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 ).م2018 یولیو 24(هـ 1439 ذو القعدة 10 ثال�ءال : التارخي
  .ا�لس رئ�ساملس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع ل: الرئاسة
 امخلسني�ق�قة ا، ٕابتداء من السا�ة الرابعة و وثالثون دق�قة مخس: التوق�ت

  .مساء
  :ریع القوانني التالیةا�راسة والتصویت �ىل مشا: �دول أ�عامل

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  .1
 ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17مرشوع قانون رمق  .2
 ٕالكرتونیة وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95و�متمي القانون رمق  بتغیري 89.17مرشوع قانون رمق  .3
 مبدونة الت�ارة؛

 یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار؛ 11.16مرشوع قانون رمق  .4
  .یتعلق �لتنظمي القضايئ 38.15رمق  قانون مرشوع .5

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

  :املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�یدة الوز�رة،
  ٔ�خوايت ٕاخواين املس�شار�ن،

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة ال�رشیعیة
  :خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل مشاریع القوانني التالیة

القايض  13.99 رمق یغري و�متم القانون 87.17، مرشوع قانون رمق ٔ�وال
ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، واحملال من جملس 

 النواب؛
یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17، مرشوع قانون رمق نیا�

 ٕالكرتونیة وموا�بهتا، واحملال كذ� �لینا من طرف جملس النواب؛
 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17، مرشوع قانون رمق لثا�

 املتعلق مبدونة الت�ارة، واحملال كذ� �لینا من طرف جملس النواب؛
یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار،  11.16انون رمق ، مرشوع قرابعا

 واحملال �ىل ا�لس من طرف جملس النواب كذ�؛
یتعلق �لتنظمي القضايئ، واحملال �ىل  38.15، مرشوع رمق �امسا

  .ا�لس كذ� من طرف جملس النواب
 ثالثو�س�هتل هذه اجللسة ��راسة والتصویت دفعة وا�دة �ىل 

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17قانون رمق  مرشوع: مشاریع
ة، وكذ� مرشوع قانون یٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�ار 

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا، ومرشوع  88.17رمق 
  .املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17قانون رمق 

لحكومة لتقدمي هذه املشاریع دفعة وا�دة، تفضيل الس�یدة اللكمة �
  .الوز�رة

الس�یدة ارق�ة ا�رمه، اكتبة ا�و� �ى وز�ر الصنا�ة و�س��ر والت�ارة 
  :لكفة �لت�ارة اخلارج�ةامل ،و�ق�صاد الرمقي

  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٔ�ن ٔ�عرض �ىل جملسمك املوقر إالطار القانوين املتعلق �رشفين و�سعدين 
مبرشوع ٕا�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة، وا�ي �روم ��ر�ة أ�وىل 
ٕاىل تقلیص �ٓ�ال ولكفة ٕا�داث املقاوالت وكذا تطو�ر و�شجیع وٕانعاش 

  .�س��ر الوطين وأ�ج�يب
ٔ�ولو�ت  یندرج مرشوع ٕا�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة مضن

، ح�ث 2018-�2017ر�مج معل ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل �رمس 
قامت هذه الوزارة ٕ��داد الرتسانة القانونیة الالزمة لتزنیل هذا املرشوع، 

  :وذ� من ٔ��ل
  امرسات ا�ولیة ف� خيص ٕا�داث املقاوالت؛املاملالءمة مع  -
  تعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة؛ -
  خ أ�عامل؛حتسني م�ا -
 Doing(حتسني متوقع املغرب يف التصنیفات ا�ولیة، الس�� تقر�ر  -

Business.(  
  :ويه اك�ٓيت ،وتتضمن هذه الرتسانة القانونیة ثالث مشاریع قوانني

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع القانون رمق  - 1
  ؛�لملك�ة الصناعیة والت�اریة غريبٕ��شاء املك�ب امل

تعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ی  88.17مرشوع قانون رمق  - 2
 ٕالكرتونیة وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع القانون رمق  - 3
  .مبدونة الت�ارة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

املذ�ور ٔ��اله،  87.17هيدف مرشوع القانون رمق  ،يف هذا إالطار
وا�ي متت املصادقة �لیه من طرف جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، 
�ٕالجامع، كام ٔ�ح�ل �لهيا من طرف جلنة القطا�ات إالنتاج�ة مب�لس 

القايض  13.99النواب، واملعروض �ىل ٔ�نظارمك، ٕاىل تغیري و�متمي القانون رمق 
ة والت�اریة، وذ� ٕ�ضافة �ام ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعی

  :لهذا املك�ب، �متثل �ٔ�ساس يف ة�دید
الق�ام، حلساب ا�و�، بتدبري املنصة إاللكرتونیة ٕال�داث املقاوالت  -
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 بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا ومسك قا�دة املعطیات املتعلقة هبا؛
اس��فاء مجیع املس�تحقات املتعلقة ٕ��داث املقاوالت بطریقة  -

ة من رسوم ؤ�جور حلسابه وحلساب �يق إالدارات والهیئات ٕالكرتونی
  .املعنیة

ومبق�ىض مرشوع هذا القانون �متكن إالدارات والهیئات املعنیة من 
الولوج ٕاىل املنصة إاللكرتونیة املذ�ورة قصد الق�ام، م�ارشة ٔ�و �رب ٔ�نظمهتا 

هتا، ف� املعلوماتیة اخلاصة هبا، �ٕالجراءات املندر�ة مضن جمال اخ�صاصا
املتعلقة هبا يف  وٕاجناز التق�یدات الالحقةخيص ٕا�داث املقاوالت وموا�بهتا 

  .الس�ل الت�اري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
املتعلق ٕ��داث املقاوالت  88.17ف� خيص مرشوع القانون رمق 

قة �لیه من طرف جلنة الفال�ة بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا، لقد متت املصاد
 تنيادوجتوید صیا�ة امل 12والقطا�ات إالنتاج�ة، �ٕالجامع بعد تعدیل املادة 

  .م�ه 5و 2
و�رشفين ٔ�یضا، الس�ید الرئ�س احملرتم، الس�یدات والسادة 
املس�شارون، ٔ�ن ٔ�ح�طمك �لام ٔ�ن الهدف أ�سايس لهذا املرشوع یت�ىل يف 

املنصة إاللكرتونیة ٕال�داث املقاوالت "ا ٕا�داث م�صة ٕالكرتونیة یطلق �لهي
  ".بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا

ك�ة الصناعیة والت�اریة احملدث مبوجب ل یتوىل املك�ب املغريب �لم 
القانون تدبريها واس�تغاللها ومسك قا�دة املعطیات املتعلقة هبا حلساب 
 ا�و�، وذ� قصد ٕاضفاء الطابع إاللكرتوين �ىل مجیع مساطر ٕا�داث

كرتونیة �وس�ی� وح�دة �لق�ام �ٕالجراءات الٕ ااملقاوالت، �رب اع�د الطریقة 
  .واملساطر املتعلقة ٕ��داث املقاوالت

هذا، ومن ٔ��ل حتسني �ٓ�ال معاجلة الطلبات �شلك مواٍز من طرف 
خمتلف املتد�لني يف معلیة ٕا�داث املقاو� بطریقة ٕالكرتونیة، ولتعز�ز معلیة 

 خيص ٕا�داث املقاوالت، س�مت مركزة مجیع هذه الت��ع والشفاف�ة ف�
إالجراءات واملساطر املطلوبة ٕال�داث املقاوالت �ىل مس�توى املنصة 

  .إاللكرتونیة ٕال�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا
و�سهیال لعملیة ٕا�داث املقاوالت، م�ح مرشوع هذا القانون ٕاماكنیة 

ملنصة إاللكرتونیة، ٕاما عن طریق املهنیني ٕالجراءات القانونیة �رب اام�ارشة 
ٔ�و من �الل الق�ام ) موثق ٔ�و حمام، ٔ�و خ�ري حماسب ٔ�و حماسب معمتد(

  .ٕ�جراءات من طرف املعنیني ٔ�نفسهم ٔ�و بواسطة و�یل مبق�ىض واك� �اصة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕ��داث املقاوالت  ام�ت �لمعنینيهذا القانون ضلقد م�ح مرشوع 

بطریقة ٕالكرتونیة �رب املنصة إاللكرتونیة، وذ� �متدید ٔ��ل الترصحي ٔ�و 
التق�ید الالحق ٔ�و إالیداع ٕاىل ٔ�ول یوم یيل اس�ت��اف املنصة إاللكرتونیة 

  .تقدمي �دماهتا �ك�ف�ة �ادیة
ومن ٔ��ل �كر�س جنا�ة وتعز�ز احلاكمة اجلیدة، مت التنصیص يف 

وع هذا القانون �ىل ٕا�داث جلنة وطنیة �لت��ع والت�س�یق، تضطلع مرش 
�ىل اخلصوص بت��ع معلیة ٕا�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا 
وت�س�یق تد�ل خمتلف إالدارات والهیئات املعنیة هبا وتق�مي سري معل 
 املنصة إاللكرتونیة، وتقدمي اقرتا�ات بغرض الرفع من جودة اخلدمات اليت

  .تقد�ا وتطو�ر معلها
و�متكني خمتلف أ�طراف املعنیة من �س�تعداد وموا�بة املسطرة 
إاللكرتونیة احملدث مبوجب مرشوع هذا القانون، نصت املق�ضیات 
�نتقالیة �ىل اس�مترار ٕاماكنیة ٕاجناز إالجراءات القانونیة املطلوبة ٕال�داث 

 س�تةالت�اري ورق�ا ملدة  املقاوالت والتق�یدات الالحقة املتعلقة �لس�ل
ٔ�شهر، �ل�س�بة لٔ�ش�اص �عتباریني وا�اتیني، وذ� ابتداء من ) 6(

  .�رخي دخول القانون �زي التنف�ذ
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17ف� یتعلق مبرشوع القانون رمق 

جلنة الفال�ة مبدونة الت�ارة، ا�ي متت املصادقة �لیه من طرف املتعلق 
م�ه،  45-42-38والقطا�ات إالنتاج�ة، �ٕالجامع، بعد جتوید صیا�ة املواد 

  :�رشفين ٔ�ن ٔ��ربمك ٔ�ن مرشوع هذا القانون یتضمن شقني
الشق أ�ول، خيص الس�ل الت�اري إاللكرتوين، يف �ني یتعلق الشق 

  .ط التوطنيالثاين بتق�ني �شا
مرشوع هذا ف� خيص الس�ل الت�اري إاللكرتوين، هتدف مق�ضیات 

القانون ٕاىل ٕا�داث جسل جتاري ٕالكرتوين، ا�ي حيل حمل الس�ل الت�اري 
الوريق، یمت من �ال� �ح�فاظ �لس�الت الت�اریة احمللیة اليت یمت تدبريها 

�اریة املركزیة من طرف ماكتب الضبط �حملامك ا�تصة والس�الت الت
إاللكرتونیة، اليت یمت تدبريها من طرف املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة 
والت�اریة، ومن مت فلك تق�ید يف الس�ل الت�اري جيب ٔ�ن یمت بطریقة 

  .ٕالكرتونیة �رب املنصة إاللكرتونیة ٕال�داث املقاوالت وموا�بهتا
وختف�ف  ٕا�داث املقاوالت ةومن ش�ٔن هذه املق�ضیات �سهیل طریق

العبء �ىل ٔ�حصاهبا ف� خيص م�ارشة املساطر وإالجراءات الواجب �لهيا 
  .الق�ام هبا من ٔ��ل ٕا�داث مقاوالهتم

وف� خيص تق�ني �شاط التوطني، كام تعلمون، یعترب التوطني من بني 
احللول اليت �سمح �لت�ار واملقاوالت عنوان مقر املقاو�، سواء يف حمل 

ش�اص ا�اتیني، ٔ�و �ى ٕا�دى الرشاكت اخلاصة السكىن �ل�س�بة ل�ٔ 
  .�لتوطني اليت توفر اكفة ٔ�شاكل اخلدمات الالزمة �لمقاوالت

وهيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل ملء الفراغ ال�رشیعي احلاصل يف 
 :جمال تق�ني �شاط التوطني، وذ� من �الل

 ه؛ٕاضفاء مزید من املرونة يف التعاقد بني املوطن وبني املوطن �ی -
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 حتدید رشوط ممارسة �شاط التوطني؛ -
  .حتدید حقوق والزتامات املتعاقد�ن املوطن ٔ�و املوطن �یه -

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ٕ��داث تلمك �خ�صار اخلطوط العریضة �لرتسانة القانونیة املتعلقة 
  .طنياملقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وتق�ني �شاط التو 

ؤ�غتمن هذه الفرصة ٔ�تقدم خبالص الشكر ٔ�عضاء جلنة القطا�ات 
إالنتاج�ة مب�لسمك املوقر �ىل جتاوهبم مع مشاریع هذه القوانني واقرتا�اهتم 
البناءة، اليت سامهت يف ٕاغنائه وٕا�رائه، راج�ة ٔ�ن ینال رضامك كام اكن �لیه 

  .أ�مر دا�ل هذه ا�لجنة
  .عاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا ت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

ق�ل ٕاعطاء اللكمة ملقرر ا�لجنة، ٔ�ود �مسمك ٔ�ن �شكر جزیل الشكر 
للك من رئ�س ؤ�عضاء لك من جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، وكذ� 
لرئ�س جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، و�لس�یدات والسادة رؤساء 

ا�مو�ات ��لس �ىل املسامهة الك�رية اليت بذلوها ٔ�ثناء دراسة الفرق و 
  .هذه املشاریع يف ا�ل�ان

ٕاذن التقار�ر وزعت . ؤ�عطي اللكمة ملقرر ا�لجنة ٕاذا ٔ�راد ٔ�ن یتد�ل
  .�لیمك مجیعا

ا�ٓن �ادي ند�لو لباب املناقشة، اللكمة �لفریق �س�تقاليل ٕاذا ٔ�راد 
�سلمو� التقار�ر �ش نضیفوها �لمحرض، ٔ�و �رغب يف املدا��، وٕاال 

  .شكرا، شكرا
  .�ل�س�بة لفریق أ�صا� واملعارصة نفس اليشء مجیعا

  .� �ادي جيي ا�يل �ادي جيمع التقار�راد
ٕاذن، ٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل �ادي ندوزو ٕاىل مر�� التصویت، 

  .م�فقني؟ م�فقني، �اله
یغري  87.17مرشوع قانون رمق  ٕاذن �ادي ن��قلو �لتصویت �ىل مواد

القايض ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة  13.99و�متم القانون رمق 
  .والت�اریة

  :1املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :2املادة 
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  :ٔ�عرض مرشوع القانون �رم�ه
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

یغري  87.17س�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق ٕاذن، وافق جملس امل 

القايض ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة  13.99و�متم القانون رمق 
  .والت�اریة

یتعلق  �88.17ادي ن��قلو �لتصویت �ىل مواد مرشوع قانون رمق 
  .ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا

  .�ٕالجامع: 1املادة 
  .�ٕالجامع: �د�هتا ا�لجنةكام  2املادة 
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .�ٕالجامع: 4املادة 
  .�ٕالجامع: كام �د�هتا ا�لجنة 5املادة 
  .�ٕالجامع: 6املادة 
  .�ٕالجامع: 7املادة 
  .�ٕالجامع: كذ�: 8املادة 
  .�ٕالجامع: 9املادة 
  .�ٕالجامع: 10املادة 
  .�ٕالجامع: 11املادة 
نة، وقع فهيا تعدیل من طرف ا�لجنة وحظي كام �د�هتا ا�لج  12املادة 

  .�ٕالجامع: �ٕالجامع، ٕاذن ٔ�عرضها �ىل التصویت
  :ٕاذن �ادي نعرض القانون �رم�ه

  .�ٕالجامع: املوافقون
ٕاذن، وبه �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

  .یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا 88.17
بتغیري  89.17ن��قلو �لتصویت �ىل مواد مرشوع قانون رمق  ا�ٓن �ادي

  .املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95و�متمي القانون رمق 
املادة أ�وىل وقع فهيا تعدیل من طرف ا�لجنة، ووقع �لهيا إالجامع، 

  .�ٕالجامع: �ادي نعرضها ا�ٓن �لتصویت
  .�ٕالجامع: 2املادة 
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .جامع�الٕ : 4املادة 

  .�ٕالجامع: �ادي نعرض ا�ٓن القانون �رم�ه
بتغیري  89.17ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 

  .املتعلق مبدونة الت�ارة 15.95و�متمي القانون رمق 
یتعلق ب��ظمي  11.16ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

  .�نة و�یل أ�سفار
  . املرشوعاللكمة �لحكومة لتقدمي

اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي  ،الس�یدة ملیاء بوطالب
  :لكفة �لس�یا�ةامل ،والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
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  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

 11.16 �رشفين ٔ�ن ٔ�قدم الیوم مب�لسمك املوقر مرشوع قانون رمق
  .املتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار

ٕان قطاع توزیع أ�سفار یع�ش حتوالت م�عددة، �جتة عن �زاید �دد 
الس�یاح وتطور �ادات اس�هتالك ورشاء أ�سفار وظهور فا�لني �دد 
وتطور الس�یا�ة إاللكرتونیة و�زاید اس�ت�دام تق�یة تواصل �دیدة، واليت 

صبحت ق�وات التوزیع التقلیدي م��اوزة �شلك لكها تو�ات نوعیة، �ا �ٔ 
و�ري قادرة �ىل مسا�رة هذه التحوالت وتفرض �ىل هذا القطاع اع�د 

  .خطط معل بدی�
ووعیا مهنا هبذه الرها�ت و�ل�شاور مع املهنیني املعنیني، ومبسامهة 
فعا� �لس�یدات والسادة املس�شار�ن ٔ�عضاء ا�لجنة، فقد مت اع�د مج� من 

  :ات ل�شمل ما یيلإالصال�

ٔ�وال تدرج نظام الرخص �ىل مس�تویني، وفقا �ر�ة التبعات  -
واملسؤولیة وطبیعة العملیات واخلدمات املقدمة من طرف و�یل أ�سفار، 
هبدف جعل إالطار القانوين ٔ�كرث مشولیة، جللب واخنراط مجیع م�ظمي 
 أ�سفار، فٔ�ن رخصة م�ظم موزع ٔ�سفار تتعلق �ملنت�ني واملوز�ني

، یمت احلفاظ �ىل الصفة �عتیادیة واحلرصیة ملزاو� هذا ال�شاط لٔ�سفار
ورخصة موزع أ�سفار، ویتعلق أ�مر مبوزعي أ�سفار ا��ن �زاولون بصفة 

 �نویة دون ٔ�ي الزتام �ٕالنفراد يف بیع اخلدمات الس�یاح�ة؛

�نیا، ٕادماج توزیع أ�سفار والبیع �رب أ�نرتن�ت وعن بعد مع  -
ملیات املقدمة من طرف و�ء أ�سفار، مع ٕاماكنیة العمل من �الل الع 

 موطن قانوين ٔ�و نقطة بیع؛

�لثا، حتسني رشوط الولوج ملهنة و�یل أ�سفار، �رب ف�ح ا�ال ٔ�مام  -
مؤهالت �دیدة حيتا�ا مس�تق�ل املهنة ملوا�بة تطورات السوق، و�اصة 

 الرمقي؛ ت� النامجة عن الطفرة اليت یعرفها �ق�صاد

رابعا، حتسني رشوط �س�یري �شاط و�یل أ�سفار، �متكني و�ء  -
أ�سفار من العمل وتطو�ر �شاط مرحب مبجرد حصوهلم �ىل الرخصة، 
الس�� طلب �ع�د �ى الواك� ا�ولیة �لنقل اجلوي مع �سهیل ولوج 
املهنة لو�ء أ�سفار الراغبني يف التخصص يف الس�یا�ة ا�ا�لیة، 

مل هذا إالجراء �ىل دمع تنافس�یة ومتوقع الفا�لني احمللیني والرفع من وس�یع
 رمق م�یعاهتم؛

�امسا، املالءمة مع القوانني املؤ�رة يف �شاط و�ء أ�سفار ٕ�دماج  -
مجیع ٔ�حاكم القوانني اجلاري هبا العمل، كقانون حامیة املس�هت� وقانون 

مع إالطار القانوين املنظم  الت�ارة إاللكرتونیة ٕاىل �ٓخره، لضامن ا�س�ا�ا
  .لو�یل أ�سفار

تو�ات �الوة �ىل ذ�، فٕان مرشوع القانون هذا ی�ىش ٔ�یضا مع 

  .االتفاق�ات والقوانني ا�ولیة
ال یفوتين ٔ�ن ٔ��رب عن اكمل شكري وتقد�ري ٔ�عضاء جلنة  ،وخ�اما

ل الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة، ٔ��لبیة ومعارضة، ملا بذلوه من �ود �ال
ثناء املناقشة العامة ٔ�و املناقشة التفصیلیة، ؤ�ن �ٔ م�اقشة مرشوع القانون 

ٔ��رب هلم عن تقد�ري �لمجهودات اليت قاموا هبا يف التحضري �لتعدیالت 
وتقدميها، ح�ث سامهنا جام�ة يف حتیني نص قانوين یعود ملنتصف 
 ال�سعینات، ٔ�صبح �شلك �ائقا ٔ�مام التطورات اليت �شهدها العامل

املعارص، كام متك�ا جام�ة بفضل التعاون إالجيايب بی��ا من ٕاد�ال ما یلزم من 
مق�ضیات ملوا�بة تق�یات التواصل اجلدیدة اليت ٔ�صبحت تتحمك �شلك ٔ�كرب 
يف سوق اخلدمات املرتبطة �لس�یا�ة، حىت ال تند�ر مؤسساتنا الوطنیة 

  .وتصبح م��اوزة
ٔ�خرى من لبنات ٕاسرتاجتیة ٕان التصویت �ىل هذا املرشوع �شلك لبنة 

التمنیة الس�یاح�ة اليت �رید من �اللها لبالد� ٔ�ن ختطو خطوة مكیة ونوعیة، 
فهذا القطاع یعترب حمورا �لعدید من أ��شطة أ�خرى ذات الص� �لس�یا�ة 
من صنا�ة تقلیدیة ووسائل نقل وب��ات ف�دق�ة ومرشد�ن س�یاح�ني و�ريمه 

مبئات بل �ٓالف املؤسسات والرشاكت من مما یصعب حرصه، فأ�مر یتعلق 
�ة، ومالیني العائالت اليت تع�ش من مداخ�ل الس�یا�ة، ولك ذ� من 
�الل ا�ور املركزي لواك� أ�سفار اليت نعزت �خلدمات اليت تقد�ا لبالد�، 

  .واليت �س�تحق ٔ�ن مننحها نصا قانونیا یلیق مباك�هتا
ا يف �دمة ب�� العز�ز، حتت فشكرا لمك ؤ�لف شكر، ووفق�ا هللا مجیع

  .الر�ایة والتوجهيات السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا ؤ�یده
  .والسالم �لیمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة اكتبة ا�و�

  .اللكمة �لمقرر ٕاذا ما رغب يف ذ�، ٕاذن التقر�ر موزع
ي �ب املناقشة مف�وح، ال ٔ��د �رغب يف ٔ��ذ اللكمة، التقار�ر �اد

  .جيي ا�يل �ادي ��ذ التقار�ر
  .ا�ٓن �ادي ن��قلو �لتصویت

  .�ٕالجامع: 1املادة 
  .�ٕالجامع: 2املادة 
، ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة، اللكمة � لتقدمي 3املادة 

  .التعدیل

وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  �ى ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :لكفة �لس�یا�ةو�ق�صاد �ج�عي م

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

�خ�صار، اس�ت�ابة ملقرتح املهنیني، ومسا�رة ملا هو معمول به دولیا يف 
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 قانونالع ومن مرش  3جمال تنظمي و�یل أ�سفار، نقرتح �لیمك تعدیل املادة 
ال لكمة املتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار، وذ� �س��د 11.16 رمق
موزع "�لكمة" صنف ب"ولكمة " م�ظم موزع ٔ�سفار"بعبارة " صنف �ٔ "

  ".ٔ�سفار
مع هذا التعدیل، ؤ�یضا تعدیل  34و 5و 4وتبعا �� مالءمة املواد 

من  36ٕاىل املادة  35بتحویل الفقرة الثانیة من املادة  36و 35يف املادتني 
  .ٔ��ل جتوید النص

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
الس�یدة الوز�رة، التعدیل جيب ٔ�ن یقدم فقط يف املادة اليت  �ري فقط

  .�لتصویت 3حنن بصدد دراس�هتا ل�س ٕاال، �ادي نعرض ا�ٓن تعدیل املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون �ىل التعدیل

  .ٕاذن التعدیل مق�ول
  :كام �د�هتا احلكومة 3ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
�ش�ٔهنا تعدیل من احلكومة، اق�رصي �ىل تعدیل  ، كذ� ورد4املادة 

  .فقط 4املادة 

الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  وز�رالس�یدة اكتبة ا�و� �ى 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .3مع ما ق�ل عن املادة  4سوى مالءمة املادة  4املادة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .دیل د�ل احلكومة �لتصویت�ادي نعرض ا�ٓن هذا التع

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .ا�ٓن �ادي نعرض املادة كام �د�هتا احلكومة

  .�ٕالجامع: املوافقون
كذ� ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة، اللكمة �  5املادة 

  .الس�یدة اكتبة ا�و�

 الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .3مع ما ورد يف التعدیل خبصوص املادة  5ٕاذن نقرتح مالءمة املادة 

  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .�ادي نعرض التعدیل د�ل احلكومة �ىل التصویت

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .تصویت�ادي نعرض هذه املادة كام �د�هتا احلكومة �ل  نٕاذ

  .�ٕالجامع: املوافقون
  .�ٕالجامع: كام �اءت من طرف ا�لجنة 6املادة 
  .�ٕالجامع: كذ� كام �اءت من طرف ا�لجنة 7املادة 
وقع فهيا تعدیل، ولكن يف ا�لجنة وصادقت �لیه ا�لجنة ا�ٓن  8املادة 

  .�ادي نعرضو �لتصویت
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .�ٕالجامع: املوافقون، 9املادة 
  .�ٕالجامع: 10ملادة ا

  .�ٕالجامع: 11املادة 
  .�ٕالجامع: 12املادة 
  .�ٕالجامع: 13املادة 
  .�ٕالجامع: 14املادة 
  .�ٕالجامع: 15املادة 
  .�ٕالجامع: 16املادة 
  .�ٕالجامع: 17املادة 
  .�ٕالجامع: 18املادة 
  .�ٕالجامع: 19املادة 
 .�ٕالجامع: 20املادة 
  .�ٕالجامع: 21املادة 

 .�ٕالجامع: 22ة املاد
 .�ٕالجامع: 23املادة 
 .�ٕالجامع: 24املادة 
 .�ٕالجامع: 25املادة 
 .�ٕالجامع: 26املادة 
  .�ٕالجامع: 27املادة 
 .�ٕالجامع: 28املادة 
 .�ٕالجامع: 29املادة 
 .�ٕالجامع: 30املادة 
 .�ٕالجامع: 31املادة 
 .�ٕالجامع: 32املادة 
 .�ٕالجامع: 33املادة 
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف احلكومة، تفضيل الس�یدة اكتبة  34املادة 

  .ا�و� لتقدمي التعدیل

�ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  .النصملالءمة  3كام ورد �ش�ٔن املادة  34ٕاذن نقرتح تعدیل املادة 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

6 

 )2018 یولیو 24( 1439 ذو القعدة 10

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .ٕاذن التعدیل من ٔ��ل املالءمة ل�س ٕاال

  .�ادي نعرض التعدیل د�ل احلكومة �لتصویت
  .ٕاذن التعدیل مق�ول: املوافقون

  .كام وقع �لهيا التعدیل من طرف احلكومة 34ا�ٓن �ادي نعرض املادة 
  . �ٕالجامع: املوافقون

احلكومة، تفضيل كذ� ورد �ش�ٔهنا تعدیل من طرف  35املادة 
  .الس�یدة اكتبة ا�و�

�ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة  ا�و�الس�یدة اكتبة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
، ونقرتح حتویل الفقرة اليت 35ٕاذن اقرتحت ا�لجنة تعدیل يف املادة 

، ٕاذن �ذف الفقرة الثانیة 36ىل إ  35وردت من طرف ا�لجنة من املادة 
  .35يف املادة 

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ٕالجامع: و�ادي نعرض هاذ التعدیل �لموافقة
 .�ٕالجامع: ، املوافقون�35ادي نعرض املادة ا�ٓن، املادة 

�، ٔ�ن واجب �لینا هذا اوقع �ش�ٔهنا تعدیل مسعناه د 36املادة 
  .�و�، � ٔ�ن تقديم التعدیل�ی�س�ل يف احملرض الس�یدة اكتبة ا

الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  :و�ق�صاد �ج�عي ملكفة �لس�یا�ة

  .شكرا الس�ید الرئ�س
مع التعدیل ا�ي س�بق ذ�ره ف� خيص  36ٕاذن نقرتح مالءمة املادة 

  .35املادة 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ادي نعرض هاذ التعدیل �لموافقة
  .ٕ�جامع احلارض�ن: املوافقون

  ..كام �د�هتا �36ادي نعرض املادة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .مادة، �ادي نعرض القانون �رم�ه 36ا�ٓن هاذ القانون ف�ه 
  .�ٕالجامع: املوافقون

یتعلق  11.16ٕاذن، وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون رمق 
  .نة و�یل أ�سفارب��ظمي � 

  .شكرا اكتبة ا�و� �ىل مسامهتك معنا
یتعلق  38.15ا�ٓن ن��قل ��راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

  .ٔ�� هنا الس�ید الوز�ر. �لتنظمي القضايئ، اللكمة �لحكومة لتقدمي املرشوع

  :العدل وز�ر ،الس�ید محمد ٔ�و�ار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  .حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
 �38.15رسين ٔ�ن ٔ�قدم الیوم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
یونیو  7یتعلق �لتنظمي القضايئ، بعد ٔ�ن صادق �لیه جملس النواب بتارخي 

العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان مب�لس ، ومتت م�اقش�ته بلجنة 2016
یونیو  23املس�شار�ن، ح�ث متت املصادقة �لیه �ٕالجامع یوم ٔ�مس 

2018.  
یل للك الفرق وللك ز وهبذه املناس�بة، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجل

الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل تعب�هتم و�ىل جتندمه، كام ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ش�ید 
ا�و� أ�س�تاذ مصطفى الرم�د، �ني اكن �جلهود اليت بذلها سلفي وز�ر 

  .یتوىل حق�بة العدل
كام ال خيفى �لیمك، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، فٕان هذا القانون 
ی�ٔيت يف س�یاق اس�تكامل الرتسانة القانونیة لتزنیل مرشوع ٕاصالح م�ظومة 
العدا�، بعد ٔ�ن مت تنص�ب ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة وانتقال رئاسة 

نیابة العامة �لو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض، اكن لزاما وضع نص ال 
قانوين یضبط العالقة بني السلطة القضائیة ورئاسة النیابة العامة والوزارة 
امللكفة �لعدل دا�ل احملامك وحتدید اخ�صاصات الوزارة يف جمال تدبري 

  .إالدارة القضائیة
بعد اس�تقالل البالد بعدة حمطات ٕاذن لقد مر التنظمي القضايئ �لمملكة 

ینا�ر  26 يفٕاصالح، ٔ�مهها صدور قانون التوح�د واملغربة والتعریب 
 15، تاله الظهري الرشیف املتعلق �لتنظمي القضايئ �لمملكة بتارخي 1965

املعمول به �الیا، وا�ي شلك يف ٕا�نه قفزة نوعیة يف مسار  1974 زیو ل یو 
  .إالصالح القضايئ ببالد�

عرف الظهري املذ�ور �دة تعدیالت وتغیريات  ،ذ� التارخيوم�ذ 
اس�توجهبا التطور ا�ي عرفه املغرب اق�صاد� واج�عیا وٕادار�، لعل 

وحمامك �س�ت��اف إالداریة س�نة  1993ٔ��رزها ٕا�داث احملامك إالداریة س�نة 
، ؤ��ريا ٔ�قسام قضاء القرب س�نة 1997واحملامك الت�اریة س�نة  2006
فة ٕاىل تعدیالت جزئیة ٔ�خرى مهت �ىل اخلصوص ٕا�داث ، ٕاضا2011

حمامك اس�ت��اف وقسم جرامئ إالرهاب مبحمكة  4 ـٔ�قسام اجلرامئ املالیة ب
  .�س�ت��اف �لر�ط

�ري ٔ�ن توايل هذه إالصال�ات املتفرقة ٔ��ر �ىل ا�س�ام مق�ضیات 
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ادیة، الظهري املذ�ور ؤ�حاكمه و�ىل �س�تغالل أ�م�ل �لموارد ال�رشیة وامل
وهو ما ٔ�صبح معه من الرضوري مراجعة التنظمي القضايئ مبا یتالءم 
ومق�ضیات دس�تور اململكة، ا�ي ارتقى �لقضاء ٕاىل سلطة قضائیة مس�تق� 
عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة ومبا یتوافق وم�دٔ� الرفع من جنا�ة ٔ�داء 

سجم مع احملامك وضامن حقوق املتقاضني وحسن ترصیف العدا�، وی� 
التوجهيات امللك�ة السام�ة اليت تضمهنا خطاب �ال� امل� محمد السادس 

، ح�ث ٔ�كد 2009غشت  20نرصه هللا مبناس�بة ثورة امل� والشعب لیوم 
�اللته �ىل رضورة ت�ٔهیل الهیالك القضائیة وإالداریة من �الل �دة 

لبات ٕاجراءات، مهنا اع�د خریطة وتنظمي قضايئ عقالين مس�تجیب ملتط 
  .إالصالح

ومن ٔ��ل صیا�ة مرشوع م�اكمل �س�تجیب النتظارات الفا�لني 
واملش�تغلني يف جمال العدا�، معلت وزارة العدل �ىل مراجعة التنظمي 
القضايئ وفق مقاربة �شار�یة واسعة ؤ�سس �دیدة، �س�هتدف تاليف 
صعو�ت الوضعیة احلالیة وتوفري م�طلبات الن�ا�ة �ىل مس�توى خمتلف 

التقايض ؤ�نواع الهی�ٓت القضائیة، مبا ميكن من توطید الثقة  در�ات
واملصداق�ة يف قضاء فعال وم�صف، �عتباره حصنا م�یعا �و� احلق وعامدا 

  .لٔ�من القضايئ واحلاكمة اجلیدة
لقد �رشت وزارة العدل م�ذ س�نوات، وبق�ادة زم�يل وصدیقي أ�س�تاذ 

ذا القانون، ح�ث متت مصطفى الرم�د، حوارا واسعا حول مرشوع ه
  .مب�لس النواب 2017یونیو  7املصادقة �لیه یوم 

بعد ٕا�ا� املرشوع �ىل جملسمك املوقر، واعتبارا �لتغیريات اليت طرٔ�ت 
�ىل املشهد القضايئ �لمملكة، الس�� �س�تقالل املؤسسايت �لسلطة 

قض، تلقت القضائیة وانتقال رئاسة النیابة العامة لو�یل امل� �ى حممكة الن
الوزارة مالحظات واقرتا�ات مجمو�ة من اجلهات وأ�طراف �ش�ٔن املرشوع 
التنظميي القضايئ، تنصب ٔ�ساسا �ىل انعاكسات ما ٔ�فرزه الوضع املؤسسايت 

  .اجلدید مبشهد العدا� و�یف�ة تدبري شؤون القطاع
ومن ٔ��ل الوصول ٕاىل صیغة توافق�ة حتظى �لق�ول وٕاجامع اكفة 

تد�لني، دش�ت الوزارة حوارا موسعا اكن فرصة لالس��ع ٕاىل أ�طراف وامل 
لك املتد�لني مبن فهيم ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئاسة النیابة 
العامة وامجلعیات املهنیة �لقضاة ونقابة املوظفني والسادة احملامني، ومت ٔ��ذ 

  .الوقت الاكيف �لوصول ٕاىل توافقات �ش�ٔن لك النقط اخلالف�ة
�ة ٔ�خرى، اخنرطت لك الفرق الربملانیة مب�لس املس�شار�ن، من 

ٔ��لبیة ومعارضة، يف هذا النقاش القانوين، و�ربت عن مجمو�ة �برية من 
املالحظات ؤ�بدت �ددا من �قرتا�ات، انص�ت لكها يف �انة جتوید 
النص املعروض �لهيا، ويه فرصة ٔ�ود من �اللها ٔ�ن ٔ��دد شكري اخلالص 

میق للك الفرق بدون اس�ت��اء �ىل اخنراطها يف هذا الورش وام�ناين الع 
إالصال� الك�ري وجتندها ٕالجنا�ه �روح وطنیة �الیة وصادقة وجتاوهبا 
إالجيايب مع لك املبادرات اليت تقدمت هبا الوزارة، وهذا ما یعكس ما تولیه 

هذه املؤسسة ال�رشیعیة من اه�م �لغ لشؤون العدا� وقضا� الوطن 
  .ربى، ف�حیة تقد�ر وام�نان لمك مجیعا ٔ��هتا الس�یدات والسادةالك

  الس�ید الرئ�س، 
عندي وا�د اللكمة طوی� س�ٔسلمها لمك من ٔ��ل تضمیهنا يف احملرض، 
فقط ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن هذه املقاربة ال�شار�یة اليت دش�هتا الوزارة يف التعاطي 

، شهدت تقدمي مع مرشوع القانون التنظميي هبدف الوصول ٕاىل التوافق
  :من التعدیالت اجلوهریة موز�ة كام یيل 106

  تعدیال مقدما من طرف فرق أ��لبیة؛49 -

تعدیل مقدم من طرف فریق أ�صا� واملعارصة والفریق  36 -
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة 

 الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل؛

 .ل مقدم من طرف احلكومةتعدی 21ٕاضافة ٕاىل  -
وقد جتاوبت احلكومة مع لك هذه التعدیالت اليت تقدمت هبا الفرق 
النیابیة، و�ربت عن موافقهتا، كام جتاوبت لك الفرق مع تعدیالت احلكومة، 

  .ح�ث متت املصادقة �ىل هذا املرشوع �ٕالجامع يف �لسة یوم ٔ�مس
لتفاصیل وس�ٔسمل ٔ�عف�مك، الس�یدات والسادة املس�شار�ن، من �يق ا

 .هذه اللكمة �لرئاسة
  .شكرا جزیال �ىل تعاو�مك

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .ٕاذن هذا �ادي نضموه ٕاىل التقر�ر العام
. ا�ٓن �ادي نعطي اللكمة ملقرر ا�لجنة ٕاذا ما رغب يف ٔ��ذ اللكمة

  .التقر�ر وزع �لیمك
  .املناقشة، هل هناك من راغب؟ �ذ املدا�الت ا�ٓن نف�حو �ب

 ،ٕاذن ٕاىل ما اك�ش هناك م�د�ل، �ادي ندوزو �لتصویت، �ادي نذ�ر
  .مادة وقع �لهيا إالجامع يف ا�لجنة 120اك�ن  ،�ادي تصربوا شویة

  .�ٕالجامع: 1املادة 
  .�ٕالجامع: 2املادة 
  .�ٕالجامع: 3املادة 
  .�ٕالجامع: 4املادة 
  .جامع�الٕ : 5املادة 
  .�ٕالجامع: 6املادة 
  .�ٕالجامع: 7املادة 
  .�ٕالجامع: 8املادة 
  .�ٕالجامع: 9املادة 
  .�ٕالجامع: 10املادة 
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  .�ٕالجامع: 11املادة 
  .�ٕالجامع: 12املادة 
  .�ٕالجامع: 13املادة 
  .�ٕالجامع: 14املادة 
  .�ٕالجامع: 15املادة 
  .�ٕالجامع: 16املادة 
  .�ٕالجامع: 17املادة 

  .�ٕالجامع: 18ادة امل
  .�ٕالجامع: 19املادة 
  .�ٕالجامع: 20املادة 
  .�ٕالجامع: 21املادة 
  .�ٕالجامع: 22املادة 
  .�ٕالجامع: 23املادة 
  .�ٕالجامع: 24املادة 
  .�ٕالجامع: 25املادة 
  .�ٕالجامع: 26املادة 
  .�ٕالجامع: 27املادة 
  .�ٕالجامع: 28املادة 
  .�ٕالجامع: 29املادة 
  .�ٕالجامع: 30 املادة

  .�ٕالجامع: 31املادة 
  .�ٕالجامع: 32املادة 
  .�ٕالجامع: 33املادة 
  .�ٕالجامع: 34املادة 
  .�ٕالجامع: 35املادة 
  .�ٕالجامع: 36املادة 
  .�ٕالجامع: 37املادة 
  .�ٕالجامع: 38املادة 
  .�ٕالجامع: 39املادة 
  .�ٕالجامع: 40املادة 
  .�ٕالجامع: 41املادة 
  .�ٕالجامع :42املادة 
  .�ٕالجامع: 43املادة 
  .�ٕالجامع: 44املادة 
  .�ٕالجامع: 45املادة 
  .�ٕالجامع: 46املادة 
  .�ٕالجامع: 47املادة 
  .�ٕالجامع: 48املادة 

  .�ٕالجامع: 49املادة 
  .�ٕالجامع: 50املادة 
  .�ٕالجامع: 51املادة 
  .�ٕالجامع: 52املادة 
  .�ٕالجامع: 53املادة 
  .جامع�الٕ : 54املادة 
  .�ٕالجامع: 55املادة 
  .�ٕالجامع: 56املادة 
  .�ٕالجامع: 57املادة 
  .�ٕالجامع: 58املادة 
  .�ٕالجامع: 59املادة 
  .�ٕالجامع: 60املادة 
  .�ٕالجامع: 61املادة 
  .�ٕالجامع: 62املادة 
  .�ٕالجامع: 63املادة 
  .�ٕالجامع: 64املادة 
  .�ٕالجامع: 65املادة 
  .ع�ٕالجام: 66املادة 
  .�ٕالجامع: 67املادة 
  .�ٕالجامع: 68املادة 
  .�ٕالجامع: 69املادة 
  .�ٕالجامع: 70املادة 
  .�ٕالجامع: 71املادة 
  .�ٕالجامع: 72املادة 
  .�ٕالجامع: 73املادة 
  .�ٕالجامع: 74املادة 
  .�ٕالجامع: 75املادة 
  .�ٕالجامع: 76املادة 
  .�ٕالجامع: 77املادة 
  .�ٕالجامع: 78املادة 

  .�ٕالجامع: 79ملادة ا
  .�ٕالجامع: 80املادة 
  .�ٕالجامع: 81املادة 
  .�ٕالجامع: 82املادة 
  .�ٕالجامع: 83املادة 
  .�ٕالجامع: 84املادة 
  .�ٕالجامع: 85املادة 
  .�ٕالجامع: 86املادة 
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  .�ٕالجامع: 87املادة 
  .�ٕالجامع: 88املادة 
  .�ٕالجامع: 89املادة 
  .�ٕالجامع: 90املادة 

  .�ٕالجامع: 91ة املاد
  .�ٕالجامع: 92املادة 
  .�ٕالجامع: 93املادة 
  .�ٕالجامع: 94املادة 
  .�ٕالجامع: 95املادة 
  .�ٕالجامع: 96املادة 
  .�ٕالجامع: 97املادة 
  .�ٕالجامع: 98املادة 
  .�ٕالجامع: 99املادة 
  .�ٕالجامع: 100املادة 
  .�ٕالجامع: 101املادة 
  .�ٕالجامع: 102املادة 
  .�ٕالجامع: 103 املادة

  .�ٕالجامع: 104املادة 
  .�ٕالجامع: 105املادة 
  .�ٕالجامع: 106املادة 
  .�ٕالجامع: 107املادة 
  .�ٕالجامع: 108املادة 
  .�ٕالجامع: 109املادة 
  .�ٕالجامع: 110املادة 
  .�ٕالجامع: 111املادة 
  .�ٕالجامع: 112املادة 
  .�ٕالجامع: 113املادة 
  .�ٕالجامع: 114املادة 
  .�ٕالجامع: 115املادة 
  .�ٕالجامع: 116املادة 
  .�ٕالجامع: 117املادة 
  .�ٕالجامع: 118املادة 
  .�ٕالجامع: 119املادة 
  .�ٕالجامع: 120املادة 

  .إالجامع: القانون �رم�همرشوع ا�ٓن �ادي نعرض 
وهبذا، �كون جملس املس�شار�ن قد وافق �ىل مرشوع قانون رمق 

  .القضايئیتعلق �لتنظمي  38.15
ٕاذن بعد قلیل جيي الس�ید رئ�س جملس املس�شار�ن لعقد اجللسة 

  .�خ�تام�ة
 .وال دق�قة وا�دة ل�س ٕاال، شكرا 2رفعت اجللسة ملدة 

  .ةـــــة �لرئاس�وبة املسلمـــــاملداخ�الت املك� :امللحـــــــق
  :�ٔوال

يض القا 13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  -1
 ٕ��شاء املك�ب املغريب �لمك�ة الصناعیة والت�اریة؛

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17مرشوع قانون رمق  -2
 ؛موا�بهتاو ٕالكرتونیة 

 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق  -3
 .املتعلق مبدونة الت�ارة

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
  .الرمحن الرحمي�سم هللا 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 

  :املس�شار�ن، يف ٕاطار دراسة

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع القانون رمق  -
 ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17مرشوع القانون رمق  -
 ٕالكرتونیة وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95 رمق بتغري و�متمي القانون 89.17مرشوع قانون رمق  -
  .مبدونة الت�ارة

بطریقة  ح�ث ٔ�ن هذا املرشوع هيدف لتفعیل مرشوع ٕا�داث املقاو�
ٕالكرتونیة و�روم مالءمة �ام املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة مع 
�خ�صاصات اليت ٔ�س�ندت ٕالیه ف� خيص الق�ام حلساب ا�و� بتدبري 
املنصة إاللكرتونیة ٕال�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة، �ا مت تغیري و�متمي 

املغريب �لملك�ة الصناعیة  القايض ٕ��شاء املك�ب 99.13القانون رمق 
  .والت�اریة �متك�نه من الق�ام �خ�صاصاته

كام هيدف مرشوع هذا القانون ٕاىل �لكیف املك�ب املغريب �لملك�ة 
الصناعیة والت�اریة بتدبري املنصة إاللكرتونیة املذ�ورة، حلساب ا�و� 
 ومتكني املك�ب من اس�تغالل ومسك قا�دة املعطیات اخلاصة هبا، وضامن

  .اس�تعاملها من ق�ل مجیع املتد�لني بطریقة �ٓم�ة
وس��وىل املك�ب اس��فاء مجیع املس�تحقات املتعلقة ٕ��داث املقاوالت 
بطریقة ٕالكرتونیة من رسوم ؤ�جور حلسابه وحلساب �يق إالدارات 
والهیئات املعنیة واملتعلقة �لتق�یدات الالحقة يف ال�سجیل إاللكرتوين 



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2018 یولیو 24( 1439 ذو القعدة 10

املتعلق مبدونة الت�ارة، ويف هذا  95.15قانون رمق املنصوص �لهيا يف ال
الصدد س�ت�دد أ�جور عن اخلدمات اليت یقد�ا املك�ب يف ٕاطار تدبري 
لهذه املنصة و�یف�ات ٔ�داهئا مبوجب اتفاق�ة بني ا�و� والهیئات املعنیة 

  .واملك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة
  الس�ید الرئ�س،

املتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17رمق خبصوص مرشوع قانون 
ٕالكرتونیة وموا�بهتا، ا�ي یندرج مضن �ر�مج معل ا�لجنة الوطنیة ملناخ 

وهيدف �ٔ�ساس لت�س�یط املساطر  2017/2018أ�عامل املسطرة �رمس 
وتقلیص ا�ٓ�ال املتعلقة مبختلف مرا�ل ٕا�داث املقاوالت بغیة �منیة 

ج�بیة و�شجیعها وٕانعاشها و�لق فرص الشغل �س��رات الوطنیة وا�ٔ 
وحتسني م�اخ أ�عامل وحتسني �رت�ب املغرب يف تقار�ر م�جزة من طرف 

  ".دو�ن �زن�س"ويلالبنك ا�
وقد خضع هذا املرشوع �لمالءمة مع املق�ضیات ال�رشیعیة املؤطرة 
ٕال�داث املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، وهيدف مرشوع هذا 

قانون اع�د الطریقة إاللكرتونیة �وس�ی� وح�دة �لق�ام �ٕالجراءات ال
  .واملساطر املتعلقة ٕ��داث املقاوالت

وقد م�ح مرشوع هذا القانون ٕاماكنیة م�ارشة إالجراءات القانونیة �رب 
 املنصة إاللكرتونیة، ٕاما �رب املركز اجلهوي لالس��ر ٔ�و عن طریق املهنیني

، ٔ�و من �الل )اس�بني معمتد�ن، موثقني وحمامني�رباء، حماس�بني، حم(
الق�ام �ٕالجراءات من طرف املعنیني ٔ�نفسهم ٔ�و بواسطة و�یل مبق�ىض واك� 

  .�اصة
وقد نصت املق�ضیات �نتقالیة �ىل اس�مترار ٕاماكنیة ٕاجناز إالجراءات 

�داث املقاوالت والتق�یدات الالحقة املتعلقة �لس�ل الٕ القانونیة املطلوبة 
ٔ�شهر �ل�س�بة لٔ�ش�اص �عتباریني وا�اتیني،  �6اري ورق�ا، ملدة الت

  .وذ� ابتداء من �رخي دخول القانون �زي التنف�ذ
  الس�ید الرئ�س،

 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17 رمق خبصوص مرشوع القانون
املتعلق مبدونة الت�ارة ا�ي یعترب الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 

س املس�شار�ن ٔ�نه � �ٓ�ر ٕاجيابیة �ىل حتسني م�اخ �س��ر من �ة، مب�ل
وت�ٔطري وموا�بة م�اخ �س��ر والقانون من �ة ٔ�خرى، مع ما یق�ضیه 
أ�مر خبصوص ت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة والقانونیة احملدثة 

 مس�توى �لمقاو�، ومق�ضیات املوا�بة وال�سهیل الكف�� جبعل املقاو� يف
  .التنافس�یة احلادة اليت تفرضها أ�سواق الوطنیة وا�ولیة

  الس�ید الرئ�س،
لقد تفا�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس املس�شار�ن مع 
ٔ�هداف ومرايم هذه املشاریع اليت �روم ٕا�داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة 

والت�اریة ٕاضافة ٕاىل ت�س�یط  ومالءمة �ام املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة
املساطر وتقلیص ا�ٓ�ال املتعلقة مبختلف مرا�ل ٕا�داث املقاوالت بغیة 

یعها وٕانعاشها و�لق فرص ج �منیة �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة و�ش 
الشغل وحتسني م�اخ أ�عامل، ح�ث سامه الفریق يف النقاش إالجيايب 

  .یع القوانني هاتهدا�ل ا�لجنة وقدم تعدیالت هبدف جتوید مشار 
فٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة یصوت بنعم �ىل هذه  ،��
 .املشاریع

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  السادة الوزراء احملرتمون،
  ٕاخواين املس�شار�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 
  :مشاریع القوانني التالیة

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  - 1
  ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

بطریقة  تیتعلق ٕ��داث املقاوال 88.17رمق  مرشوع قانون - 2
  ٕالكرتونیة؛

املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق   89.17مرشوع قانون رمق  - 3
  .مبدونة الت�ارة

ؤ�شكر بدایة الس�ید الوز�ر �ىل العرض ا�ي قدمه وا�ي متك�ا من 
�ال� من إال�اطة ب�ٔمه املس�ت�دات اليت �اءت هبا املشاریع املعروضة �ىل 
ٔ�نظار جملس�نا الیوم واليت تصب لكها يف ٕاطار وا�د هيم ٕا�داث املقاوالت 

  .بطریقة ٕالكرتونیة
املتعلق ٕ��داث  88.17ل�س�بة ملرشوع القانون رمق و� ،يف هذا إالطار

بطریقة ٕالكرتونیة فقد �اء لتحق�ق مجمو�ة من أ�هداف ٔ��رزها  تاملقاوال
اع�د الطریقة إاللكرتونیة �وس�ی� وح�دة �لق�ام �ٕالجراءات واملساطر 
املتعلقة ٕ��داث املقاوالت وتعز�ز شفاف�ة املقاوالت وت��عها، فضال عن 

  .ل معاجلة الطلبات من طرف خمتلف املتد�لنيحتسني �ٓ�ا
ٕاننا �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن املق�ضیات الواردة يف هذا 
املرشوع س�سامه يف ت�س�یط مساطر �لق املقاو� كام ٔ�هنا س�سمح 
�لولوج ٕاىل �دد من املعلومات املتعلقة �ملقاو� يف زمن اكيف �رب �رشها 

ىل الرجوع ٕاىل الس�ل الت�اري الوريق مما یعزز ٕالكرتونیا ودون احلا�ة إ 
  .الشفاف�ة واملصداق�ة

ٕاىل �انب ذ� ٔ�كد املرشوع �ىل رضورة م�ارشة مجیع إالجراءات 
القانونیة ٕال�داث املقاو� �رب املنصة إاللكرتونیة املمسوكة من طرف 
املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة �عتبارها الوس�ی� الوح�دة 

�داث املقاو�، كام �اء املرشوع مبق�ضیات ٔ�خرى هتم ٕا�داث جلنة الٕ 
  .وطنیة �كون �مهتا ت��ع معلیة ٕا�داث وموا�بة املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17ف� یتعلق مبرشوع القانون رمق
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ة املتعلق مبدونة الت�ارة فهيدف ٕاىل تعدیل الك�اب أ�ول من مدونة الت�ار 
جسالت ٕالكرتونیة حملیة یمت  یضم من �الل ٕا�داث جسل جتاري ٕالكرتوين

تدبريها من طرف ماكتب الضبط �حملامك ا�تصة وجسالت ٕالكرتونیة مركزیة 
  .واليت یمت تدبريها من طرف املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة
يت ٔ�و كام نص املرشوع �ىل عقد التوطني وا�ي مبق�ضاه یضع خشص ذا

ن مقر مقاولته ٔ�و مقره �ج�عي رهن ٕاشارة خشص  اعتباري �سمى املوّطِ
ن ٕالقامة مقر مقاولته ٔ�و مقره �ج�عي  �ٓخر ذايت ٔ�و اعتباري �سمى املوط�
حسب احلا� وهو مق�ىض يف نظر� ٕاىل �انب ٔ�مهیته يف �سهیل معل 

ٕاطار �ق�صاد املقاوالت، فٕانه س�سا�د يف ٕادماج القطاع �ري املهیلك يف 
الرشوط هتدف ٔ�ساسا  املهیلك، يف ٕاطار �القة تعاقدیة تؤطرها مجمو�ة من

ٕاىل تفادي ٔ�یة جتاوزات ميكن ٔ�ن تطال هذا النوع من العقود، �ٕالضافة ٕاىل 
ٔ�ن هذه الرشوط من ش�ٔهنا ٕاضفاء طابع اجلدیة واملصداق�ة ف� خيص ممارسة 

  .�شاط التوطني
القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17ٔ�ما مرشوع قانون رمق 

ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، فقد �اء من ٔ��ل 
مالءمة اخ�صاص املك�ب مع املهام املو�و� ٕالیه مبا فهيا تدبري املنصة 
إاللكرتونیة املتعلقة ٕ��داث املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة وموا�بهتا، ويف هذا 

د هيدف هذا املرشوع، ٕاىل �انب �سهیل مساطر وٕاجراءات ٕا�داث الصد
املقاوالت، ٕاىل ضامن ا�س�ام مساطر ٕا�داث املقاوالت والتعدیالت 
املتعلقة هبا �ىل الصعید الوطين، والت�س�یق بني خمتلف املتد�لني يف هذا 

  .ا�ال
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

اءت هبا مشاریع القوانني نؤكد يف فریق�ا �ىل ٔ�مهیة املق�ضیات اليت �
اليت حنن بصدد دراس�هتا واليت س�سامه ال حما� يف حتسني مرتبة املغرب يف 
مؤرش أ�عامل ا�ي جيعل سهو� ٕا�داث املقاو� من بني ٔ��رز الرشوط 
اليت �ر�كز �لهيا لتصنیف ا�ول، �ملوازاة مع ذ� فٕان هذه املشاریع 

س��ر وتوفري الب��ة املالمئة س�سامه �شلك واحض يف ت�س�یط مساطر �
�لمس�مثر أ�ج�يب مبا �س�تجیب مع التطور ا�ي �شهده �ق�صاد العاملي 

ا�ي ٔ�صبح �شهد تغريات كربى ورسیعة بفعل العوملة واج�یاح وسائل 
االتصال والتك�ولوج�ات احلدیثة، مما ٔ�فرز منوذ�ا �دیدا یصطلح �لیه 

  .�الق�صاد الرمقي
بقى املقاوالت املغربیة جمربة �ىل هذا التحول، ا�ي ؤ�مام هذا الوضع ت 

� لكفة مالیة، سواء ف� یتعلق بتكو�ن املوارد ال�رشیة ٔ�و حتدیث املنصة 
  .التق�یة �لمقاو�

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
�ینا ق�ا�ة راخسة يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن هذه التدابري و�ىل 

ىل إال�ابة �ىل إالشاكالت العمیقة ٔ�مهیهتا لن �كون لو�دها قادرة �
والت�د�ت الكربى اليت توا�ها املقاو� املغربیة يف ظل جعز واحض �لحكومة 

يف �لق الب��ة املالمئة لعمل املقاوالت وتوفري الرشوط الرضوریة لت�ٔهیلها 
ملقاوالت الصغرى واملتوسطة �اصة اوتطو�رها ملوا�ة حتد�ت املنافسة، 

ن شك، عصب �ق�صاد املغريب ؤ�كرب مشغل يف اليت تعترب من دو 
  .املغرب، وحتتل ماكنة هامة يف ا�ورة �ق�صادیة الوطنیة

و�لتايل یبدو من الرضوري التفكري يف �ٓلیات م�د�ة �مع هذا الصنف 
ف�إالضافة ٕاىل اع�د نظام رضیيب �اص هبذه الف�ة والعمل . من املقاوالت

الت املغربیة، وتفعیل �لزتامات احلكوم�ة �ىل �شجیع �ندماج بني املقاو
بت�سري ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة ٕاىل الصفقات العموم�ة من 

يف املائة من هذه الصفقات لهذا الصنف من املقاوالت،  �20الل ختصیص 
�ٕالضافة ٕاىل رضورة العمل �ىل حتسني الس�یو� املالیة �لمقاوالت عن 

ل ٔ�داء القطا�ات العموم�ة ملقابل ٕاجناز طریق احلرص �ىل تقلیص �ٓ�ا
الصفقات العموم�ة من �انب املقاوالت، ومعاجلة ضعف رٔ�س مال 
املقاوالت الصغرى واملتوسطة والرفع من مس�توى الت�ٔطري دا�ل املقاوالت 

 .وٕاجياد �ٓلیات حتفزيیة ��
ربة كام یبدو من أ�ف�د دمع وموا�بة املقاو� املغربیة وت��ع مسارها ٔ�ن الع

�س�متراریة املقاو� وقدرهتا �ىل الصمود يف ظل وضع اق�صادي م�حول 
و�زاید �دد املقاوالت املفلسة �س�ب جعز املقاوالت الناش�ئة �ىل �س�مترار 

  .وموا�ة الت�د�ت
ٕاىل �انب ذ� یتعني تعز�ز القدرة التصد�ریة �لمقاوالت الصغرى 

ة من �س�تفادة من واملتوسطة ومتكني املقاوالت الصغرى واملتوسط
املناطق الصناعیة اجلاهزة، مع مرا�اة التوزیع ا�ايل والقطاعي العادل واملبين 

 .�ىل معایري القدرة �س��ریة و�ىل معاجلة ٕاشاكلیة ال�شغیل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

نؤكد جمددا ٔ�مهیة هذه املشاریع قوانني ونتفا�ل معها �شلك ٕاجيايب ٔ�ننا 
يف �جتاه الصحیح لتطو�ر وعرصنة املقاو� املغربیة، و�لیه نعتربها خطوة 

 .فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ٕالجياب �ىل هذه املشاریع قوانني

 :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -3
ب��ظمي �نة  یتعلق 11.16قانون رمق الٔ�درج الفریق مرشوع : مالحظة(

 ).قوانني الثالثملشاریع ال هو�یل أ�سفار مضن م�اقش�ت
�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل س�ید� محمد و�ىل �ٓ� وحصبه 

  .ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�مس فریق العدا� والتمنیة ومضنه �حتاد  �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة

 :غرب ملناقشة مشاریع القوانني ا�ٓتیةالوطين �لشغل �مل
القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17ٔ�وال، مرشوع القانون رمق 
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ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة ا�ي �روم ٕاس�ناده �دة 
اخ�صاصات يف جمال تدبري املنصة إاللكرتونیة ٕ��داث املقاوالت بطریقة 

ة وموا�بهتا اليشء ا�ي �شلك طفرة نوعیة من ش�ٔهنا ٔ�ن تبؤ� بالد� الكرتونی
مراتب م�قدمة �ىل مس�توى تق�مي م�اخ أ�عامل يف ٕاطار التقار�ر ا�ولیة، 
والس�� تقر�ر ممارسة أ�عامل �لبنك ا�ويل وتقر�ر املنتدى �ق�صادي 

  العاملي؛ 
قاوالت بطریقة تعلق ٕ��داث املی  �88.17نیا، مرشوع القانون رمق 

موا�بهتا ا�ي س�یعمل �ىل ٕاعطاء دفعة قویة خللق املقاوالت و ٕالكرتونیة 
يف جمال ت�س�یط املساطر إالداریة املتعلقة �ملقاو� والرفع  الناش�ئة املبتكرة

  من تنافس�هتا قصد �س�ت�ابة ملتطلبات التمنیة �ق�صادیة؛ 
 15.95متمي القانون رمق بتغیري و�  �89.17لثا، هيدف مرشوع القانون رمق

املتعلق مبدونة الت�ارة ٕاىل ٕا�داث جسل جتاري مركزي ٕالكرتوين وكذا 
جسالت جتاریة من طبیعة ٕالكرتونیة حملیة لتحق�ق مطلب الت�دیث 

كام متت ٕاضافة �ىل مس�توى مق�ضیات مدونة الت�ارة . والعرصنة التق�یة
رشوط ممارس�ته ؤ�یضا الباب الثامن املتعلق �لتوطني هبدف تق�ني �شاطه و

  .حتدید حقوق والزتامات املتعاقد�ن يف هذا الباب
ملتعلق ب��ظمي �نة و�یل ا 11.16رابعا، �روم مرشوع قانون رمق 

الت�ٔقمل مع مجمو�ة من التحوالت املطرو�ة �الل الفرتة أ��رية ، أ�سفار
الك ورشاء واملمتث� ٔ�ساسا يف �زاید �دد الس�یاح، تطور �ادات اس�هت

السفر، وظهور فا�لني �دد، وتطور الس�یا�ة إاللكرتونیة و�س�ت�دام 
وتطرح هذه التحوالت مجمو�ة . �ىل حنو مزتاید لتق�یات التواصل اجلدیدة

وید�ل . من الت�د�ت اليت حتمت ٕا�ادة النظر يف الطرق التقلیدیة �لتوزیع
تمنیة الس�یاح�ة كذ� مرشوع هذا القانون يف ٕاطار تزنیل اسرتاتیجیة ال 

 ".2020لرؤیة "
ويف ٕاطار التفا�ل مع مضامني مشاریع هذه القوانني، ٕاننا ندمع التو�ه 
ا�ي اخنرطت ف�ه احلكومة ف� خيص حتدیث املنظومة القانونیة املؤطرة 
�ل�شاط �ق�صادي مبا یوا�ب التطور احلاصل يف اس�تعامل وسائل 

الت�اریة �ىل اخلصوص نظرا التك�ولوج�ا احلدیثة �ىل مس�توى أ��شطة 
  :لعدة اعتبارات نذ�ر من ب�هنا

رحب رهان ت�ٔهیل وتطو�ر املقاو� املتوسطة والصغرى وتقویة م�اخ  -
 أ�عامل ببالد� يف ظل عوملة �ق�صاد؛

الرفع من مردودیة إالدارة وجناعهتا �شلك ی�ىش مع ا�منو امل�سارع يف  -
  .كة إالنرتن�تجمال التق�یات واملعلوم�ات، وان�شار ش�ب

والیفوتنا هبذه املناس�بة التذكري ٔ�ن موا�بة املقاو� يف مت� اس�تعامل 
املنصة �لكرتونیة �س�تلزم يف البدایة جمهودا ٔ�كرب لضامن جناح هذا إالجراء 
ا�ي س�تكون ح� �ٓ�ره اجيابیة ف� خيص دمع التحول الهیلكي �ل�س�یج 

رها من ق�ود املساطر إالداریة �ق�صادي �شلك �سهل ح�اة املقاو� وحير 

الورق�ة يف ٔ�فق الرفع من تنافس�یة �ق�صاد الوطين وا�هنوض �ل�شغیل 
  .وتدعمي التمنیة املس�تدامة

ويف اخلتام، ال �سعنا ٕاالّ ٔ�ن نُعّرب عن ثق�نا وتصوی��ا �ٕالجياب �ىل 
ویة مشاریع القوانني السالفة ا��ر ودمعنا لهذه التدابري اليت س�تعزز دمع وتق

  .�س�یج املقاوالت، و�اصة املقاوالت املتوسطة والصغرى
 . والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :مدا�� الفریق احلريك -4
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

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

 رتمون،الس�یدات والسادة املس�شارون احمل
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك، �لمسامهة يف 

  :م�اقشة مشاریع القوانني التالیة

لقايض ا 13.99 یغري و�متم القانون رمق 87.17مرشوع قانون رمق  -
  ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

بطریقة یتعلق ٕ��داث املقاوالت  88.17مرشوع قانون رمق  -
 ٕالكرتونیة وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق  -
 .مبدونة الت�ارة

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل �لس�ید اكتب ا�و� و�لس�ید  ،يف البدایةو
 يتالالعروض القمية مد�ر املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، �ىل 

ار تقدمي هذه النصوص القانونیة والشكر موصول �لجنة هبا يف ٕاط اتقدم
  .الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة رئ�سا ؤ�عضاء �ىل تفا�لهم إالجيايب معها

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا نؤكد يف الفریق احلريك �ىل ٔ�مهیة هذه املشاریع اليت �اءت يف ٕاطار 

ت وحتسني م�اخ تعز�ز وتوفري الرتسانة القانونیة احملفزة �ىل ٕا�داث املقاوال
�س��ر، وكذا م�اخ أ�عامل �رب ٕا�شاء م�صة ٕالكرتونیة ٕال�داث 
املقاوالت بطریقة ٕالكرتونیة، واع�دها �وس�ی� وح�دة، �لق�ام ٕ�جراءات 
واملساطر املتعلقة ٕ��داث املقاوالت وتعز�ز الت��ع والشفاف�ة، وكذا وضع 

  .القوانني املتعلقة مبدونة الت�ارةإالطار القانوين امل�سجم واملالمئ مع مشاریع 
  الس�ید الرئ�س،

ٕاميا� م�ا يف الفریق احلريك، ب�ٔمهیة هذه النصوص ال�رشیعیة واليت �مثن 
مضام�هنا ؤ�هدافها، نصوت �لهيا �ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن تمت موا�بهتا �رب ٕا�داد 

 التطبیق�ة والتنظميیة اخلاصة مبق�ضیاهتا، ؤ�ن �كون هذه املوا�بة النصوص
رسیعة و�ٓنیة، كام ن�ٔمل ٔ�ن تنظم القطا�ات الوزاریة املرتبطة هبا ٔ��ما 
ولقاءات دراس�یة وحتس�س�یة، �ىل الصعید الوطين ٔ�و �رب السفارات 

  .والق�صلیات �خلارج للك �ایة مف�دة



  2018 �ریل�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

13 

 )2018 یولیو 24( 1439 ذو القعدة 10

  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهو شكرا �ىل حسن ٕانصا�مك، 

  :مدا�� الفریق �شرتايك -5
  لرئ�س،الس�ید ا

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �شرتايك ملناقشة مشاریع 
  :القوانني التالیة

 13.99یغري و�متم القانون رمق یتعلق  87.17مرشوع قانون رمق -
 القايض ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة؛

یتعلق ٕ��داث املقاوالت بطریقة  88.17رشوع قانون رمق م  -
  ٕالیكرتونیة وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17مرشوع قانون رمق  -
 .مبدونة الت�ارة

  الس�ید الرئ�س،
لقد ارت�ٔینا ٔ�ن نناقشها جممتعة نظرا الرتباطها ارتباطا وثیقا ف� ب�هنا من 

  .قاو� املغربیة من �ة �نیة�ة، وارتباطها �مل
یتعلق ٕ��داث املقاوالت  88.17ف�خصوص مرشوع القانون رمق 

بطریقة ٕالیكرتونیة وموا�بهتا، ا�ي هيدف ٕاىل القطع مع الطرق التقلیدیة ف� 
خيص ٕا�شاء املقاو�، عن طریق اع�د الطریقة �لكرتونیة �وس�ی� وح�دة 

علقة ٕ��داث املقاوالت، بوجوب ٕایداع �لق�ام �ٕالجراءات واملساطر املت
وكذا  ،مجیع العقود والقرارات والقوامئ الرت�ی��ة وحمارض املداوالت والو�ئق

املقررات القضائیة، املنصوص �لهيا يف النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة 
وذ� يف ٕاطار معلیة الت�دیث  اجلاري هبا العمل، �رب املنصة �لكرتونیة،

عمل احلكومة �ىل تطو�رها يف العدید من ا�االت، و�ىل والرمقنة اليت ت
 مس�توى العدید من اخلدمات لتحق�ق �ق�صاد �ىل مس�توى إالنفاق،

و�ىل مس�توى تقلیص ا�ٓ�ال، سواء �ل�س�بة �لمق�لني �ىل ٕا�داث 
املقاوالت ٔ�و العاملني يف جمال اخلدمات م�ل العدول واحملامني واملوثقني ٔ�و 

ة �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة، و�شجیعها وٕانعاشها بغیة �منی �ريمه،
والرفع من مس�توى تنافس�یة  و�لق فرص الشغل وحتسني م�اخ أ�عامل

، و�لتايل حتسني �رت�ب املغرب يف �ق�صاد الوطين وتنافس�یة املقاو�
تقار�ر الهیئات ا�ولیة �اصة يف مؤرش ٕا�داث املقاو� املعمتد من طرف 

  . خلاص مبناخ أ�عاملالبنك ا�ويل ا
كام تعترب مراجعة مجمو�ة من املق�ضیات ال�رشیعیة املؤطرة ٕال�داث 
املقاوالت الس�� الك�اب أ�ول من مدونة الت�ارة، وكذا القانون القايض 
ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة، خطوة ٕاجيابیة ملالءمة 

ملشاریع أ�خرى، نظرا لكوهنا �رتبط مق�ضیات مدونة الت�ارة مع مق�ضیات ا
فٕا�داث جسل الكرتوين یتكون من جسل  ارتباطا وثیقا ببعضها البعض،

جتاري مركزي یقوم بتدبريه املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة والت�اریة 
وجسالت جتاریة حملیة تقوم بتدبريها مصاحل كتابة الضبط �سا�ر احملامك 

ايب �ىل مسلسل عرصنة كتابة الضبط ا�تصة، س�یكون � انعاكس ٕاجي
�حملامك ا�تصة، �ٕالضافة ٕاىل تنظمي �شاط توطني املقاوالت س�سامه ال حما� 
يف ٕا�داث وتطو�ر وت�س�یط مسطرة ٕا�داث املقاوالت �اصة الصغرى 

 . واملتوسطة
كام ٔ�ن ٔ�مهیة املرشوع �مكن يف تطو�ر ٔ�داء إالدارة العموم�ة و�رسیع 

ودهتا، وجتنب الروتني ا�ي هيدد مصاحل املقاو�، وا�ي معلها والرفع من ج
املقاو�  یعترب ٕا�دى املعیقات أ�ساس�یة لالس��ر ببالد�، ویضیع �ىل

فرص حتق�ق ٔ�هدافها �اصة يف ظل التطورات والتحوالت اليت یعرفها 
السوق العاملي، و�لتايل اخنراط املغرب يف جمال الرمقنة یعترب �افزا 

ت الوطنیة وا�ولیة، �ركزية ٔ�ساس�یة خللق فرص الشغل و�لب لالس��را
لهذه  العم� الصعبة لبالد�، و�لتايل وجب رضورة مسا�رة املقاو� املغربیة

  . التطورات والتحوالت
كذ� انضامم املغرب �لعدید من املعاهدات و�لزتامات تتعلق �مللك�ة 

اجعة م�ظوم�ه ال�رشیعیة الصناعیة واالتفاق�ات الت�اریة، یفرض �لیه مر 
ومالءمهتا مع ال�رشیعات ا�ولیة، ملوا�بة التطورات اليت یعرفها العامل 

  . �س�مترار يف جمال امللك�ة يف لك من القطا�ني الصناعي والت�اري
  الس�ید الرئ�س،

تعترب مراجعة النصوص القانونیة ومالءمهتا ومسا�رهتا �لتطورات 
، ٔ�و �ىل املس�توى ا�ويل يشء ٕاجيايب اجلدیدة سواء �ىل املس�توى الوطين

ورضوري، ٕاال ٔ�هنا تبقى جمرد مقاربة مسطریة، ال تعاجل معق الصعو�ت 
اليت تعاين مهنا املقاوالت املغربیة واليت تؤدي يف كثري من أ�ح�ان ٕاىل 
التصف�ة القضائیة و�لتايل ٕا�الق العدید مهنا، مما یضیع فرص الشغل 

  .د املغريبوینعكس سلبا �ىل �ق�صا
ولهذا نؤكد �ىل رضورة توفري الرشوط الرضوریة ل�شجع املقاوالت 
�اصة املتوسطة والصغرية، و�دم �ق�صار �ىل الرشاكت الك�رية 
والرشاكت أ�ج�بیة، كذ� رضورة �لق ا�س�ام بني لك مكو�ت إالدارة 

، وكذ� املغربیة لتزنیل إالدارة الرمقیة اليت �راهن �لهيا احلكومة املغربیة
 .العمل �ىل حتسني م�اخ أ�عامل

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -6
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

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

ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل مب�لس املس�شار�ن 
  :واننيمن ٔ��ل م�اقشة مشاریع الق

القايض  13.99یغري و�متم القانون رمق  87.17مرشوع قانون رمق  -
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 ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة الصناعیة؛

یتعلق ٕ��داث املقاو� بطریقة الكرتونیة  88.17مرشوع قانون رمق  -
 وموا�بهتا؛

املتعلق  15.95القانون رمق  و�متمي بتغیري 89.17مرشوع قانون رمق  -
 .ت�ارةمبدونة ال 

وی�ٔيت هذا النقاش يف خضم احلر�یة �ق�صادیة و�ج�عیة اليت تعرفها 
 وضعهتا بالد� من ٔ��ل تطو�ر �ق�صاد يتبالد� والرها�ت الكربى ال

الوطين، ليك یوا�ب هذا أ��ري التطورات الرسیعة اليت �شهدها السا�ة 
مقت �الل وخصوصا �ىل مس�توى املشالك �ج�عیة اليت تفا الوطنیة،

الس�نوات أ��رية �س�ب البطا� وتدهور القدرة الرشائیة و�الء أ�سعار 
واح�اكر ف�ة قلی� من املواطنني ملصادر الرثوة �ىل حساب الطبقات الفقرية 

  .واملهمشة
وٕاذا اكن التو�ه حنو تطو�ر �ق�صاد الوطين وحامیة امللك�ة الصناعیة 

نت صغرية ٔ�و م�وسطة، ٕاضافة وت�س�یط مساطر ٕا�شاء املقاوالت سواء اك
ٕاىل ٕاصالح بعض فقرات ومواد مدونة الت�ارة من ا�ٓلیات العملیة ٔ�ي 
تطور م�شود، فٕان جتوید القوانني املنظمة لهذه ا�االت هو من اخ�صاص 
الربملان ومن ٔ�ولو�ت املس�شار�ن الربملانیني بفریق �حتاد املغريب �لشغل، 

مصل�ة معوم املواطنني، وقد خيفف من ما دام هذا إالصالح س�یصب يف 
�دة �ح�قان �ج�عي ا�ي �س�ب�ت ف�ه احلكومة من �الل ٕافشال لك 

  .جوالت احلوار اليت �اضهتا مع الفرقاء �ج�عیني
و�لعودة ٕاىل النصوص املدر�ة بني ٔ�یدینا، فٕاننا يف �حتاد املغريب 

ايض ٕ��داث والق �88.17لشغل �رى ٔ�ن ما ورد يف مرشوع قانون 
املقاوالت بطریقة الكرتونیة یندرج مضن ٔ�ولو�ت �ر�مج معل ا�لجنة 

وهيدف �ٔ�ساس  2018-2017الوطنیة ملناخ أ�عامل املسطر �رمس مومس 
ٕاىل ت�س�یط املساطر وتقلیص ا�ٓ�ال املتعلقة مبختلف مرا�ل ٕا�داث 

وٕانعاش  املقاوالت هبدف �منیة �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة و�شجیعها
و�لق فرص الشغل وحتسني م�اخ أ�عامل، وكذا البحث عن حتسني 

ؤ��ید ٔ�ن اع�د هذا " �زن�س ینغدو "�رت�ب املغرب يف تقار�ر الهی�ٓت ا�ولیة 
املرشوع �وس�ی� وح�دة �لق�ام �ٕالجراءات واملساطر املتعلقة ٕ��داث 

�ئق املقاوالت س�سهل معلیة ٕا�داث املقاوالت خصوصا ؤ�ن ٕایداع الو
س�یكون بطریقة الكرتونیة مما س�سهل هذه العملیة من �ة وس�یحمي 

  .مصاحل هذه املقاوالت
ف�ظرا لطبیعته التق�یة وارتباطه  87.17ٔ�ما خبصوص مرشوع قانون رمق 

مبجمو�ة من املق�ضیات ال�رشیعیة املؤطرة ٕال�داث املقاوالت خصوصا ما 
لكرتونیة ٕال�داث یتعلق مبسك الس�الت الوطنیة، وتدبري املنصة �

املقاوالت بطریقة الكرتونیة وموا�بهتا، ومسك قا�دة املعطیات املتعلقة هبا 
واس�تغاللها وضامن اس�تعاملها من ق�ل مجیع املتد�لني بطریقة �ٓم�ة و�ريها 

  .من إالجراءات أ�خرى
فٕاننا �مثن ما �اء يف هذا املرشوع ونؤكد �ىل رضورة الشفاف�ة وحامیة 

للك ما من  اصة �ملقاوالت وربط املسؤولیة �حملاس�بة، درءاملعطیات اخلا
  .ش�ٔنه ��الل �لقوانني املنظمة لهذا ا�ال
بتغیري و�متمي القانون رمق  89.17ٔ�ما خبصوص املرشوع قانون رمق 

املتعلق مبدونة الت�ارة، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �س�ل  15.95
ٕاجيابیة �ىل حتسني م�اخ �س��ر من �ة، ما ورد يف املرشوع من �ٓ�ر 

وت�ٔطري وموا�بة م�اخ �س��ر وقانون أ�عامل من �ة ٔ�خرى مع ما یق�ضیه 
أ�مر خبصوص ت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة والقانونیة احملدثة 
�لمقاو� ومق�ضیات املوا�بة والت�ٔهیل الكف�� جبعل املقاو� يف مس�توى 

ادة والرشسة اليت تفرضها أ�سواق الوطنیة وا�ولیة، وضوابط التنافس�یة احل
م�ظمة الت�ارة العاملیة، ح�ث س�ميكن من حامیة املقاو� والعاملني هبا من 
�ة، واملسامهة يف ام�صاص البطا� وتوفري م�اصب الشغل وختف�ض لكفة 
إالنتاج اليت س�تعود �لنفع �ىل املواطنني خصوصا يف ظل اهنیار القدرة 

  .الرشائیة جراء التقلبات �ق�صادیة والس�یاس�یة إالقلميیة وا�ولیة
ونظرا �لطابع التقين لهذه القوانني، ونظرا �لقمية املضافة اليت س�توفرها 
�لمقاوالت وجمال �س��ر ببالد� وا�ٓ�ر إالجيابیة اليت س�ت�لفها �ىل 

ب �ىل نصوص املواطنني، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجيا
  .هذه املشاریع قوانني

  :یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16روع قانون رمق ــــمش �نیا،

 :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -1
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،
 احملرتمون،س�شارون والسادة امل ات الس�ید

فين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �رش 
  .املنظم ملهنة و�یل أ�سفار 11.16حول مرشوع القانون رمق 

هذا القانون ا�ي ٔ�ىت بعد تغري سلوك املس�هت� ا�ي یؤ�ر �ىل �لق 
ینام�ة بني الفا�لني، ح�ث ٔ�صبح الساحئ ا�وتوزیع املنت�ات و�لتايل �ىل 

وت�ٔهیل یبحث عن سفر يف م�ناو� مما ٔ�دى ٕاىل الت�يل عن  ٔ�كرث درایة
يف انتقاء املنتوج الب�يئ ا�ي فرض تقلیص احلواجز  الوساطة والتدق�ق
وٕا�ادة النظر يف تق�مي م�ظمي أ�سفار وواكالت أ�سفار . �ل�س�بة �لمزود�ن

  .والضغط �ىل أ�سفار و�ك�یف املنافسة
و�دة والتعادلیة �ددا من التعرثات �ل وقد جسلنا يف الفریق �س�تقاليل

اليت یطر�ا القانون السابق ذ� ٔ�نه ال �سا�ر التو�ات احلالیة واملس�تق�لیة 
�لتوزیع وتعق�د رشوط تدبري ولوج املهنة �هیك عن غیاب فا�لني 

لق�وات املبارشة �لتوزیع � م�خصصني يف الس�یا�ة ا�ا�لیة وتطور �ري اكف 
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فعال  رضورة ٕارساء نظام �لتوزیع �دیث، ، مما یفرض)�رب �نرتن�ت(
وم�طور ٕاضافة ٕاىل ٕاصالح إالطار القانوين ا�ي ٔ�كد �ىل ٔ�ن �كون نظام 

  .التوزیع املس�هتدف
ٔ�ن یضمن مشاركة مجیع الفا�لني ا�تصني يف توزیع أ�سفار : شامال
  الس�یاح�ة؛
  فعال وطبیعي؛ ٔ�ن ميكن من تواصل �س�یط، :سلسا
�ات �س�هتال�یة اجلدیدة، وأ�سواق ٔ�ن یتك�ف مع التو : مر�

  اجلدیدة والفا�لني اجلدد؛
ٔ�ن �سهر �ىل حتق�ق جتربة ذات جودة �الیة �لساحئ الزبون وم��ة : �ٓم�ا

  الثقة الاكم� يف املنتوج ا�ي قام �رشائه؛
  :وتت�ىل ٔ�مه مس�ت�دات مرشوع القانون يف الراك�ز التالیة

ا لنوع ال�شاط وضع نظام لتدرج رخص و�ء أ�سفار وفق - 1
 املسؤولیة؛و 

 ٕادماج ٕاجراءات البیع عن بعد و�رب أ�نرتن�ت؛ - 2
 حتسني رشوط تدبري �شاط و�یل أ�سفار؛ - 3
ت�ٔثري �ىل �شاط و�یل ال ال�يش مع مق�ضیات القوانني ذات  - 4

 .أ�سفار
  :وقد محل مرشوع القانون �دد من املس�ت�دات ٔ�مهها

 ٕالغاء الرخصة املؤق�ة مت�ع�د والرتخ�ص ح�ث  �ىل مس�توى
أ�سفار اليت �رغب يف التخصص يف  تالولوج �لمهنة لواكال و�سهیل

من رمق معامالت �لعم�  %50الس�یا�ة ا�ا�لیة وٕالغاء رضورة حتق�ق
م�اصب شغل دامئة  قوختف�ف رشوط التدبري ٕ�لغاء رضورة �ل. الصعبة

  .د�ر �س�تغاللٕاضافة ٕاىل إالعفاء من تعیني م
�ىل مس�توى مزاو� ال�شاط، ٕ�دماج التوزیع عن بعد و�رب �نرتن�ت 

  .مع العملیات اليت ميكن ٔ�ن تنجز من طرف و�یل أ�سفار
وقد ٔ��ر مرشوع القانون ٕاماكنیة �لق مجمو�ات ذات نفع اق�صادي وفقا 

النفع املتعلق ��مو�ات ذات  �13.97لمق�ضیات املنصوص �لهيا يف القانون 
�ق�صادي دون رضورة احلصول �ىل رخصة ٔ�خرى من وزارة الس�یا�ة، 

 24مع تقلیص �ٓ�ال الرتخ�ص، ومن �الل ٔ�حاكم انتقالیة ی��ح القانون 
  .شهرا لواكالت أ�سفار لتنف�ذ مق�ضیات هذا القانون

لقد تعاطى فریق�ا �شلك ٕاجيايب مع هذا املرشوع، ح�ث قدم �ددا من 
صد مهنا جتوید مق�ضیاته مبا یتالءم والنظرة التفاؤلیة اليت التعدیالت، اكن الق

وا�بت م�اقش�ته، وجسلنا كذ� التعاطي إالجيايب �لقطاع الس�یا� مع 
 .مقرت�اتنا، وبذ� فٕاننا نصوت بنعم �ىل هذا املرشوع

 :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -2
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخواين املس�شار�ن،

مس فریق أ�صا� واملعارصة مبناقشة مرشوع قانون رمق ٔ��رشف �
  .یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16

هذا املرشوع، ا�ي هيدف ٕاىل توفري نظام لتوزیع أ�سفار شامل 
وسلس ومرن و�ٓمن، ح�ث یضمن مشاركة مجیع الفا�لني ا�تصني يف توزیع 

 .أ�سفار الس�یاح�ة
رشوع �سهیل التو�ات �س�هتال�یة كام ٔ�ن من ٔ��رز ٔ�هداف هذا امل 

�یل أ�سفار خلدمة و اجلدیدة، وأ�سواق اجلدیدة والفا�لني اجلدد، وتقدمي 
ذات جودة �الیة �لساحئ الزبون وم��ه الثقة الاكم� يف املنتوج ا�ي قام 

 . �خ�یاره
مج� من إالصال�ات �متثل يف  ٕاىل �انب ذ� اعمتد مرشوع القانون

رخص و�ء أ�سفار وفقا لنوع ال�شاط واملسؤولیة،  وضع نظام لتدرج
وٕادماج ٕاجراءات البیع �رب �نرتن�ت وعن بعد، وكذا حتسني رشوط 
الولوج ملهنة وتدبري �شاط و�یل أ�سفار، ٕاضافة ٕاىل ال�يش و�م�ثال 

 .ٔ�حاكم القوانني ذات ت�ٔثري �ىل �شاط و�یل أ�سفار
اص �عتباریة، وفق رشوط وینص مرشوع القانون �ىل م�ح أ�ش�

حمددة من ٔ��ل مزاو� �نة و�یل ٔ�سفار، و�شرتط يف من �رغب مبامرسة 
س�نة �ىل أ�قل، ؤ�ن �متتع �ٔ�هلیة �لمامرسة  21املهنة، ٔ�ن یبلغ من السن 

هام معا، ؤ�ن ال �كون قد  ه �ىل �كو�ن ٔ�و �ربة ٔ�ور ة، ؤ�ن یث�ت توفیالت�ار 
دان مراق�ة الرصف، ٔ�و عقوبة صدر يف حقه حمك من ٔ��ل الغش يف م�

 .ج�ائیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة �شدد �ىل رضورة جتوید املنظومة 
القانونیة �لقطاع وا�ي لن یمت ٕاال من �الل ٕارشاك املهنیني وذوي اخلربة يف 
تطو�ر الرتسانة القانونیة املنظمة �لقطاع الس�یا� بصفة �امة، وجتاوز 
العرثات اليت عرفهتا خمتلف �سرتاتیجیات املهیلكة �لقطاع �اصة رؤیة 

، اليت ا�رتفت احلكومة نفسها �لعجز عن الوصول ٕاىل أ�هداف 2020
، وهنا حيق لنا ال�ساؤل 2020ملیون ساحئ يف ٔ�فق  20املسطرة واملمتث� يف 

قانون هل ٕارشاك ممثيل �نيي واكالت أ�سفار يف التحضري لهذا املرشوع 
اكن هدفا يف �د ذاته �لتذرع بق�ام الوزارة بتفعیل املقاربة ال�شار�یة؟ ٔ�م اكن 
وس�ی� ٕال�داد مرشوع قانون م�قدم م�صف �لمهنیني، �س�تجیب لتطلعاهتم 

  وم�ضمن النتظاراهتم الك�رية واملتعددة؟ 
وهل س�بق ٕا�داد هذا املرشوع تق�مي شامل �لقانون احلايل �اصة يف 

وده اليت لٔ�سف مل �كن تطبق تطبیقا سل� يف ظل غیاب جمال تطبیق بن
احلاكمة وضعف املراق�ة؟ وهل املق�ضیات املتضمنة يف هذا املرشوع قادرة 
�ىل حامیة القطاع من مظاهر الفوىض وال�س�ب وغیاب ٕاعامل القانون 
وا�ي ف�ح الباب مرش�ا يف و�ه املامرسات املش��ة اليت یعاين مهنا 

  عض الواكالت �اصة يف مومس احلج والعمرة؟املواطنون من ب
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  الس�ید الرئ�س،
ی��غي الت�ٔ�ید ٔ�یضا ٔ�ن املق�ضیات القانونیة الواردة يف املرشوع ا�ي حنن 
بصدد دراس�ته �ىل ٔ�مهیهتا لن �كون اكف�ة لو�دها لٕال�ابة �ىل خمتلف 
 إالشاكالت اليت یعرفها القطاع مما یدفعنا �ل�ساؤل عام قامت به احلكومة من

ٕاجراءات مصاح�ة وموا�بة لهذه الواكالت �اصة يف ا�ال الرضیيب والت�ٔمني 
  والنقل؟

وما يه ا�ٓلیات املسا�دة �لواكالت لضامن �سویق صورة ٕاجيابیة عن 
  الس�یا�ة الوطنیة واملؤهالت اليت �زخر هبا؟

هل یمت ٕارشاك واكالت أ�سفار يف املعارض الس�یاح�ة ا�ولیة؟ ومايه 
  متدة النتقاء هذه الواكالت؟املعایري املع 

لٔ�سف، الس�ید الرئ�س، ٕان غیاب ا�مع جعل مجمو�ة من واكالت 
أ�سفار تو�ه �شاطها حنو اخلارج حبیث ٔ�صبحت هتمت بنقل املغاربة حنو 
اخلارج �اصة �ر�یا وٕاس�بانیا ح�ث الرحب مؤكد وحتجم عن نقل الس�یاح 

ا �لخسارة ٔ�كرث من أ��انب حنو املغرب حبیث �كون و�یل أ�سفار معرض
الرحب، وهذا الوضع �كرس مظاهر املنافسة ویفوت �ىل الس�یا�ة الوطنیة 

  .موارد �مة �اصة يف جمال إالیواء وإالطعام والت�ش�یط
نتفق مجیعا �ىل ٔ�مهیة معلیة ٕانتاج وتوزیع أ�سفار وتقدمي اخلدمات  ٕاننا

القطاع وتطوره  الس�یاح�ة واليت تعترب �لقة ٔ�ساس�یة لها ت�ٔثري واحض �ىل منو
  .وحتسني �اذبیة بالد� وجتوید اخلدمات الس�یاح�ة وتطو�رها

�ري ٔ�ن اس�ت�ابة احلكومة �لتحوالت الكربى اليت �شهدها املغرب وكذا 
املنافسة الرشسة واليت �زداد �دهتا یوما عن یوم يف قطاع یعمتد �ىل تقدمي 

دون اخلدمة وما تق�ضیه من رشوط مرتبطة ٔ�ساسا �جلودة، تبقى 
تطور ٔ�سالیب التدبري وا�هنوض  �نتظارات، �اصة يف ظل ضعف موا�بة

ب�ٓلیات املراق�ة واملوا�بة �وس�ی� ٔ�ساس�یة قادرة �ىل جعل واكالت أ�سفار 
ٕاىل �انب العدید من املهن الس�یاح�ة قادرة �ىل رفع الت�د�ت وا�هنوض 

بالد� جللب  �لقطاع وتطو�ره حتق�قا لٔ�هداف واملرايم اليت �راهن �لهيا
ٔ�ن الس�یا�ة تعترب ٔ�كرب مورد �لعم� الصعبة وتوفر  املزید من الس�یاح، �لام

  .العدید من فرص الشغل القارة واملومسیة
و�ملوازاة مع ذ� ال زالت احلكومة �اجزة لٔ�سف �ىل حتسني 
العوامل احملیطة �لنقل ووضعیة املطارات وحمطات القطار وماكتب 

ربي ٕاىل �انب حتسني املعامالت واخلدمات الس�یاح�ة �س�تق�ال والنقل ال
�لف�ادق ومراكز اس�تق�ال وٕارشاد الس�یاح وحتسني الش�بكة الطرق�ة و�ريها 

  .من الرشوط الرضوریة لٕالقالع الس�یا�
ملاذا مل �س�تطع املغرب �س�ب جعز احلكومة الواحض �ىل هنج س�یاسة 

س�تقرار ا�ي ینعم �سویق�ة �جعة و�حجة من اس�تغالل وضع أ�من و�
  ف�ه املغرب يف ظل وضع ٕاقلميي مضطرب �اصة يف ا�ول املنافسة؟

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان واكالت أ�سفار توا�ه م�افسة قویة �س�ب اع�دها �ىل ٔ�سلوب 

تقلیدي م��اوز، فاالع�د �ىل التك�ولوج�ا احلدیثة وٕاد�ال ا�ال الرمقي 
ماكنة هذه الواكالت دا�ل السوق  ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� �لم�افظة �ىل

  .الس�یاح�ة
ويف هذا الصدد، جفل الواكالت مل تول �ه�م الاكيف �لم�ال الرمقي 
اليشء ا�ي نتج عنه تقلص نتاجئ معامالهتا �شلك �بري، وهو ما یدعو 
احلكومة �لتفكري حول ٔ�فضل الس�بل ملوا�ة إالشاكالت اليت یتخبط فهيا 

  .جمال الت�ارة الرمقیةو�ء أ�سفار �اصة يف 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�لرمغ من املالحظات اليت ٔ�بدیناها فٕاننا نؤكد يف فریق أ�صا� 
واملعارصة �ىل ٔ�مهیة هذا املرشوع قانون ٔ�نه س�سامه يف تطو�ر واكالت 
أ�سفار حىت �س�تجیب لالنتظارات املعقودة �ىل القطاع الس�یا� �عتباره 

يف �لق فرص الشغل وموردا ٔ�ساس�یا �لعم� الصعبة، قطا�ا ح�و� �سامه 
�� فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع 

 .قانون

  :مدا�� الفریق احلريك -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

لكمة �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر ٔ�عرض �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول ال
یتعلق ب��ظمي �نة و�یل  11.16و�ة نظر� حول مرشوع قانون رمق 

  .أ�سفار
يف البدایة نود ٔ�ن ننوه بعمل جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة و�اكفة 
ٔ�عضاهئا، و�س�تحسن يف الفریق احلريك جتاوب احلكومة مع تعدیالت الفرق 

مه ال حما� يف جتوید النص ش� ومضمو�، كام �ش�ید �لتفا�ل اليت س�سا
إالجيايب �لس�یدات والسادة املس�شار�ن خبصوص هذا املرشوع �عتباره 
وا�دا من ٔ�مه الروافد أ�ساس�یة لالق�صاد الوطين وارتباطه بع�ش رشاحئ 
ا �مة من ا�متع و�ونه حمراك ٔ�ساس�یا �لتمنیة يف �دة م�اطق من بالد�، مم

�س�تلزمه أ�مر ٕاجياد املعاد� إالجيابیة بني تطو�ر القطاع ومرا�اة مصاحل 
  .وختوفات خمتلف املتد�لني �ىل ام�داد العملیات املؤطرة �لمنتوج الس�یا�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا يف الفریق احلريك ننوه هبذا املرشوع ا�ي ار�كز �ىل مخس نقط 

نظام لتدرج رخص و�ء أ�سفار وفقا ٔ�ساس�یة واملمتث� ٔ�ساسا يف وضع 
لنوع ال�شاط واملسؤولیة، ؤ�یضا ٕادماج ٕاجراءات البیع عن بعد �رب 
�نرتن�ت، وكذ� حتسني رشوط �س�یري �شاط و�یل أ�سفار، وحتسني 
رشوط الولوج ملهنة و�یل أ�سفار و�اصة الكفاءات اجلدیدة النامجة عن 

�ٕالضافة ٕاىل املالمئة مع القوانني من الطفرة اليت یعرفها �ق�صاد الرمقي، 
  .ٔ��ل ضامن ��س�ام مع إالطار القانوين العام املنظم ل�شاط و�یل أ�سفار
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كام ركز هذا املرشوع ٔ�یضا �ىل التحول امل�سارع ا�ي عرفه ویعرفه 
قطاع التوزیع الس�یا� �س�ب اس�تعامل وسائل التواصل احلدیثة، 

�وات الفضائیة، و�روز طرق �دیدة اكٔ�نرتن�ت ووصالت إالشهار �لق 
لتداول العروض الس�یاح�ة واليت تتطور بتطور سلوك املس�هتلكني مبا یؤ�ر 
بعمق �ىل تنویع املنتو�ات الس�یاح�ة، يف تو�ه رسیع ٕاىل الت�يل التدرجيي 
عن الوساطة، والعمل �ىل تقلیص احلواجز ما بني املزود�ن واملتد�لني، 

مسا�رة هذه التحوالت العمیقة سعیا ٕالجناح  اليشء ا�ي یفرض �ىل بالد�
  .2020ٕاسرتاتیجیة رؤیة 

ويف هذا إالطار، نود يف الفریق احلريك الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة املقاربة 
ٕالیه مجیعا، مع رضورة رحب رهان  ع �لقطاع ٕاىل ما نصبوال�شار�یة يف ا�ف

زخر هبا ��س�ام ما بني خمتلف الفا�لني و�مثني اكفة املؤهالت اليت �
خمتلف �ات اململكة وضامن تو�ه یضع يف صلبه متكني بالد� من تبؤ� 
ماك�هتا بني اجلهات الس�یاح�ة العاملیة تبعا ملوقعها اجلغرايف وتنوعها الطبیعي 

  .وغىن مورو�ا الثقايف
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

للك هذه �عتبارات السالفة ذ�رها س�نصوت يف الفریق احلريك ٕاجيابیا 
  . هذا املرشوع�ىل

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع  -4
 :الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
�اقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�سامه الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م 

هذا املرشوع . یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16مرشوع قانون رمق 
ا�ي حظي �ه�م فریق�ا �لنظر ٕاىل ٔ�مهیته البالغة يف تنظمي هذه املهنة اليت 
�سامه �شلك �برييف انتعاشة �ق�صاد الوطين من �الل توفري موارد مالیة 

  .ٔ�رسة �500.000مة، كام ٔ�نه �سامه يف �شغیل ٔ�كرث من 
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نعترب ٔ�ن هذا املرشوع قمية مضافة 
�ل�س�بة �لقطاع الس�یا� وخطوة ٕاجيابیة س�سامه ح� يف ٔ�جرٔ�ة ٕاسرتاتیجیة 

الس�یاح�ة، خصوصا ؤ�ن القانون املعمول به �الیا وا�ي �رجع ٕاىل  2020
�سمح �ٕالرتقاء هبذا  قد ٔ�صبح م��اوزا ویعرف قصورا �بريا لن 1997س�نة 

  .القطاع ٕاىل املس�توى امل�ٔمول
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٔ��د ٔ�مه القطا�ات اليت ميكن ٔ�ن �شلك خزا� حق�ق�ا لفرص الشغل 
فالیوم، �شغل القطاع الفال� ٔ�كرب �دد من الساكنة . هو قطاع اخلدمات

لكن يف . ال�ش�یطة، ویتوىل القطاع الصناعي �مة �لق فرص شغل وا�دة

لظرف�ة الراهنة، ال ميكن لهذ�ن القطا�ني ٕاال توفري �دد حمدود من ظل ا
املناصب إالضاف�ة، يف �ني یظل القطاع الثالث يف بالد� بعیدا عن 

  .اس�تغالل لك املؤهالت اليت ميكن ٔ�ن یوفرها
مد�ال ٕالطالق  قشة مرشوع هذا القانون رمبا �شلكو�لتايل، مفنا

متعا مدنیا �لتحس�س �لت�د�ت الكربى تفكري جامعي، حكومة و�رملا� وجم 
يف قطاع ال�شغیل، واليت ميكن موا�هتا �س�تغالل ٔ�م�ل لاكفة الفرص 

  .واملؤهالت اليت �س�تطیع ٔ�ن یوفرها قطاع اخلدمات
والبد من الت�ٔ�ید هنا �ىل ٔ�ن هذا القطاع وما ميكن ٔ�ن خيلقه من قمية 

الصنا�ات الیدویة  مضافة، سواء يف الس�یا�ة ٔ�و الصنا�ة التقلیدیة ٔ�و
و�ريها، س�یجسد ت�ٔهیال �مو�ة من ٔ�بناء هذا الوطن الطمو�ني والقادر�ن 

 LE GENIE DEٔ�و " د�ر �ىل راسك" �ىل موا�ة الی�ٔس بذاكء مقاربة 
LA DEBROUILLARDISE.  

هذا �لكمنا عنه دا�ل التجمع الوطين لٔ�حرار يف مرشوعنا التمنوي 
ا�ي ٔ�طلق�ا �لیه مسار الثقة، وا�ي رفعنا ف�ه حتدي �لق ملیوين م�صب 

، وا�ي ٔ�كد� ف�ه كذ� �ىل رضورة اس�تغالل 2025شغل يف ٔ�فق س�نة 
اكفة املؤهالت والفرص اليت توفرها القطا�ات الكف�� خبلق قمية مضافة 

  .یة�ال 
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدة اكتبة ا�و�،
�ىل هذا أ�ساس، فٕاننا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، و�رس�ی�ا 

نؤكد تعاملنا �جيايب مع هذا املرشوع مادام  ملبادئنا يف �دمة الصاحل العام،
مع س�سامه يف تنظمي �نة و�یل أ�سفار وحتصیهنا، وكذ� ت�ٔهیلها لت�ىش 

اكفة املس�ت�دات ا�ولیة يف املیدان ومع التحوالت الكربى اليت �شهدها 
بالد�، ومادام س�یف�ح ا�ال ٔ�مام اع�د س�یاسة �دیثة وفعا� تبدٔ� ٕ�صالح 
املنظومة القانونیةبغرض سد الثغرات والهفوات السابقة وجتاوز السلبیات 

  .ا� ببالد�اليت �دت من فعالیة هذه املهنة يف �دمة القطاع الس�ی
، فهذا ال�رشیع ال ميكن 2020بتحق�ق اسرتاتیجیة  اومادام املغرب ملزم

ٔ�ن �كون ٕاال قمية مضافة س�سامه يف جتوید اخلدمات املقدمة ويف تعز�ز ثقة 
الساحئ يف املنتوج املغريب ويف ال�سویق لصورة ٕاجيابیة عن بالد� 

  .ومؤهالهتا الس�یاح�ة
یدات والسادة، ٔ�مه مالحظات تلمك الس�ید الرئ�س، حرضات الس� 

�لینا الیوم، وا�ي س�نصوت �لیه  فریق�ا خبصوص هذا املرشوع املعروض
�ٕالجياب اق�نا�ا م�ا ب�ٔمهیته وبوقعه �جيايب �ىل ٔ�داء القطاع الس�یا� 

  .ببالد�
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -5
  الرئ�س احملرتم،الس�ید 
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الس�یدة اكتبة ا�و� �ى وز�ر الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
  و�ق�صاد �ج�عي امللكفة �لس�یا�ة احملرتمة، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت ب�ٔن ٔ�تناول اللكمة،  ٔ��رشف الیوم

 11.16مرشوع قانون رمق "سة والتصویت �ىل املغرب، مبناس�بة ا�را
مب�لس  اجللسة ال�رشیعیة العامةٔ�مام ، "یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار

 .املس�شار�ن
كام ٔ�تقدم لكن الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة، �لشكر اجلزیل، �ىل 
عرضكن القمي والشامل، ا�ي س�سامه يف ت�سري مسطرة املناقشة 

ق�د ا�راسة، من ق�ل  11.16رمق  وع القانونواملصادقة �ىل مرش 
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن �ىل مس�توى اجللسة العامة

  الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
ق�د  یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16رمق ی�ٔيت مرشوع قانون 

املصادقة، يف س�یاق ا�هودات املبذو� الرام�ة ٕاىل مالءمة قطاع �نة و�یل 
أ�سفار مع التحوالت اليت یعرفها قطاع التوزیع الس�یا� �رب وسائط 
أ�نرتن�ت والق�وات الفضائیة املبارشة، ف�طور السلويك �س�هتاليك فرض 
�لق وتوزیع وتنویع املنتو�ات الس�یاح�ة، وهو ما یتطلب رضورة التقلیص 

ٔ�فق من الوساطة، واحلواجز ما بني املزود�ن واملتد�لني يف القطاع يف 
  .2020حتق�ق ٔ�هداف اسرتاتیجیة رؤیة 

یتعلق ب��ظمي �نة 11.16ويف هذا الصدد، �اول مرشوع القانون رمق 
املتعلق �لنظام  31.96جتاوز ثغرات وعیوب القانون رمق  و�یل أ�سفار،

النظام لٔ�هداف  اأ�سايس لواكالت أ�سفار، �س�ب �دم مسا�رة هذ
؛ �لنظر لتعق�د املساطر، والتو�ات املسطرة �الیا ومس�تق�ال

والبريوقراطیة يف طرق التدبري املعمتدة �الیا، وغیاب فا�لني خمتصني يف 
ا�ال، وهو ما حمت رضورة ٕارساء س�یاسة �دیدة ی��دئ ٕ�صالح إالطار 
ال�رشیعي والتنظميي ذي الص� �لقطاع، قصد ٕاغناء الت�ارب ٔ�مام الساحئ 

ذا ا�ال، وت�ين س�یاسة ولوج وتقدميه �دمات ذي جودة �الیة يف ه
  . ٔ�سواق �دیدة

 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
ق�د ا�راسة، نق� نوعیة ف� یتعلق  11.16یعد مرشوع قانون رمق 

بوضع ٕاطار معل �دیث ومسا�ر �لتحوالت اليت تعرفها أ��شطة الس�یاح�ة 
ي يف يف قطاعي التوزیع والتنظمي الس�یا�، �لنظر �ورها �سرتاتیج

التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة �ىل املس�توى الوطين وا�ويل، 
ٔ�لف ٔ�رسة، و�سامه ب�س�بة  500فالقطاع الس�یا� �شغل وطنیا ٔ�كرث من 

يف الناجت ا�ا�يل اخلام، وهو ما �س�تدعي من امجلیع، حكومة  %10حوايل 
یة؛ من �الل و�نیني، جعل القطاع يف مس�توى املنافسة ا�ولیة وإالقلمي 

تطو�ر ٔ�سالیب التدبري وال�س�یري، و�رتقاء بعملیة املوا�بة واملصاح�ة لفائدة 
املهنیني، قصد مت� اخلربة يف جمال التطور الرمقي، والتك�ولو�، 

ف ا�ول الس�یاح�ة املمتزية والرائدة و�لكرتوين، حىت تصبح بالد� يف مصا
  . يف هذا ا�ال

 رتمة،الس�ید اكتبة ا�و� احمل
ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن ما �اء يف مق�ضیات 

الس�� ؤ�ن  ،"یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16رمق مرشوع قانون "
مواد من هذا املرشوع ) 7(فریق�ا النیايب تقدم بعدة تعدیالت مهت س�بع 

غة توافق�ة دا�ل قانون، جتاوبت احلكومة ٕاجيا� مع مقرتح تعدیالت بصی
 5ا�لجنة الربملانیة ا�تصة، تتعلق مبضمون مادتني هام �ىل التوايل املادة 

، �ٓملني ٔ�ن نوفق مجیعا يف تطو�ر القطاع الس�یا� وجع� فا�ال يف 8واملادة 
املسار التمنوي لبالد�، من �الل جتوید �دمات واكالت أ�سفار، 

املغريب، مع �لق ��س�ام ما و�سویق صورة اجيابیة عن القطاع الس�یا� 
ة ال�سویق �رب تطو�ر بني اكفة املتد�لني والفا�لني، وٕا�ادة النظر يف س�یاس

�ٓلیاهتا وحتدیث تق�یات التواصل وإالشهار، مع ضبط �ٓلیة الرصف �لت�س�یق 
ما بني مك�ب الرصف والبنوك وواكالت أ�سفار، وحتسني اخلدمات 

  . دةالس�یاح�ة و�نف�اح �ىل ٔ�سواق �دی
ؤ��ريا، وا�س�اما مع موقف فریق�ا دا�ل ا�لجنة ا�تصة، فٕاننا نصوت 

  .�ٕالجياب یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار 11.16رمق �ىل مرشوع قانون 
 .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك

 :مدا�� الفریق �شرتايك -6
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

 ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مرشوع قانون �رشفين
یتعلق ب��ظمي �نة و�یل أ�سفار، املرشوع ا�ي هيدف ٕالد�ال  11.16رمق 

العدید من التعدیالت وإالجراءات والتدابري من ٔ��ل اع�دها من ق�ل 
الرشوط الواجب ٕاتباعها لولوج  واكالت أ�سفار يف ٕاطار توضیح وت�س�یط

من �ة، و�لتعاطي مع هذا النوع من ال�شاط �ق�صادي من �ة املهنة 
�نیة، لتقویته وحتصینه ضد السلواكت اليت �يسء لهذا القطاع اخلدمايت 
الهام، �ٕالضافة لكون القانون املطبق �الیا �ىل واكالت أ�سفار ٔ�صبح 

التو�ات املسطرة والسري قدما  م��اوزا من ح�ث �دم قدرته �ىل مسا�رة
ملیة توزیع أ�سفار، يف ظل غیاب الفا�لني احلق�ق�ني واملتخصصني يف بع 

جمال التوزیع الس�یا�، نقص التطور التك�ولو� ا�ي �ش�تغل وفقه 
واكالت أ�سفار �اصة �فرتاضیة ذات املواقع �لكرتونیة، وجود ثغرات 

بني قانونیة يف جمال ضبط وتنظمي العالقات واملعامالت الت�اریة واملالیة 
و�ء أ�سفار والزبناء، الرغبة يف ٕاجياد ا�ٓلیات القانونیة لضامن التعویضات 

  .�ل�س�بة �لمترضر�ن املتعاملني مع واكالت أ�سفار
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  الس�ید الرئ�س،
ٔ�مام هذه أ�س�باب و�ريها ٔ�صبحت الرضورة مل�ة ٕالجياد ٕاطار قانون 

م �دیث یوا�ب التحول ا�ي عرفه قطاع التوزیع الس�یا�، وٕارساء نظا
وم�طور وفعال لعملیة توزیع أ�سفار، كذ� ت�ٔطري ودمع �نة و�یل 

لیصبح نظاما �شمل مجیع الفا�لني املتخصصني يف معلیة ٕانتاج  أ�سفار،
وتوزیع أ�سفار الس�یاح�ة ملا لها من دور ٔ�سايس وفعال يف منو القطاع 

مع  الس�یا� وحتسني وجتوید املنتو�ات واخلدمات الس�یاح�ة، والتك�ف
التو�ات �س�هتال�یة اجلدیدة و�نف�اح �ىل أ�سواق العاملیة، وم�ح الثقة 

  .�لساحئ الزبون يف املنتوج ا�ي قام �ق�نائه
  الس�ید الرئ�س،

ٕان جتوید املنظومة القانونیة من ش�ٔهنا ٔ�ن تعمل �ىل تنظمي ا�ال 
قدم القطاع الس�یا� والعاملني به لت�اوز الثغرات اليت تقف جحرة �رثة ٔ�ما ت

�لك، و�سط التخوفات اليت یعاين مهنا املهنیون وخمتلف املتد�لني ووضعها 
�اصة ؤ�ن بالد�  2020بعني �عتبار من ٔ��ل ٕاجناح اسرتاتیجیة رؤیة 

تتوفر �ىل لك املؤهالت لتجعل م�ه ب�ا س�یاح�ا �م�یاز وتبؤ�ه ماكنة �د 
  .م�قدمة �ىل مس�توى الس�یا�ة العاملیة

  �س،الس�ید الرئ 
اعتبارا للك ما س�بق، ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن �مثن مرشوع القانون رمق 

، ا�ي نؤكد مرة ٔ�خرى ٔ�نه �اء مبق�ضیات هتدف ٕاىل حتسني 11.16
املعامالت واخلدمات الس�یاح�ة، كنظام تدرج رخص و�ء أ�سفار یالمئ 
نوعیة ال�شاط واملسؤولیة اليت یقوم هبا، تنظمي ٕاجراءات البیع �رب ش�بكة 

نرتن�ت، ت�ٔطري رشوط الولوج �لمهنة، كام �ريم ٕاىل تقدمي �دمة ذات �
ضد ٔ�ي حتایل من ) الزبون(جودة �الیة، وتوفري امحلایة القانونیة �لساحئ

  .طرف ا��الء �ىل القطاع
  .السالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -7
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ت والسادة الوزراء احملرتمون،الس�یدا
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ�تناول اللكمة �مس �حتاد املغريب �لشغل من ٔ��ل م�اقشة مرشوع 
یتعلق ب��ظمي و�یل أ�سفار، هذا القطاع ا�ي یعرف  11.16قانون رمق 

ت حتوالت �برية حبمك اس�تعامل وسائط التواصل احلدیثة اكٔ�نرتن�ت ووصال
إالشهار �لق�وات الفضائیة �طرف �دید لتداول العروض الس�یاح�ة، واليت 
تتطور بتطور أ�وضاع الس�یاح�ة من �ة وسلوك مس�هتليك املنت�ات 

وهذا أ�مر فرض �ىل واكالت أ�سفار تنویع املنتوج الس�یا� . الس�یاح�ة
، وتقدمي عروض تنافس�یة خمافة الت�يل التدرجيي عن وساطة هذه الواكالت

هذه الوساطة اليت ٔ�صبحت تتقلص حبمك تقلص احلواجز بني املزود�ن 

  .واملس�هتلكني
وهذا ما یفرض �ىل بالد� تطو�ر ٔ�سالیب اش�تغال واكالت أ�سفار 

وتزنیل سلس� القمي الثقاف�ة واحلضاریة  2020ٕالجناح ؤ�جرٔ�ة اسرتاتیجیة 
  .�لمغرب

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان قطاع الس�یا�ة يف بالد� یعترب من ٔ�مه الروافد أ�ساس�یة لالق�صاد 
الوطين، و�رتبط �شلك م�ارش �ملع�ش الیويم لرشاحئ �برية من املواطنني، 
بل مبدن ب�ٔمكلها، لكونه حمراك ٔ�ساس�یا �لتمنیة من �ة وجمال خللق فرص 

  .ومومسیة من �ة ٔ�خرى شغل قارة
ٕان السهر �ىل جتوید املنظومة القانونیة ذات الص�، �س�توجب ٕارشاك 
املهنیني ؤ�حصاب اخلربة حىت ی�س�ىن ٕا�داد قوانني تتالءم وم�طلبات العرص 

صوصا �ىل مس�توى م�افسة خوالتطورات والتحوالت اليت یع�شها القطاع 
  .دول تتوفر �ىل نفس املنتوج الس�یا� الوطين

و�لیه، فقد ٔ�صبح من الرضوري �ه�م بواكالت أ�سفار وِ�رهان 
��س�ام بني خمتلف املكو�ت والفا�لني، و�مثني اكفة املؤهالت اليت �زخر 
هبا خمتلف �ات اململكة من ٔ��ل ٔ�ن ت��ؤ� هذه أ��رية ماك�هتا الالئقة هبا 

والتضار�س بني الو�ات الس�یاح�ة العاملیة، خصوصا ؤ�ن املناخ والطقس 
املغربیة �شجع لك ٔ�نواع الس�یا�ة سواء مهنا الشاطئیة ٔ�و اجلبلیة ٔ�و حىت 
الطبیة، ٕاضافة ٕاىل التنوع الثقايف املغريب ا�ي ٔ�صبح �متتع بص�ت �املي من 

  .�الل املهر�ا�ت الوطنیة اليت تنظم يف خمتلف املدن املغربیة
يف متكني و�ء  ولعل املس�ت�دات اليت �اء هبا نص املرشوع واملمتث�

أ�سفار من العمل وتطو�ر �شاط مرحب مبجرد حصوهلم �ىل الرخصة، 
الس�� طلب �ع�د �ى الواك� ا�ولیة �لنقل اجلوي، وا�ي س�ميكن من 
�سهیل الولوج ملهنة و�ء أ�سفار الراغبني يف التخصص يف الس�یا�ة 

فا�لني احمللیني والرفع ا�ا�لیة، وهذا ما س�ميكن من دمع التنافس�یة ومتوقع ال
من رمق م�یعاهتم، كام س�ميكن هذا القانون من ٕاد�ال تدابري من ش�ٔهنا 
ٕارشاك كفاءات �دیدة وخصوصا ا�تصني يف ا�ال الرمقي، وا��ن ال غىن 
عهنم يف مس�تق�ل املهنة وموا�ة الواقع اجلدید، وتطورات السوق و�اصة 

  .ق�صاد الرمقيت� النامجة عن الطفرة اليت یعرفها �
ويف أ��ري البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن القطاع یعاين من مج� من 
�خ�الالت والثغرات قد رصد العدید مهنا تقر�ر جلنة تقيص احلقائق حول 
املك�ب الوطين �لس�یا�ة، هذه �خ�الالت اليت حتول دون �رمجة 

به  أ�هداف املعلنة و�ىل س��ل املثال، �دم مسا�رة النظام املعمول
�لتو�ات وأ�هداف املسطرة �الیا ويف املنظور املس�تق�يل �لنظر ٕاىل 
تعق�د املساطر وبريوقراطیة ٔ�سالیب التدبري جراء غیاب دور اخ�صاص 

  .الفا�لني يف املیدان
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ٔ��ید ٔ�ن هذه املالحظات اكن من الواجب إالدالء هبا نظرا حلساس�یة 
اليت من املفروض ٔ�ن ال تقيص القطاع من �ة ونظرا �لرؤیة الشام� �لتمنیة 

  .ٔ�ي قطاع م�تج
للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل نص 

 . املرشوع

 :یتعلق �لتنظمي القضايئ 38.15رمق  قانون مرشوع، �لثا

  :تقدمي مرشوع القانون من طرف الس�ید محمد ٔ�و�ار وز�ر العدل -1
  :ٔ�رشف املرسلني وبعد�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل 

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون؛

 �38.15رسين ٔ�ن ٔ�قدم الیوم ٔ�مام جملسمك املوقر مرشوع قانون رمق 
یونیو  07یتعلق �لتنظمي القضايئ بعد ٔ�ن صادق �لیه جملس النواب بتارخي 

حقوق إال�سان مب�لس ، ومتت م�اقش�ته بلجنة العدل وال�رشیع و 2016
یولیو  23املس�شار�ن، ح�ث متت املصادقة �لیه �ٕالجامع یوم ٔ�مس 

2018.  
وكام ال خيفى �لیمك، فٕان هذا القانون ی�ٔيت يف س�یاق اس�تكامل الرتسانة 
القانونیة لتزنیل مرشوع ٕاصالح م�ظومة العدا�، ح�ث بعد تنص�ب ا�لس 

نیابة العامة �لو�یل العام �لم� �ى أ��ىل �لسلطة القضائیة وانتقال رئاسة ال 
حممكة النقض، اكن لزاما وضع نص قانوين یضبط العالقة بني السلطة 
القضائیة ورئاسة النیابة العامة والوزارة امللكفة �لعدل دا�ل احملامك، وحتدید 

  .اخ�صاصات الوزارة يف جمال تدبري إالدارة القضائیة
  حملرتمون،حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون ا

لقد مر التنظمي القضايئ �لمملكة بعد �س�تقالل بعدة حمطات 
ینا�ر  26لٕالصالح، ٔ�مهها صدور قانون التوح�د واملغربة والتعریب يف 

، تاله صدور الظهري الرشیف املتعلق �لتنظمي القضايئ �لمملكة 1965
قفزة نوعیة املعمول هبا �الیا، وا�ي شلك يف ٕا�نه  1974یولیوز  15بتارخي 

يف مسار إالصالح القضايئ ببالد�، وم�ذ ذ� التارخي عرف الظهري املذ�ور 
�دة تعدیالت وتغیريات اس�توجهبا التطور ا�ي عرفه املغرب اق�صاد� 

وحمامك  1993واج�عیا وٕادار�، لعل ٔ��رزها ٕا�داث احملامك إالداریة س�نة 
، ؤ��ريا 1997یة س�نة واحملامك الت�ار  �2006س�ت��اف إالداریة س�نة 

، ٕاضافة ٕاىل تعدیالت جزئیة ٔ�خرى مهت 2011ٔ�قسام قضاء القرب س�نة 
�ىل اخلصوص ٕا�داث ٔ�قسام اجلرامئ املالیة ب�ٔربع حمامك اس�ت��اف وقسم 

  .جرامئ إالرهاب مبحمكة �س�ت��اف �لر�ط
�ري ٔ�ن توايل هذه إالصال�ات املتفرقة، ٔ��ر �ىل ا�س�ام مق�ضیات 

�ل �لموارد ال�رشیة واملادیة، ٔ�م ور ؤ�حاكمه و�ىل �س�تغالل االظهري املذ�
وهو ما ٔ�صبح معه من الرضوري مراجعة التنظمي القضايئ مبا یتالءم 
ومق�ضیات دس�تور اململكة، ا�ي ارتقى �لقضاء ٕاىل سلطة قضائیة مس�تق� 

ء عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة، ومبا یتوافق وم�دٔ� الرفع من جنا�ة ٔ�دا
احملامك وضامن حقوق املتقاضني وحسن ترصیف العدا�، وی�سجم مع 
التوجهيات امللك�ة السام�ة، اليت تضمهنا خطاب �ال� امل� محمد السادس 

، ح�ث ٔ�كد 2009غشت  20نرصه هللا مبناس�بة ثورة امل� والشعب یوم 
�اللته �ىل رضورة ت�ٔهیل الهیالك القضائیة وإالداریة، من �الل �دة 

اع�د خریطة وتنظمي قضايئ عقالين مس�تجیب ملتطلبات "اءات مهنا ٕاجر 
  ".إالصالح

ومن ٔ��ل صیا�ة مرشوع م�اكمل �س�تجیب النتظارات الفا�لني 
واملش�تغلني يف جمال العدا�، معلت وزارة العدل �ىل مراجعة التنظمي 
القضايئ وفق مقاربة �شار�یة واسعة ؤ�سس �دیدة، �س�هتدف تاليف 

عیة احلالیة وتوفري م�طلبات الن�ا�ة �ىل مس�توى خمتلف صعو�ت الوض 
در�ات التقايض ؤ�نواع الهیئات القضائیة، مبا ميكن من توطید الثقة 
واملصداق�ة يف قضاء فعال وم�صف، �عتباره حصنا م�یعا �و� احلق وعامد 

  .لٔ�من القضايئ واحلاكمة اجلیدة وحمفزا �لتمنیة
  :يف هذا إالطار متو

 18ة لوضع ٔ�رضیة مسودة املرشوع، ح�ث مضت ا�لجنة �كو�ن جلن -
عضوا مهنم رؤساء ٔ�ولون وو�ء �امون �لم� ورؤساء حمامك �ادیة 
وم�خصصة وو�ء �لم� ورؤساء كتابة الضبط ونق�ب ؤ�س�تاذ �امعي 

  وقاضیات وقضاة من خمتلف ا�ر�ات؛

اش�تغلت ا�لجنة لعدة ٔ�سابیع ٕاىل ٔ�ن �لصت ٕاىل وضع ٔ�رضیة ملسودة  -
 املرشوع؛

 مت عرض ٔ�رضیة املسودة �ىل نقاش دا�يل �لوزارة؛ -

مت �رش املسودة مبوقع الوزارة ٕال��ة الفرصة �لجمیع لٕالطالع �لهيا  -
 لف�ح النقاش حولها؛

 متت مراس� �دة فعالیات لٕالدالء مبالحظاهتا حول املسودة؛ -

مت جتمیع لك املالحظات و�قرتا�ات وتضمیهنا يف املرشوع، ا�ي  -
�ىل ٔ�نظار جملس النواب، ح�ث متت م�اقش�ته واملصادقة �لیه یوم  عرض

 .2017یونیو  07
وبعد ٕا�ا� املرشوع �ىل جملسمك املوقر، واعتبارا �لتغیريات اليت طرٔ�ت 
�ىل املشهد القضايئ �ململكة، الس�� �س�تقالل املؤسسايت �لسلطة 

لم� �ى حممكة النقض، القضائیة وانتقال رئاسة النیابة العامة �لو�یل العام �
تلقت الوزارة مالحظات واقرتا�ات مجمو�ة من اجلهات وأ�طراف �ش�ٔن 
مرشوع التنظمي القضايئ، تنصب ٔ�ساسا �ىل انعاكسات ما ٔ�فرزه الوضع 

 .املؤسسايت اجلدید مبشهد العدا� و�یف�ة تدبري شؤون القطاع
أ�طراف ومن ٔ��ل الوصول ٕاىل صیغة توافق�ة حتظى بق�ول وٕاجامع لك 

واملتد�لني، دش�ت الوزارة حوارا موسعا اكن فرصة لالس��ع ٕاىل لك 
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املتد�لني مبن فهيم ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئاسة النیابة العامة 
وامجلعیات املهنیة �لقضاة ونقا�ت املوظفني والسادة احملامني، ومث ٔ��ذ 

  .خلالف�ةالوقت الاكيف �لوصول ٕاىل توافقات �ش�ٔن لك النقط ا
من �ة ٔ�خرى اخنرطت لك الفرق الربملانیة مب�لس املس�شار�ن ٔ��لبیة 
ومعارضة يف هذا النقاش القانوين و�ربت عن مجمو�ة من املالحظات 
ؤ�بدت �ددا من �قرتا�ات تصب لكها يف �انة جتوید النص املعروض 
�لهيا، ويه  فرصة ٔ�ود من �اللها ٔ�ن ٔ��رب عن شكري اخلالص وام�ناين 
العمیق للك الفرق بدون اس�ت��اء �ىل اخنراطها يف هذا الورش إالصال� 
الك�ري وجتندها ٕالجنا�ه �روح وطنیة �الیة وصادقة، وجتاوهبا إالجيايب مع لك 
املبادرات اليت تتقدم هبا وزارة العدل، وهذا یعكس ما تولیه هذه املؤسسة 

ن الكربى، ف�حیة ال�رشیعیة من اه�م �لغ �شؤون العدا� وقضا� الوط
  .تقد�ر وام�نان لمك مجیعا ٔ��هتا الس�یدات والسادة أ�فاضل

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، ،الس�ید الرئ�س
لقد ٔ�فضت هذه املقاربة ال�شار�یة اليت دش�هتا الوزارة يف التعاطي مع 
 مرشوع قانون التنظمي القضايئ ٕاىل الوصول ٕاىل توافق مع لك أ�طراف،

  :من التعدیالت اجلوهریة، موز�ة كام یيل 106اء �ىل ذ� مث تقدمي وبن

 49 أ��لبیة فرق تعدیال مقدما من طرف.  

 36  تعدیال مقدما من طرف فریق أ�صا� واملعارصة والفریق
التعادلیة وفریق �حتاد املغريب �لشغل ومجمو�ة و �س�تقاليل �لو�دة 

 .الك�فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

 تعدیال مقدما من طرف احلكومة 21 ٕاضافة ٕاىل. 
وقد جتاوبت احلكومة مع لك التعدیالت اليت تقدمت هبا الفرق الربملانیة 
و�ربت عن موافقهتا لها، كام جتاوبت لك الفرق مع تعدیالت احلكومة، 

 .ح�ث متت املصادقة �ىل املرشوع �ٕالجامع يف �لسة یوم ٔ�مس
الفرق الربملانیة ٔ�و  سواء من طرف -وانص�ت التعدیالت املقدمة

  :�ىل �دد من املواضیع مهت ٔ�ساسا -احلكومة

مؤسسة الاكتب العام �لمحمكة واخ�صاصاته و�الق�ه �لوزارة امللكفة  -
  .�لعدل واملسؤولني القضائیني

جماالت التف��ش اليت س�تختص هبا املف�ش�یة العامة التابعة �لوزارة  -
 .امللكفة �لعدل

 .هیلكة احملامك -

 سام الت�اریة املتخصصة وأ�قسام إالداریة املتخصصة؛موضوع أ�ق  -

 �شك�� مك�ب احملمكة واخ�صاصاته؛ -

 �شك�ل الهیئات القضائیة؛ -

  .اخ�صاصات ماكتب املسا�دة �ج�عیة -
وبناء �لیه، وبعد ٕادماج هذه التعدیالت اجلوهریة، ٔ�صبح املرشوع من 

قسام وفق ما مادة موز�ة �ىل ٔ�ربعة �ٔ  120تكون من ی الناح�ة الشلكیة 
  :یيل

یتعلق مببادئ وقوا�د التنظمي القضايئ وحقوق املتقاضني، : القسم أ�ول
أ�ول مهنا یتعلق مببادئ التنظمي القضايئ وقوا�د معل / ٔ�بواب 3ویتضمن 

الهیئات القضائیة، والثاين یتعلق مبنظومة تدبري حمامك ٔ�ول در�ة وحمامك �ين 
الثالث ف�تعلق حبقوق املتقاضني وجترحي در�ة وتنظميها ا�ا�يل، ٔ�ما الباب 

  .القضاة وخمامصهتم
یتعلق بت�ٔلیف احملامك وتنظميها واخ�صاصها، ویتضمن ثالثة  :القسم الثاين

ٔ�بواب، أ�ول مهنا یتعلق مب�امك ٔ�ول در�ة، والثاين مب�امك �ين در�ة ٔ�ما 
  .الباب الثالث ف�تعلق مبحمكة النقض

وإالرشاف القضايئ �ىل احملامك ویتضمن یتعلق �لتف��ش  :القسم الثالث
�بني، أ�ول یتعلق بتف��ش احملامك ویتعلق الثاين �ٕالرشاف القضايئ �ىل 

  .احملامك
  . ةٔ�حاكم خ�ام�ة وانتقالی: القسم الرابع

  :ٔ�ما من �ح�ة املوضوع
فقد مت ٕاقرار العدید من املس�ت�دات و�ىل �دة مس�تو�ت، من ٔ�مهها 

  :ا�االت التالیة
 :ادئ املو�ة �لتنظمي القضايئاملب  -  �ٔ 
ار�اكز مقومات التنظمي القضايئ �ىل م�دٔ� اس�تقالل السلطة  .1

القضائیة عن السلطة ال�رشیعیة والسلطة التنف�ذیة، و�ىل التعاون مع وزارة 
العدل ف� یتعلق �ل�س�یري إالداري �لم�امك و�ىل ٕارشاك املهن القضائیة يف 

ل �حملامك ووضع احللول املناس�بة جلان لبحث ودراسة صعو�ت سري العم
 لها؛

ق�ام التنظمي القضايئ �ىل م�دٔ� و�دة القضاء، مقته حممكة النقض،  .2
 واش�تغال خمتلف مكو�ت التنظمي القضايئ وفق م�دٔ� القضاء املتخصص؛

وجوب حتدید اخلریطة القضائیة وفق مقاربة عقالنیة هتدف ٕاىل  .3
ىل العدا� وفعالیة إالدارة حتق�ق القرب من املتقاضني و�سهیل الولوج إ 

القضائیة، ومرا�اة حجم القضا�، وكذا املعطیات اجلغراف�ة وا�ميغراف�ة 
و�ق�صادیة و�ج�عیة، ٕاضافة ٕاىل التقس�مي إالداري، مع الت�ٔ�ید �ىل 
وضع اخلریطة القضائیة �لمملكة مبرسوم، بعد اس�تطالع رٔ�ي ا�لس أ��ىل 

 هنیة املعنیة؛�لسلطة القضائیة والهیئات امل 
فضال عن النص �ىل ٕاماكنیة عقد احملامك جللسات تنقلیة مضن  .4

مت النص �ىل ٕاماكنیة ٕا�داث غرف ملحقة مب�امك  دوا�ر اخ�صاصها احمليل،
�ين در�ة يف دا�رهتا القضائیة مبرسوم بعد اس�تطالع رٔ�ي ا�لس أ��ىل 

 .�لسلطة القضائیة
 :حقوق املتقاضني  -  ب
وما �رتبط هبا �ش�ٔن ممارسة حق  تفصیل حقوق املتقاضني .5

التقايض واملسا�دة القضائیة واملسا�دة القانونیة والتعویض عن اخلط�ٔ 
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القضايئ، مع النص �ىل تنف�ذ إالجراءات وتطبیق املساطر ٔ�مام احملامك مبا 
یضمن احملامكة العاد� يف مجیع مرا�ل التقايض وا�رتام حقوق ا�فاع، ومبا 

صدور أ�حاكم دا�ل ٔ��ل معقول، مع التنصیص حيقق البت يف القضا� و 
�ىل حتدید احملمكة �لتارخي ا�ي س�مت ف�ه النطق �حلمك، ورضورة حتر�ر 
أ�حاكم اكم� ق�ل النطق هبا مع مرا�اة ما تق�ضیه املساطر �ش�ٔن حتر�ر 

 م بعض القضا� الزجریة؛اكٔ�ح
 النص �ىل �االت جترحي وخمامصة القضاة؛ .6
صول ٕاىل املعلومة القانونیة والقضائیة ومتكني النص �ىل ت�سري الو  .7

املتقاضني من ت��ع مسار ٕاجراءات قضا�مه عن بعد، يف ا�رتام �م 
 .�لمعطیات الشخصیة لٔ�فراد وحام�هتا والتواصل مع املتقاضني بلغة یفهموهنا

  :قوا�د معل الهیئات القضائیة - ج
اریة التنصیص �ىل اش�تغال احملامك مبا یؤمن انتظام واس�متر  .8

 اخلدمات القضائیة وعقد اجللسات؛
التنصیص �ىل اعتبار ا�لغة العربیة لغة التقايض واملرافعات ٔ�مام  .9

 احملامك وصیا�ة أ�حاكم مع العمل �ىل تفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة؛
ٕاماكنیة ق�ام احملمكة بدعوة أ�طراف حلل الزناع املعروض �لهيا  .10

ق�ة يف احلاالت اليت جيزي فهيا القانون عن طریق الصلح ٔ�و الوساطة االتفا
 ذ�؛

تنظمي موضوع الرٔ�ي ا�الف ح�ث مت النص �ىل ٔ�ن ٔ�حاكم قضاة  .11
هیئة القضاء امجلاعي تصدر �ٕالجامع ٔ�و أ��لبیة، بعد دراسة القضیة 
والتداول فهيا رسا، مع ٕاماكنیة تضمني و�ة نظر القايض ا�الف مببادرة م�ه 

�لیه من ق�ل ٔ�عضاء الهیئة، حيتفظ به �ى يف حمرض رسي �اص موقع 
رئ�س احملمكة املعنیة مضن جسل �اص، وال ميكن إالطالع �لیه ٕاال بناء 
�ىل قرار من ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وحيتفظ �حملرض املذ�ور ملدة 

س�نوات من �رخي ٕاجنازه، ویعترب الكشف عن مضمونه �لعموم ب�ٔي  10
 صیغة اكنت خط�ٔ جس��؛

�كر�س املامرسات املتعلق �ف�تاح الس�نة القضائیة يف نص  .12
املرشوع، وكذا عقد احملامك �لسات رمسیة لتنص�ب املسؤولني القضائیني 
والقضاة اجلدد، وفق إالجراءات واملرامس املتبعة، �كر�سا لٔ�عراف 

 والتقالید القضائیة؛
 .لقضائیةاع�د احملامك إالداریة إاللكرتونیة لٕالجراءات واملساطر ا .13
  :التنظمي ا�ا�يل �لم�امك - د

  :�ىل مس�توى حمامك املوضوع - 
�ين در�ة من وحمامك جعل التنظمي ا�ا�يل حملامك ٔ�ول در�ة  .14

�الل مك�ب احملمكة املش�متل �ىل �دة ٔ�عضاء، ح�ث یتوىل وضع مرشوع 
الغرف و�كو�هنا وتوزیع القضا� �ر�مج لتنظمي العمل �حملمكة وحتدید �دد 

 م بني القضاة وضبط ٔ��م وسا�ات انعقاد اجللسات؛واملها

توس�یع دور امجلعیة العامة �لمحمكة ل�شمل مجیع القضا� اليت هتم  .15
سري العمل �حملمكة، ومهنا �ىل اخلصوص عرض ال�شاط القضايئ واملصادقة 
�ىل مرشوع �ر�مج تنظمي العمل �حملمكة املعد من طرف مك�ب امجلعیة 

رض مفصل من طرف الاكتب العام �لمحمكة یتضمن �ٔ��لبیة، وتقدمي ع
مالحظاته ومقرت�اته ف� �رجع الخ�صاصاته ودراسة الطرق الكف�� �لرفع 
من جنا�ة أ�داء، فضال عن دراسة الرب�مج الثقايف �لمحمكة ومواضیع 

 التكو�ن؛

 :�ىل مس�توى حممكة النقض - 
ة جعل التنظمي ا�ا�يل حملمكة النقض من �الل مك�ب احملمك .16

 .وامجلعیة العامة �لمحمكة �ىل غرار حمامك املوضوع
  :ال�س�یري إالداري �لم�امك - ه

النص �ىل و�دة كتابة الضبط �ىل صعید احملمكة، ح�ث ميارس  .17
 املوظفون املنمتون لها �ام كتابة الضبط مبجموع مصاحل احملمكة؛

خضوع موظفي هیئة كتابة الضبط لسلطة ومراق�ة وز�ر العدل،  .18
 �ا�م حتت ٕارشاف املسؤولني القضائیني �حملمكة؛وممارسة 
تويل وز�ر العدل إالرشاف إالداري واملايل �ىل احملامك بت�س�یق  .19

 وتعاون مع املسؤولني القضائیني هبا؛
جنا�ة ٔ�داء احملامك  �رامج التنصیص �ىل ق�ام وزارة العدل ٕ��داد .20

مع  لك �ر�مج ومؤرشات الق�اس اخلاصة به بت�س�یق وحتدید ٔ�هداف
ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة واملسؤولني القضائیني وإالداریني ويف ٕاطار 

  ��رتام التام ملبدٔ� اس�تقالل السلطة القضائیة؛
ٕا�داث م�صب الاكتب العام �لمحمكة ا�ي یعد الرئ�س . 21

ال�سلسيل ملوظفي كتابة الضبط �ىل صعید لك حممكة، مع الت�ٔ�ید �ىل 
س�یق بني مصاحل كتابة الضبط �حملمكة واملراكز مسؤولیته يف تويل الت� 

التابعة لها وإالرشاف �ىل املوظفني ومراق�ة وتق�مي ٔ�داهئم وتنظمي  القضائیة
معلهم وتدبري الرخص املتعلقة هبم وخضو�ه لسلطة ومراق�ة الوز�ر امللكف 

  �لعدل وممارسة �امه حتت ٕارشاف املسؤولني القضائیني �حملمكة؛
یة �لت�س�یق �ىل صعید احملمكة �ش�ٔن مجمل شؤوهنا، ٕا�داث �ٓل  -22

تعمل حتت ٕارشاف رئ�س احملمكة وبعضویة لك من رئ�س النیابة العامة �هيا 
  .والاكتب العام �لمحمكة

  :املس�ت�دات �ىل مس�توى مكو�ت خمتلف احملامك - و
وضع �منیط مو�د لهیلكة لك ٔ�نواع ؤ�صناف احملامك، مع ٕاعطاء . 23

�ش�متل لك حممكة �ىل ٔ�قسام ولك قسم �ىل غرف ؤ�ن تضم إالماكنیة ليك 

  هذه الغرف هیئات؛
  �ذف غرف �س�ت��افات �حملامك �بتدائیة؛. 24
  جعل قضاء القرب ممارسا �ىل مس�توى غرف ول�س ٔ�قسام؛. 25
  :ٕاماكنیة اش��ل بعض احملامك �بتدائیة �ىل. 26
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القضا� يف  تٔ�قسام م�خصصة يف القضاء الت�اري، ختتص �لب -
 الت�اریة املس�ندة ٕاىل احملامك الت�اریة مبوجب القانون؛

يف القضا�  تٔ�قسام م�خصصة يف القضاء إالداري، ختتص �لب -
 .إالداریة املس�ندة ٕاىل احملامك إالداریة مبوجب القانون

وحتدث هذه أ�قسام املتخصصة �حملامك �بتدائیة املعنیة، مبرسوم بعد 
�ىل �لسلطة القضائیة، یبني �ددها ودوا�ر اس�تطالع رٔ�ي ا�لس ا�ٔ 

  .اخ�صاصها احمليل
التنصیص �ىل ٕا�داث ماكتب �لمسا�دة �ج�عیة �حملامك . 27

  �بتدائیة وحمامك �س�ت��اف وحتدید اخ�صاصات هذه املاكتب؛
ٕا�راز وضعیة مراكز القضاة املقميني �عتبارها �بعة �لمحمكة . 28

  �بتدائیة؛
االت القضاء الفردي يف م�دان أ�رسة ل�شمل قضا� توس�یع جم. 29

 تة وز�رة احملضون والرجوع ٕاىل ب�الطالق االتفايق والنفقة ؤ�جرة احلضان
  الزوج�ة وقضا� احلا� املدنیة؛

توس�یع جماالت القضاء امجلاعي ٔ�مام احملامك �بتدائیة ل�شمل لك . 30
اعتقال ولو توبع معه ٔ�ش�اص  القضا� اجلنحیة اليت یتابع فهيا خشص يف �ا�

  .يف �ا� رساح

 :�ىل مس�توى حمامك �س�ت��اف -
التنصیص �ىل ٕاماكنیة اش��ل حمامك �س�ت��اف �ىل ٔ�قسام . 31

م�خصصة يف القضاء الت�اري، وكذا �ىل ٔ�قسام م�خصصة مب�امك 
�س�ت��اف، وتعني مقارها ودوا�ر اخ�صاصها احمليل مبرسوم، بعد اس�تطالع 

  .س أ��ىل �لسلطة القضائیةرٔ�ي ا�ل

  :النیابة العامة �ى احملامك الت�اریة -
التنصیص �ىل متثیل النیابة العامة �ى احملامك الت�اریة بنائب ٔ�و . 32

نواب لو�یل امل� یعیهنم و�یل امل� �ى احملمكة �بتدائیة اليت تو�د 
  بدا�رهتا احملمكة الت�اریة؛

لعامة �ى حمامك �س�ت��اف الت�اریة التنصیص �ىل متثیل النیابة ا -33
بنائب ٔ�و نواب �لو�یل العام �لم� یعیهنم الو�یل العام �لم� �ى حممكة 

  .�س�ت��اف اليت تو�د بدا�رهتا حممكة �س�ت��اف الت�اریة

  :حممكة النقض -
اعتبار حممكة النقض يه ٔ��ىل هیئة قضائیة �ململكة، �سهر �ىل . 34

  �لقانون وتوح�د �جهتاد القضايئ؛مراق�ة التطبیق السلمي 
  ٕاضافة غرفة سابعة ٕاىل غرف حممكة النقض يه الغرفة العقاریة؛. 35
  ٕاماكنیة تقس�مي غرف حممكة النقض ٕاىل هیئات؛. 36
  .ٕا�داث نظام دا�يل حملمكة النقض -37
  : التف��ش القضايئ والتف��ش إالداري واملايل �لم�امك - ز
 ا�ي تتواله املف�ش�یة القضائیة العامة النص �ىل التف��ش القضايئ. 38 

  التابعة �لم�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة؛
النص �ىل التف��ش إالداري واملايل �لم�امك تتواله املف�ش�یة العامة . 39

لوزارة العدل من �الل تف��ش املصاحل إالداریة واملالیة لك�ابة الضبط 
  .�حملامك
  :دخول القانون �زي التنف�ذ - ح

 )06(عل مق�ضیات هذا القانون تد�ل �زي التطبیق بعد س�تة ج. 40
ٔ�شهر من �رخي �رشه �جلریدة الرمسیة، حىت ی�س�ىن �س�تعداد �شلك 

  .اكمل واكف لتنف�ذ هذا القانون
  حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

تلمك يه ٔ�مه املق�ضیات اليت �ر�كز �لهيا مرشوع هذا القانون ا�ي یعد 
��امة أ�ساس�یة لبايق مشاریع القوانني اليت تو�د ا�ٓن يف املسار ا

ال�رشیعي، و�ٔ�خص مرشوع تعدیل قانون املسطرة املدنیة ومرشوع 
  .تعدیل قانون املسطرة اجلنائیة وكذا مرشوع تعدیل القانون اجلنايئ

مرة ٔ�خرى، حرضات الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، ٔ��دد 
لمك مجیعا �ىل روح التعاون القامئ بني جملسمك املوقر وبني  شكري وتقد�ري

وزارة العدل وجتاو�مك ا�امئ واملس�متر مع املشاریع اليت نتقدم هبا يف جمال 
ٕاصالح م�ظومة العدا�، واليت یعد هذا املرشوع منوذ�ا واحضا لها، یعكس 

مة حرصمك �ىل جتوید النصوص القانونیة و�رتقاء هبا حنو أ�فضل �د
  .�لعدا� ببالد� ومرتفقهيا

وفق�ا هللا وٕا�مك ملا ف�ه �ري هذا الب� أ�مني والسالم �لیمك ورمحة هللا 
  .تعاىل و�راكته

  :مدا�� الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
یتعلق �لتنظمي  38.15مرشوع القانون رمق  مب�لس املس�شار�ن، ملناقشة

القضايئ �لمملكة، ا�ي هيدف ٕاىل مراجعة التنظمي القضايئ وفق ٔ�سس 
صعو�ت الوضعیة احلالیة، وتوفري م�طلبات الن�ا�ة  لتاليف �دیدة،

القضائیة،  ضائیة �ىل مس�توى خمتلف در�ات التقايض ؤ�صناف الهیئاتالق
مبا ميكن من توطید الثقة واملصداق�ة يف قضاء فعال وم�صف، �عتباره 

وعامدا لٔ�من القضايئ، واحلاكمة اجلیدة،  حصنا م�یعا �و� احلق والقانون
  .وحمفزا �لتمنیة

 كامل البناءیعترب من ا�لبنات أ�ساس�یة الس�ت كام ٔ�ن املرشوع
ا�س�توري يف �رتقاء �لقضاء كام �شلك مر�� �امسة يف بلورة لك 
الرؤى املرتبطة �حلوار الوطين واملق�ضیات ا�س�توریة وخمتلف تد�الت 

  .الفا�لني ومن ب�هنم املرشع
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٔ�ن هذا النص ا�ي حنن بصدد  ال بد ٔ�ن �س�ل يف الفریق �س�تقاليل

الورش إالصال� لقطاع العدل، وال �سعنا ٕاال ننوه  ید�ل مضن م�اقش�ته
هبذه املبادرة واليت هتدف ٔ�ساسا ٕاىل حتدیث إالدارة القضائیة �ىل مجیع 

�روم جتمیع لك النصوص القانونیة املتعلقة �لتنظمي القضايئ  املس�تو�ت، كام
�دة وما ٔ�د�ل �لهيا من تعدیالت، أ�مر ا�ي اكن یطرح  1974م�ذ س�نة 

س�تجعل النص  �ا فٕان هذه العملیة صعو�ت ٔ�مام املهنیني والباح�ني،
  .�سهل �ش�تغال به م�اكمال

نقف عند �دة مس�ت�دات ٕاك�داث  �س�تقراء مضامني هذا املرشوع
ماكتب �لمسا�دة �ج�عیة وتوس�یع جماالت القضاء امجلاعي، كام جند 

لنیابة العامة �اصة يف توس�یع قضاء القرب وٕاصالح ا النص ینحو يف اجتاه
الشق املتعلق �حملامك الت�اریة اليت شلكت ٔ�زمة يف التجربة السابقة وٕا�داث 
غرفة ٕاضاف�ة يف حممكة النقض هتمت �لقضا� العقاریة، وهو ٔ�مر س�سا�د �ىل 

كام�س�ل ٕاجيابیات النص .اليت ت�سم �لبطء ال�رسیع �ٕالجراءات واملسطرة
مس�توى التف��ش القضايئ وإالداري واملايل موضوع م�اقش��ا الیوم �ىل 

�لم�امك، وتوس�یع دور امجلعیة العامة �لمحمكة وٕاعطاهئا بعض أ�دوار اليت 
 .اكنت مس�نودة لوز�ر العدل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
 �لرمغ من ٕاجيابیات هذه املس�ت�دات اليت �اءت يف هذا النص، فٕان

رى يف الفریق �س�تقاليل املالحظات اليت � بعض ذ� ال مينع من ٕا�رة
  :رضورة ذ�رها

ففي ٕاطار اخلریطة القضائیة كنا نود ٔ�ن تنجز بقرار مشرتك ما بني 
ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ووزارة العدل عوض املرسوم كام �اء يف 
النص �عتباره موضو�ا ٔ�ساس�یا ول�س تق�یا بل موضو�ا قضائیا هيم السلطة 

  .القضائیة
خصص �ىل اعتبار ٔ�ن ٕا�داث احملامك إالداریة یعد حقا ف� یتعلق �لت

قفزة نوعیة مضن ا�ال القضايئ واحلقويق �ا نود إالبقاء �ىل احملامك إالداریة 
دون ٕاضافة ٔ�قسام م�خصصة ملرامكة املك�س�بات احلقوق�ة يف هذا ا�ال 
وكذ� الش�ٔن ف� یتعلق �لتخصص �ىل مس�توى احملامك الت�اریة نظرا 

ه الفعال �ىل �ق�صاد الوطين و�س��ر وثقة املس�مثر يف القضاء �ور
  .الوطين

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نؤكد دامئا �ىل ٔ�ن إالصالح العمیق ملنظومة 
العدا� اكن یتصدر �رامج حزب �س�تقالل، �عتباره الضامنة الفعلیة 

والقانون، و�رس�یخ م�ادئ حقوق  واحلق�ق�ة لتدعمي ٔ�سس دو� احلق
إال�سان كام يه م�عارف �لهيا دولیا، وحتق�ق أ�من القضايئ واس�تقرار 
املعامالت، كام ٔ�نه یعد ضامنة �ل�شجیع �ىل �س��ر، ود�امة ٔ�ساس�یة 
لتعز�ز املاكنة احلقوق�ة ��ول �ىل الصعید العاملي، �ىل اعتبار ٔ�ن أ�من 

س�یة ��و�، ف�دونه ال ميكن ٕاقرار ٔ�یة حامیة القضايئ ٕا�دى الوظائف أ�سا
�لحقوق ٔ�و ضامن ٔ�ي اس�تقرار �لمعامالت و�لتايل حتق�ق ٔ�یة �منیة �یفام اكن 

 30ش خطاب العر ( ولعل هذا ما يف �اء اخلطاب املليك السايم. نوعها
یتعني �ىل امجلیع التجنّد لتحق�ق ٕاصالح مشويل �لقضاء "  ):2007یولیوز 

� ا�ي حنن � ضام�ون، هدف�ا �رس�یخ الثقة يف العدا� لتعز�ز اس�تقال
وضامن أ�من القضايئ ا�ي مير �رب أ�هلیة املهنیة والزناهة و�س�تقامة 

ا�هت�ى ...". وس�یلتنا صیانة حرمة القضاء ؤ��الق�اته ومواص� حتدیثه وت�ٔهی�
  .م�طوق �ال� امل�

ة تعدیالت، وال يف ٕاطار جتوید مضامني النص وتدق�قه، تقدم�ا بعد
تفوتنا الفرصة ليك �س�ل جتاوب احلكومة معها �لق�ول، ومن هذا املنطلق 

 .فٕاننا س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع قانون

  :مدا�� فریق أ�صا� واملعارصة -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

یة البالغة اليت �ك�س�هيا مرشوع القانون بدایة وق�ل الوقوف عند أ�مه 
فریق أ�صا� واملعارصة  تعلق �لتنظمي القضايئ، ا�ي نعتربه يفی  38.15رمق 

وامل الرئ�س�یة �لهنوض مبنظومة العدا� ببالد�، نود يف فریق عٕا�دى ال
أ�صا� واملعارصة ٔ�ن نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل أ�دوار ا�س�توریة اليت یقوم هبا 

ملس�شار�ن �اصة �ىل املس�توى ال�رشیعي وفق �خ�صاصات جملس ا
  .ا�س�توریة اجلدیدة

وننوه �ملناس�بة �ملهنجیة املعمتدة من طرف الس�ید وز�ر العدل، و�ىل 
ٕارصاره �خنراط يف م�ادرة سامهت �شلك �بري يف ت�سري معلیة ٕاخراج 

بو�ة هذا النص ال�رشیعي املهم ودوره كذ� يف �لق ٔ�جواء ٕاجيابیة مط 
�لنضج والتواصل والتفا�ل مع مقرت�ات وتوصیات خمتلف الفرقاء 

  .الس�یاس�یني هبذا ا�لس املوقر
وال نرتدد يف القول ب�ٔن هذه املهنجیة ال�شار�یة سامهت �شلك �بري يف 
جتوید هذا النص ال�رشیعي، �رب ٕا�ادة النظر يف مجمو�ة من املق�ضیات 

بعد صدور القانون التنظميي  القانونیة اليت ٔ�صبحت م��اوزة خصوصا
املتعلق �خ�صاصات رئاسة  �33.17لسلطة القضائیة، وكذا قانون رمق 

�ٕالضافة ٕاىل ٕا�ادة صیا�ة و�رت�ب بعض مواده من . النیابة العامة من �ة
  . �ة �نیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
وٕاذا اكنت م�اس�بة دراسة هذا مرشوع القانون، ا�ي شلك فرصة 

وقوف �ىل خطوات ٕاصالح م�ظومة العدا� ببالد�، واليت نعتربها مواتیة �ل
ورشا ٕاصالح�ا اسرتاتیجیا يف ٔ�فق تعز�ز اس�تقالل السلطة القضائیة كام 

  .تو�اها املرشع ا�س�توري
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ن�ٔمل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن �شلك ٕاصدار هذا القانون بدایة 
وفري لك الرشوط مر�� �دیدة �ىل مس�توى تدبري حمامك اململكة، وت

�اصة ؤ�ن هذا . الرضوریة اليت نص �لهيا دس�تور اململكة لفائدة املتقاضیني
النص ال�رشیعي هيدف ٕاىل مراجعة التنظمي القضايئ وفق ٔ�سس �دیدة، 
لتاليف صعو�ت الوضعیة احلالیة، وتوفري م�طلبات الن�ا�ة القضائیة �ىل 

ضائیة، وٕا�ادة تنظمي مس�توى خمتلف در�ات التقايض ؤ�نواع الهیئات الق
  . الش�ٔن القضايئ �ىل املس�توى اجلغرايف يف خمتلف ا�وا�ر القضائیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
انطالقا من املس�ت�دات املهمة اليت تضمهنا هذا املرشوع قانون، و�ىل 

التعدیالت  من ضوء التفا�ل إالجيايب واملرن �لس�ید الوز�ر مع العدید
املشرتكة املقدمة من طرف فریق أ�صا� املقرت�ة من طرف التعدیالت 

واملعارصة، الفریق �س�تقاليل �لو�دة التعادلیة، فریق �حتاد املغريب 
�لشغل، ومجمو�ة الك�فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل �ىل مرشوع قانون التنظمي 

  .38.15القضايئ رمق 
امك فقد اكنت هذه التعدیالت �روم تعز�ز ا�ٓلیات ا�ميقراطیة لتدبري احمل

من ق�یل امجلعیة العامة، ومك�ب احملمكة، وجلان الت�س�یق، فضال عن تفعیل 
�ٓلیات احلاكمة، ٕ��داث م�صب الاكتب العام، و��رتام حقوق املتاقضني 

  :من �الل توفري اكفة الضام�ت احلق�ق�ة لضامن احملاكامت العاد�، فضال عن
ال�رشیعیة  �كر�س م�دٔ� اس�تقالل السلطة القضائیة عن السلطة -

والسلطة التنف�ذیة، و�ىل التعاون مع وزارة العدل ف� یتعلق �ل�س�یري 
 ؛)38.15من مرشوع قانون رمق  4املادة ( إالداري �لم�امك

ت�سري الوصول ٕاىل املعلومة القانونیة والقضائیة، ومتكني املتقاضني من  -
الشخصیة  ت��ع مسار ٕاجراءات قضا�مه عن بعد، يف ا�رتام �م �لمعطیات

من  35املادة (لٔ�فراد وحام�هتا والتواصل مع املتقاضني بلغة یفهموهنا 
  ؛)38.15مرشوع قانون رمق 

. �رس�مي ا�لغةأ�مازیغیة تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة بتفعیل -
وصیا�ة  رمغ اع�د ا�لغة العربیة يه لغة التقايض واملرافعات ٔ�مام احملامك

  ؛)38.15ن مرشوع قانون رمق م14املادة (أ�حاكم 
جتمیع ودمج أ�حاكم القانونیة املتعلقة ب��ظمي لك من قضاء القرب،  -

واحملامك إالداریة، وحمامك �س�ت��اف إالداریة، واحملامك الت�اریة وحمامك 
�س�ت��اف الت�اریة يف صلب مرشوع القانون املتعلق �لتنظمي القضايئ، 

م�فرقة يف نصوص �اصة، �ىل ٔ�ن تنقل ٕاىل بدل إالبقاء �ىل ت� أ�حاكم 
قانون املسطرة املدنیة وقانون املسطرة اجلنائیة �يق أ�حاكم املتعلقة 

وما بعدها  43املادة ( �ٕالجراءات و�خ�صاص املرتبطة �جلهات القضائیة
 ؛)38.15من مرشوع قانون رمق 

�ق القرب حتدید اخلریطة القضائیة وفق مقاربة عقالنیة هتدف ٕاىل حتق  -
من املتقاضني و�سهیل الولوج ٕاىل العدا� وفعالیة إالدارة القضائیة، ومرا�اة 
جحم القضا�، وكذا املعطیات اجلغراف�ة وا�ميوغراف�ة و�ج�عیة، ٕاضافة 

كام �راعى املعطیات �ق�صادیة يف . ٕاىل التقس�مي إالداري عند �ق�ضاء
 ).38.15رشوع قانون رمق من م  2املادة (ٕا�داث احملامك الت�اریة 

املادة ( اع�د احملامك إالدارة إاللكرتونیة لٕالجراءات واملساطر القضائیة -
 ؛)38.15من مرشوع قانون رمق  22

ٕا�داث م�صب الاكتب العام �لمحمكة یتوىل �ام ال�س�یري والتدبري  -
إالداري �حملمكة، وضبط معل خمتلف مصاحل كتابة الضبط هبا، وإالرشاف 

موظفي هیئة كتابة الضبط العاملني هبا، و�سا�ده يف ذ� رؤساء  �ىل
 ؛)38.15من مرشوع قانون رمق  21املادة (مصاحل كتابة الضبط �حملمكة 

تبعیة الاكتب العام �لمحمكة لسلطة ومراق�ة وز�ر العدل، وٕالرشاف  -
وحتدد وضعیة الاكتب العام �لمحمكة . املسؤولني القضائیني �حملمكة

  .صاته مبرسومواخ�صا
انطالقا من لك هذه املس�ت�دات اليت تضمهنا هذا املرشوع قانون، 
ونظرا �لت�اوب إالجيايب �لس�ید وز�ر العدل مع ٔ��لب التعدیالت املقرت�ة 
من فریق�ا لٔ�صا� واملعارصة، مبعیة فرق ومجمو�ات، وٕاميا� من الوقع إالجيايب 

تنظمي القضايئ �لمملكة، بل والك�ري لهذا املرشوع قانون، ل�س فقط �ىل ال 
  .�ىل م�ظومة العدا� بصفة �امة

 .نصوت يف فریق أ�صا� واملعارصة �ٕالجامعفٕاننا 

  :مدا�� فریق العدا� والتمنیة -4
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ظر ٕاىل ٔ�مهیة القضاء يف ضامن وصون احلقوق واحلر�ت مبا ميكن �لن
�رس مجمو�ة من  2011ٕان دس�تور اململكة لس�نة من حتق�ق العدا�، ف

احلقوق لفائدة املتقاضني ؤ�كد �ىل �دد من املبادئ والقوا�د اليت حتمك سري 
  :العدا� مهنا

 یعیة؛السلطة القضائیة عن السلطتني التنف�ذیة وال�رش  یةاس�تقالل  -

 اس�تقالل وجترد القضاة؛  -

 املساواة ٔ�مام القضاء؛ -

 حامیة القضاء حلقوق أ�ش�اص وامجلا�ات وحر�هتم؛  -

 حامیة القضاء لٔ�من القضايئ وتطبیق القانون؛ -

 احلق يف التقايض وا�انیة و�سهیل الولوج ٕاىل العدا�؛ -

 احلق يف التعویض عن اخلط�ٔ القضايئ؛ -

 ضامن حقوق ا�فاع؛احلق يف احملامكة العاد� و  -

 واحلق يف الطعن يف أ�حاكم؛ -
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 �لنیةاجللسات؛ -

 صدور أ�حاكم �ىل ٔ�ساس التطبیق العادل �لقانون؛ -

 صدور أ�حاكم دا�ل ٔ��ل معقو�؛ -

  .و�دة القضاء والقضاء املتخصص -
ونعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن التنظمي القضايئ حيظى ب�ٔمهیة قصوى 

�زها، وذ� �عتباره إالطار ا�ي تت�دد من يف ٕاقرار هذه احلقوق وتعز 
�ال� ا�ٓلیات أ�ساس�یة الش�تغال اجلهاز القضايئ بصفة �امة واحملامك بصفة 

كام ٔ�ن التنظمي القضايئ �رتبط ارتباطا وثیقا �خلریطة القضائیة . �اصة
�عتبارها �ربط بني مكو�ت التنظمي القضايئ وتوزیعها �ىل الرتاب الوطين 

  .� مع ٔ�داء إالدارة القضائیة مبا �س�توجب من عقلنة وحاكمةوارتباط ذ
والبد من التذكري ٔ�ن مرشوع هذا القانون �ريم ٕاىل جتاوز �خ�الالت 
اليت عرفها التنظمي القضايئ �ىل مر الس�نوات املاضیة، �اصة ما وقف �لیه 

، "فعالیة وجنا�ة القضاء"م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� ف� یتعلق مب�ال 
ٔ�ن التنظمي القضايئ احلايل یف�قد لال�س�ام حبمك "ح�ث �لص ٕاىل 

التعدیالت املتالحقة اليت طالت مق�ضیاته، مما ال �سا�د �ىل �س�تغالل 
أ�م�ل �لموارد ال�رشیة واملادیة، وال یضمن القرب احلق�قي من املتقاضني، 

�ري كام ٔ�ن اخلریطة القضائیة م�ضخمة و�ري معقلنة، والقضاء املتخصص 
  ."معمم

ومن إالشاكالت اليت یعاين مهنا التنظمي القضايئ، يف اجلانب املتعلق 
�خلریطة القضائیة، واليت ن�ٔمل ٔ�ن �سامه مرشوع القانون ا�ي حنن بصدده 

  :يف جتاوزها ما یيل

�دم ا�س�ام اخلریطة القضائیة مع اخلریطة إالداریة، ح�ث ٔ�ن �دد  -
 ؛22ا�ر القضائیة یبلغ يف �ني ٔ�ن �دد ا�و  12اجلهات یبلغ 

�دم اس�تحضار خریطة مؤسسة السجون يف ٕا�داث احملامك، ونذ�ر  -
بورود نص توصیة يف م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا��ربط ٕا�داث احملمكة 

 بوجود مؤسسة جسنیة يف دا�رهتا؛

ضا� ٔ�مام �دم توازن التنظمي القضايئ يف اجلانب املتعلق بتوزیع الق -
ال �س�ل سوى ٔ�رقام �د حمدودة�ل�س�بة �ل�شاط احملامك، ٕاذ هناك �ات 

القضايئ �ململكة، ويف املقابل، هناك بعض احملامك تصل فهيا �س�بة القضا� 
 .املس�� ٕاىل مس�تو�ت ٔ��ىل

تضخم �دد القضا� املس�� �حملامك مما �سامه يف ت�ٔخر ٕاصدار  -
ث مزید من ونعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن احلل ل�س يف ٕا�دا. أ�حاكم

احملامك، �ىل اعتبار ٔ�ن اخلریطة القضائیة احلالیة تعاين ٔ�صال من التضخم، 
و�لتايل وجب البحث عن طرق ٔ�خرى ٔ�مهها أ��ذ �لوسائل البدی� حلل 

  .املناز�ات وحتفزي املتقاضني ٕاىل ا�لجوء ٕاىل هذه الوسائل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
دراس�یا حول مرشوع هذا  نذ�ر �ىل ٔ�ن فریق�ا س�بق ؤ�ن نظم یوما

  :القانون متخض عنه مجمو�ة من التوصیات نذ�ر من ب�هنا
احلرص �ىل ا�س�ام مرشوع القانون املتعلق �لتنظمي القضايئ  .1

ومالءمة مق�ضیاته مع القوانني املتعلقة �لسلطة القضائیة ومع مق�ضیات لك 
طرة اجلنائیة من مسودات مشاریع القوانني املتعلقة �لقانون اجلنايئ، املس

 واملسطرة املدنیة و�يق مشاریع القانونني املنتظرة؛
رضورة اخنراط مجیع مكو�ت اجلسم القضايئ يف ٕاجناح ورش  .2

إالصالح الشامل والعمیق ملنظومة العدا� بصفة �امة وبلورة وٕاخراج 
 مرشوع القانون املتعلق �لتنظمي القضايئ اجلدید بصفة �اصة؛

احملوریة اليت تضطلع هبا خمتلف  رضورة اس�تحضار أ�دوار .3
 الف�ات اليت ت�متي ٕاىل املهن القضائیة دا�ل مرشوع القانون؛

رضورة اع�د خریطة قضائیة معقلنة �س�تجیب ملتطلبات احلاكمة  .4
اجلیدة وقرب القضاء من املتقاضني وذ� بضبط وتدق�ق معایري حتدید هذه 

ا�س�ا�ا مع اجلهویة املتقدمة اخلریطة مبا مينع من التناقض ب�هنا، مع مرا�اة 
 ومبا ميكن القضاة من �س�تفادة من بعضهم البعض؛

 اس�تحضار إالماك�ت ال�رشیة املتوفرة يف وضع اخلریطة القضائیة؛ .5
تعز�ز ا�لجوء ٕاىل الوسائل البدی� لتدبري املناز�ات لتفادي تضخم  .6

 �دد القضا� املس��؛
ائیة جتنبا لتقلیص ضبط ٕا�داث ٔ�قسام م�خصصة �حملامك �بتد .7

 وال�هتا العامة وجتنبا �لمساس �كوهنا الو�دة أ�ساس�یة �لتنظمي القضايئ؛
التفكري مس�تق�ال يف اع�د ازدواج�ة القضاء من �الل ٕا�داث  .8

 جملس ا�و� ٔ��ىل هیئة يف القضاء إالداري؛
تدق�ق وضبط الوضعیة القانونیة ملؤسسة الاكتب العام ٕازاء لك  .9

ووزارة العدل، مع مرا�اة اس�تقاللیة السلطة  ةلقضائیمن املسؤولیة ا
 القضائیة؛
رضورة احلرص �ىل ا�س�ام معل وتد�الت لك مكون من  .10

املكو�ت العام� دا�ل احملامك �لشلك ا�ي حيفظ للك مكون قميته 
 ؤ�مهیته؛
ٕا�ادة النظر يف تعدد ٔ�نواع احملامك �بتدائیة ذات الوالیة العامة،  .11

�لص ٕالیه م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� �كون اخلریطة  وجتنب �كر�س ما
 القضائیة م�ضخمة و�ري معقلنة؛

رضورة تدق�ق بعض املفاهمي الواردة يف مرشوع القانون من ق�یل  .12
�عتبارهام اخ�صاصان �رومان احلرص �ىل حسن سري " إالرشاف واملراق�ة"

 ؛"التف��ش"احملامك، وذ� �ىل غرار ما مت الق�ام به ف� خيص معلیة 
رضورة تدق�ق اخ�صاصات لك من مك�ب احملمكة وامجلعیة العامة  .13

 مبا ی�سجم وأ�مهیة اليت یفرتض ٔ�ن حيتلها لك �از؛
�ه�م بورش حتدیث إالدارة القضائیة وإالرساع بتزنیل ورش  .14
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 احملامك الرمقیة مع وضع هیئة كتابة الضبط يف قلب هذا الت�دیث؛
 بتحق�ق هذا الت�دیث من ق�یل تطو�ر ب��ات ٕاداریة كف�� .15

مك�ب لت�لیل املعطیات ومك�ب خيتص �لتنظمي والتواصل ا�ا�يل 
 ومك�ب خيتص �لتدبري التوقعي؛

ٕارشاك خمتلف املهن القضائیة دا�ل ٔ��زة احملمكة مبا یلیق  .16
 وأ�دوار الهامة اليت نضطلع هبا يف �رتقاء ب�ٔداء احملامك؛

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ظر ٕاىل ٔ�ن مرشوع القانون یندرج يف ٕاطار ٕاصالح م�ظومة العدا� ف�الن

�عتباره ورشا من أ�وراش إالصالح�ة الكربى اليت اس�تدعت وما�زال 
اه�ما �اصا واس�ت��ائیا، فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ن�ٔمل ٔ�ن �شلك تزنیل 

اء العادل مق�ضیاتة مسامهة حق�ق�ة يف تعز�ز ا�ور احلیوي ا�ي یلعبه القض
يف البناء ا�ميقراطي ويف �رس�یخ دو� احلق واملؤسسات وس�یادة القانون 
وتوطید �س�تقرار �ج�عي والتمنیة �ق�صادیة من �الل حتق�ق أ�من 
القضايئ وصون احلقوق واحلر�ت وضامن ممارس�هتا الفعلیة، وحامیة حقوق 

عیني و�رس�یخ الثقة والزتامات املواطنني والفا�لني �ق�صادیني و�ج�
 .الكف�� �لتحفزي �ىل املبادرة و�س��ر سواء ا�ا�يل م�ه ٔ�و اخلار�

  .و�ىل هذا أ�ساس، س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

 :مدا�� الفریق احلريك -5
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  سادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدات وال 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك ملناقشة مرشوع قانون 
  .تعلق �لتنظمي القضايئی  38.15رمق 

يف البدایة البد من التنویه و�شادة �لنقاش اجلاد واملسؤول ا�ي 
عرف�ه لك ٔ�طوار م�اقشة هذا املرشوع دا�ل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق 

ٕال�سان، ح�ث مت التعبري عن أ�مهیة اليت حيظى هبا نص هذا املرشوع ا
ح�ث ٔ�ن هذه أ�مهیة �س�ت��ع �لرضورة حتوال جوهر� يف دور القضاء حىت 
�رىق ٕاىل امحلایة القانونیة الفعلیة حلقوق إال�سان، ؤ�حاكم الرقابة �ىل 

�ة املطلوبة �لزتامات واملعامالت يف مجیع ا�االت وترصیف القضا� �لرس 
  .والفا�لیة امل�شودة ٕالشا�ة العدل بني الناس

لقد ٔ�صبح هذا التحول يف طبیعة املهام القضائیة يف �ا�ة مل�ة ٕاىل 
ثقافة قضائیة �دیدة �س�توعب لك القمي، وتعطي لٔ�حاكم الفاص� يف 

  :الزنا�ات املعروضة �ىل احملامك ٔ�بعادها املس�متدة من مصدر�ن ٔ�ساس�یني هام
ٕالطار ا�س�توري �لمملكة ا�ي �رس م�دٔ� فصل السلط ا :ٔ�وال

واس�تقالل القضاء، و�دد املرجعیة ال�رشیعیة وأ�رضیة القانونیة اليت نعمل 
�اهد�ن �ىل تطو�رها حىت تنخرط بالد� يف م�ظومة ٔ�رىق ال�رشیعات 

  .املقارنة
إالرادة امللك�ة السام�ة ٕالصالح م�ظومة العدا� املضمنة يف  :�نیا

ب السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده اخلط
مبناس�بة ذ�رى ثورة  2009غشت  20ٔ��رزها اخلطاب املليك السايم لیوم 

امل� والشعب، ح�ث �دد �اللته حفظه هللا أ�هداف امل�شودة من هذه 
املقاربة املتقدمة ٕالصالح القضاء يف توطید الثقة واملصداق�ة يف قضاء فعال 

م�صف �عتباره حصنا م�یعا �و� احلق وعامدا لٔ�من القضايئ واحلاكمة و 
اجلیدة وحمفزا �لتمنیة ومؤهال لیوا�ب التحوالت الوطنیة وا�ولیة، 
و�س�تجیب ملتطلبات �دا� القرن احلادي والعرش�ن، وذ� �الس�ت�ابة 

�ر حلا�ة املواطنني املل�ة يف ٔ�ن یلمسوا عن قرب، ويف أ�مد املتطور ا�ٔ 
  .إالجيايب املبارش لٕالصالح

  الس�ید الرئ�س،
ٕان احملك احلق�قي لهذا إالصالح اجلوهري ال �مكن يف جمرد وضعه وٕامنا 
يف القدرة �ىل حسن تفعی� وتدبريه �ىل الصعید املركزي و�ىل صعید 
احملامك، وٕان أ�مر یتعلق بورش شاق وطویل یتطلب تعبئة شام� ال تق�رص 

عدل، وامنا �شمل اكفة املؤسسات والفعالیات بل لك �ىل ٔ�رسة القضاء وال
  .املواطنني

لهذا وتبعا �لتو�ات امللك�ة السام�ة فٕان هذا إالصالح اجلوهري 
�لقضاء یعترب جحر الزاویة يف بناء نظام قضايئ عرصي �سا�ر النظم القضائیة 
احلدیثة ويف �رس�یخ ا�ميقراطیة واملواطنة �ى ش�بابنا ؤ�ج�النا احلارضة 

ور ظفٕان هذا إالصالح �متزي ب�ٔنه اصالح قضايئ وفق م� اوالصا�دة، �
�دید �شلك قطیعة مع الرتاكامت السلبیة �لمقاربة أ��ادیة واجلزئیة، وذ� 
هبدف بلورة اصالح جوهري ال یق�رص �ىل قطاع القضاء وٕامنا ميتد بعمقه 

  .ثوابت أ�مةومشولیته لنظام العدا� وذ� يف نطاق املرجعیات املمتث� يف 
�ا ال �سعنا يف الفریق احلريك ٕاال ٔ�ن نت�اوب مع نص هذا املرشوع 

  .ونصوت �ٕالجياب �ىل مضام�نه
 .والسالم

مدا�� املس�شار الس�ید محمد البكوري، رئ�س فریق التجمع  -6
 :الوطين لٔ�حرار

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

  ات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�ید
یتعلق �لتنظمي  �38.15رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل ملناقشة مرشوع قانون 

القضايئ كام وافق �لیه جملس النواب، وا�ي معر طویال دا�ل جلنة العدل 
وال�رشیع ملدة فاقت الس�ن�ني، مش�یدا يف هذا إالطار بتعبئة اكفة مكو�ت 

رشوع ٕاىل �زي الوجود، م�وها كذ� هذا ا�لس املوقر ٕالخراج هذا امل 
مبقاربة الس�ید وز�ر العدل ا�ي ٔ�ىب ٕاال ٔ�ن �رشك امجلیع يف ٕا�داد وٕاخراج 
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النص، �رب مقاربة �شار�یة فعا� مع مجیع الفرقاء من دا�ل هذه  اهذ
املؤسسة ومن �ار�ا �رب لقاءات مارطونیة مع اكفة رؤساء الفرق 

  .وا�مو�ات
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یعد هذا املرشوع ٕا�دى ٔ�مه مشاریع القوانني اليت نصادق �لهيا يف هذه 
ا�ورة الربملانیة اليت تبقى حصیلهتا ٕاجيابیة �دا مقارنة مع سابقهيا واليت تؤكد 
�مللموس �ىل ٔ�مهیة العمل ا�ي یقوم به ممثلو أ�مة من ٔ��ل ٕاخراج القوانني 

  .تهوانضا�ا اس�ت�ابة ملطالب الشعب واكفة مكو�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یعترب هذا املرشوع ٕا�دى ا��امات أ�ساس�یة اليت �اء هبا ورش 
ٕاصالح م�ظومة العدا�، ح�ث س�یعمل �ىل ٕارساء ٔ�سس �دیدة يف الب��ة 
التنظميیة �لم�امك وٕاجراءاهتا، وس�یعزز من قدرات املوارد ال�رشیة �لم�امك 

العطاء، يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ویقمي �ٓفاق وا�دة لها من ٔ��ل حتفزيها �ىل 
�ش�ید كذ� �مس فریق�ا مبس�توى النقاش الهادف واملسؤول ا�ي ٔ�فرز 

تعدیال �ىل صیغة املرشوع، تعدیالت قدمهتا أ��لبیة  80ٕاد�ال حوايل 
واملعارضة، واليت اكنت �امسة ومفصلیة ٔ�نضجت املرشوع وجعلته حيظى 

یعترب التقر�ر املوزع �لینا ٕا�دى بق�ول اكفة مكو�ت جملس�نا املوقر، ح�ث 
  .تحضريیة لهذا املرشوعال الو�ئق املهمة �دا يف أ�عامل 

ويف أ��ري، ال بد ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا �ىل هذا إالجناز، شا�را �لس�ید وز�ر 
العدل محمد ٔ�و�ار جتاوبه الفعال مع تعدیالت ا�لجنة وتوفقه يف ٕاخراج هذا 

ٔ�ن یمت تزنی� �لشلك ا�ي یعید  املرشوع بعد س�ن�ني من امجلود، �ىل ٔ�مل
�لمحمكة وفضاءها الهیبة و��رتام والفعالیة والن�ا�ة، ح�ث س�ی�د اكفة 

  .اجلسم القضايئ نفسه يف هذا املرشوع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�� فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب -7
  .�ىل ٔ�رشف املرسلنيوالصالة والسالم  �سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یتعلق  38.15جنمتع الیوم ملناقشة والتصویت �ىل مرشوع قانون رمق 

وتقدمي �لتنظمي القضايئ �لمملكة ويه م�اس�بة �لتوقف �ىل التطور القضايئ 
لعام ملقاوالت املغرب من مقرت�ات �سامه يف الرفع ما �راه يف فریق �حتاد ا

من �س�بة الن�ا�ة القضائیة وحتق�ق أ�من القضايئ الالزم لتحق�ق التمنیة 
�ق�صادیة ببالد�، كام �شكرمك الس�ید الوز�ر �ىل تفا�لمك إالجيايب مع 

  .التعدیالت اليت مت تقدميها ٔ�مام ا�لجنة
دل يف تزنیل مق�ضیات ا�س�تور كام البد من ٔ�ن ننوه بدور وزارة الع

، كام 2011وال�رسیع يف ٕاخراج العدید من املق�ضیات الواردة يف دس�تور 

�س�ل يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕ�جيابیة ٔ�مهیة هذا املرشوع 
ا�ي یندرج بصفة �امة يف ٕاطار ٕاصالح م�ظومة العدا�، و��ر�ة أ�وىل 

� ح�ث �اء لیوا�ب العدید من املس�ت�دات ٕاصالح النظام القضايئ ببالد
، كام یتضمن مس�ت�دات �مة جتیب �ىل العدید 2011الواردة يف دس�تور 

  .من إالشاكلیات والثغرات اليت اكنت يف القانون السابق
 الس�ید الرئ�س،

ی�ٔيت هذا املرشوع القانون يف ٕاطار مسلسل إالصالح العمیق والشامل 
ف�ه بالد� وذ� ٕاميا� مهنا برضورة تطو�ر ملنظومة العدا� ا�ي اخنرطت 

هذا الرصح املؤسسايت الهام ا�ي یعترب من الراك�ز أ�ساس�یة ٔ�ي دو� 
م�قدمة، ذ� ٔ�ن السلطة القضائیة من بني احملددات أ�ساس�یة لرتس�یخ 
دو� احلق والقانون، كام ٔ�ن موضوع ٕاصالح م�ظومة العدا� یعترب من 

لس�یاسات العموم�ة �ململكة، ؤ��د ٔ��رز املطالب املواضیع أ�ساس�یة مضن ا
املقدمة من طرف القوى احلیة دا�ل ا�متع مبختلف مشارهبا، ؤ�یضا من بني 
احملاور أ�ساس�یة اليت حظیت بعنایة �برية يف مجمو�ة من اخلطب امللك�ة 

ا�ي �اء بثورة حق�ق�ة  2011السام�ة، هذا ٕاىل �انب مق�ضیات دس�تور 
  .ح العدا�، لیكرس �شلك رصحي القضاء �سلطة مس�تق�يف جمال ٕاصال

كام ال ميكن ٔ�ن خيتلف اثنان �ىل ٔ�ن القضاء یلعب دورا هاما يف �منیة 
وتطور املقاو� و�شجیع �س��رات سواء الوطنیة ٔ�و أ�ج�بیة و�لتايل فهو 
�سامه يف توفري م�اخ مالمئ حلركة البناء وا�منو و�س��ر، وهو ما یفرض 

  .عه �ىل احلكومة ضامن أ�من القضايئ الالزم جلذب املس�مثر�نم
  الس�ید الرئ�س،

ٕان إالطالع �ىل مضامني هذا املرشوع الهام واملهیلك �لمنظومة 
القضائیة ببالد�، جتعلنا نقف �ىل مجمو�ة من املس�ت�دات واملق�ضیات 

صة دمج الهامة اليت تضمهنا، واليت من ش�ٔهنا حتدیث املنظومة القضائیة، �ا
أ�حاكم املتعلقة ب��ظمي قضاء القرب، واحملامك �بتدائیة وإالداریة، وحمامك 
�س�ت��اف إالداریة، واحملامك �بتدائیة الت�اریة وحمامك �س�ت��اف الت�اریة، 
وكذ� أ�حاكم املنظمة حملمكة النقض يف صلب مرشوع القانون املتعلق 

  .� أ�حاكم م�فرقة يف نصوص خمتلفة�لتنظمي القضايئ، بدل إالبقاء �ىل ت
كام ٔ�ن التنصیص �ىل ق�ام التنظمي القضايئ �ىل م�دٔ� و�دة القضاء، 
مقته حممكة النقض، واش�تغال خمتلف مكو�ت التنظمي القضايئ وفق م�دٔ� 
القضاء املتخصص، ح�ث �راعي ختصص القضاة عند تعی�هنم يف احملامك 

هامة وموا�بة �لتو�ه العام يف  وأ�قسام املتخصصة، تعترب مق�ضیات �د
  .ش�ىت ا�االت حنو التخصص من ٔ��ل حتق�ق الن�ا�ة القضائیة

ٕان تنصیص مرشوع القانون �ىل اع�د احملامك إالدارة إاللكرتونیة يف 
إالجراءات واملساطر القضائیة هو مطلب طاملا �دینا به يف �حتاد العام 

ئیة وكذ� حتق�ق املالمئة مع مجمو�ة ملقاوالت املغرب، لعرصنة إالدارة القضا
من النصوص القانونیة اليت صادق�ا �لهيا واليت تنحو حنو الرمقنة واع�د 

  .وسائل التك�ولوج�ا احلدیثة
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ٔ�ما خبصوص املس�ت�دات اليت ٔ�ىت هبا مرشوع القانون �ىل مس�توى 
مكو�ت خمتلف احملامك، فقد مت �ذف غرف �س�ت��افات �حملامك 

، مع ٕاماكنیة ٕا�داث مبرسوم ٔ�قسام م�خصصة يف القضاء الت�اري �بتدائیة
والقضاء إالداري، فال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه هبذه املق�ضیات اليت هتدف ٕاىل 
تعز�ز حاكمة التدبري مبا یضمن توزیعا �ادال �لم�امك �ىل خمتلف �ات 

  .اململكة، حسب خصوصیة لك �ة، و�س�بة القضا� املعروضة �ىل حمامكها
  س�ید الرئ�س،ال 

ويف اخلتام فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه مبضامني 
هذا املرشوع الهام والطموح، ا�ي �اء يف ٕاطار تزنیل العدید من 
التوصیات الواردة يف املیثاق الوطين ٕالصالح م�ظومة العدا�، وا�ي 

ق�ق أ�من هيدف ٕاىل ٕاصالح وحتدیث املنظومة القضائیة ببالد�، وحت 
القضايئ ا�ي یعترب املد�ل أ�ساس لالس�تقرار والتمنیة، بناء �ىل ٔ�سس 
�دیدة، ووفق م�دٔ� اس�تقاللیة السلطة القضائیة، ومتاش�یا مع التوجهيات 

  .امللك�ة السام�ة خبصوص إالصالح العمیق والشامل ملنظومة العدا�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :مدا�� الفریق �شرتايك -8
  س�ید الرئ�س احملرتم،ال 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن 
یتعلق �لتنظمي القضايئ،  38-�15لمسامهة يف م�اقشة مرشوع قانون رمق 

واملهنجیة ال�شار�یة اليت  ويه م�اس�بة ٔ��دد التنویه �لطریقة �جيابیة
ي عود� دامئا �ىل حسن الت�س�یق يف اعمتدها الس�ید وز�ر العدل ا�

القضا� الكربى اليت هتم م�دان العدا�، وهو ما سا�د� �ىل ٕاخراج هذا 
املرشوع املؤسس و�لك روح توافق�ة مع مجیع مكو�ت ا�لس، كام 

دیالت مجیع الفرق الربملانیة، الیفوتناالتنویه كذ� �لتعاطي �جيايب مع تع
  .ٔ��الهٕالیه �ىل املرشوع املوم�ٔ 

  الس�ید الرئ�س،
یعترب مرشوع قانون التنظمي القضايئ من بني ٔ�كرث القوانني ارتباطا 

فهو حيتل ا�ر�ة الثالثة يف أ�مهیة بعد قانون ا�لس . �لسلطة القضائیة
ٔ�مهیة هذا و�مكن . أ��ىل �لسلطة القضائیة، والنظام أ�سايس �لقضاة

القانون يف املواضیع اليت ینظمها من ق�یل حتدید ٔ�نواع احملامك و�یف�ة �رت�هبا 
و�شك�لها، وقوا�د �خ�صاص، ؤ�نواع املناز�ات اليت تعرض �لهيا، فضال 
عن املق�ضیات املتعلقة �مجلعیات العموم�ة �لقضاة �حملامك، ويه مواضیع 

  .ئیةشدیدة �رتباط �س�تقالل السلطة القضا
كام ٔ�ن مرشوع قانون التنظمي القضايئ هو القانون ا�ي هيمت بت�دید 
املبادئ اليت یقوم �لهيا هذا التنظمي القضايئ وتنظمي معل الهیالك القضائیة 

ومن هذا املنطلق، . وت�ٔلیف احملامك �ش�ىت ٔ�نواعها وسري معلها ادار� وقضائیا
تنظمي الهیلكي �لم�امك و�یف�ة فٕانه من القوانني املهمة �دا التصا� ٔ�وال �ل 

  .تقدميها �ل�دمة القضائیة لفائدة املواطنني وقرهبا مهنم جغراف�ا ونوعیا
  الس�ید الرئ�س،

�روم هذا املرشوع اىل حتق�ق مج� من أ�هداف من ب�هنا مراجعة 
إالطار القانوين احلايل لهذا التنظمي، وفق مقاربة هتدف ٕاىل توفري الن�ا�ة 

الیة �ىل مس�توى خمتلف احملامك، وذ� يف ٕاطار تزنیل خمتلف القضائیة والفع
  .م�ادئ ا�س�تور ذات �رتباط �لتنظمي القضايئ

وبذ� نعترب يف الفریق �شرتايك ٔ�ننا ٔ�صبحنا الیوم ٔ�مام مدونة م�اكم� 
�لتنظمي القضايئ اح�وت لك النصوص اليت اكنت م�فرقة اكٔ�حاكم املتعلقة 

حملامك إالداریة وحمامك �س�ت��اف إالداریة واحملامك ب��ظمي قضاء القرب وا
  .الت�اریة وحمامك �س�ت��اف الت�اریة

تنظمي امجلعیات العامة �حملامك ورشوط و�یف�ة انعقادها  كام مت التفصیل يف
واخ�صاصها، ٔ�ن هذه التفاصیل مل �كن موجودة مما جعل الك�ري من 

هيا وتصبح واقعا ؤ�هنا �ري املسؤولني القضائیني �حملامك �س�یطرون �ل
كام ٔ�ن ٕا�داث مجعیة �امة يف حممكة . موجودة مع بعض �س�ت��اءات

النقض یعد انتصارا �بريا ملطلب ٔ�حل �لیه �دي القضاة ویعد ثورة �برية 
  .�ملقارنة مع اكن �لیه أ�مر

  الس�ید الرئ�س،
لقد �اء مرشوع القانون مبس�ت�د هام یتعلق مبنظومة تدبري حمامك 
املوضوع بدرج�ني اليت ما ٔ�حو�ا اىل ال�س�یري والتدبري يف ظل �رامك القضا� 

س�یؤدي اىل �د ما اىل �دم جودة أ�حاكم وٕاهدار  -ال حما�  - هبا، وا�ي 
  .حقوق املتقاضني �رب تطبیق مقاربة احلاكمة القضائیة

هذا املس�ت�د هيدف اىل جعل وزارة العدل واحلر�ت املؤسسة املنوطة 
�ام إالرشاف املايل و�داري لت� احملامك، وذ� طبعا بت�س�یق مع هبا 

املسؤولني القضائیني وذ� يف ٕاطار ا�رتام م�دٔ� اس�تقالل القضاء مكبدٔ� 
، وهو 2011دس�توري مت التنصیص �لیه يف ٕاطار ا�س�تور اجلدید لس�نة 

د من مرشوع قانون التنظمي القضايئ اجلدی 21ما یظهر لنا �لیا يف املادة 
ا�ي یقوم مبجمو�ة " الاكتب العام �لمحمكة"من �الل ٕا�داث مؤسسة 

من املهام املمتث� يف ضبط معل خمتلف مصاحل كتابة الضبط واملصاحل 
احملاس��ة هبا، وإالرشاف �ىل موظفي هیئة كتابة الضبط العاملني هبا، 
 و�سا�ده يف ذ� رؤساء كتابة الضبط �حملمكة، وخيضع هذا الاكتب ٕادار�

لسلطة ومراق�ة الوز�ر امللكف �لعدل وميارس �امه حتت السلطة املبارشة 
  .�لمسؤولني القضائیني �حملمكة

ٕاننا يف الفریق �شرتايك نؤكد ان هذا املرشوع س�یجسد فعال ملفهوم 
احلاكمة القضائیة من �الل العنارص إالرشادیة اليت ميكن اس�تحضارها يف 

واملسؤولیة والشفاف�ة والفعالیة والزناهة،  لك تو�ه �، ويه �س�تقاللیة
  .هذه العنارص �سا�د �ىل جعل ٕاصالح القضاء مقاربة حكامتیة
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ٕاننا نعترب ان احلاكمة القضائیة تعترب مقدمة للك ٕاصالح مرتقب �لجهاز 
القضايئ، هذا الرشط یت�ٔسس �ىل �س�تقاللیة واحلیادیة والشفاف�ة 

دام س�یادة م�طق التعل�ت �لام ٔ�ن والفعالیة يف العمل القضايئ، وانع
ا�س�تور املغريب ٔ�كد �ىل اس�تقاللیة السلطة القضائیة حتق�قا لرهان دو� 
احلق والقانون، ٕاذ الضامنة أ�ساس�یة حلقوق إال�سان اليت �رسها ا�س�تور 

  .يه السلطة القضائیة املس�تق� الزنهية والفعا� 2011املغريب اجلدید لس�نة 
ك ف�ه ٔ�ن مرشوعنا املوم�ٔ ٕالیه قد حتدث بصورة ومن مت، ومما الش

ل�ست واردة بنص قانوين واحض یبني تعریف احلاكمة القضائیة، وٕامنا تظهر 
صور هذه املقاربة عندما مت هنج اسرتاتیجیة حتدیث احملامك املغربیة عن طریق 
خمططات �روم ٕاىل رمقنة اخلدمات القضائیة يف مواقع ٕالكرتونیة، وهو يف 

ٕان دل فٕانه یدل �ىل وجود هذه املقاربة من �الل �لق �ٓلیة �دیدة احلق�قة 
�لتدبري وال�س�یري ملرفق�ا القضايئ حىت �كون الولوج ٕاىل العدا� سهال 

جودة هتدف  اتوم�رسا �لمتقايض، وخيدم مصاحلهم واس�تصدار ٔ�حاكم ذ
من مرشوع  22وهو أ�مر البني ا�ي ٔ�وردته املادة  ،ٕاىل ٕاحقاق حقوقهم

  .  القضايئ اجلدیدالتنظمي
هذا �ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث قضاء القرب كتجس�ید �لحاكمة القضائیة، مع 
ت�س�یط إالجراءات املسطریة �لمتقاضني املتوافد�ن �ىل احملامك مبختلف 
در�اهتا حىت �سهل هلم الولوج اىل ٕاقامة دعوامه واق�ضاء حقوقهم يف جو 

  .�سوده احلق والعدا�
  س،الس�ید الرئ�

ٕاال ٔ�ن نؤكد يف ا�هنایة ٔ�ن مرشوع التنظمي القضايئ اجلدید ال �سعنا 
س�شلك لبنة ٔ�ساس�یة يف جتس�ید احلاكمة القضائیة �لمملكة، هذا التو�ه ٕان 

 -ال حما�  -طبق �لشلك ا�ي �اءت به مواد املرشوع املذ�ور، س�نكون 
ٔ�مام قضاء منوذ� حيتذى به وطنیا و�املیا، وسوف یبعث يف نفوس 

 .الطم�ٔن��ة ف� یدعونه من حقوقاملتقاضني 

 :مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل -9
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�سعدين �مس فریق �حتاد املغريب ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار م�اقشة 
، اليت لتنظمي القضايئ �جللسة العامةیتعلق � 38.15مرشوع قانون رمق 

تد�ل مضن اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، ٕالبداء �ٓراء 
  . خبصوص هذا املرشوع قانونومالحظات الفریق 

كام ال تفوتين الفرصة دون تقدمي الشكر اجلزیل �لس�ید الوز�ر احملرتم 
  .ٔ�نظار جملس�نا �ىل العرض القمي ا�ي مت ف�ه �سط خطوطه العریضة ٔ�مام

ومن �الل عرض الس�ید الوز�ر یت�ني ٔ�ن املرشوع قانون هيدف ٕاىل 
مراجعة التنظمي القضايئ وفق ٔ�سس �دیدة لتاليف صعو�ت الوضعیة 

احلالیة، وتوفري م�طلبات الن�ا�ة القضائیة �ىل مس�توى خمتلف در�ات 
صداق�ة يف التقايض ؤ�نواع الهیئات القضائیة، مبا ميكن من توطید الثقة وامل

قضاء فعال وم�صف، �عتباره حصنا م�یعا �و� احلق، وعامدا لٔ�من 
  .القضايئ، واحلاكمة اجلیدة وحمفزا �لتمنیة

وحيدد املرشوع مكو�ت التنظمي القضايئ والقوا�د املتعلقة ب��ظمي 
احملامك، وبیان در�اهتا ؤ�صنافها واخ�صاصاهتا وطرق معلها وتدبريها إالداري، 

  .ق املتقاضني واملبادئ العامة لسري العدا�وكذا حقو 
وینص املرشوع كذ� �ىل وجوب حتدید اخلریطة القضائیة وفق 
مقاربة عقالنیة هتدف ٕاىل حتق�ق القرب من املتقاضني و�سهیل الولوج ٕاىل 
العدا� وفعالیة إالدارة القضائیة ومرا�اة جحم القضا� وكذا املعطیات اجلغراف�ة 

  .ج�عیةوا�ميوغراف�ة و�
خبصوص املس�ت�دات �ىل مس�توى مكو�ت خمتلف احملامك مت �ذف 
غرف �س�ت��افات �حملامك �بتدائیة مع ٕاماكنیة ٕا�داث مبرسوم بعد 
اس�شارة ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، ٔ�قسام م�خصصة يف القضاء 
الت�اري والقضاء إالداري، مع توس�یع القضاء الفردي يف م�دان أ�رسة 

�شمل قضا� الطالق االتفايق والنفقة ؤ�جرة احلضانة وص� الرمح والرجوع ل 
كام مت توس�یع جماالت القضاء . ٕاىل ب�ت الزوج�ة وٕا�داد ب�ت �لزوج�ة

ونص . امجلاعي ٔ�مام احملامك �بتدائیة ل�شمل القضا� اجلنحیة الت�ٔدی��ة
ملكة ويه اليت املرشوع �ىل اعتبار حممكة النقض يه مقة الهرم القضايئ �مل

  .�سهر �ىل مراق�ة التطبیق السلمي �لقانون وتوح�د �جهتاد القضايئ
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

كام هو معلوم ٔ�ن التنظمي القضايئ �ملغرب یقوم �ىل غرار القوانني 
دئ ٔ�ساس�یة تعترب مبثابة التو�ه ا�ي یت��اه املرشع املقاربة �ىل �دة م�ا

  .اكن نوعها واخ�صاصها ودرجهتا املغريب يف لك ما � �القة ب��ظمي احملامك، ٔ��
كام ٔ�ن ا�و� ملزمة مبسا�رة التغیري والتقدم والتاك�ر، وكذا التوسع 

  .اجلغرايف ا�ي حيمت تعدیل قوانني ت�سجم وتليب �اج�ات ا�متع
عد قانون التنظمي القضايئ جزءا مهنا، وبعد اس�مترار العمل به هذا، وی

ٔ�زید من ٔ�ربع عقود، �ت من الرضوري ٕا�ادة النظر ف�ه و�اصة بعد 
، ا�ي مض يف مق�ضیاته م�ادئ وجب �ىل القوانني أ�خرى 2011دس�تور 

وفق ٔ�سس �دیدة لتفادي صعو�ت - العتبارات دس�توریة-مالءمهتا 
ري در�ات التقايض، ؤ�نواع الهیئات القضائیة لتكر�س الوضعیة احلالیة وتوف

  .قضاء فعال وم�صف �عتباره من مقومات ا�و� ا�ميقراطیة احلدیثة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

 املرشوع قانون ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل بعد اطالعنا �ىل
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 �رى رضورة ٕابداء مجمو�ة من املالحظات خبصوصه، املشار ٕالیه سلفا،
و�لیه فٕاننا �رى ما . سواء �ىل مس�توى ٕاجيابیاته ٔ�و �ىل مس�توى نواقصه

  : یيل
  :ف� خيص إالجيابیات

 ٕاماكنیة عقد احملامك جللسات تنقلیة مضن دوا�ر اخ�صاصها احمليل؛ -

�رتبط هبا �ش�ٔن ممارسة حق التقايض تفعیل حقوق املتقاضني وما  -
 واملسا�دة القضائیة؛

تنف�ذ إالجراءات وتطبیق املساطر ٔ�مام احملامك مبا یضمن احملامكة العاد�  -
 يف مجیع مرا�ل التقايض؛

 الت�ٔكد من �االت التنايف القضايئ وجترحي وخمامصة القضاة؛ -

 النص �ىل �سهیل الوصول �لمعلومة القضائیة والقانونیة؛ -

 .یع دور امجلعیة العامة يف تعیني القضاة واملس�شار�نتوس�  -
  :ٔ�ما ما یتعلق بنواقص املرشوع قانون، فٕاننا �رى ما یيل

�ذف غرفة �س�ت��اف مب�امك در�ة ٔ�وىل مما جيهض املرشوع بعد  -
 والدته؛

ٕاهامل التطرق �لم�امك املالیة واحملمكة العسكریة �عتبارهام جزء من  -
 التنظمي القضايئ؛

یعني من  النیابة العامة �ى احملمكة الت�اریة بنائب و�یل امل�، متثیل -
مما س�یؤ�ر سلبا �ىل املردودیة  طرف و�یل امل� �ى احملمكة �بتدائیة،

 .خصوصا اخلصائص اليت �متزي هبا القضاء الت�اري
ويف أ��ري، خنلص ٕاىل القول، ٕان املغرب يف �ا�ة مل�ة ٕاىل طي 

هد �دید، حبیث ال ینحرص إالصالح يف �ردد مر�� �نتقال وولوج ع 
مجمو�ة من الشعارات الفار�ة ودسرتة مؤسسات صوریة وٕامنا تفعیل املبادئ 
ا�س�توریة يف الواقع، ٕالقرار اس�تقالل السلطة القضائیة وضامن حقوق 

  .املواطنني، وحتق�ق املساواة والعدا� وأ�من القانوين ق�ل أ�من القضايئ
�ىل نص  فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت �ٕالجيابو�لیه، فٕاننا يف 

 . املرشوع

  :مدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل - 10
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

طیة �لشغل �رشف�ا ٔ�ن نضع بني ٔ�ید�مك رٔ�ي مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقرا
  .یتعلق �لتنظمي القضايئ 38.15رمق حول مرشوع القانون 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

لقد ٔ�صبح حتدیث التنظمي القضايئ �لمملكة یفرض نفسه العتبارات 
  :م�عددة وهتم ٔ�ساسا

واليت  1974ليت ٔ�عق�ت التنظمي القضايئ لس�نة التغیريات املتتالیة ا -
 ٔ�فقدته ��س�ام املطلوب؛

 ؛)التعدیل ا�س�توري(املتغريات �ىل املس�توى الوطين  -

 املتغريات �ىل مس�توى ب��ة احملامك ومواردها ال�رشیة؛  -

 املتغريات �ىل املس�توى �داري واع�د التنظمي اجلهوي؛ -

  س�تق�؛�رتقاء �لقضاء ٕاىل سلطة قضائیة م  -

  تضخم وعقلنة اخلریطة القضائیة؛ -

  تقریب القضاء من املتقاضني وتعممي القضاء املتخصص؛ -

مجع ش�تات القوانني املتعلقة �لتنظمي القضايئ يف وثیقة وا�دة، �رب  -
دمج أ�حاكم املتعلقة ب��ظمي قضاء القرب، واحملامك إالداریة وحمامك 

  امك �س�ت��اف الت�اریة؛�س�ت��اف إالداریة، واحملامك الت�اریة وحم

جتمیع إالجراءات وتفادي ال�سجیالت املكررة �رب و�دة كتابة  -
  .الضبط

و�لتايل، فصیا�ة وتطبیق ٔ�ي تنظمي قضايئ �دید جيب ٔ�ن �س�تحرض 
املق�ضیات ا�س�توریة ؤ�ن ی�ٔ�ذ بعني �عتبار لك الرتاكامت اليت حصلت 

ظمي القضايئ السابق �ىل مدى عقود من الزمن ٕان �ىل مس�توى تطبیق التن
ٔ�و التطور ا�ي عرف�ه خمتلف مكو�ت م�ظومة العدا� و�ىل رٔ�سها هیئة 
كتابة الضبط، ف�حمك موقعها يف املنظومة والعملیة القضائیة وإالداریة، متارس 

حفظ امللفات والو�ئق، ٕاجراءات (كتابة الضبط �اما خمتلفة وم�نو�ة 
راءات التبلیغ والتنف�ذ، ٕاجراءات اجللسة، ٕاجراءات التحق�ق واخلربة، ٕاج

صعو�ت املقاو�، مسك احلسا�ت، حضور اجللسات، مسك الس�ل 
الت�اري، ضبط بعض إالجراءات اخلاصة �ملهن احلرة، التدبري إالداري 

  ...). واملايل �لم�امك
ٕان هذا ا�ور الرئ�يس واحملوري لك�ابة الضبط يف املنظومة القضائیة، 

التخصصات اليت ٔ�صبحت �زخر هبا مضافا الیه �دد وأ�طر والكفاءات و 
موظف مهنم ٔ�كرث من  14300موظفي هیئة كتابة الضبط ا�ي یفوق 

قايض  4060موظف �اصل �ىل ��ازة مفا فوق، يف مقابل  5000
  :یفرض ٔ�صبح
توس�یع جمال اخ�صاص موظفي هیئة كتابة الضبط ل�شمل املهام  - 1

  الش�به قضائیة؛
بة الضبط خبلق ٔ�قسام ومصاحل دا�ل لك حممكة تنظمي وهیلكة كتا - 2

  وفصل السلطة التنف�ذیة عن السلطة القضائیة يف ٕاطار من التعاون؛
حتمل املسؤولیة بت�دید املسؤولیات دا�ل احملامك ورمس �دود  - 3
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  .تد�ل لك طرف �ىل �دة لضامن ربطها �حملاس�بة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  مون،الس�یدات والسادة الوزراء احملرت 
 .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

ٕان تصور وت�ين تنظمي قضايئ م�سجم مع املق�ضیات ا�س�توریة القامئة 
�ىل م�دٔ� �س�تقاللیة والتعاون بني السلط مع تنظمي �خ�صاصات لربط 
املسؤولیة �حملاس�بة یق�يض ٕاد�ال مجمو�ة من التعدیالت �ىل مرشوع 

  :� ٔ�ساسا يفالتنظمي القضايئ واملمتث
�داث جملس ا�و� يف التنظمي القضايئ الس�تكامل رشوط بناء إ  - 1

 دو� احلق والقانون،
 ؛)احملامك العربیة(مرا�اة حقوق أ�قلیات  - 2
 مسا�رة ا�س�تور �ىل مس�توى �رس�مي ا�لغة أ�مازیغیة؛ - 3
التنصیص �ىل اس�تقاللیة هیئة كتابة الضبط وهیلكة احملامك  - 4

   يف ٕاطار و�دة كتابة الضبط؛وتقس�ميها ٕاىل ٔ�قسام ومصاحل
عقد مجعیة معوم�ة �اصة �ملوظفني یمت ٔ�ثناءها توزیع املهام بني  - 5

 خمتلف موظفي هیئة كتابة الضبط وتق�مي �شاطهم الس�نوي؛

ا�داث مدونة معل هیئة كتابة الضبط لت�دید الصالح�ات  - 6
 واملسؤولیات وربطهام �حملاس�بة ا�س�اما مع ا�س�تور؛

تب العام لك�ابة الضبط ومتك�نه من لك ٕا�داث مؤسسة الاك  - 7
السلطات �ىل صعید احملمكة وا�ا�رة القضائیة مبا فهيا تف��ش موظفي هیئة 

 كتابة الضبط �ىل مس�توى ا�ا�رة القضائیة؛
تدعمي موقع الاكتب العام لك�ابة الضبط دا�ل جلنة احملمكة �لشلك  - 8

�جلانب إالداري  ا�ي یطرح ف�ه و�سامه يف �ل لك إالشاكالت املرتبطة
واملايل �لمحمكة، ورضورة حضوره بصفة تقر�ریة حتت ارشاف وز�ر العدل 

 �رب املد�ر�ت اجلهویة وإالقلميیة؛
عقلنة اخلریطة القضائیة وربطها �لتقس�مي �داري �لمملكة �دمة  - 9

 ملصاحل املوظفني؛
رضورة مسا�رة املق�ضیات ا�س�توریة خبصوص اجلهویة املتقدمة  -10
 كز؛والالمتر 
اع�د مقاربة �دیثة �لتف��ش وهنج س�یاسة التف��ش املوا�بة بدل  -11

التحري والتحق�ق واملراق�ة الق�لیة، مع رضورة حتدید طرق و�ٓلیات التف��ش 
  .بناء �ىل مرسوم املف�ش�یات العامة ول�س من دا�ل التنظمي القضايئ


