يف 

 .�حتادیة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  41.16مرشوع قانون رمق  .2

بني حكومة اململكة املغربیة  2016مارس  15قع مبوسكو يف اجلویة، املو 
 .وحكومة روس�یا �حتادیة

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القانوين  43.16مرشوع قانون رمق  .3
بني حكومة اململكة املغربیة  2016ٔ��ریل  5والقضايئ املوقعة ��و�ة يف 

 .وحكومة دو� قطر
وج�ه �ىل مذ�رة تفامه �لتعاون يف یوافق مب 46.16مرشوع قانون رمق  .4

جماالت النفط والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة، 
بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب��ة  2016ٔ��ریل  5املوقعة ��و�ة يف 

 .يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� قطر
فق مبوج�ه �ىل االتفاق حول املسا�دة یوا 80.16مرشوع قانون رمق  .5

بني  2016یولیو  14إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع بربو�س�یل يف 
 .اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق يف جمال النقل  16.17مرشوع قانون رمق  .6
حكومة اململكة املغربیة  بني 2016س�مترب  8البحري، املوقع �لر�ط يف 

 .وحكومة امجلهوریة الیو�نیة
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان  18.17مرشوع قانون رمق  .7

بني  2016س�مترب  8البحث العلمي والتك�ولو�، املوقع �لر�ط يف 
 . حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة

مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من یوافق  31.17مرشوع قانون رمق  .8
بني اململكة املغربیة وامجلهوریة  2015ٔ��ریل  20ا�ا�يل، املوقع بلش�بونة يف 

 .الربتغالیة
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق امل�شئ �لمركز  42.17مرشوع قانون رمق  .9

ا�ويل لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن ٕازا� الغا�ت وتدهورها 
 .2015د�سمرب  10، املوقع ببار�س يف )ٕاسريید(

یوافق مبوج�ه �ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا  44.17مرشوع قانون رمق .10
�منیة املشاریع، املوقع ��ار البیضاء يف  - 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  – 50

 . 2015یولیو  29
ملغربیة یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق بني اململكة ا 45.17مرشوع قانون رمق .11

�ش�ٔن ) �منیة املشاریع – 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  - 50ٔ�فریق�ا ( 50ؤ�فریق�ا 
فوق �راب اململكة املغربیة، املوقع ��ار  50ٕا�شاء املقر �ج�عي ٔ�فریق�ا 

 .2015یولیو  29البیضاء يف 
یتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق .12

  .توریة قانونا�فع بعدم دس� 

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

  :املس�شار الس�ید محید �وسكوس، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  الس�یدة والسادة الوزراء احملرتمون،

  مون،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرت 
خيصص ا�لس هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني 

 :التالیة واحملا� �ىل ا�لس من جملس النواب ويه
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي  28.16مرشوع قانون رمق .1

بني اململكة املغربیة وروس�یا  2016مارس  15ا�رمني، املوقعة مبوسكو يف 
 .یة�حتاد

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات  41.16مرشوع قانون رمق .2
بني حكومة اململكة املغربیة  2016مارس  15اجلویة، املوقع مبوسكو يف 
 .وحكومة روس�یا �حتادیة

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة التعاون القانوين  43.16مرشوع قانون رمق .3
بني حكومة اململكة املغربیة  2016 ٔ��ریل 5والقضايئ املوقعة ��و�ة يف 

 .وحكومة دو� قطر
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه �لتعاون يف  46.16مرشوع قانون رمق .4

جماالت النفط والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة، 
 بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب��ة 2016ٔ��ریل  5املوقعة ��و�ة يف 

 .يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� قطر
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول املسا�دة  80.16مرشوع قانون رمق .5

بني  2016یولیو  14إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع بربو�س�یل يف 
 .اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض املنخفضة

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق يف جمال النقل  16.17مرشوع قانون رمق .6
بني حكومة اململكة املغربیة  2016س�مترب  8البحري، املوقع �لر�ط يف 

 .وحكومة امجلهوریة الیو�نیة
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان  18.17مرشوع قانون رمق .7

بني  2016س�مترب  8البحث العلمي والتك�ولو�، املوقع �لر�ط يف 
 . حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة
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یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من  31.17مرشوع قانون رمق .8
بني اململكة املغربیة وامجلهوریة  2015ٔ��ریل  20ا�ا�يل، املوقع بلش�بونة يف 

 .الربتغالیة
فاق امل�شئ �لمركز یوافق مبوج�ه �ىل االت 42.17مرشوع قانون رمق .9

ا�ويل لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن ٕازا� الغا�ت وتدهورها 
 .2015د�سمرب  10، املوقع ببار�س يف )ٕاسريید(

یوافق مبوج�ه �ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا  44.17مرشوع قانون رمق .10
ر البیضاء يف �منیة املشاریع، املوقع ��ا - 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  – 50
 . 2015یولیو  29
یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق بني اململكة املغربیة  45.17مرشوع قانون رمق .11

�ش�ٔن ) �منیة املشاریع – 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  - 50ٔ�فریق�ا ( 50ؤ�فریق�ا 
فوق �راب اململكة املغربیة، املوقع ��ار  50ٕا�شاء املقر �ج�عي ٔ�فریق�ا 

 .2015یولیو  29ء يف البیضا
یتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات  86.15مرشوع قانون تنظميي رمق .12

  .ا�فع بعدم دس�توریة قانون

هاذ اجللسة ال�رشیعیة ��راسة والتصویت �ىل هذه  ،و�س�هتل اجللسة
 .ا�ولیة اتاملشاریع الرام�ة �لموافقة �ىل االتفاق�

یة، اللكمة �لحكومة لتقدمي سوف نبدٔ� �ملوافقة �ىل االتفاق�ات ا�ول 
  .مشاریع القوانني دفعة وا�دة، تفضيل الس�یدة الوز�رة

�ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  ا�و�الس�یدة م�یة بوس�تة اكتبة 
  :ا�ويل

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  السادة الوزراء،

  الكرمي،احلضور 
ٔ��رشف ب�ٔن ٔ�عرض ٔ�ماممك الیوم �دد من مشاریع القوانني، یوافق 
مبوجهبا �ىل مجمو�ة من االتفاق�ات اليت وقعت بني احلكومة ومجمو�ة من 
ا�ول، فهيا ما هو خيص العالقات الثنائیة وفهيا ما هو خيص �القات 
م�عددة أ�طراف، وید�ل ذ� يف ٕاطار تعز�ز الرشاكة مع مجمو�ة من 
ا�ول، متاش�یا مع التوجهيات السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس، 

  .نرصه هللا
�ىل املس�توى الثنايئ، یتعلق أ�مر ب�ن اتفاق�ات هتم ٔ�ساسا الفضاء 

  .العريب وأ�وريب
خبصوص الفضاء العريب، �ینا اتفاق�ة ومذ�رة مع دو� قطر الشق�قة، 

ینام�ة إالجيابیة واملتصا�دة اليت تعرفها وذ� مت التوق�ع �لهيا يف ٕاطار ا�
العالقات بني ب�ینا، ومت التوق�ع �ىل هاتني االتفاق�ات �الل ا�ورة 

  .السادسة �لجنة العلیا املشرتكة املغربیة القطریة
یوافق مبوج�ه �ىل  43.16املرشوع أ�ول، هو مرشوع قانون رمق 

ه االتفاق�ة یعمل الطرفان اتفاق�ة التعاون القانوين والقضايئ، ومبوجب هذ
�ىل تبادل املعلومات واخلربات و�شجیع الز�رات وتبادل املطبو�ات 

  .وال�رشات والبحوث يف ا�االت القانونیة
كام یتعهد الطرفان �لتعاون القضايئ يف املواد املدنیة والت�اریة وأ�حوال 

م احملامك، الشخصیة واجلنائیة، و�شمل التعاون ٔ�یضا ٕاجراءات التقايض ٔ�ما
ویتعلق أ�مر ٔ�یضا �ٕال�بة القضائیة و��رتاف املتبادل �ٔ�حاكم والقرارات 

  .القضائیة وتصف�ة الرشاكت ٕاضافة ٕاىل �سلمي ا�رمني
یوافق مبوج�ه �ىل مذ�رة  46.16املرشوع الثاين، هو مرشوع قانون 

�ددة وكفاءة التفامه �لتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهر�ء والطاقة املت
اس�ت�دام الطاقة بني مملكة املغرب ودو� قطر، وهتدف هذه املذ�رة ٕاىل 
تعز�ز وتطو�ر العالقات الثنائیة بني الب��ن يف ٕاطار تنویع املمولني والرشاكء 

  .يف هذه ا�االت
و�ىل هذا أ�ساس، س�مت التعامل �ىل �منیة التعاون الثنايئ يف جماالت 

املسال اكنیة �زوید السوق املغريب �لغاز الطبیعي النفط، وذ� بدراسة ٕام
وٕاماكنیة مشاركة حكومة دو� قطر يف �س��ر يف هذه القطا�ات 
�ملغرب، كام یعمل الطرفان �ىل ٕا�داد مشاریع و�رامج وتبادل املعلومات 
والز�رات بني وفود الب��ن ودمع البحث عن ا�متویل الثنايئ وم�عدد 

  .أ�طراف
اتفاق�ات، اتفاق�تني هتامن دو�  �6لفضاء أ�وريب، �ینا �ل�س�بة 

روس�یا، وقد مت التوق�ع �لهيام �الل ز�رة صاحب اجلال� امل� نرصه هللا 
، وت�ٔيت هاتني االتفاق�تني كد�امة لعالقات 2016لروس�یا يف شهر مارس 

التعاون القامئة بني اململكة املغربیة وروس�یا �حتادیة، و�س�تحرض يف 
�دها مجمو�ة من ا�ٓلیات القانونیة اليت تنظم التعاون بني الب��ن، مع اع

احلفاظ �ىل املك�س�بات احملص� من �ة والعمل �ىل تقو�هتا من �ة 
  .ٔ�خرى

ا�ي یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة يف  28.16ٔ�وال، مرشوع قانون رمق 
ز�ز التعاون م�دان �سلمي ا�رمني، ح�ث �روم هذه االتفاق�ة �ىل ٕاقرار وتع

  .بني الب��ن يف جمال �سلمي ا�رمني وكذا احلد من اجلرمية يف مجیع ٔ�شاكلها
وهتدف �ٔ�ساس ٕاىل احلد من ظاهرة إالفالت من العقاب وفق 
رشوط وحمددات م�عارف �لهيا دولیا وتتوافق مع ال�رشیع الوطين، كام تعرب 

ن اجلرمية املنظمة هذه االتفاق�ة عن تضافر �ود الب��ن من ٔ��ل احلد م
  .�اصة العا�رة �ل�دود

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق �ش�ٔن  41.16مرشوع القانون الثاين وهو رمق 
اخلدمات اجلویة، ح�ث س�ميكن هذا االتفاق من �سهیل معل رشاكت 
الطريان والتنقل �لمواطنني بني الب��ن، كام س�سامه �شلك �ري م�ارش يف 

ن �ة، وكذا الرتوجي �لو�ات الس�یاح�ة �شجیع املبادالت بني الب��ن م
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  .ببالد� من �ة ٔ�خرى
وحيدد هذا االتفاق احلقوق اليت مينحها لك طرف �لطرف ا�ٓخر من 
ٔ��ل ٕاقامة و�شغیل �دمات جویة دولیة م�تظمة، كام ینص ٔ�یضا �ىل 
الرشوط اليت �ىل ٔ�ساسها یعني لك طرف مؤسسات نقل جوي ل�شغیل 

طوط اجلویة احملددة، ویضع كذ� املبادئ اليت اخلدمات املعمتدة �ىل اخل
حتمك �شغیل هذه اخلدمات، هذا ٕاضافة ٕاىل مق�ضیات هتم السالمة اجلویة 

  .ؤ�من الطريان
  . اتفاق�تني ٔ�یضا مع امجلهوریة الیو�نیة

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق يف جمال  16.17هناك ٔ�وال مرشوع قانون 
 تطو�ر التعاون يف جمال النقل من النقل البحري، وهيدف هذا االتفاق ٕاىل

�ة �ىل ٔ�ساس م�ادئ حریة املال�ة الت�اریة، ٔ��ذا بعني �عتبار املبادئ 
املنصوص �لهيا يف القانون ا�ويل، كام یعمل الطرفان املتعاقدان مبوج�ه �ىل 
�منیة التعاون يف م�دان املال�ة البحریة و�شجیع تطور العالقات الت�اریة 

لقامئة بني الب�یة �ىل ٔ�ساس املنافسة احلرة والفائدة املتباد� و�ق�صادیة ا
وجتنب أ�عامل اليت ترض �ٔ��شطة البحریة بني موا�هئا، هذا ٕاىل �انب 

  .�سهیل ٕا�شاء ماكتب متثیلیة �لرشاكت البحریة �ى لك طرف
یوافق  18.17املرشوع الثاين مع امجلهوریة الیو�نیة، هو مرشوع قانون 

ىل اتفاق التعاون يف م�دان البحث العلمي والتك�ولو�، ومبوجب مبوج�ه �
هذا االتفاق یعمل الطرفان �ىل تطو�ر تعاوهنام العلمي والتك�ولو� �ىل 
ٔ�ساس م�ادئ مساواة واملنفعة املتباد�، و�شمل االتفاق ٕا�داد وتنف�ذ 
مشاریع مشرتكة وتبادل اخلربات واملعلومات و�ريها من وسائل البحث 

  .لميالع
ف� خيص مملكة أ�رايض املنخفضة �ینا اتفاق وا�د، هو مرشوع 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون حول املسا�دة إالداریة  80.16قانون 
املتباد� يف ا�ال امجلريك، ویندرج هذا االتفاق يف ٕاطار تطبیق الربتو�ول 

امجلريك امللحق �ش�ٔن تقدمي املسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال  5رمق 
�تفاق�ة الرشاكة بني املغرب و�حتاد أ�وريب، وتنف�ذا ٔ�یضا لتوصیة �ش�ٔن 

  .املسا�دة إالداریة املتباد� وإال�الن عن تعز�ز التعاون يف ا�ال امجلريك
وهيدف هذا االتفاق ٕاىل ماكحفة ا�الفات امجلر�یة �رب تبادل املعلومات 

من ٔ��ل �سهیل ؤ�من السالمة ا�لو��س��ك�ة بني املصاحل امجلر�یة �لب��ن 
واملسا�دة املتباد� من ٔ��ل ماكحفة �جتار يف السلع املزیفة وحماربة القرصنة 

  .وتب��ض أ�موال
 31.17مع امجلهوریة الربتغالیة، �ینا اتفاق وا�د هو مرشوع قانون 

التفاق یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من ا�ا�يل، ویندرج هذا ا
يف ٕاطار تعز�ز التعاون يف جمال ماكحفة إالرهاب واجلرمية املنظمة وماكحفة 
الهجرة الغري الرشعیة، �ٕالضافة ٕاىل ماكحفة �جتار ��درات واملؤ�رات 

  .العقلیة
وینص هذا االتفاق �ىل تقویة التعاون يف جمال أ�من ا�ا�يل �رب 

�ة تفيش الظواهر إالجرام�ة، كام تبادل املعلومات واملبادالت التق�یة ملوا
ی��ح ٕاماكنیة تبادل اخلرباء أ�م�یني وتقویة ٔ�عامل ا�مع املؤسسايت لتعز�ز 

  .تبادل ممارساهتا اجلیدة، �اصة يف جمال نظام أ�من ا�ا�يل والسالمة
ٔ�ما �ىل املس�توى املتعدد أ�طراف، ف�ٔس�تعرض ٔ�مام ٔ�نظارمك ثالث 

  :اتفاق�ات
فریق�ا وتتعلقان بوضع النظام أ�سايس وٕا�شاء املقر اتفاق�تني ختصان إ 

، ف� االتفاق�ة الثالثة هتم ٕا�شاء املركز ا�ويل �50ج�عي لصندوق ٔ�فریق�ا 
  .لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن ٕازا� الغا�ت وتدهورها

، ٔ�ود التذكري مبا 50ف� خيص االتفاق�تني املتعلق�ني بصندوق ٔ�فریق�ا 
  : یيل

صدر عن رؤساء ا�ول أ�فارقة ٕا�الن �ر�مج �منیة  2012يف س�نة 
الب��ات التحتیة ٕ�فریق�ا، ویدعو ٕاىل ٕاجياد �لول م�تكرة ل�رسیع وثرية ٕاجناز 

  .هذه الب��ات
�نیا، اس�ت�ابة لهذا النداء، و�ل�شاور بني خمتلف الفا�لني واملتد�لني، 

ة مالیة �دیدة ٔ�طلق �لهيا ٕامس اقرتح البنك إالفریقي �لتمنیة، ٕا�شاء هی�ٔ 
  ".50ٕافریق�ا "

 �29لثا، عقد هذا الصندوق مجعه الت�ٔس�يس يف ا�ار البیضاء یوم 
دو� ٕافریق�ة  20، ا�ي حرضه البنك إالفریقي �لتمنیة و2015یولیوز 

�متویل  -50مجمو�ة ٕافریق�ا : مؤسسة لهذا الصندوق، ا�ي یضم مجموعتني

  .�منیة املشاریع -50 املشاریع ومجمو�ة ٕافریق�ا
یوافق مبوج�ه �ىل النظام  44.17ف�ٔول مرشوع هو مرشوع قانون 

، وهيمت هذا الصندوق كام ٔ�رشت ٕاىل ذ� 50أ�سايس لصندوق ٕافریق�ا 
�متویل مشاریع كربى لها نفع هام وطنیا و�و� يف جماالت الطاقة والنقل 

ضا ٕاىل �شجیع و�ك�ولوج�ات املعلومات واملواصالت واملاء، وهيدف ٔ�ی
الب��ات التحتیة واملشاركة يف متویل وبناء وت�ٔهی� وحتس��ه وتوس�یع مشاریع 

واق�صاد� �رشاكة مع مس�مثر�ن خواص ٔ�و مالیا الب��ات التحتیة الفعا� 
  .مس�مثر�ن معوم�ني

، هذا یتعلق ٕ��شاء مقر اج�عي لهذا 45.17مرشوع القانون 
ح�ضان مقره، �اء هذا �خ�یار بعد الصندوق، وقد مت اخ�یار املغرب ال

فرز �سع طلبات ل�سع دول ٔ�عضاء يف البنك، وذ� خلصوصیة املغرب، مت 
اخ�یار املغرب وذ� خلصوصیته ور�دته يف هذا ا�ال، وماكنته �ىل 

  .املس�توى القاري
ویعكس ٔ�یضا هذا �خ�یار �اذبیة بالد� وكذا الن�اح ا�ي حقق�ه 

)Casablanca Finance City (ركز مايل �وي ودويل یلعب دورا مك
  .ٔ�ساس�یا يف جمال �ندماج املايل والتمنیة �ق�صادیة �لقارة إالفریق�ة

ا�ي یوافق مبوج�ه  42.17ف� خيص �ٓخر اتفاق�ة ويه مرشوع قانون 
�ىل االتفاق امل�شئ �لمركز ا�ويل لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن 

هورها، �اء هذا االتفاق يف ٕاطار اخنراط املغرب يف جمال ٕازا� الغا�ت وتد
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ماكحفة التغريات املناخ�ة والوفاء �لزتاماته ا�ولیة، وت�ٔ�یدا لهذا التو�ه 
فاململكة املغربیة تلزتم �رب �نضامم واملوافقة �ىل ا�ٓلیات واملواثیق ا�ولیة 

  .ذات الص� مب�ال املناخ واحملافظة �ىل الب��ة
نضامم لهذا االتفاق�ة من �س�تفادة من اخلدمات اليت وس�ميكن �

س�یقد�ا هذا املركز، الس�� يف جمال تقویة القدرات ونقل اخلربات 
التك�ولوج�ة اخلاصة مب�اربة انبعا�ث الغازات، وكذا املسا�دة املقدمة ٕالجناز 
الربامج ذات الص�، هذا �ٕالضافة ٕاىل لعب دور ر�دي �ىل مس�توى 

ٕالفریق�ة يف جمال ال�شجیع �ىل احملافظة �ىل الغا�ت واملسامهة يف القارة ا
  .صیا�ة الس�یاسات املناخ�ة �ىل الصعید ا�ويل

ويف اخلتام ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید الرئ�س و�ئب الرئ�س ولك 
ٔ�عضاء جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� �ىل 

  .مسامههتم القمية
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الوز�رة �ىل تقدمي مشاریع القوانني املتعلقة �التفاق�ات

اللكمة ا�ٓن ملقرر جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
تقر�ر �ىل املغربیة احملت� لتقدمي تقر�ر ا�لجنة، اليس ٔ�محد بولون، هل وزع ال 

  .الفرق؟ شكرا
مبا ٔ�ن التقار�ر وزعت، ٔ�ف�ح �ب املناقشة، فللتذكري يف ندوة الرؤساء 
صبی�ة هذا الیوم ومت االتفاق �ىل �سلمي املدا�الت مك�وبة لرئاسة 

  .اجللسة
  .لسادة رؤساء الفرق؟ ٕاذن هناك اتفاقام�فقني، 

  .شكرا
ىل �دة، ونبدٔ� ا�ٓن ن��قل �لتصویت �ىل لك مرشوع قانون اتفاق�ة �

یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي  28.16مبرشوع قانون رمق 
بني اململكة املغربیة وروس�یا  2016مارس  15ا�رمني، املوقعة مبوسكو يف 

  .�حتادیة
  إالجامع؛: املوافقون

  ال ٔ��د؛: املعارضون
  .ال ٔ��د: املمتنعون

یوافق  28.16نون رمق وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قا
 15مبوج�ه �ىل االتفاق�ة يف م�دان �سلمي ا�رمني، املوقعة مبوسكو يف 

  .بني اململكة املغربیة وروس�یا �حتادیة 2016مارس 
یوافق مبوج�ه �ىل  41.16ومنر ٕاىل التصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

بني  2016مارس  15االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقعة مبوسكو يف 
  .حكومة اململكة املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة

  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  41.16وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
مارس  15مبوج�ه �ىل االتفاق �ش�ٔن اخلدمات اجلویة، املوقع مبوسكو يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة 2016
یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق�ة  �43.16لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق منر 

بني حكومة  2016ٔ��ریل  5التعاون القانوين والقضايئ املوقعة ��و�ة يف 
  .اململكة املغربیة وحكومة دو� قطر

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  43.16وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

ٔ��ریل  5ق�ة التعاون القانوين والقضايئ املوقعة ��و�ة يف مبوج�ه �ىل اتفا
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة دو� قطر 2016

یوافق مبوج�ه �ىل  46.16منر ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
مذ�رة تفامه �لتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة 

بني وزارة  2016ٔ��ریل  5ة، املوقعة ��و�ة يف وكفاءة اس�ت�دام الطاق
الطاقة واملعادن واملاء والب��ة يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف 

  .دو� قطر
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  46.16وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
فط والغاز والكهر�ء والطاقة مبوج�ه �ىل مذ�رة تفامه �لتعاون يف جماالت الن

بني  2016ٔ��ریل  5املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة املوقع ��و�ة يف 
وزارة الطاقة واملعادن واملاء والب��ة يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة 

  .والصنا�ة يف دو� قطر
یوافق مبوج�ه  80.16منر ا�ٓن ٕاىل التصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

اق حول املسا�دة إالداریة املتباد� يف ا�ال امجلريك، املوقع �ىل االتف
بني اململكة املغربیة ومملكة أ�رايض  2016یولیو  14بربو�س�یل يف 

  .املنخفضة
  .�ٕالجامع: املوافقون

 80.16بذ�، �كون ا�لس قد وافق �ٕالجامع �ىل مرشوع قانون رمق 
داریة املتباد� يف ا�ال یوافق مبوج�ه �ىل االتفاق حول املسا�دة االٕ 

بني اململكة املغربیة ومملكة  2016یولیو  14امجلريك، املوقع بربو�س�یل يف 
  .أ�رايض املنخفضة

یوافق مبوج�ه �ىل  16.17ومنر ٕاىل التصویت �ىل مرشوع قانون رمق 
بني  2016س�مترب  8املوقع �لر�ط يف االتفاق يف جمال النقل البحري، 

  .غربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیةحكومة اململكة امل
  .�ٕالجامع: املوافقون

یوافق  16.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
س�مترب  8مبوج�ه �ىل االتفاق يف جمال النقل البحري، املوقع �لر�ط يف 

  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة 2016
یوافق مبوج�ه  18.17التصویت �ىل مرشوع قانون رمق منر ا�ٓن ٕاىل 
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�ىل اتفاق التعاون يف م�دان البحث العلمي والتك�ولو�، املوقع �لر�ط 
  .بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة الیو�نیة 2016س�مترب  8يف 

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  18.17بذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون يف م�دان البحث العلمي والتك�ولو�، املوقع 
بني حكومة اململكة املغربیة وحكومة امجلهوریة  2016س�مترب  �8لر�ط يف 

  .الیو�نیة
یوافق مبوج�ه �ىل  31.17منر ا�ٓن �لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

بني  2015ٔ��ریل  20ع بلش�بونة يف اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من ا�ا�يل، املوق
  .اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة

  .�ٕالجامع: املوافقون
بذ�، �كون ا�لس قد وافق ٕ�جامع ٔ�عضائه �ىل مرشوع قانون رمق 

یوافق مبوج�ه �ىل اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من ا�ا�يل املوقع  31.17
ربیة ومجهوریة الربتغالیة، بني اململكة املغ 2015ٔ��ریل  20بلش�بونة يف 

  .ٕ�جامع ٔ�عضائه احلارض�ن، بطبیعة احلال
یوافق مبوج�ه  42.17منر ا�ٓن ٕاىل التصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

�ىل االتفاق امل�شئ �لمركز ا�ويل لتطبیق احلد من �نبعا�ت النامجة عن 
  .2015د�سمرب  10املوقع ببار�س يف ) ٕاسريید(ٕازا� الغا�ت وتدهورها 

  .�ٕالجامع: املوافقون
یوافق  42.17بذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

مبوج�ه �ىل االتفاق امل�شئ �لمركز ا�ويل �ل�د من �نبعا�ت النامجة عن 
  .2015د�سمرب  10املوقع ببار�س يف ) ٕاسريید(ٕازا� الغا�ت وتدهورها 

یوافق مبوج�ه  44.17 منر ا�ٓن ٕاىل التصویت �ىل مرشوع قانون رمق
�منیة  - 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  - �50ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا 

  .2015یولیو  29املشاریع، املوقع ��ار البیضاء يف 
  .ٕ�جامع ٔ�عضاء ا�لس احلارض�ن بطبیعة احلال: املوافقون

یوافق  44.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
�منیة  - 50متویل املشاریع ؤ�فریق�ا  - �50ه �ىل النظام أ�سايس ٔ�فریق�ا مبوج 

  .2015یولیو  29املشاریع، املوقع ��ار البیضاء يف 
یوافق مبوج�ه �ىل  45.17ومنر ٕاىل لتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

متویل املشاریع  - 50ٔ�فریق�ا ( ،50االتفاق بني اململكة املغربیة ؤ�فریق�ا 
فوق  �50ش�ٔن ٕا�شاء املقر �ج�عي ٕالفریق�ا ) �منیة املشاریع -  50ق�ا ؤ�فری 

  .2015یولیو  �29راب اململكة املغربیة املوقع ��ار البیضاء يف 
  .ٕاجامع ٔ�عضاء ا�لس احلارض�ن: املوافقون

یوافق  45.17وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 
متویل  - 50ٔ�فریق�ا (، 50لكة املغربیة ؤ�فریق�ا مبوج�ه �ىل االتفاق بني املم

�ش�ٔن ٕا�شاء املقر �ج�عي ٕالفریق�ا ) �منیة املشاریع -  50املشاریع ؤ�فریق�ا 
  .2015یولیو  29فوق �راب اململكة املغربیة املوقع ��ار البیضاء يف  50

 86.15ون��قل ا�ٓن ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 
ق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، اللكمة یتعل

  .�لحكومة لتقدمي مرشوع القانون التنظميي، تفضل الس�ید وز�ر العدل

  :وز�ر العدل ٔ�و�ارالس�ید محمد 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  ر�ن احملرتمني،حرضات الس�یدات والسادة املس�شا

��زتاز �بري وخفر، ٔ�حرض ٔ�شغال هذه اجللسة العامة �لسمك املوقر 
املتعلق بت�دید  86.15وا�صصة �لتصویت �ىل مرشوع القانون التنظميي 

رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، ا�ي یندرج يف ٕاطار تزنیل 
ول �لمحمكة ، وا�ي خي2011یولیوز  30من دس�تور  133ٔ�حاكم الفصل 

ا�س�توریة صالح�ة البت يف ا�فع بعدم دس�توریة قانون ا�ي یثار من 
طرف ٔ��د أ�طراف، و�راد تطبیقه يف �زاع من ش�ٔنه املساس �حلقوق 

  .واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور
من القانون التنظميي رمق  28ی�ٔيت هذا املرشوع، ٔ�یضا تطبیقا �لامدة 

، ويه 2014ش�ت�رب  4س�توریة، الصادر يف املتعلق �حملمكة ا� 066.13
املادة اليت تنص �ىل ٔ�ن قانو� تنظميیا س�ی�دد الحقا رشوط وٕاجراءات 
ممارسة احملمكة ا�س�توریة الخ�صاصاهتا يف جمال النظر يف لك دفع بعدم 

  .دس�توریة قانون
ؤ�ود يف البدایة ٔ�ن ٔ�و�ه عبارات الشكر و�م�نان وإال�بار للك 

ة املس�شار�ن ٔ�عضاء جلنة العدل وال�رشیع وحقوق الس�یدات والساد
إال�سان احملرتمني �ىل ا�هود ا�ي بذلوه يف دراسة وم�اقشة هذا املرشوع 
�لك اق�دار ومسؤولیة وببعد نظر مع املالحظات والتعدیالت اليت ٔ�غنوا هبا 
هذا املرشوع، وهو العمل ا�ي لكل �لتصویت �ىل املرشوع �ٕالجامع یوم 

  .2018ینا�ر  10اء أ�ربع
لقد متت ٕا�ا� مرشوع هذا القانون ٕاىل جملسمك املوقر بعد مصادقة 

وهو مرشوع ید�ل يف ٕاطار  2017غشت  8جملس النواب �لیه بتارخي 
الزتام احلكومة يف س�یاق الوالیة ال�رشیعیة العارشة مبواص� م�اقشة مشاریع 

 الربملان يف الوالیة القوانني العادیة والتنظميیة اليت س�بق ٔ�ن ٔ�ح�لت ٕاىل
  .السابقة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٕان م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة قانون یعترب �ٓلیة �دیدة �لرقابة البعدیة 
�ىل القوانني �ملغرب، ا�ي مل �كن یعرف سوى الرقابة �س�توریة القوانني 

ىل احملمكة ا�س�توریة قصد البت يف مطابقهتا من �الل ٕا�ا� القوانني إ 
��س�تور، فه�ي �ٓلیة �شلك ٔ�سلو� وقائیا حيول دون تطبیق القوانني ا�الفة 
��س�تور، و�سامه يف ت�سري ولوج املتقاضني ٕاىل القضاء ا�س�توري وتعمل 
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�ىل تطهري الرتسانة ال�رشیعیة مما قد �شوهبا من مق�ضیات �ري دس�توریة 
و القا�دة ا�س�توریة يف النظام املعیاري ا�ا�يل، جيعل و�كرس م�دٔ� مس

  .القا�دة أ�دىن در�ة تطابق القا�دة أ��ىل در�ة
وٕاذا اكنت الت�ارب ا�س�توریة �رب العامل تتفق مجیعها يف حتدید 
ٕاجراءات ورشوط ممارسة هذا احلق ا�س�توري ويف احلرص �ىل توفري 

رب ختتلف يف حتدید نطاق احلر�ت رشوط احملامكة العاد�، فٕان هذه الت�ا
واحلقوق اليت یضمهنا ا�س�تور ويف بیان مفهوم ٔ�طراف الزناع و�یف�ة تقد�ر 
�دیة ا�فع و�ٓ�ال البت واع�د نظام التصف�ة من �دمه وحتدید �ٓ�ر 
القرارات الصادرة عن احملامك ٔ�و ا�الس ا�س�توریة وانعاكساهتا �ىل م�دٔ� 

  .و�ىل احلقوق املك�س�بة أ�من القانوين والقضايئ
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
لقد مر ٕا�داد مرشوع هذا القانون التنظميي مبجمو�ة من احملطات 
أ�ساس�یة من ندوات �لمیة دولیة ؤ��م دراس�یة ٕاىل ٔ�ن وصل هذا 

یونیو  23املرشوع ٕاىل املصادقة من ق�ل ا�لس الوزاري، املنعقد يف 
2016.  

مي املرشوع ٔ�مام جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لس مث مت تقد
، ومت البت يف التعدیالت والتصویت 2017یونیو  7النواب بتارخي 

مادة، ويه  21بعد تعدیل  2017غشت  �3ٕالجامع �ىل املرشوع بتارخي 
تعدیالت انص�ت �ىل اجلوانب الشلكیة واملوضوعیة، ٔ�ذ�ر مهنا �ىل 

  :اخلصوص

�ال املرتبطة �ملناز�ة املتعلق �نت�اب ٔ�عضاء الربملان �دم وقف ا�ٓ  -
عند تقدمي ا�فع ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة، ٔ�ن ٔ��ل بت احملمكة يف الطعون 
املتعلقة �نت�اب ٔ�عضاء الربملان حمدد يف س�نة و�لمحمكة ا�س�توریة ٔ�ن 

  ؛من القانون التنظميي 33تت�اوز هذا أ��ل مبوجب قرار معلل طبقا �لامدة 

متكني ٔ�طراف ا�عوة من إالدالء مبذ�رات كتابیة تتضمن مالحظاهتم  -
خبصوص موضوع ا�فع ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة، بعدما اكن هذا احلق 
مق�رصا فقط �ىل رئ�س احلكومة ورئ�س جملس النواب ورئ�س جملس 

 ؛)من هذا املرشوع 16املادة (املس�شار�ن، 

تفسري القانون املوضوع ا�فع �دم ختویل احملمكة ا�س�توریة صالح�ة  -
ا�ي قررت مطابق�ه ��س�تور، ٔ�ن تفسري القانون ید�ل مضن اخ�صاص 

 السلطة ال�رشیعیة؛

دخول القانون �زي التنف�ذ بعد انرصام ٔ��ل س�نة ت��دئ من �رخي  -
 26املادة (�رشه �جلریدة الرمسیة ول�س �رخي تنص�ب احملمكة ا�س�توریة 

 ؛)من املرشوع
 �8ىل مرشوع القانون �جللسة العامة مب�لس النواب، بتارخي املصادقة 

 .، وٕا�الته يف نفس التارخي ٕاىل جملس املس�شار�ن املوقر2017غشت 

مت تنظمي یوم درايس حول مرشوع هذا القانون التنظميي من ق�ل فریق 
العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، بتعاون مع العصبة املغربیة ��فاع عن 

، 2017ٔ�كتو�ر  25ٕال�سان وم�تدى الكرامة حلقوق إال�سان یوم حقوق ا
  .مبشاركة �رملانیني وحقوق�ني ؤ�ساتذة وحمام�ني

تقدمي مرشوع القانون التنظميي ٔ�مام جلنة العدل وال�رشیع وحقوق 
نومفرب، ومتت املناقشة العامة  7إال�سان، مب�لس املس�شار�ن، بتارخي 

والتصویت �ٕالجامع  2017دج�رب  27تارخي والتفصیلیة ملواد هذا املرشوع ب 
، بعد تعدیل ثالث مواد وٕاضافة مادة 2018ینا�ر  �10ىل املرشوع بتارخي 

  :�دیدة وميكن ٕاجامل هذه التعدیالت ف� یيل

درمه  200حتدید م�لغ الودیعة املؤداة عن مذ�رة ا�فع يف م�لغ قدره  -
درمه ٔ�مام  800در�ة، درمه ٔ�مام حممكة �ين  400ٔ�مام حممكة ٔ�ول در�ة، 

درمه ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة ما مل یمت متتیع من تقدم  1000حممكة النقض، 
هبا �لمسا�دة القضائیة، �ىل ٔ�ن حيتفظ مببلغ الودیعة لفائدة اخلزینة العامة يف 
�ا� �دم ق�ول ا�فع، وعند ق�و� �رد املبلغ املودع ٕاىل م�ري ا�فع، ب�� 

�ىل ٔ�ن تؤدى عهنا ودیعة قضائیة یمت حتدید م�لغها تنص الصیغة املعد� 
وفق ال�رشیع اجلاري به العمل، ما مل یمت متتیع من تقدم هبا �ملسا�دة 

  ؛)من املرشوع 5املادة (القضائیة 

ٕاذا : "من املرشوع �لصیغة التالیة 6ٕاضافة فقرة �لثة، �دیدة �لامدة  -
ري ا�فع بعدم ا�س�توریة مل �كن النیابة العامة طرفا يف ا�عوة اليت ٔ�ث

مبناس�هتا، یمت ٕابالغها �لوس�ی� املثارة من ٔ��ل ٕابداء رٔ�هيا يف ٔ��ل ال یتعدى 
ثالثة ٔ��م، حت�سب من �رخي ٕابالغها، ويف �ا� �دم ٕادالهئا دا�ل هذا 

 أ��ل اعترب ٔ�ن ا�فع �ري م�ري ٔ�یة مالحظات؛

بصفة تلقائیة ٔ�و  ٕاضافة مادة �دیدة تتعلق �متكني احملمكة ا�س�توریة -
بطلب من ٔ��د أ�طراف من مض ا�فوع بعدم ا�س�توریة املتعلقة بنفس 

 ).مكرر 17املادة (املق�ىض ال�رشیعي ٔ�و مبق�ىض ال�رشیع املرتبط به 
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
د رشوط املتعلق بت�دی 86.15ٕان مق�ضیات املرشوع القانون التنظميي 

  :وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، تتوزع �ىل مخسة ٔ�بواب ويه

  ؛3ٕاىل  1ٔ�حاكم �امة �لمواد من : الباب أ�ول -

رشوط وٕاجراءات ا�فع ٔ�ثناء ا�فع بعدم دس�توریة : الباب الثاين -
 ؛9ٕاىل  4قانون ٔ�مام حمامك ٔ�ول در�ة وحمامك �ين در�ة املواد من 

ة النقض �لنظر يف ا�فع بعدم اخ�صاص حممك: الباب الثالث -
 ؛13ٕاىل  10دس�توریة قانون املواد من 

رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون ٔ�مام : الباب الرابع -
 17مع مرا�اة املادة  23ٕاىل  24احملمكة ا�س�توریة والبت ف�ه، املواد من 
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 مكررة؛

وتتضمن  26ٕاىل  24مق�ضیات خ�ام�ة املواد من : الباب اخلامس -
  :ذه أ�بواب احملاور التالیةه

ضبط عبارة القانون حمل ا�فع واملقصود ب�ٔطراف ا�عوى   -1
ومعىن ا�فع وحتدید اجلهات اليت ميكن ٔ�ن یثار ٔ�ما�ا ا�فع بعدم 
ا�س�توریة، ويه خمتلف حمامك اململكة مبا فهيا حممكة النقض �ٕالضافة ٕاىل 

ت�ابیة �نت�اب ٔ�عضاء احملمكة ا�س�توریة مبناس�بة �هتا يف الطعون �ن 
  الربملان؛

إال�ا� ٕاىل قوا�د املسطرة املدنیة وقانون املسطرة اجلنائیة   -2
والنصوص اخلاصة ذات الطبیعة إالجرائیة ٔ�ثناء نظر احملامك يف ا�فع بعدم 

 ا�س�توریة، مع مرا�اة ٔ�حاكم هذا القانون التنظميي؛
من  وجوب ٕا�رة هذا ا�فع بواسطة مذ�رة مس�تق� وموقعة  -3

طرف املعين �ٔ�مر ٔ�و من ق�ل حمايم، مؤدى عهنا ودیعة قضائیة حمددة 
درمه ٔ�مام حممكة �ين در�ة،  400درمه ٔ�مام حممكة ٔ�ول در�ة،  200مببلغ 
درمه ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة، ما مل  1000درمه ٔ�مام حممكة النقض،  800

ذ�رة املق�ىض یمت متتیع م�ري ا�فع �ملسا�دة القضائیة، وتتضمن هذه امل
ال�رشیعي موضوع ا�فع وتوحض ٔ�و�ه اخلرق ٔ�و ��هتاك ٔ�و احلرمان من 
احلق ٔ�و احلریة املضمونة دس�تور�، ؤ�ن �كون هذا املق�ىض هو ا�ي مت 
تطبیقه ٔ�و �راد تطبیقه يف ا�عوى، ؤ�ال �كون قد س�بق البت مبطابق�ه 

 ��س�تور ما مل تتغري أ�سس؛
ري ا�فع بتصحیح مسطرة ا�فع ٔ�ما�ا وجوب ٕانذار احملمكة م�  -4

ٔ��م من �رخي تقدمي املذ�رة �ش�ٔن ا�فع وٕابالغ  4دا�ل ٔ��ل ال یت�اوز 
النیابة العامة ��فع املثار ٕاذا مل �كن طرفا يف ا�عوى ٕالبداء رٔ�هيا �الل 

 ٔ��م من �رخي تقدمي مذ�رة ا�فع؛ 3ٔ��ل 
ا من اس��فاهئا وجوب ٕا�ا� احملمكة ملذ�رة ا�فع بعد ت�ٔكده  -5

ٔ��م من �رخي  �3لرشوط الشلكیة ٕاىل حممكة النقض دا�ل ٔ��ل ال یتعدى 
ٕایداعها وٕایقاف البت يف ا�عوى أ�صلیة وا�ٓ�ال املرتبطة هبا، مع مرا�اة 

 احلاالت اليت ال یمت فهيا إالیقاف؛
وجوب ت�ٔكد حممكة النقض من توفر الرشوط الشلكیة �ل�س�بة   -6

 � ٕا�هيا و�ل�س�بة ��فع املثار ٔ�ما�ا؛ملذ�رة ا�فع احملا
وجوب حتقق الهی�ٔة اليت یعیهنا الرئ�س أ�ول حملمكة النقض من   -7

ٔ�شهر ابتداء من �رخي إال�ا� وٕا�ا� ا�فع  �3دیة ا�فع دا�ل ٔ��ل 
 املذ�ور بعد ت�ٔكدها من �دیته ٕاىل احملمكة ا�س�توریة؛

روضة ٔ�ما�ا وجوب ٕایقاف حممكة النقض البت يف القضیة املع  -8
ٕاىل �ایة صدور قرارها �رد ا�فع ٔ�و ٕاىل �ایة صدور قرار احملمكة ا�س�توریة 

 القايض �رفض ا�فع؛
حتدید رشوط وٕاجراءات بت احملمكة ا�س�توریة يف ا�فع بعدم   -9

دس�توریة قانون ومتك�هنا من مض ا�فوع املتعلقة بنفس املق�ىض ال�رشیعي ٔ�و 
یوما، ابتداء من �رخي  60يف ا�فع �الل  مبق�ىض �رشیعي مرتبط به و�هتا

 ٕا�ا� ا�فع؛
حتدید �ٓ�ر قرار احملمكة ا�س�توریة القايض بعدم دس�توریة  -10

القانون �لتنصیص �ىل �س�ه ابتداء من التارخي ا�ي حتدده احملمكة 
 ا�س�توریة يف قرارها؛

حتدید ٔ��ل س�نة �خول هذا القانون التنظميي �زي التنف�ذ ابتداء  -11
 .رخي �رشه �جلریدة الرمسیةمن �

تلمك، الس�ید الرئ�س احملرتم، السادة املس�شار�ن احملرتمني، ٔ�مه مضامني 
مرشوع هذا القانون التنظميي، ومما ال شك ٔ�ن م�اقش�ته �ر�اب جملسمك 
املوقر يف �لسة املناقشة هاته من ش�ٔهنا ٔ�ن ترثي مضمونه، هبدف املصادقة 

نة ٔ�ساس�یة �دیدة يف مسار بناء دو� �ىل قانون س�شلك ٕان شاء هللا لب 
  .احلق والقانون، حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
 .شكرا الس�ید الوز�ر احملرتم �ىل تقدميمك ملرشوع القانون التنظميي

  .ع التقر�رمنر ا�ٓن ٕاىل الس�ید املقرر، وز
  .ؤ�ف�ح �ب املناقشة، خبصوص �ب املناقشة سوف یمت �سلمي �لرئاسة

ن��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل املواد اليت یت�ٔلف مهنا مرشوع القانون 
  .التنظميي

  :1املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :2املادة 
  .إالجامع: املوافقون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 3املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :4دة املا
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 5املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :كام �د�هتا ا�لجنة 6املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
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  .�ٕالجامع: املوافقون
  :10املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :11 املادة

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :12املادة 

  .ٕ�جامع أ�عضاء احلارض�ن: املوافقون
  :13املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :14املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :15املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :16املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
  :17املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
افهتا ا�لجنة، هذه مادة زادهتا ا�لجنة كام مكررة، كام ٔ�ض 17املادة 

  :مكرر 17ٔ�ضافهتا ا�لجنة املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :22املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :23ادة امل
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون التنظميي �رم�ه �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

 86.15وبذ�، �كون ا�لس قد وافق �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 
  .بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانونیتعلق 

  .شكرا �لجمیع
 .ورفعت اجللسة

********************************  

  .املدا�الت املك�وبة املسلمة لرئاسة اجللسة: حقـــمللا

  :�ٔوال، مشاریع إالتفاق�ات

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  م،الس�ید الوز�ر احملرت 
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار املناقشة 
العامة ملشاریع القوانني اليت یوافق مبوجهبا �ىل ٕا�دى عرشة اتفاق�ة، 

ق�ات الثنائیة معترب�ن ٔ�ن العمل ا�ي یقوم به املغرب الیوم ٕ��رام هذه االتفا
تفعیل واملتعددة أ�طراف سواء �ىل الصعید إالقلميي ٔ�و ا�ويل، هو 

�لس�یاسة اخلارج�ة اجلدیدة لب�� واليت ٔ�صبحت �متزي نو�ا ما �لفعالیة، 
كام تد�ل يف ٕاطار . وذ� يف ٔ�فق دمع روابط التعاون الثنايئ بني ا�ول

نص دیباج�ه �ىل ا�ي ت  2011تفعیل مق�ضیات دس�تور اململكة لس�نة 
وكذ� ت�ٔيت ا�س�اما مع . تقویة �القات التعاون والتضامن مع الشعوب

التوجهيات امللك�ة السام�ة اليت حتت خمتلف املؤسسات الوطنیة �ىل العمل 
  .من ٔ��ل تقویة ا�بلوماس�یة

ٔ�مهیة االتفاق�ة اخلاصة  �لتعاون  القضايئ والقانوين  بني اململكة ت�ٔيت 
ا�س�اما مع مسلسل التعاون ا�ي ی�هت�ه املغرب يف قطر  املغربیة ودو�

هذا ا�ال �خلصوص، و املتعلق �لشق القضايئ والقانوين، ح�ث س�بق 
�لمملكة املغربیة ان ٔ��رمت اتفاق�ات ثنائیة مع لك من فر�سا و بلجیاك 
واس�بانیا مما یؤكد �ىل ٔ�ن هذا النوع  من التعاون ٔ�صبح  رضورة حمتیة 

لصعید ا�ويل ٔ�و إالقلميي، �اصة مع تنايم ظواهر م�نو�ة سواء �ىل ا
وخطرية هتدد أ�من والسمل العاملیني و�سامه  يف تفيش إالرهاب واجلرمية 

  .املنظمة وهتریب ا�درات �ٕالضافة ٕاىل ظهور اجلرامئ �لكرتونیة
و�ىل هذا أ�ساس، �اءت هذه االتفاق�ة لتعز�ز التعاون بني ا�ولتني 

كام �اءت .  دي أ�وضاع إال�سانیة وازد�د بؤر التو�ر �رب العامليف ظل �ر 
هذه االتفاق�ة لتؤكد �ىل ٔ�ن التعاون القضايئ بني ا�ول ال یفرض نفسه يف 
اجلانب أ�مىن فقط، وٕامنا ٔ�صبح من الرضور�ت أ�ساس�یة لت�ٔطري 

، �اصة العالقات �ق�صادیة واملالیة واملعامالت الت�اریة بني ا�ول املعنیة
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ؤ�ن �س��رات ٔ��ذت يف العرش�ن س�نة أ��رية �ىل اخلصوص طابعا 
مما جعل هذا النوع . �املیا مع �زاید الرشاكت واملقاوالت املتعددة اجل�س�یات

من التعاون القضايئ القانوين یفرض نفسه لضبط لك ت� املعامالت 
سواء وضبطها �لشلك ا�ي یضمن احلقوق ل�ٓحصاهبا وحيدد الواج�ات 

�ل�س�بة لٔ�ش�اص ٔ�و املؤسسات ٔ�و ا�ول ٔ�و التنظ�ت إالقلميیة 
  .والوطنیة
، اليت وقعهتا يف م�دان البحث العلمي والتك�ولو�اتفاق�ة التعاون  ٔ�ما

ف�ندرج يف ٕاطار ، 2016س�مترب 8بالد� مع امجلهوریة الیو�نیة �لر�ط يف 
هوریة الیو�نیة يف م�دان تعز�ز التعاون بني اململكة املغربیة وحكومة امجل 

و�روم تطو�ر تعاوهنام �ىل ٔ�ساس م�ادئ . البحث العلمي والتك�ولو�
  :املساواة واملنفعة املتباد� من �الل

ٕا�داد وتنف�ذ مشاریع مشرتكة �لبحث العلمي والتك�ولو� وال�رش  - 
 و�س�تعامل املشرتك لنتاجئ أ�حباث؛

  خلرباء التق�یني؛التبادل املشرتك �لعلامء والباح�ني وا -

الت��ظمي واملشاركة يف امللتق�ات العلمیة واملؤمترات والندوات  -
  وأ�وراش واملعارض؛

تبادل املعلومات والو�ئق العلمیة والتك�ولوج�ة وتبادل الت�ارب يف  -
  م�دان التعلمي التجریيب؛

التوافق بني الطرفني من ٔ��ل متكني �ح�ني � الب��ن من  -
  رتك من �رامج التعاون ا�ولیة؛إالس�تفادة �شلك مش

  .إالس�تعامل املشرتك لوسائل ومعدات البحث العلمي -
 20اتفاق التعاون �ش�ٔن أ�من ا�ا�يل املوقع بلش�بونة يف ٔ�ما ف� خيص 

جفاءت يف ٕاطار بني اململكة املغربیة وامجلهوریة الربتغالیة،  2015ٔ��ریل 
�اصة يف جمال ماكحفة ، يتعز�ز التعاون بني املغرب ودول اجلوار املتوسط

إالرهاب، اجلرمية املنظمة والهجرة �ري الرشعیة، �ٕالضافة ٕاىل ماكحفة 
كام ینص �ىل تقویة التعاون يف جمال . �جتار يف ا�درات واملؤ�رات العقلیة

أ�من ا�ا�يل �رب تبادل املعلومات واملبادالت التق�یة ملوا�ة تفي الظواهر 
نیة تبادل اخلرباء أ�م�یني يف ٔ�فق تعز�ز املامرسات وی��ح ٕاماك. إالجرام�ة

  .اجلیدة لتقویة نظام أ�من ا�ا�يل يف � الب��ن
 و�شمل التعاون التقين يف جمال أ�من ا�ا�يل مجمو�ة من ا�االت مهنا

تدبري احلشود وأ�زمات  تدبري التظاهرات الكربى، الوقایة من اجلرمية،
ظم مراق�ة احلدود، الوقایة نرب، ٕاجراءات و االت الطوارئ، رشطة الق�و 

 .املدنیة وأ�من وم�ع ا�اطر الكربى، الوقایة والسالمة الطرق�ة والتكو�ن
مذ�رة التفامه املوقعة �لتعاون يف جماالت النفط والغاز والكهر�ء وتعترب 

املوقعة بني وزارة الطاقة  والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة،
املاء والب��ة يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� واملعادن و 

من بني الرشااكت ا�ولیة اليت سعى املغرب ٕاىل تطورهيا �الل العقد  قطر
أ��ري، �اصة يف جمال الب��ة، ح�ث متزيت مشاركة بالد� ٕ�جيابیة والفعالیة 

الثنايئ �ىل  مضن ٔ��شطة هیئات التعاون املتعدد أ�طراف وكذا �لتعاون
  .الصعید�ن إالقلميي وا�ويل

ويف هذا إالطار وقع املغرب مذ�رة تفامه �لتعاون يف جماالت النفط 
والغاز والكهر�ء والطاقة املت�ددة وكفاءة اس�ت�دام الطاقة بني وزارة الطاقة 
واملعادن واملاء والب��ة يف اململكة املغربیة ووزارة الطاقة والصنا�ة يف دو� 

  .2016ا�ریل  5ملوقعة يف ا�و�ة يف قطر، ا
كام �اءت هذه االتفاق�ة ا�س�اما مع مسلسل التعاون مع ا�ول 
الرش�كة �لمغرب يف جمال الب��ة وت�ٔ�یدا �ىل ا�ور املهم ا�ي یلعبه التعاون 

يف هذا إالطار وج�ت إالشارة .  الثنايئ يف تنف�ذ الس�یاسة الب��ة الوطنیة
مع املايل والتقين ا�ي یمت توفريه �رب الرشاكء ٕاىل ا�ور ا�ي یلعبه ا�

واملاحنني يف ٕاطار الرشااكت الثنائیة، وا�ي هيدف ٕاىل تقویة القدرات 
املؤسساتیة والقانونیة واملالیة وال�رشیة، ٕاضافة ٕاىل الق�ام بتدابري ٕالزا� ا�ٓ�ر 

  .الضارة �لب��ة وٕاجناز مشاریع منوذج�ة ملموسة �ىل ٔ�رض الواقع
صوص االتفاق�ة املتعلقة ٕ��شاء اخلدمات اجلویة بني حكومة اململكة وخب

ف�د�ل مضن االتفاق�ات الثنائیة اليت ، املغربیة وحكومة روس�یا �حتادیة
�كرس سعي املغرب لتنویع رشااكته مع خمتلف ا�وا�ر إالسرتاجتیة من 

ع م�وسطیة ؤ�وربیة ؤ�طلس�یة وافریق�ة وعربیة و�ٓس�یویة، مبا یعزز متوق
املغرب يف حمیطه إالقلميي وا�ويل، ویقوي من حتالفاته مبا خيدم املصاحل 
العلیا �لبالد وینعكس ٕاجيا� �ىل قضا�ه الوطنیة، ومرشو�ه �ق�صادي 

  . والتمنوي، ووجوده الر�دي يف حمیطه
و�اءت هذه االتفاق�ة كمثرة ��ینام�ة اليت یقودها �ال� امل� نرصه هللا 

خلار�، ح�ث تعترب تتوجيا �لز�رة امللك�ة ٕاىل روس�یا �ىل املس�توى ا
، واليت متخضت عهنا �دة اتفاق�ات �لتعاون �2015حتادیة يف شهر مارس 

بدایة من �روتو�ول املمر أ�خرض وصوال ٕاىل اتفاق ٕا�شاء اخلدمات اجلویة 
  .2015مارس  15بني اململكة املغربیة وروس�یا املوقعة يف 

�ة معلیة تنقل أ�ش�اص والبضائع بني الب��ن، هذا وس�سهل االتفاق 
و�سهیل معل رشاكت الطريان، و�شجیع املبادالت يف خمتلف ا�االت، 
�هیك عن مسامهته يف الرتوجي �لو�ة الس�یاح�ة املغربیة يف السوق 

  .مما س�ميكن من رفع جحم الس�یاح القادمني من روس�یا ٕاىل املغرب. الروس�یة
ٕافریق�ا  50النظام أ�سايس ٕالفریق�ا صادقة �ىل ومن �ة ٔ�خرى تعترب امل

تتوجيا ��ینام�ة اليت تعرفها  �منیة املشاریع 50متویل املشاریع وٕافریق�ا  50
العالقات املغربیة إالفریق�ة �اصة مع عودة املغرب ٕاىل موقعه الطبیعي يف 
أ�رسة إالفریق�ة املؤسساتیة، وهو الوضع ا�ي مكن املغرب من تدارك 

  .ب طویل عن لعب ٔ�دواره الطالئعیة يف القارةغیا
يف هذا إالطار ی�ٔيت هذا املرشوع الرايم ٕاىل املصادقة �ىل النظام 

�شق�ه متویل املشاریع و�منیة املشاریع، املوقع ��ار  50أ�سايس ٕالفریق�ا 



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2018 ینا�ر 16( 1439 ربیع ا�ٓخر 28

، وا�ي �اء مثرة م�ادرة من البنك إالفریقي 2015یولیوز  29البیضاء يف 
بة لنداء الرؤساء أ�فارقة ٕ��الن �ر�مج لتمنیة الب��ات التحتیة �لتمنیة اس�ت�ا

، ��ل ٕالشاكلیة ضعف الب��ات التحتیة �لقارة 2012ٕ�فریق�ا وذ� س�نة 
  .إالفریق�ة

و�اء ت�ٔس�س هذا الصندوق مبشاركة عرش�ن دو� افریق�ة مضهنا املغرب 
دول ٕافریق�ا  لتحق�ق هدفني ٔ�ساسني أ�ول �منیة الب��ات التحتیة مبختلف

�شلك �سامه يف ا�منو �ق�صادي �لقارة �لك، والثاين املشاركة الفعلیة يف 
متویل وبناء وت�ٔهیل مشاریع الب��ات التحتیة الرضوریة مالیا واق�صاد� 

  .�رشاكة مع خمتلف املتد�لني واملس�مثر�ن اخلواص والعموم�ني
 و�ق�صادي ومن ش�ٔن هذه االتفاق�ة تعز�ز و�رس�یخ �ندماج املايل

بني دول القارة �فریق�ة �اصة مهنا املوقعة �ىل االتفاق، مبا ميكن من الريق 
مبس�توى العالقات بني هذه ا�ول ویعزز التعاون يف جمال الب��ات التحتیة 

  .والتمنیة يف ظل الت�د�ت اليت توا�ه شعوب هذه ا�ول
فوق  50ق�ا ٕا�شاء املقر �ج�عي ٕالفر ويف نفس إالطار �اء قرار 

كرتمجة فعلیة السرتاتیجیة �ال� امل� يف ٕافریق�ا،  �راب اململكة املغربیة
ح�ث یتوقع ٔ�ن �شلك هذا القطب املايل اجلدید فا�ال ٔ�ساس�یا يف ا�هنوض 
�لب��ة التحتیة والتمنیة �ق�صادیة يف القارة، س�� �لنظر ٕاىل �دد ا�ول 

  .املوقعة �ىل ٕا�داث الصندوق
ملبادرة انطلقت من املغرب ومن مدینة مرا�ش حتدیدا يف وح�ث ٔ�ن ا

بعد قرار البنك إالفریقي �لتمنیة بت�ٔس�س  2014، لتعود ٕالیه يف 2013ماي 
الصندوق، فٕان اخ�یار املغرب الح�ضان مقره �ج�عي �لنظر ٕاىل ما �متتع 
 به من خصوصیة ور�دیة يف ا�ال، �ٕالضافة ٕاىل ما �متزي به من اس�تقرار

س�یايس واق�صادي واج�عي، فضال عن ما یعرفه من تقدم يف جمال 
إالصالح املؤسسايت والتمنوي حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� نرصه هللا 

  .وكذا الزتاماته جتاه القارة وشعوهبا
ويف أ��ري ال �سعنا يف فریق العدا� والتمنیة ٕاال ٔ�ن �مثن ا�ینام�ة 

د� يف تعز�ز التعاون الثنايئ وم�عدد أ�طراف يف اجلدیدة اليت ت�هتجها بال
و�لیه س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذه . ٕاطار دبلوماس�یة فا�� وم�ادرة

  .االتفاق�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

یتعلق بت�دید رشوط  �86.15نیا، مرشوع قانون تنظميي رمق 
  :وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون

 : �لو�دة والتعادلیةمدا�� الفریق �س�تقاليل - 
  الس�ید الرئ�س احملرتم 
  الس�ید الوز�ر احملرتم 

  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، يف 

یتعلق بت�دید رشوط  86.15مرشوع قانوين تنظميي رمق م�اقشة 
  .وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون

النص ا�ي حنن بصدد م�اقش�ته الیوم، یندرج ٔ�ساسا يف ٕاطار  ٕان
تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة اليت تؤسس لبناء دو� دميقراطیة �سودها 
احلق والقانون، كام ٔ�ن هذا النص �ك�يس ٔ�مهیة قصوى �عتباره جزءا 
ٔ�ساس�یا يف الك�� ا�س�توریة، وعنرصا فعاال الس�تكامل املنت ا�س�توري 

  .یعإا�ا� و�رش 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل وبعد اس�تقرائنا لهذا النص  موضوع م�اقش��ا 
الیوم، ننوه  مبضام�نه �ىل اعتبار ٔ�ن م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة القوانني هو 
�ٓلیة �دیدة �لرقابة البعدیة �ىل القوانني يف م�ظوم�نا القانونیة والقضائیة، عن 

�فع ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق طریقها س�یصبح ٕ�ماكن لك من � الصفة ا
يف الزناع املعروض ٔ�مام احملمكة، ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا   �لیه

ا�س�تور، وبذ� حفق ٕا�ا� القوانني �ري ا�س�توریة �ىل احملمكة ا�س�توریة 
مل یعد قارصا �ىل الطبقة الس�یاس�یة، بل ٔ�صبح من حق املتقاضني ٔ�یضا من 

ا�س�توریة، مما �شلك ثورة حقوق�ة وخطوة  �الل مسطرة ا�فع بعدم
  .�امسة يف النظام ا�س�توري املغريب

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان نص املرشوع القانون التنظميي ا�ي نناقشه الیوم، جيد مرجعیته يف 

ٕاال ٔ�ن تزنیل هذا املق�ىض ا�س�توري یثري  2011من دس�تور  133الفصل 
ثل يف �یف�ة التوف�ق بني الغایة من مج� من ال�ساؤالت وإالشاكلیات، �مت 

واملمتث� يف صیانة احلقوق واحلر�ت " ا�فع بعدم ا�س�توریة"ٕا�داث �ٓلیة 
اليت یضمهنا ا�س�تور �لجمیع، وبني رضورة احلفاظ �ىل نظام قضايئ فعال 
قادر �ىل احلد من تعسف بعض املتقاضني يف اس�تعامل احلق، وقادر ٔ�یضا 

، وهو م�دٔ� مقرر بدوره يف "ٔ��ل معقول"يف �ىل ضامن صدور أ�حاكم 
  .ا�س�تور

ومن ٔ��رز إالشاكلیات املثارة يف هذا الصدد ت� املرتبطة بنظام تصف�ة 
   الطلبات، ا�ي جع� النص من اخ�صاص  حممكة النقض، وهو تو�ه

مق�ول قد �سهم يف التخف�ف من �دد الطلبات الك�دیة احملا� �ىل احملمكة 
ننا ن��ه ٕاىل ٕاماكنیة  حتول هذا  النظام ٕاىل ممارسة رقابیة ا�س�توریة، بید �ٔ 

ق�لیة �س�توریة القوانني بدل احملمكة ا�س�توریة صاح�ة �خ�صاص 
من ا�س�تور، وهذا أ�مر س�یطرح  ٕاشاكلیة 133أ�صیل حسب الفصل  

تدا�ل �خ�صاصات ، كام خيىش ٔ�ن یتحول قايض املوضوع ٕاىل قايض 
�ا� تعطی� لعملیة ٕا�ا� ا�فو�ات ٕاىل احملمكة  دس�توري سليب خصوصا يف

ا�س�توریة �شلك مس�متر، �ىل اعتبار ٔ�ن القرارات الصادرة عن حممكة 
ٕا�ا� ا�فع �ري قاب� ٔ�ي طعن، مما حيول دون تقد�ر ٔ�و  النقض �رفض 

  .مراق�ة التصف�ة من �ن احملمكة ا�س�توریة
دة النظر يف القرارات �ا نود الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕاجياد صیغة ٕال�ا

القاضیة �رفض إال�ا� الصادرة عن حممكة النقض ٕ�رساء �ٓلیة �لحوار بني 
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حممكة النقض واحملمكة ا�س�توریة لت�اوز خمتلف الصعو�ت املرتبطة 
�لتصف�ة حتق�قا �لعدا� ا�س�توریة اليت تو�اها املرشع ا�س�توري املغريب 

  .ونمن ٕا�داث �ٓلیة ا�فع بعدم دس�توریة قان
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 11ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ومن �الل قراءة الفقرة أ�وىل من املادة 
�فع حملمكة النقض �دیة امن املرشوع نالحظ ٔ�نه، قد ٔ�س�ندت مراق�ة 

مس��عدة بذ� حممكة املوضوع من مراق�ة اجلدیة وهو تو�ه يف نظر� �ري 
ة املوضوع س�سهم يف ت�سري معل موفق، ٔ�ن مراق�ة اجلدیة من �ن حممك

حممكة النقض عند مراق�هتا �ل�دیة مما قد یقلص من ٔ��ل نظر حممكة النقض 
  .يف ا�فع، اليشء ا�ي س��عكس �ٕالجياب �ىل حقوق املتقاضني

كام ٔ�ن املرشوع مل یضع معایري مضبوطة ملصطلح اجلدیة ح�ث �اء يف 
�س�ل غیاب التنصیص �ىل نظر� فضفاضا وحيمتل �دة ت�ٔویالت ح�ث ٔ�ننا 

معیار �امس حول �دیة ا�فع، و�رك أ�مر بذ� حملمكة املوضوع تفصل ف�ه 
  .حبمك جيوز ٔ�ن �كون حمال �لطعن اس�تقالال ٔ�مام احملمكة أ��ىل در�ة

ويف اخلتام نؤكد �ىل ٔ�ننا مع هذا املرشوع قانون التنظميي �ىل اعتبار 
ارتباط حبقوق املواطنني و�شلك ٔ�نه ال ی�شد رها�ت س�یاس�یة بقدر ما � 

ثورة �ىل مس�توى الك�� ا�س�توریة املتعلقة �حلقوق واحلر�ت، بغیة 
  .حتق�ق أ�من القانوين واحلفاظ �ىل فعالیة النظام القضايئ

 :مدا�� فریق �صا� واملعارصة -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  مني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرت 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة �لمسامهة يف 

املتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات  86.15م�اقشة مرشوع القانون رمق 
  .ا�فع بعدم دس�توریة القانون

بدایة ال �سعنا يف فریق أ�صا� واملعارصة وحنن نتدارس هذا املرشوع 
لبالغ لهذه ا�ٓلیة اجلدیدة �لرقابة البعدیة قانون، ٕاال ٔ�ن نتوقف عند أ�مهیة ا

�ىل القوانني، وما �شلكه من تقدم نوعي سواء يف املامرسة ا�س�توریة 
، وكذ� �عتبارها 133، يف فص� 2011املغربیة اليت ٔ�سس لها دس�تور 

مد�ال ٔ�ساس�یا وفرصة �مة ت��ح لٔ�فراد املسامهة يف تنق�ح وتطهري 
ما من ش�ٔنه ٔ�ن یتعارض مع احلقوق واحلر�ت اليت الرتسانة القانونیة من لك 

  .�كفلها ا�س�تور
  الس�ید الرئ�س؛

انطالقا من أ�مهیة البالغة لهذه ا�ٓلیة، حرصنا يف فریق أ�صا� 
واملعارصة �ىل ٕا�رة العدید من املالحظات قدم�ا �ش�ٔهنا مجمو�ة من 

د هذا النص التعدیالت، واليت توخ�نا من �اللها من �ة، العمل �ىل جتوی
ال�رشیعي وتقویته، ومن �ة ٔ�خرى، مسا�رة �ا�ت املرشع ا�س�توري اليت 

  .�روم جتاوز إالطار الضیق �لرقابة الق�لیة وما �رتبط هبا من نواقص
ولن نرتك الفرصة متر دون ٔ�ن ننوه �ع�د الوزارة �ىل م�دٔ� املقاربة 
ال�شار�یة يف ٕا�داد هذا املرشوع قانون، وذ� �رب ٕارشاك خمتلف الفا�لني 
ا��ن هلم ص� به، سواء اكنوا مسؤولني قضائیني ٔ�و فا�لني يف احلقل 

ي، أ�مر القانوين والقضايئ ٔ�و ممارسني خمتصني يف جمال القضاء ا�س�تور
ا�ي سامه يف جتوید هذا النص، مع مرا�اة اخلصوصیات املغربیة وحتق�ق 
التوازن املطلوب بني توفري ضام�ت امحلایة الاكم� �لحقوق واحلر�ت 

  .املنصوص �لهيا دس�تور�، وحتق�ق الن�ا�ة القضائیة
يف هذا الصدد، نود ٔ�یضا ٔ�ن �مثن التفا�ل إالجيايب واملمثر �لس�ید الوز�ر 
سواء ٔ�ثناء املناقشة العامة ٔ�و �الل املناقشة التفصیلیة �لمواد والتعدیالت 
اليت تقدم�ا هبا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ��، وا�س�اما مع موقف 
فریق�ا يف جملس النواب، ومع املوقف ا�ي �رب� عنه يف ا�لجنة قرر� 

 .التصویت لصاحل هذا املرشوع قانون

  :والتمنیةالعدا�  فریقمدا��  -
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات املس�شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ب�ٓلیة الرقابة �ىل دس�توریة القوانني ٕ�س�ناد  2011یعترب ارتقاء دس�تور 

النظر يف ا�فع بعدم "اخ�صاص �دید ٕاىل احملمكة ا�س�توریة �متثل يف 
من ٔ�مه املق�ضیات ا�س�توریة اجلدیدة اليت انتقلت " ننيدس�توریة القوا

�لتجربة املغربیة من مس�توى الرقابة الق�لیة �ىل دس�توریة القوانني ٕاىل 
وقد �اء هذا أ�مر يف س�یاق تعز�ز م�ظومة . مس�توى الرقابة البعدیة

احلقوق واحلر�ت ببالد� وتقریب القضاء ا�س�توري من املواطن �رب ضامن 
ايض �ىل هذا املس�توى �عتباره من ٔ�مه مق�ضیات حقوق إال�سان حق التق

  . اليت متكن من حامیة هذه احلقوق وا�فاع عهنا �ىل حنو ٔ�فضل
ومن ا�ٔ�ید ٔ�ن اع�د هذه ا�ٓلیة اجلدیدة یصب يف اجتاه تعز�ز رشوط 

القانون، اليت تعترب الرقابة �ىل دس�توریة القوانني ٔ��د وم�طلبات بناء دو� 
ٔ�م�نا �ىل  �ارسا "احملمكة ا�س�توریة"ها أ�ساس�یة، ح�ث ت��صب مدا�ل 

ومسو ٔ�حاكم ا�س�تور، وصامم ٔ�مان ضد ��هتااكت " الرشعیة ا�س�توریة"
اليت ميكن ٔ�ن تطال احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة من طرف سلطات ا�و� 

 .ال�رشیعیة ٔ�و التنف�ذیة
�رة الرقابة الالحقة و�ىل هذا أ�ساس، �شلك تزنیل ا�ٓلیة اجلدیدة الٕ 

�ىل دس�توریة القوانني يف ا�س�تور املغريب، حتوال معیقا يف التعامل مع 
القانون من �الل متثل ا�س�تور مك�اطب ٔ�قرب �لمواطن واملؤسسات، 
وذ� جبعل هذا أ��ري يف صلب �ه�م �لقضا� ا�س�توریة، كام ٔ�نه 

ة بعدم دس�توریة مجمو�ة س�شلك مد�ال جوهر� لت�اوز إالشاكالت املرتبط
من املق�ضیات القانونیة اليت شلكت �ائقا ٔ�مام العدید من املواطنني 
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وسامهت يف ضیاع حقوقهم دون ا�متكن من �ٓلیة لرفع الرضر الناجت عن 
  .تطبیق ت� املق�ضیات القانونیة

و�لیه، تعد هذه الوس�ی� مد�ال ٔ�ساس�یا لت�اوز العیوب ا�س�توریة 
ة احلقوق واحلر�ت يف ظل التوفر �ىل م�ظومة قانونیة اليت تعرفها م�ظوم

یعود جزء مهنا ملر�� ما ق�ل �س�تقالل، مما س�یحمت العمل �ىل حتی�هنا 
�شلك ٕالزايم نظرا لتقاد�ا و�دم ا�س�ا�ا و�دم قدرهتا �ىل موا�بة اكفة 
التغريات الس�یاس�یة والثقاف�ة و�ج�عیة و�ق�صادیة يف �القهتا مع 

و�لتايل فٕان ٕاقرار هذا النص . احلقوق اليت ٔ�قرها دس�تور اململكة خمتلف
ما  س�مينحنا ٕاماكنیة قراءة ومراجعة املنظومة القانونیة املتقادمة ببالد�، وهو

  .س�یعد مد�ال �ام لتغیريها من �الل متكني املواطن من هذه ا�ٓلیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

   شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمونالس�یدات املس� 
املتعلق  86.15ٕان تزنیل مق�ضیات مرشوع القانون التنظميي رمق 

بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، س�یوا�ه حتدیني 
ٔ�ساس�یني؛ یتعلق الت�دي أ�ول حبامیة املبدٔ� القايض بصیانة احلقوق 

ململكة وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك حتوال واحلر�ت اليت یضمهنا دس�تور ا
نوعیا �ىل مس�توى م�ظومة احلقوق واحلر�ت، وذ� بف�ح �ٓفاق �دیدة 

ٔ�ما . �لمواطنني يف الرتافع ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة �شلك م�رس وسهل الولوج
الت�دي الثاين ف�متثل يف ضامن وحتق�ق أ�من القضايئ من �الل احلرص 

هذا احلق ا�س�توري اجلدید و�لتايل  �ىل �دم التعسف يف اس�تغالل
  .الت�ٔثري �ىل اس�تقرار املراكز القانونیة لٔ�فراد

هيدف ٕاقرار مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده الیوم ٕاىل ضبط 
املسطرة اليت س�مينح مبوجهبا �لمواطنني حق ا�فع بعدم دس�توریة نص 

یة �رشیعي خيالف الك�� ا�س�توریة، ٔ�ي ا�س�تور والقوانني التنظمي 
وس�شلك ٔ�یضا ضامنة ٔ�ساس�یة �لمواطن �رب متك�نه من املطالبة ٕ��ادة النظر 

  .يف النصوص القانونیة ومدى دس�تور�هتا يف املايض واملس�تق�ل
ٕان اس�تحضار الت�ارب املقارنة اليت س�بقت اىل اع�د �ٓلیة ا�فع �وس�ی� 

خ�الالت لتفعیل الرقابة الالحقة �ىل دس�توریة القوانني و�طالع �ىل �
والصعو�ت اليت ا�رتضهتا مع ما وا�ب ذ� من ٕاصال�ات، �س�توجب 
احلرص لك احلرص �ىل �س�تفادة من التطورات اليت شهدهتا هذه 

و�لیه، یتطلب أ�مر مس�توى �ال من املرونة الالزمة من ٔ��ل . الت�ارب
ضامن تطبیق ٔ�م�ل وم�رس، مع احملافظة �ىل جودة أ�حاكم وا�س�یاب�هتا 

رار املراكز والوضعیات �عتباریة لٔ�فراد واملؤسسات، وذ� بغیة واس�تق
  .حتق�ق الهدف أ�مسى �لمرشع ومرام�ه الن���

ويف هذا إالطار نؤكد يف فریق العدا� والتمنیة �ىل مجمو�ة من املبادئ 
  :اليت اس�تحرضها فریق�ا �الل م�اقشة مرشوع القانون نظرا ٔ�مهیهتا مهنا

 د ٕاىل العدا� ا�س�توریة من �الل ت�سري �سهیل ولوج أ�فرا

  إالجراءات املسطریة واع�د جمانیة ا�فع؛
  ضامن الشفاف�ة سواء املتعلقة مبسطرة ا�فع من �الل تبلیغ

أ�طراف واجلهات املعنیة ��فع ولك ما یتعلق به ٔ�و من �الل �لنیة 
  اجللسات وحق �طالع �ىل احملارض؛

  ص �لهيا يف مرشوع القانون ضبط وا�رتام ا�ٓ�ال املنصو
 .التنظميي

  :ويف املقابل یعرب فریق�ا عن مجمو�ة من التخوفات مهنا
�ون طبیعة القضا� املرتبطة ��فع بعدم دس�توریة القوانني تتطلب 
رس�ة البث مما یتطلب ویفرض �ىل حممكة النقض، �عتبارها صاح�ة 

�ٔ�ولویة �ىل  �خ�صاص يف البث يف �دیة الطعن، ٔ�ن ختص هذا ا�فع
حساب القضا� أ�خرى، أ�مر ا�ي قد یؤدي ٕاىل تعق�د املسطرة القضائیة 
وٕاطا� ٔ�مدها، مما س�یؤ�ر �ىل حقوق املتقاضني �س�ب البطء يف ترصیف 

مما . القضا�، �اصة ؤ�ن ٔ�داء هذه احملمكة يف الوقت احلايل یعرف انتقادا �اد
ج�د يف ٕاطار من الت�س�یق یق�يض التفكري �شلك �دي يف ضامن اش�تغال 

  . والتعاون مع احملمكة ا�س�توریة
كام ندعو ٕاىل �س�تحضار ا�امئ ٕالماكنیة تعدیل ما مت اع�ده يف 
مرشوع القانون سواء خبصوص النظام املعمتد يف غرب� الطعون والتفكري يف 
ٕاس�ناد هذا �خ�صاص ٕاىل هیئة �حملمكة ا�س�توریة، وكذا متكني حممكة 

ع من ٕا�رة ا�فع التلقايئ لعدم دس�توریة قانون، مع رضورة ف�ح ا�ال املوضو 
  .ٔ�مام املتقدم ��فع من ٔ��ل الطعن يف قرار حممكة النقض بعدم �دیته

ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة، ٕاذ نثري هذه املالحظات، نؤكد �ىل ٔ�مهیة 
ٕاىل ف�ح  حتق�ق أ�هداف والغا�ت السام�ة �لمرشع واليت �ريم �ٔ�ساس

ا�ال ٔ�مام املواطنني جبمیع مس�تو�هتم لولوج ٔ��ىل در�ات التقايض 
والتعاطي مع الش�ٔن ا�س�توري �عتباره جيسد ٔ�مسى قانون وجعل املواطن 

  .ٔ�ساس لك معام�
  .و�لیه س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق احلريك -
  رئ�س،الس�ید ال

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك مبناس�بة م�اقشة مرشوع 
واملتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم  86.15القانون التنظميي رمق 

  .دس�توریة قانون
  ،الس�ید الرئ�س

�ٓلیة �دیدة يف م�ظوم�نا ح�ث یعترب ا�فع بعدم دس�توریة القوانني 
، متكن املواطنني من 2011من دس�تور  133القانونیة نص �لهيا الفصل 
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املسامهة يف تنق�ح املنظومة ال�رشیعیة وتطهري الرتسانة القانونیة مما قد �شوهبا 
من مق�ضیات �ري دس�توریة، عن طریق الرقابة البعدیة �ىل القوانني 

ة املفعول واليت �راد تطبیقها يف القضا� امل�شورة �جلریدة الرمسیة والساری
وا�فع بعدم ا�س�توریة يه وس�ی� قانونیة ختول ٔ�طراف . الراجئة ٔ�مام احملامك

ا�عوى ٕاماكنیة ٕازا�ة ٔ�ي قانون ميس حبقوقهم وحر�هتم اليت یضمهنا هلم 
ا�س�تور و�راد تطبیقه يف الزناع املعروض ٔ�مام احملامك العادیة واملتخصصة 

  .ة ا�س�توریة ٔ�ثناء �هتا يف لك قضیة تتعلق �نت�اب ٔ�عضاء الربملانواحملمك
ح�ث ٔ�نه من املس�تقر �لیه، فقها وقضاءا ٔ�ن ا�ساتري �سمو وتعلو 
مرتبة عن �يق القوانني املعمول هبا دا�لیا، ونظرا لكوهنا �شلك قوانني 

س�تور ٔ�ساس�یة يف البالد، فٕان ا�رتا�ا یق�يض مرا�اة املرشوع ملبدٔ� مسو ا�
ٔ�ثناء س�نه �لقوانني وا�لواحئ التنظميیة مبا یتطابق مع ٔ�حاكم وقوا�د النص 

  .ا�س�توري واحلرص �ىل �دم خمالفهتا �
ازدادت ٔ�مهیة وجوب مرا�اة  2011و�ملغرب ومع ٕاقرار دس�تور 

دس�توریة  القوانني، ذ� ٔ�نه ٕاذا اكنت ا�ساتري السابقة  حرصت �ىل 
ظميیة وت� املتعلقة �ملناز�ات �نت�ابیة  وكذ� وجوب  ٕا�ا� القوانني التن 

اليت يه موضوع اتفاق�ات دولیة اىل ا�لس ا�س�توري من ٔ��ل البث يف 
مدى مطابقهتا ��س�تور، فٕان أ�مر �ل�س�بة �لقوانني العادیة مل �شم� 
الوجوبیة بقدر ما اكن أ�مر خبصوص ٕا�ا�هتا �ىل ا�لس اخ�یارا فقط، 

ت�د ا�ي �اء به ا�س�تور اجلدید يف ش�ٔن رقابة القضاء وهذا هو املس� 
ا�س�توري �ىل دس�توریة القوانني، وذ� مبوجب ٕا�رة ا�فع بعدم 
دس�توریة قانون ساري املفعول ٔ�مام ٔ�نظار حممكة املوضوع وٕا�الته �ىل 

  .احملمكة ا�س�توریة  ا�تصة �لبت ف�ه
ة ا�س�توریة �لنظر ختتص احملمك"بقو�  133وهذا ما ٔ�شار الیه الفصل 

يف لك دفع م�علق بعدم دس�توریة قانون، ؤ�ثري ٔ�ثناء النظر يف قضیة، 
وذ� ٕاذا دفع ٔ��د أ�طراف ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق يف الزناع ميس 
�حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور وحيدد قانون تنظميي رشوط 

  ".وٕاجراءات تطبیق هذا القانون
  ،الس�ید الرئ�س

�س�تقرار القانون والثقة يف أ�حاكم القضائیة ورغبة يف  حرصا �ىل
توفري ٔ�من قانوين وقضايئ �لمواطن �امة واملتقاضني �اصة فان من رضوري 
ٕاجياد �ٓلیة قانونیة تضمن هلم ح�اد القضاة من �ة ومن �ة ٔ�خرى متك�هنم 
من وسائل قانونیة بقصد التظمل من وقع أ�حاكم القضائیة، ح�ث ٔ�ن �ام 

ن شلك الرقابة اليت س��رس �ىل النصوص القانونیة، یعترب ٕارساء حممكة اك
دس�توریة من ٔ�مه مقومات  دو� القانون لكن معل القايض ا�س�توري ال 
یتوقف  عند التث�ت من  مدى مطابقة النص  املطعون ف�ه ملق�ضیات 
ا�س�تور بل �متثل �مته �ٔ�ساس يف ت�ٔویل النصوص القانونیة وهو ما 

طلب  در�ة �الیة من الكفاءة واخلربة والزناهة  ٕالرساء  فقه قضاء یت
دس�توري مس�تقر، ح�ث یعترب ا�فع  بعدم دس�توریة القوانني مظهر من 

ٔ�مه جتلیات ضامن م�دٔ� املرشوعیة ا�س�توریة يف ش�ىت ٔ�صناف  القوانني 
واملراس�مي اليت تصدرها ا�و�، فمبوج�ه یلزم املرشع �ىل ٕالغاء ٔ�و ٕا�ادة 
النظر يف لك  �رشیع یتعارض مع ا�س�تور وخيرق حقوق وحر�ت أ�فراد، 
وذ� ٕ��ادة صیاغته وفق م�دٔ� املرشوعیة اليت تضع ق�ودا لصاحل أ�فراد 
واليت ال ميكن ٔ�ي دو� دميقراطیة ٔ�ن حتید عهنا يف ٔ�عاملها القانونیة 

  .وترصفاهتا الواقعیة
لتحق�ق �دا� دس�توریة  �ى یعترب مرشوع هذا القانون نق� نوعیة

مواطنة بقدر ما �افظ �ىل خصوصیة الهویة ا�س�توریة والقانونیة 
  .والتضام�یة، يف ٕاطار من التفا�ل و��س�ام مع �يق �ٓلیات الرقابة الق�لیة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان اد�ال هذه ا�ٓلیة ٕاىل املنظومة القانونیة املغربیة قد اقرتن بت�اوز 

دس�توریة القوانني وذ� مبنح حق �دید �لمتقاضني عق�ة يف موضوع مراق�ة 
وتطهري النظام القانوين من املق�ضیات ا�الفة ��س�تور، �ا تبقى هاته ا�ٓلیة 
من بني ا�ٓلیات املهمة �ىل مس�توى النظام ا�س�توري اليت ميكن من 
�اللها ٕاعطاء ضامنة ٕاضاف�ة �لمواطنات واملواطنني قصد ا�متتع �اكمل 

هتم وذ� ��فع ٔ�مام احملامك ٔ�ثناء النظر يف قضیة ب�ٔن القانون حقوقهم وحر�
  .ا�ي س�یطبق يف �زاع ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور

الس�ید الرئ�س للك ما س�بق ونظرا ٔ�مهیة هذا املرشوع فٕاننا نصوت 
  �ٕالجياب

 .شكرا

 :مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار -
 ؛مالس�ید الرئ�س احملرت 

 لس�ید الوز�ر احملرتم؛ا
  ؛الس�یدات املس�شارات والسادة املس�شارون احملرتمون

�رشفين، ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف ٕاطار 
یتعلق بت�دید رشوط  86.15م�اقشة مرشوع القانون التنظميي رمق 

كام صودق �لیه من ق�ل جملس ، وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون
 .النواب

  س�ید الرئ�س احملرتم؛ال 
ٕاننا نعترب هذا املرشوع قانون تنظميي من ٔ�مه القوانني التنظميیة اليت نص 
�لهيا ا�س�تور، وا�ي ید�ل مضن جماالت إالصال�ات ا�س�توریة 
اجلوهریة، والطفرة ال�رشیعیة النوعیة اليت تعرفها بالد�، والهادف ٕاىل تزنیل 

للك طرف يف قضیة معروضة  من ا�س�تور، ا�ي م�ح احلق 133الفصل 
ٔ�مام القضاء، ٔ�ن یثري ٔ�ثناء النظر فهيا، ا�فع بعدم دس�توریة قانون س�یطبق 
فهيا، �رى ف�ه املعين �ٔ�مر ٔ�نه ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا � 
ا�س�تور، وهو حق �دید و�ري مس�بوق، مل تنص �لیه ا�ساتري امخلسة 

ترب يف فریق�ا التجمع هو الوس�ی� أ�جنع ٕان هذا املرشوع القانون نع  السابقة
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لضامن ا�رتام ا�س�تور ومسوه �ىل بق�ة القوا�د القانونیة، وٕادرااك من املرشع 
ا�س�توري املغريب �ٔ�مهیة احلیویة لهذه الرقابة يف حتق�ق العدا� ا�س�توریة 
 ويف بناء دو� عرصیة دميوقراطیة، ویعترب م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة القوانني
. الیة �دیدة �لرقابة البعدبة �ىل القوانني يف م�ظوم�نا القانونیة والقضائیة

وبذ� مل یعد قارصا �ىل الطبقة الس�یاس�یة بل ٔ�صبح من حق املتقاضني 
ٔ�یضا من �الل مسطرة ا�فع بعدم ا�س�توریة، مما �شلك ثورة حقوق�ة 

  .وخطوة �امسة يف النظام ا�س�توري املغريب
  رتم؛الس�ید الرئ�س احمل

ٕان من ش�ٔن هذا املرشوع تقویة الرقابة �ىل دس�توریة القوانني من 
�الل ٔ�شاكلها ا�تلفة الق�لیة والبعدیة، ومبثابة �ٓلیة ٔ�ساس�یة �لمسامهة يف 
ضامن حامیة وا�رتام النص ا�س�توري، كام یعد مد�ال ٔ�ساس�یا لضامن 

اطنني من حامیة ٔ�حاكم ا�س�تور، و�ٓلیة دس�توریة رقابیة �دیدة متكن املو 
املسامهة يف تنق�ح املنظومة ال�رشیعیة وتطهري الرتسانة القانونیة ساریة النفاذ 
من املق�ضیات اليت متس حبقوق وحریة أ�فراد وتتعارض مع الوثیقة 

  .ا�س�توریة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

من م�طلق ان�ئنا لٔ��لبیة احلكوم�ة، وح�ث ٕان هذا املرشوع القانون 
�س مسو ا�س�تور وت�سري وتوس�یع طرق الولوج ٕاىل القضاء �ريم ٕاىل �كر 

ا�س�توري، ومتكني املواطنني من املسامهة يف تنق�ح املنظومة ال�رشیعیة 
وتطهري الرتسانة القانونیة احلالیة مما قد �شوهبا من مق�ضیات �ري دس�توریة، 
 مما �شلك حبق نق� نوعیة لتحق�ق �دا� دس�توریة مواطنة، فٕاننا يف فریق

التجمع الوطين لٔ�حرار س�نصوت �لیه �ٕالجياب، طالبا من أ�خوات 
وإالخوة ٔ�عضاء ا�لجنة احملرتمني إالرساع يف ٕاخراج هذا املرشوع، مبا 
ی�سجم وتو�اتنا الرام�ة ٕاىل إالرساع ٕ�خراج القوانني التنظميیة ٕاىل �زي 

  .الوجود
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :د العام ملقاوالت املغرب�حتا فریقمدا��  -
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل يف هذه اجللسة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت 

یتعلق بت�دید رشوط  86.15ة مرشوع قانون تنظميي رمق املغرب يف م�اقش
وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، هذا املرشوع ا�ي �اء تطبیقا 

من ا�س�تور ا�ي �س�توجب ٕاصدار قانون تنظميي 133ملق�ضیات الفصل 
حيدد رشوط وٕاجراءات تطبیق هذا الفصل كتلكیف دس�توري، ا�ي 

ریة �لنظر يف لك دفع م�علق بعدم ختتص احملمكة ا�س�تو : "ینص ٔ�نه

دس�توریة قانون، ٔ�ثري ٔ�ثناء النظر يف قضیة، وذ� ٕاذا دفع ٔ��د أ�طراف 
ب�ٔن القانون، ا�ي س�یطبق يف الزناع، ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا 

  ."ا�س�تور
كام ننوه مبس�توى النقاش البناء ا�ي طبع ٔ�شغال جلنة العدل وال�رشیع 

ناس�بة م�اقشة هذا القانون وٕایالئه أ�مهیة الالزمة من وحقوق إال�سان مب 
طرف ٔ�عضاء ا�لجنة، وكذا �لتعاطي إالجيايب �لس�ید الوز�ر مع خمتلف 

  .املدا�الت اليت تقدم هبا السادة ٔ�عضاء ا�لجنة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ا�فع بعدم ا�س�توریة، هو بطبیعته دفع موضوعي وقانوين 
رشیعي طبق ٔ�و س�یطبق �ىل �زاع ودس�توري، �ایته خمامصة نص � 

معروض �ىل ٕا�دى حمامك املوضوع، ٔ�و �ىل حممكة النقض، �س�تفاد م�ه 
ش�هبة تعدیه �ىل ٕا�دى احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة اليت حيمهيا ا�س�تور، 
كام ٔ�ن الطعن بعدم ا�س�توریة �شمل ٔ�یضا سا�ر القوانني الصادرة ق�ل بدٔ� 

طرف الغرفة ا�س�توریة ��لس أ��ىل العمل بنظام الرقابة ا�س�توریة من 
  .1963ماي  16املؤرخ يف  63. 137احملدثة مبق�ىض ظهري رمق 

ویثار ا�فع بعدم ا�س�توریة يف سا�ر مرا�ل ا�عوى �وس�ی� دفاعیة، 
ميارسه ٔ�حصاب الصفة واملصل�ة، ٔ�و ٔ��د ٔ�طراف ا�عوى سواء اكن خشصا 

ع ومدعى �لیه ومد�ال يف طبیعیا، ٔ�و خشصا معنو� �اما ٔ�و �اصا، مد
ا�عوى ٔ�و م�د�ال تد�ال ٕاراد� يف ا�عوى، �ل�س�بة ���اوى املدنیة 

يف �ني �ل�س�بة ���اوى اجلنائیة یثار ا�فع من طرف . والت�اریة وإالداریة
  .املهتم ٔ�و املسؤول املدين ٔ�و املطالب �حلق املدين

  الس�ید الرئ�س؛
، ازدادت ٔ�مهیة 2011نة ٕان املغرب ومع ٕاقرار دس�تور �دید لس� 

فٕاذا ٕاذا اكنت ا�ساتري السابقة حرصت . وجوب مرا�اة دس�توریة القوانني
�ىل وجوب ٕا�ا� القوانني التنظميیة وت� املتعلقة �ملناز�ات �نت�ابیة 
وكذ� اليت يه موضوع اتفاق�ات دولیة �ىل ا�لس ا�س�توري من ٔ��ل 

مر �ل�س�بة �لقوانني العادیة مل البت يف مدى مطابقهتا ��س�تور، فٕان ا�ٔ 
  .�شم� الوجوبیة ح�ث اكنت مس�ٔ� ٕا�ا�هتا �ىل ا�لس اخ�یاریة فقط

وملا اكنت أ�حاكم والقوا�د ا�س�توریة اليت یتضمهنا ا�س�تور يه 
الكف�� بضامن ممارسة احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة والعامة يف البالد وهبا 

لقوانني وتطبیقها، ل�س �ٔ�مر ال�سري تتق�د �يق السلطات، فٕان ٕاعامل ا
طاملا ٔ�نه قد یعمد تطبیقها ٕاىل التضییق وتق�ید ممارسة ت� احلر�ت 
واحلقوق يف موا�ة أ�فراد خصوصا يف احلاالت اليت �س�تدعي فصل احملامك 
يف املناز�ات املعروضة �لهيا يف ش�ٔن قضا� تتطلب ٕاعامل وتطبیق القانون 

فقد یثري ٔ��دمه دفعا بعدم دس�توریة نص . ما�ايف موا�ة املق�ضیات �ٔ 
قانوين ٔ�رض به ومس حبقوقه ٔ�و سلب من حر�ته العامة وحقوقه أ�ساس�یة 
املكفو� بقوة ا�س�تور جراء تطبیق نص قانوين ال یتطابق وقوا�د ا�س�تور 

  .�ىل الناز� املعروضة �ىل نظر حممكة املوضوع



  2017 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018 ینا�ر 16( 1439 ربیع ا�ٓخر 28

القوانني �ٓلیة �دیدة �لرقابة وهكذا یعترب م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة 
البعدیة �ىل القوانني يف م�ظوم�نا القانونیة والقضائیة، ٕاذ س�یصبح ٕ�ماكن 
لك من � الصفة ا�فع ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق �لیه يف الزناع املعروض 
ٔ�مام احملمكة ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور، وبذ� حفق 

یة �ىل احملمكة ا�س�توریة مل یعد قارصا �ىل ٕا�ا� القوانني �ري ا�س�تور
الطبقة الس�یاس�یة، بل ٔ�صبح من حق املتقاضني ٔ�یضا من �الل مسطرة 
ا�فع بعدم ا�س�توریة، مما �شلك ثورة حقوق�ة وخطوة �امسة يف النظام 

  .ا�س�توري املغريب
وهذا هو املس�ت�د أ�مه ا�ي �اء به ا�س�تور اجلدید يف ش�ٔن رقابة 

س�توري �ىل دس�توریة القوانني وذ� مبوجب ٕا�رة ا�فع بعدم القضاء ا�
دس�توریة قانون ساري املفعول ٔ�مام ٔ�نظار حممكة املوضوع، وٕا�الته �ىل 

  .احملمكة ا�س�توریة ا�تصة �لبت ف�ه
وللك هذه أ�س�باب فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه 

  .لیه �ٕالجيابمبضامني هذا املرشوع الهام ونصوت � 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق �شرتايك -
  الس�ید الرئ�س احملرتم 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

الوس�ی� أ�جنع لضامن ا�رتام تعد الرقابة �ىل دس�توریة القوانني 
نیة، وٕادرااك من املرشع ا�س�توري ا�س�تور ومسوه �ىل بق�ة القوا�د القانو 

املغريب �ٔ�مهیة احلیویة لهذه الرقابة يف حتق�ق العدا� ا�س�توریة ويف بناء 
مجیع ا�ساتري، �ىل ٕاس�ناد رقابة   دو� عرصیة دميوقراطیة، فقد نص يف 

دس�توریة القوانني ٕاىل هیئة دس�توریة خمتصة، فرشع العمل بدایة مع 
وریة اليت اكنت �بعة �لم�لس أ��ىل احملدث �لغرفة ا�س�ت 1962دس�تور 
، ٕاىل ٔ�ن تقرر ٕا�داث ا�لس ا�س�توري مبق�ىض 1957س�نة 
، لیمت �رتقاء به ٕاىل 1996ومت الت�ٔ�ید �لیه يف دس�تور  1992دس�تور

،ا�ي �اء مبجمو�ة من الت�دیدات 2011حممكة دس�توریة مبوجب دس�تور 
قوق واحلر�ت، ولعل املس�ت�د لتكر�س فعالیة القضاء ا�س�توري حامیة �لح

من  133ا�ٔكرث ٔ�مهیة هو ختویل هذه احملمكة مبوجب مق�ضیات الفصل 
صالح�ة البت يف دفو�ات املتقاضني بعدم دس�توریة  2011دس�تور یولیو 

قانون تبني �لقضاء ٔ�ن من ش�ٔن تطبیقه يف الزناع املساس �حلقوق 
  .واحلر�ت ا�س�توریة

ين والثقة يف أ�حاكم القضائیة، ورغبة يف وحرصا �ىل �س�تقرار القانو
توفري امن قانوين وقضايئ �لمواطن �امة واملتقاضني �اصة، معل املرشع 
املغريب �يل ٕاجياد �ٓلیات قانونیة تضمن هلم ح�اد القضاة من �ة ومن �ة 
. ٔ�خرى متك�هنم من وسائل قانونیة بقصد التظمل من وقع أ�حاكم القضائیة

   .قانونیة اجلاري هبا العمل يف قانون املسطرة املدنیة�رب طرق الطعن ال
ولنئ اكن م�اط الطعن �لطرق القانونیة يف موا�ة أ�حاكم القضائیة 
الصادرة عن احملامك جيد س�نده يف التطبیق القانوين السلمي �لقانون ،فان أ�مر 

ن يف �ل�س�بة ملناز�ة دس�توریة القوانني، �ٓمر �د خمتلف، ف�ی� ٕاقامة الطعو
فان .أ�حاكم م�ناها م�ح فرصة �لمتقاضني من ولوج در�ة من التقايض 

مسا� م�از�ة �ون قانون ال یعترب مطابق ��س�تور، جيد س�نده يف ا�فع 
بعدم دس�توریة قانون ساري املفعول وذا� مبناس�بة �زاع معروض �ىل 
 ٔ�نظار حمامك املوضوع �لت�ٔكد من �دیته مت ٕا�الته �ىل رقابة القضاء

  .ا�س�توري ٔ�ي احملمكة ا�س�توریة صاح�ة الوالیة يف �خ�صاص
ويه رقابة تمت بعد دخول القانون �زي النفاذ ویدفع هبا ٔ��د اخلصوم يف 
قضیة م�شورة ٔ�مام احملامك �وس�ی� ��فاع عن نفسه، حب�ة ٔ�ن القانون ا�ي 

عندها یوقف القايض . ینوي القايض تطبیقه يف القضیة هو �ري دس�توري
لنظر يف القضیة وحيیل القانون ٕاىل احملمكة ا�س�توریة اليت ت�ت بقرار معلل ا

و�كون إال�ا� من طرف احملامك فوریة، ٔ�ي ٔ�ن احملامك ال تلعب ٔ�ي دور 
ٕالبداء رٔ�هيا يف و�اهة الطلب، وال ميكن لها من تلقاء نفسها ٔ�ن تثري ا�فع 

ط من الت�ٔكد من بعدم ا�س�توریة، ٕاذ �ٓن �دود حمامك املوضوع �س�تقر فق
  .وفقا �لقانون. وجود الرشوط القانونیة املتطلبة ٕالقامة دفع قانوين

وَم�اط هذه الوس�ی�، ٔ�ن �خ�صاص املعقود �لمحمكة �متثل يف ٕاعامل 
الرقابة �ىل دس�توریة القوانني، ٔ�ي ٔ�ن رقا�هتا تنرصف ٕاىل السلطة ال�رشیعیة 

حلدود الواردة ��س�تور، من ح�ث التحقق من الزتا�ا يف َسن القوانني �
كام �شمل اخ�صاصها ٔ�یضا ٕاعامل الرقابة �ىل السلطة التنف�ذیة عند وضعها 

  .�لواحئ والبت يف مدى الزتا�ا �لضوابط ا�س�توریة هبذا الش�ٔن
وح�ث ٔ�قر املرشّع ا�س�توري نظام الرقابة القضائیة املركزیة �ىل 

امك اململكة �ىل اخ�الف ٔ�نواعها دس�توریة القوانني وا�لواحئ، فٕانه ال جيوز حمل
ودر�اهتا التصدي لرقابة ا�س�توریة، ٕاال ما یتعلق مهنا �ٕال�ا� التلقائیة ٕاىل 
احملمكة ا�س�توریة، ٔ�و بتقد�ر ا�فوع املثارة ٔ�ما�ا بعدم ا�س�توریة �ىل 

  .النحو املنصوص �لیه قانو�
تان، فه�ي �یان فاحملمكة ا�س�توریة يه راعیة ا�س�تور املغريب ولها �م 

دس�توري مس�تقل، ويف نفس الوقت �شلك القوة القضائیة اخلاصة �ر�ایة 
ويه تقوم بتفسري ا�س�تور وتنطق ٔ�حاكما ملزمة . دس�توریة قانون ا�و�

  .�لحكومة ومؤسسات السلطة التنف�ذیة �ىل ٔ�ساسه
ورمغ ٔ�ن احملمكة ا�س�توریة �رعى ٔ�حاكم ا�س�تور، ٕاال ٔ�هنا ٔ�تد�ل 

� القضائیة يف التنظمي القضايئ املغريب، ولكهنا �رشف �ىل مضن السلس
ٔ�عامل مجیع الهیئات التنف�ذیة يف ا�و�، ويه تقوم بفحص معل ت� 

ولهذا مفن اخلط�ٔ اعتبار احملمكة . الهیئات ومطابقهتا ب�ٔحاكم ا�س�تور
  .ا�س�توریة ب�ٔهنا ٔ��ىل حممكة من النظام القضايئ املغريب

لقوانني ٕاىل احملمكة ا�س�توریة قصد البت يف وت��ع وظیفة ٕا�ا� ا
وطبقا  132مطابقهتا ��س�تور وفقا لٔ�حاكم النصوص �لهيا يف الفص�ل 
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ح�ث ختتص �لنظر يف لك دفع م�علق بعدم  133ٔ�حاكم الفص�ل 
دس�توریة قانون، ٔ�ثري ٔ�ثناء النظر يف قضیة، وذ� ٕاذا دفع ٔ��د أ�طراف 

اع، ميس �حلقوق و�حلر�ت اليت ب�ٔن القانون، ا�ي س�یطبق يف الزن 
یضمهنا ا�س�تور وتصدر احملمكة ا�س�توریة قراراهتا �ش�ٔن مطابقة ٔ��د 

  .القوانني ٔ�حاكم ا�س�تور
ومن وظائف احملمكة ا�س�توریة و�دها الفصل يف تطابق قانون مت 

ويف �ا� اك�شفت ٕا�دى احملامك . ٕاصداره من احلكومة مع ٔ�حاكم ا�س�تور
د القوانني مع ٔ�حاكم ا�س�تور یناء �ىل دفع من ٔ��د خصوم �دم تطابق ٔ��

القضیة املعروضة �ىل ٔ�نظارها، فٕاهنا �كون ملزمة �رفع موضو�ه ٕاىل احملمكة 
ذا� انه ال ميكن ٕاصدار أ�مر ب��ف�ذ مق�ىض . ا�س�توریة الختاذ قرار �ش�ٔنه

من هذا ا�س�تور،  132مت الترصحي بعدم دس�توریته �ىل ٔ�ساس الفصل 
 تطبیقه، وی�سخ لك مق�ىض مت الترصحي بعدم دس�توریته �ىل ٔ�ساس وال

من ا�س�تور، ابتداء من التارخي ا�ي �ددته احملمكة 133الفصل 
وال شك ٔ�ن مجیع القرارات الصادرة عن احملمكة . ا�س�توریة يف قرارها

ا�س�توریة ال تق�ل ٔ�ي طریق من طرق الطعن، وتلزم لك السلطات العامة 
  .ت إالداریة والقضائیةومجیع اجلها

ٕان الرقابة عن طریق إال�ا� التلقائیة من حمامك املوضوع ٕاعامال ملبدٔ� 
رحجان النص أ��ىل �ىل النص أ�دىن، خّول القانون حملامك املوضوع مبختلف 
در�اهتا زبناء �ىل طلب ٔ��د املتقاضني، ٔ�ن حتیل ٕاىل احملمكة ا�س�توریة 

اع املعروض ٔ�ما�ا، ٕاذا ما �راءى لها ٔ�ي نص قانوين الزم �لفصل يف الزن 
  .�دم دس�توریته، وذ� �لبت ف�ه

ومن و�ة نظر� يف حتدید طبیعة الرقابة اليت متارسها احملمكة 
ا�س�توري �ىل ا�فع احملال ٔ�ما�ا من طرف قضاء املوضوع، ميكن القول  
ٔ�هنا رقابة  الحقة، ختص مق�ضیات قانونیة ساریة املفعول �شكك يف مدى 
مطابقهتا ٔ�حاكم وقوا�د ا�س�تور، عن طریق ا�فع الفرعي املبدي من 
أ�فراد، وتتحقق هذه الصورة عندما یدفع ٔ��د اخلصوم يف �زاع م�ظور ٔ�مام 
ٕا�دى حمامك املوضوع بعدم دس�توریة نص قانوين �ُراد تطبیقه �ىل الزناع، 
ف�كون �ىل القايض ح�نئذ ٔ�ن یتصدى لتقد�ر �دیة ا�فع بعدم 

س�توریة، ويف �ا� تقر�ره �� فٕانه یتعني �لیه ت�ٔج�ل ا�عوى املنظورة ا�
ٔ�مامه ،وحتدید م�عاد ال یت�اوز شهرا �لخصم ا�ي ٔ��ر ا�فع لرفع ا�عوى 

  .بذ� ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة
  الس�ید الرئ�س،

یعترب م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة القوانني �ٓلیة �دیدة �لرقابة  -
 يف م�ظوم�نا القانونیة والقضائیة، ٕاذ س�یصبح ٕ�ماكن البعدیة �ىل القوانني

لك من � الصفة ا�فع ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق �لیه يف الزناع املعروض 
ٔ�مام احملمكة ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور، وبذ� حفق 
ٕا�ا� القوانني �ري ا�س�توریة �ىل احملمكة ا�س�توریة مل یعد قارصا �ىل 

ة الس�یاس�یة، بل ٔ�صبح من حق املتقاضني ٔ�یضا من �الل مسطرة الطبق

ا�فع بعدم ا�س�توریة، مما �شلك ثورة حقوق�ة وخطوة �امسة يف النظام 
  .ا�س�توري املغريب

وٕاذا اكن جلوء املواطنني ٕاىل القضاء ا�س�توري عن طریق تق�یة ا�فع 
ع ا�س�توري قد ٔ�صبح حقا معرتفا به يف �البیة ا�ول، فٕان اع�د املرش 

املغريب �لرقابة الالحقة �ىل دس�توریة القوانني من �الل م�ح أ�فراد احلق 
�دا� دس�توریة "يف ممارسة هذا ا�فع، �شلك نق� نوعیة لتحق�ق 

،�كون فهيا  املواطن يف قلب معاد� حتصني حقوقه وحر�ته، مبا "مواطنة
ضاء ا�س�توري یرتتب عن ذ� من ٕاشا�ة ثقافة جممتعیة تتفا�ل مع الق

�شلك ٕاجيايب، ؤ�یضا �كرس وعي املواطن حبقوقه والزتاماته وملا �� من 
ٔ��ر ٕاجيايب يف �كر�س أ�من القانوين ��و� ا�ي حيمل يف طیاته ٔ�بعادا 

  .�منویة �ىل سا�ر املس�تو�ت
�ري ٔ�ن امحلایة امل�شودة �لحقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور، مكهمة 

ا�س�توریة �رتبط بوجود نظام فعال لتصف�ة الطلبات  ٔ�ساس�یة �لمحمكة
  .املتعلقة ��فع بعدم ا�س�توریة �سعى لتحق�قه

من ا�س�تور مج� من ال�ساؤالت  133ویطرح تزنیل الفصل 
وإالشاكلیات �متحور حول ٕاشاكلیة مركزیة، �متثل يف �یف�ة التوف�ق بني 

ملمتث� يف صیانة احلقوق وا" ا�فع بعدم ا�س�توریة"الغایة من ٕا�داث �ٓلیة 

واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور �لجمیع، وبني رضورة احلفاظ �ىل نظام 
قضايئ فعال قادر �ىل احلد من تعسف بعض املتقاضني يف اس�تعامل احلق، 

، وهو م�دٔ� مقرر "ٔ��ل معقول"وقادر ٔ�یضا �ىل ضامن صدور أ�حاكم يف 
  .بدوره يف ا�س�تور

فو�ات من حمامك املوضوع ٕاىل احملمكة ٕان العمل بنظام ٕا�ا� ا�
من ا�س�تور، �ىل اعتبار  133ا�س�توریة م�ارشة، ی�سجم وقراءة الفصل 

ٔ�ن احملمكة ا�س�توریة يه صاح�ة �خ�صاص أ�صیل �لبت يف ا�فع بعدم 
  دس�توریة القوانني؛

، )حممكة النقض(�دم اع�د هذا اخلیار �ٓلیة �ارج�ة �لتصف�ة  -
إالجراءات، و�دم بطء املسطرة ٔ�مام حمامك املوضوع، �سامه يف �رسیع 

وی�سجم واملبدٔ� ا�س�توري املتعلق بصدور أ�حاكم يف ٔ��ل معقول 
  من ا�س�تور؛ 120املنصوص �لیه يف الفصل 

�سمح هذا اخلیار ٕ�ماكنیة الطعن �الس�ت��اف يف �ا� رفض  -
ملبدٔ�  ا�فع بعدم ا�س�توریة ٕاىل �انب ا�عوى أ�صلیة، وذ� �كر�سا

  .احملامكة العاد� والتقايض �ىل درج�ني
من �انب �ٓخر ميكن لهذا اخلیار ٔ�ن یؤدي ٕاىل كرثة تدفق  -

امللفات احملا� من احملامك ٕاىل احملمكة ا�س�توریة، �اصة يف �ا� تعسف 
بعض املتقاضني يف اس�تعامل حق ا�فع بعدم ا�س�توریة، مما قد یرتتب 

ة، �لام ٔ�ن هذه أ��رية ت�سم مب�دودیة احملمكة ا�س�توری" اخ�ناق"عنه 
ٔ�عضاهئا و�شك�لها من هیئة وا�دة، فضال عن ممارس�هتا ملهام ٔ�خرى 

  .اكلبت يف الطعون �نت�ابیة �ليس الربملان
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ٕان القضا� املرتبطة ��فع بعدم دس�توریة القوانني تتطلب رس�ة  -
ب البت، مما س�یفرض �ىل حممكة النقض ٔ�ن ختصه ب�ٔولویة �ىل حسا

المك الهائل من القضا� املعروضة �لهيا، أ�مر ا�ي س�یؤدي ٕاىل تعق�د 
املسطرة القضائیة وٕاطا� ٔ�مدها مما س�یؤ�ر �ىل حقوق املتقاضني �س�ب 

  البطء يف ترصیف القضا�؛
ٕان أ��ذ بنظام التصف�ة عن طریق حممكة النقض ٔ��ىل هیئة  -

ا�س�توریة وتعاو� قضائیة �ملغرب س�یفرض حوارا ب�هنا وبني احملمكة 
م�بادال لضامن �ش�تغال اجلید لهذه أ��رية ولتحق�ق التواز�ت، �ري 
ٔ�ن ما خيىش م�ه هو �دوث تعارض يف املواقف ب�هنام يف بعض 
أ�ح�ان، وهو ما حصل �لفعل يف بعض الت�ارب املقارنة اكلتجربة 

  .الفر�س�یة وإالیطالیة
مل ینص �ىل  2011من دس�تور یولیو  133ٕاذا اكن الفصل  -

ٕاماكنیة ٕا�ا� حممكة املوضوع ��فع ٕاىل حممكة النقض �جهة �لتصف�ة 
�لنظر يف ٕا�الته ٕاىل احملمكة ا�س�توریة �الفا ملا ذهب ٕالیه املرشع 
ا�س�توري الفر�يس وأ�ردين، فٕان مرشوع القانون التنظميي رمق 

املتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة  86.15
 5،6ٔ�قر نظاما �لتصف�ة ميكن رصد ٔ�مه معامله من �الل املواد قانون 

  ،11و 10،
  الس�ید الرئ�س،

مما الشك ف�ه ٔ�ن تو�ه مرشوع القانون التنظميي ٕاىل اع�د ٔ�و ٕاقرار 
نظام �لتصف�ة �ىل مس�توى حممكة النقض حيمل يف طیاته  العدید من 

هبذا احلق  إالجيابیات، كام ميكن ٔ�ن �كون � سلبیاته اليت قد تعصف
ا�س�توري اجلدید، وٕاذا كنا منیل ٕاىل ٕاس�ناد تصف�ة ا�فع بعدم ا�س�توریة 
ٕاىل احملمكة ا�س�توریة دون �ريها ٕ��داث غرفة �لتصف�ة �حملمكة ا�س�توریة 
ال �شارك قضاهتا ف� بعد يف البت يف ا�فع بعد ٕا�الته ٕا�هيا من �ن حممكة 

ص خمترص لهذا ا�فع ،فٕانه یبدو يف املوضوع اليت تقدر اجلدیة ٕ�جراء حف
تقد�ر� ٔ�ن الظروف املوضوعیة مل تنضج بعد لتحق�ق هذا املبتغى �لنظر 
حلداثة ت�ٔس�س احملمكة ا�س�توریة �ملغرب، ولغیاب ممارسة قضائیة سابقة 
يف جمال ا�فع بعدم ا�س�توریة، �ا �س�تحسن ٕاس�ناد معلیة التصف�ة يف 

ٕاىل حممكة النقض،  –ذهب ٕاىل ذ� املرشوع كام -هذه املر�� الت�ٔس�س�یة
  :لكن مع مرا�اة مج� من املعطیات ميكن ٕاجاملها يف ا�ٓيت

جيب أ��ذ بعني �عتبار جحم و�دد القضا� املرتبطة ��فع اليت قد 
حتال �ىل قضاء املوضوع، وهو ما یق�يض توفري اكفة ا�ٓلیات ملوا�ة ذ�، 

�لوجس��يك، كام ٔ�نه �س�تحسن ٕارساء سواء من ح�ث العنرص ال�رشي ٔ�و ا
�ٓلیة �لتواصل بني حممكة النقض والقضاء ا�س�توري يف ٕاطار ما �سمى 
حبوار القضاة، حىت �كون يف مس�توى �نتظارات والتطلعات الرام�ة ٕاىل 
حامیة احلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور �رب �ٓلیة ا�فع بعدم 

  .ا�س�توریة

بط بعدم ختویل حممكة النقض ٕان جناح نظام التصف�ة مرت  -
صالح�ة ت�ٔویل ا�س�تور، وی��غي ٔ�ن یق�رص دورها �ىل تطبیق �جهتاد 
القضايئ �لمحمكة ا�س�توریة املتعلق بوجود سابقة تتعلق �ملطابقة 
��س�تور، وٕاذا ما ظهر هناك شك �ى حممكة النقض، فٕان �لهيا ٔ�ن حتیل 

  املس�ٔ� ٕاىل ا�لس ا�س�توري؛
العمل بنظام الهیئة الوا�دة املنصوص �لیه  �س�تحسن تفادي -
من املرشوع �ٓلیة �لتحقق من رشوط ا�فع بعدم دس�توریة  11يف ال مادة

قانون، وا�ي ٔ�تب�ت التجربة فش� �ىل مس�توى القانون الفر�يس، ح�ث 
ٔ�وحض بعض الفقه ٔ�نه مت تعدیل القانون التنظميي املنظم �لمس�ٔ� ا�س�توریة 

، وذ� ٕ�لغاء الغرفة اخلاصة اليت مت 2009دج�رب  10أ�ولویة بتارخي 
ٕا�دا�ا مبحمكة النقض وا�تصة ٕ��ا� املس�ٔ� ا�س�توریة ٕاىل ا�لس 
ا�س�توري، واليت سامهت يف عرق� ٕا�ا� املس�ٔ� ا�س�توریة ٕاىل ا�لس 

  .ا�س�توري لت�ل حملها الغرف العادیة مبحمكة النقض
بت�دید رشوط   املتعلق 86.15مرشوع القانون التنظميي رمق  -

وضع نظاما �لتصف�ة من  وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون، ا�ي 
محمود قد �سهم يف التخف�ف من �دد   �الل حممكة النقض، وهو تو�ه

الطلبات الك�دیة احملا� �ىل احملمكة ا�س�توریة، ٕاال ٔ�نه خيىش ٔ�ن یتحول 
هذه أ��رية ملراق�ة ق�لیة  نظام التصف�ة ٔ�مام حممكة النقض ٕاىل ممارسة

�س�توریة القوانني، مما �شلك تد�ال يف اخ�صاصات احملمكة ا�س�توریة 
بصفهتا صاح�ة �خ�صاص أ�صیل �لبت يف ا�فع بعدم دس�توریة 

من ا�س�تور، كام خيىش ٔ�ن یتحول قايض  133القوانني طبقا �لفصل 
لعملیة ٕا�ا� املوضوع ٕاىل قايض دس�توري سليب خصوصا يف �ا� تعطی� 

ا�فو�ات ٕاىل احملمكة ا�س�توریة �شلك مس�متر،�اصة ٕاذا �لمنا ٔ�ن 
القرارات الصادرة عن حممكة النقض �رفض ٕا�ا� ا�فع �ري قاب� ٔ�ي 

 .طعن، مما حيول دون تقد�ر ٔ�و مراق�ة التصف�ة من �ن احملمكة ا�س�توریة
یة �رفض �ا �س�تحسن ٕاجياد صیغة ٕال�ادة النظر يف القرارات القاض 

إال�ا� الصادرة عن حممكة النقض ٕ�رساء �ٓلیة �لحوار البناء واملمثر بني حممكة 
النقض واحملمكة ا�س�توریة لت�اوز خمتلف الصعو�ت املرتبطة �لتصف�ة 
حتق�قا �لعدا� ا�س�توریة اليت تو�اها املرشع ا�س�توري املغريب من 

  .ٕا�داث �ٓلیة ا�فع بعدم دس�توریة قانون
من ا�س�تور املغريب ینص رصا�ة �ىل ٔ�ن احملمكة  133ل ٕان الفص

ا�س�توریة يه ا�تصة �لنظر يف لك دفع م�علق بعدم دس�توریة قانون 
ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور، سواء مت ا�فع من ق�ل ٔ��د 
ٔ�طراف الزناع املعروض ٔ�مام حممكة املوضوع وٕا�ا� ا�فع اجلدي ٕاىل احملمكة 

وریة، ٔ�و مت ا�فع من ٔ��د ٔ�طراف الزناع الربملاين املعروض ٔ�مام ا�س�ت
احملمكة ا�س�توریة، ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق يف القضیة الراجئة ٔ�مام هذه 

ومل ینص الفصل  .احملامك، ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور
 من ا�س�تور ٔ��اله، �ىل وجوب ٕا�ا� ا�فع بعدم ا�س�توریة اىل 133
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حممكة النقض �جهة خمتصة لتصف�ة ا�فوع اجلدیة وٕا�ا�هتا ٕاىل احملمكة 
�هیك ٔ�ن  .ا�س�توریة كام هو م�صوص �لیه رصا�ة يف ا�س�تور الفر�يس

هذه التجربة أ��رية ت�ٔ�ذ هبا دولتان يف العامل هام فر�سا وأ�ردن، وجهرهتا 
�ا نقرتح  .لفر�يسلك من ا�منسا ؤ�ملانیا، ويه جتربة م�تقدة من ق�ل الفقه ا

ٔ�ن ی�ٔ�ذ املرشع املغريب �خلیار املتعلق ٕ��ا� ا�فع اجلدي من ق�ل احملمكة 
العادیة واملتخصصة ٕاىل احملمكة ا�س�توریة، وهذا اخلیار ی�سجم وقراءة 

من ا�س�تور، و�سامه يف تقریب القضاء من املتقاضني، وحيقق  133الفصل 
  .الن�ا�ة القضائیة

 ،الرئ�سالس�ید 
هذا احلق ٕاذا ما متت ممارس�ته بطریقة ج�دة فٕانه س�سهم يف تنق�ح  ٕان

الرتسانة القانونیة من الثغرات والشوائب العالقة هبا واليت هتم حقوق 
وحر�ت أ�فراد وامجلا�ات، و�اصة خبصوص القوانني القدمية اليت تعود 

 2011حلق�ة �س�تعامر وما تالها ٔ�و بعض القوانني الصادرة ق�ل دس�تور 
 .واليت مل تعد م�المئة معه �شلك ٔ�و ب�ٓخر

ميكن لهذا احلق ٔ�ن �سهم يف حتق�ق جزء �بري من املقاربة ال�شار�یة يف 
جمال ال�رشیع والقضاء �ىل �د سواء، عن طریق اس�تفادة أ�فراد بت�ٔطري 
من الفعالیات القانونیة وا�متع املدين من هذا املق�ىض، �فع املرشع والقضاء 

احلقوق واحلر�ت وتوس�یع مفهومه �شلك ٔ�كرب، عن طریق  ٕاىل ا�رتام
مسطرة التقايض "سلوك هذه التق�یة القانونیة يف ٕاطار �ع�د ٔ�یضا �ىل 

اليت ٔ�صبحت بفعل العامل امجلعوي ت�سع جماالهتا و�ه�م " �سرتاتیجي
 .هبا ٔ�كرث ف�ٔكرث

  :�لشغل املغريب مدا�� فریق �حتاد -
  مالس�ید الرئ�س احملرت 

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�رشفين ان اتناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس 
املس�شار�ن مبناس�بة املناقشة واملصادقة �جللسة العامة �ىل مرشوع قانون 

بعدم دس�توریة  املتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع 86.15تنظميي رمق 
كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر احملرتم . قانون

�ىل العرض القمي ا�ي مت ف�ه �سط خطوطه العریضة امام انظار جملس�نا 
  .املوقر

  ،الس�ید الرئ�س
لعل ٔ�مهیة هذا املرشوع یت�ىل يف �ونه یعطي إالماكنیة �لمواطن ليك 

مق�ىض �رشیعي �رى ٔ�نه ميس حبق ٔ�و حبریة یدفع بعدم دس�توریة لك 
یضمهنا � ا�س�تور، ويه �ٓلیة �لمراق�ة البعدیة س�متكن من تطهري الرتسانة 
القانونیة الساریة النفاذ �لبالد من لك الشوائب اليت قد تلحق هبا يف هذا 

  .إالطار

كام هيدف ٕاىل حتدید القوا�د املنظمة ملامرسة ا�فع بعدم دس�توریة قانون 
ام خمتلف احملامك وبیان رشوط ق�و� و�ٓ�ره، وكذا رشوط وٕاجراءات ٔ�م

ممارسة احملمكة ا�س�توریة الخ�صاصاهتا يف هذا ا�ال وا�ٓ�ر املرتتبة عن 
ٕاضافة اىل ان هذا املرشوع قانون یندرج يف ٕاطار تزنیل الفصل . قراراهتا
 066.13من القانون التنظميي رمق  28من ا�س�تور وتطبیق املادة  133

  .املتعلق �حملمكة ا�س�توریة
وكام �اء يف عرض الس�ید الوز�ر ٔ�ن هذا املرشوع قانون یعترب نق� 
نوعیة لتحق�ق �دا� دس�توریة مواطنة، بقدر ما �افظ �ىل خصوصیة 
الهویة ا�س�توریة والقانونیة والقضائیة املغربیة، بقدر ما اس�تفاد من الت�ارب 

 ٔ�ساس تطهري النظام القانوين من النصوص ا�س�توریة ا�ولیة القامئة �ىل
املشوبة بعدم ا�س�توریة، يف ٕاطار من التاكمل و��س�ام مع �يق �ٓلیات 

  .الرقابة الق�لیة
  .الس�ید الرئ�س

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ننوه هبذا املرشوع قانون، ولكن 
رشوع البد من �دالء ببعض �قرتا�ات واملالحظات ختص هذا امل 

  :قانون، وميكن ا�رازها ف� یيل

يف البدایة البد من �شارة اىل ان مرشوع القانون التنظميي، نص  -
ب�ٔنه ميكن ٕا�رة ا�فع بعدم ا�س�توریة ٔ�ول مرة ٔ�مام حمامك �س�ت��اف و 

،و یتعني ٔ�ن ميارس ق�ل اعتبار )3من املادة  2الفقرة ( ٔ�مام حممكة النقض 
،و ٔ�كد رصا�ة ب�ٔن ا�فع بعدم )3من املادة  3 الفقرة( القضیة �اهزة 

ا�س�توریة ال ميكن ٔ�ن یثار تلقائیا من �ن احملمكة، �لام ٔ�ن املس�ٔ� 
ا�س�توریة لكها نظام�ة، �اصة ؤ�ن ا�فع بعدم ا�س�توریة هو دفع قانوين 

ولو ٔ�ول مرة ٔ�مام حممكة النقض، كام انه دفع یتعلق �لنظام  ميكن ٕا�رته 
مبا فهيا النیابة العامة ٔ�ن تثريه تلقائیا، لكون  كن حملامك املوضوع العام اذ مي

  .الطعن �س�هتدف ال�رشیع

وكذ� فٕان مرشوع القانون التنظميي مل �كن موفقا ح�� قرر ب�ٔن  -
ا�فع ميكن ٔ�ن یثار ٔ�یضا ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة مبناس�بة البت يف الطعون 

القانون ا�ي حيمك انت�اب ٔ�عضاء  املتعلقة �نت�اب ٔ�عضاء الربملان، ٔ�ن 
هذا أ��ري، هو قانون تنظميي خيضع �لرقابة ا�س�توریة �ج�اریة 

یتعلق مب�لس النواب، والقانون  27.11القانون التنظميي رمق (الق�لیة
،أ�مر ا�ي یعين بعدم )و املتعلق مب�لس املس�شار�ن 28.11التنظميي رمق 

یني املتعلقني مب�لس النواب و جملس جواز الطعن يف القانونني التنظمي 
املس�شار�ن عن طریق ا�فع الفرعي م�ارشة ٔ�مام احملمكة ا�س�توریة، 

نظرها يف الطعون �نت�ابیة املتعلقة ب�ٔعضاء الربملان، لتحقق س�بق  مبناس�بة 
الفصل يف دس�توریة القانونني، وميكن اس�ت��اء جواز بت احملمكة ا�س�توریة 

يف هذه احلا� ح�� تطبق �ىل املناز�ة �نت�ابیة  وریة يف ا�فع بعدم ا�س�ت
اليت تنظر فهيا احملمكة ا�س�توریة بصفة ٔ�صلیة قوانني مل �كن موضوع رقابة 
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أ�مر ا�ي �كون معه املق�ىض الوارد يف الفقرة . دس�توریة سابقة ٔ�و ق�لیة
ملانیة �ري من املرشوع ف� یتصل �لطعون �نت�ابیة الرب  3أ�وىل من املادة 

 .موفق، ویتعني تعدی�

كام ؤ�ن املرشوع شدد �ىل وجوب تقدمي ا�فع يف مذ�رة  -
كتابیة،لك�ه مل یق�رص ذ� �ىل ا�فاع بل مشل ٔ�یضا الطرف املعين ٔ�ي 
املتقايض، وهذا ما یعترب تو�ا �ري سلمي، ٔ�ن ا�فع بعدم ا�س�توریة یعين 

مي النص القانوين ویقارنه مع خمامصة قوانني، فك�ف س�ی�س�ىن ملواطن ٔ�ن یق
النص ا�س�توري ليك �س�ت�لص ق�ام خمالفة دس�توریة و هو ال یفقه ش��ا 
يف القانون، أ�مر ا�ي یتعني �ىل املرشوع ٔ�ن ینص رصا�ة تقدمي املذ�رة 
الك�ابیة �ىل احملامني فقط مع متتیع املتقاضني �ملسا�دة القضائیة، وهو املبدٔ� 

   .فر�سا ومعظم أ�نظمة القانونیة �خرى املطبق يف لك من مرص و
  الس�ید الرئ�س،

اننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن هذا املرشوع قانون، اكن 
�لیه ٔ�ن یعمتد نصوصا ت�سم �لوضوح والتوقعیة، و�دم التكرار، �اصة ف� 

  .یتصل �ملسطرة الواج�ة إالتباع ملامرسة دعوى ا�فع بعدم ا�س�توریة
هذا إالطار، اكن من أ��در ٔ�ن یقرر املرشوع ٔ�ن تقدمي ا�فع ويف 

بعدم ا�س�توریة �س�هتدف خمامصة نص �رشیعي ٔ�و مرسوم بقانون، مبناس�بة 
�زاع معروض �ىل ا�دى حمامك املوضوع، وميكن ٕا�رته ٔ�ول مرة ٔ�مام حممكة 

  .النقض
ویقدم ا�فع بواسطة مذ�رة مك�وبة ومعل�، صادرة عن حمام مق�د 

دول ا�دى هیئات احملامني �ملغرب، مع مرا�اة االتفاق�ات ا�ولیة يف هذا جب
إالطار، وبعد ٔ�داء الرسوم القضائیة، وتتوىل اجلهة القضائیة املعنیة ��فع، 

یوم، ويف �ا� ما ٕاذا اعتربت احملمكة ب�ٔن ا�فع  15البت ف�ه دا�ل ٔ��ل 
صا�ر، ٔ�و �ىل  �دي، حتیل ملف القضیة �ىل احملمكة ا�س�توریة دون

حممكة النقض ملامرسة مسطرة التصف�ة الثانیة اليت تبقى من صالح�هتا ٕا�ا� 
ا�فع من �دمه �ىل احملمكة ا�س�توریة اليت متارس م�دٔ� الرقابة املركزیة �ىل 

  .القوانني
وعند القول ٕ��ا� ا�فع بعدم ا�س�توریة �ىل احملمكة ا�س�توریة، 

ا�س�توریة الفرعیة، ٔ�و �رفضها لعدم تعارض وترصح ٕاما بعدم ق�ول ا�عوى 
النص املطعون ف�ه مع مق�ىض يف ا�س�تور ٔ�و حتمك بعدم دس�توریة النص 
ال�رشیعي املطعون ف�ه �الف�ه لنص يف ا�س�تور، كام ميكهنا ٔ�یضا ٔ�ن ترصح 

  .بعدم اخ�صاصها بنظر ا�عوى
�ىل  تبقى �ٓلیة ا�فع بعدم دس�توریة قانون من بني ا�ٓلیات املهمة

مس�توى النظام ا�س�توري اجلدید، واليت ميكن من �اللها اعطاء ضامنة 
اضاف�ة �لمواطنات واملواطنني قصد ا�متتع �اكمل حقوقهم وحر�هتم، وذ� 
��فع امام احملامك، ٔ�ثناء النظر يف قضیة، ب�ٔن القانون ا�ي س�یطبق يف 

  .الزناع ميس �حلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا ا�س�تور
 اكن حر� مبرشوع القانون ٔ�ن �س�ند ٔ�مر تصف�ة ا�فوع بعدم وكذ�

بعد تقد�ر �د�هتا من �د�ا من طرف حمامك  ا�س�توریة ٕاىل حممكة النقض،
�ىل ان تتوىل حممكة النقض ممارسة وظیفة التصف�ة ا�هنائیة ق�ل  املوضوع،

ويه املسطرة اليت ٔ��ذ هبا  إال�ا� من �د�ا �ىل احملمكة ا�س�توریة،
ملرشع الفر�يس واليت تبدو ٔ�كرث توافقا وا�س�اما مع الواقع القانوين والقضايئ ا

  .املغريب
  .الس�ید الرئ�س

و�الصة القول فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، ميكـن رص�د 
  :مجل�ة من �خ�الالت ال�رشیعیة، وذ� اكلتايل

فع بعدم املتعلق �� 86.15ٕان مرشوع القانون التنظميي رمق : ٔ�وال
احلقوق واحلر�ت اليت یضمهنا " دس�توریة قانون، مل یعطي تعریفا لعبارة 

، مما یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل حول ما ٕاذا اكنت هذه احلقوق "ا�س�تور
واحلر�ت �شمل ت� املضّمنة يف املواثیق واالتفاق�ات ا�ولیة اليت صادق 

  �لهيا املغرب و�رش مق�ضیاهتا �جلریدة الرمسیة؟
مل یعطي املرشع �لنیابة العامة وال لقضاة احلمك، وال حىت : ا�ن��

لٔ�طراف املتد�� يف ا�عوى ٔ�و املد�� فهيا، ٕاماكنیة ا�فع بعدم دس�توریة 
قانون، فهل ٕاذن القوا�د ا�س�توریة ل�ست قوا�د �ٓمرة ومن النظام العام، 

لقايئ؟ ٕاذ اليت ال جيوز خمالفهتا، حىت ال منّكن القضاة من ٕا�رهتا �شلك ت
حرص مرشوع القانون التنظميي حق ممارسة هذا ا�فع يف املدعي واملدعى 
�لیه يف ا��اوى املدنیة ٔ�و الت�اریة ٔ�و إالداریة، ولك مهتم ٔ�و مطالب �حلق 

ومن هنا ندعو ٕاىل ).2املادة (املدين ٔ�و مسؤول مدين يف ا�عوى العموم�ة 
م دس�توریة قانون، لالنف�اح ت�ين القانون التنظميي املتعلق ��فع بعد

  .واملرونة، وبت�اوز بعض نقط ضعف القا�دة ا�س�توریة
املتعلق ��فع بعدم  86.15ٕان ت�ّين مرشوع القانون التنظميي رمق : �ل��ا

دس�توریة قانون، �ٓلیة الفحـص املزدوج لق�ـول ا�فع بعدم دس�توریة 
 املك�س�بات ا�س�توریة القوانني، یع�ّد نو�ا من الكْ�ـح والفرمل�ة ٔ��د ٔ�مه

،مفن �ة جيب ٔ�ن یمت ق�ـول ا�فع من طرف 2011اليت �اء هبا دس�تور 
بعد ) 7املادة (احملمكة اليت ٔ�ث�ـر ٔ�ما�ا الزناع مبوجب مقرر �ري قابل �لطعن 

،ومن ��ة 6اس��فاءه �مو�ة من الرشوط الواردة مضن مق�ضیات املادة 
�ىل ت�ٔشرية احملمكة املثار ٔ�مام  ٔ�خرى جيب ٔ�ن ینال ا�فع، بعد حصو�

الزناع، �ىل ق�ـول احملمكة ا�س�توریة، ويف �ا� �دم توفر ا�فع �ىل 
،واليت يه تقریبا نفس الرشوط اليت 15الرشوط املنصوص �لهيا يف املادة 

س�بق �لمحمكة املثار ٔ�ما�ا الزناع ٔ�ن ب�ت فهيا، فٕان احملمكة ا�س�توریة 
، وهو ما )16املادة (ىض مقرر �ري قابل �لطعن ترصح بعدم ق�ول ا�فع مبق�

�شلك تعق�دا وتق�یدا حلق دس�توري، �ىل اعتبار ٔ�ن ا�لس ا�س�توري 
من القانون التنظميي  121س�بق � ٔ�ن بث بعدم دس�توریة مق�ضیات املادة 

املتعلق �جلهات، واملتعلقة �ك�ف�ة تقدمي العرائض، اعتبارا لتضّمنه لرشط 
قرار ا�لس (» ممارسة حق دس�توري خمّول �لجمعیات من ش�ٔنه احلد من»

  ).2015یونیو  30الصادر بتارخي  15/966ا�س�توري رمق 
ٕان بؤس �دد املوارد ال�رشیة اليت تتوفر �لهيا احملمكة ا�س�توریة، : رابع�ا
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من ش�ٔنه ٔ�ن یعـوق ممارسة حق الرقاب�ة الشعبیة �ىل دس�توریة القوانني، 
ا�س�توریة �ري مؤه� يف بن�هتا احلالیة �لبث يف  �ىل اعت��ار ٔ�ن احملمكة

سْ��ل من ا�فوع بعدم دس�توریة القوانني، ٕاذ حس�ب املادة أ�وىل من 
املتعلق �حملمكة ا�س�توریة، فٕان هذه أ��رية  066.13القانون التنظميي رمق 

عضوا ٕاىل �انب أ�مني العام وحماسب، وبعض القضاة  12تت�ٔلف فقط من 
من  46املادة (امللحقني �حملمكة ٔ�و املوضو�ني رهن إالشارة واملوظفني 

 ).القانون التنظميي املتعلق �حملمكة ا�س�توریة
، �شلك �86.15دم حتدید مرشوع القانون التنظميي رمق  :�امس�ا

القانون ا�ي یدفع ٔ��د ٔ�طراف ا�عوى ب�ٔنه ميس حبق من "  دق�ـق، لعبارة
، حبیث اكتفى "ليت یضمهنا ا�س�توراحلقوق ٔ�و حبریة من احلر�ت ا

وهو ما یدفعنا ٕاىل » لك مق�ىض ذو طابع �رشیعي «املرشوع �لتوضیح ب�ٔنه 
ال�ساؤل حول مدى قابلیة بعض مراس�مي التداب�ـر، اليت تت�ذها احلكومة 

، �ل�دفع بعدم )2011من دس�تور  70الفصل (مبوجب قانون إالذن 
  .دس�تور�هتا

�ٔن مرشوع القانون التنظميي رمق و�ىل هذا أ�ساس، �س�ت�لص ب
املتعلق ��فع بعدم دس�توریة قانون، ٔ��ذت �لرقابة عن طریق  86.15

ا�فع مع اح�اكر جمال �خ�صاص �لمحمكة ا�س�توریة، مبعىن �دم جواز 
مدنیة، ج�ائیة، جتاریة، ٕاداریة (البت يف دس�توریة القوانني من طرف احملامك 

راك بصفة �ري م�ارشة يف رمس معامل القا�دة ،و�لتايل ٔ�حضى املواطن مشا)…
ا�س�توریة، كام �ش�ـر كذ� ٕاىل احملمكة ا�س�توریة، ق�ل ٔ�ن حتال �ىل 
ٔ�نظارها ا�فوع املتعلقة بعدم دس�توریة القوانني، جي�ب ٔ�ن ت��ت ٔ�وال يف 

  .2011،�س�تور 86.15مدى مطابقة مرشوع القانون التنظميي رمق 
 .�ىل نص املرشوع �ٕالجياب فٕاننا نصوت وللك ما س�بقت إالشارة ٕالیه

  :و�ة العمل التقديممجممدا��  -
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

�سعدين �مس مجمو�ة العمل التقديم ٔ�ن نعرب عن مدى ا�زتاز� ٕ�قرار 
املتعلق  بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم  86.15القانون التنظميي رمق 

�دا ٕاجيابیا و قو� يف البناء ا�س�توري دس�توریة قانون ا�ي نعتربه مس�ت
�لمملكة ونعترب ا�فع بعدم دس�توریة القوانني من ٔ�مه مظاهر و جتلیات 
ضامن م�دٔ� املرشوعیة ا�س�توریة يف ش�ىت ٔ�صناف القوانني واملراس�مي اليت 
تصدرها ا�و�، فمبوج�ه یلزم املرشع �ىل ٕالغاء ٔ�و ٕا�ادة النظر يف لك �رشیع 

�ضیات ا�س�توریة وخيرق حقوق وحر�ت أ�فراد، وذ� یتعارض مع املق 
ٕ��ادة صیاغته وفق م�دٔ� املرشوعیة اليت تضع ق�ودا لفائدة  أ�فراد واليت ال 
ميكن ٔ�ي دو� دميقراطیة ٔ�ن حتید عهنا يف ٔ�عاملها القانونیة وترصفاهتا 

  .الواقعیة
رتام وتعد الرقابة �ىل دس�توریة القوانني الوس�ی� أ�م�ل لضامن ا�

  .ا�س�تور ومسوه �ىل بق�ة القوا�د القانونیة

ولقد فطن املرشع ا�س�توري املغريب لٔ�مهیة احلیویة �لرقابة �ىل 
دس�توریة القوانني يف حتق�ق العدا� ا�س�توریة ويف بناء دو� عرصیة 

-1996- 1992-1972-1970-1962(دميوقراطیة، ف�صت مجیع ا�ساتري 
یة القوانني ٕاىل هیئة دس�توریة خمتصة، �ىل ٕاس�ناد رقابة دس�تور) 2011

�لغرفة ا�س�توریة اليت اكنت �بعة  1962فرشع العمل بدایة مع دس�تور 
، ٕاىل ٔ�ن تقرر ٕا�داث ا�لس 1957أ��ىل احملدث س�نة  �لم�لس

، 1996ومت الت�ٔ�ید �لیه يف دس�تور  1992ا�س�توري مبق�ىض دس�تور 
، ا�ي �اء 2011ر مبوجب دس�تو  ا�ي ارتقى ٕاىل حممكة دس�توریة 

�لعدید من املس�ت�دات لتكر�س فعالیة القضاء ا�س�توري حامیة �لحقوق 
مق�ضیات    مبوجب  ومن ٔ�مهها ختویل احملمكة ا�س�توریة  واحلر�ت،

صالح�ة البت يف دفو�ات املتقاضني بعدم   من ا�س�تور 133الفصل 
  .دس�توریة قانون

 ٓ لیة �دیدة �لرقابة البعدیة �ىل یعترب م�دٔ� ا�فع بعدم دس�توریة القوانني �
القوانني يف م�ظوم�نا القانونیة والقضائیة، كام یعترب مرشوع القانون التنظميي 

املتعلق بت�دید رشوط وٕاجراءات ا�فع بعدم دس�توریة قانون،  86.15رمق 
يف النظام ا�س�توري املغريب، من ش�ٔهنا تعز�ز املك�س�بات " ثورة حقوق�ة"

وميثل د�امة ٔ�ساس�یة من د�امئ إالصال�ات ا�س�توریة احلقوق�ة يف بالد� 
  .اجلوهریة اليت �شهدها املغرب

و�شلك مرشوع القانون التنظميي نق� نوعیة لتحق�ق �دا� دس�توریة 
مواطنة جتعل املواطن يف قلب معاد� حتصن حقوقه وحر�ته، مبا یرتتب 

ي �شلك عن ذ� من ٕاشا�ة ثقافة جممتعیة تتفا�ل مع القضاء ا�س�تور
اجيايب، و�كرس الوعي الفردي وامجلاعي �حلقوق و�لزتامات، وتقوي 

 .ا�ميقراطیة املواطنة وحتقق العدل وإالنصاف
فرصة �متكني القضاء من �سرتشاد ��س�تور وم�ادئه و�س�تفادة من 
املس�ت�دات وتطو�ر �جهتاد القضايئ �لم�لس ا�س�توري يف موضوع 

 .احلقوق واحلر�ت
ءا �ىل لك هذه �عتبارات فٕاننا س�نصوت ٕاجيابیا �ىل هذا القانون وبنا

التنظميي خصوصا و ٔ�نه یضمن حق املواطن يف ٕا�رة ا�فع بعدم دس�توریة 
مق�ىض �رشیعي �راد تطبیقه �ش�ٔن �ز� معروضة �ىل نظر حممكة املوضوع 
یدفع ب�ٔنه ميس حبق من حقوقه ٔ�و یرض به ٔ�و �سلب من حر�ته العامة 

یق حبقوقه أ�ساس�یة املكفو� بقوة ا�س�تور ٔ�و ال یتطابق و قوا�د ویض 
 .ا�س�تور

وس�سامه يف تنق�ح املنظومة ال�رشیعیة الوطنیة وتطهري الرتسانة القانونیة 
كام حيمل حقا . الساریة النفاذ مما قد �شوهبا من مق�ضیات �ري دس�توریة

من املق�ضیات ا�الفة  �دیدا �لمتقاضني ومتك�هنم من تطهري النظام القانوين
��س�تور، ٕاضافة ٕاىل �رس�یخ ماكنة ا�س�تور يف مقة النظام القانوين، وجتاوز 

  .إالطار الضیق �لمراق�ة الق�لیة، واحلد من النواقص املرتبطة هبا
  .شكرا �ىل ان��اهمك


