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ٔﻧظار اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟعامﺔ ﳌؤﺳستﲂ اﶈﱰمﺔ ،مﴩوع قاﻧون ﳛق
لمملكﺔ اﳌغربيﺔ ٔن ت اﱓ به ٔمام اﻟ ﴩيعات ا وﻟيﺔ اﻟناظمﺔ ﳌادة اﻟتحكﲓ
ﰲ ٔعرق ا ول ،ذ ﻟنظر إﱃ اﳌست دات اﻟﱵ ﳛملها ﲆ مستو ت
م عددة ،ﺳواء ﰲ ﳎال اﻟتحكﲓ ا ا ﲇ ٔو اﻟتحكﲓ ا وﱄ اﳌتعلق ﻟت ارة
ا وﻟيﺔ وا ي كون ٔ د ٔطرافه ﲆ ا ٔقل موطن ٔو مقر ﰲ اﳋارج.
حﴬات اﻟسيدات واﻟسادة،
ﴩفﲏ ٔن ٔعرب ﻟسياد ﲂ عن شكري اﳋاﻟص وام ناﱐ اﻟك ﲑ ﲆ
تفضلﲂ واﺳتحضار روح اﻟتعاون اﳉيد واﻻٕﳚاﰊ واﻟتوافق اﻟعميق.
و ٔشكر ﲨيع مكو ت ﻫذا ا لس اﳌوقر من نيﲔ وﳑارﺳﲔ
وا ﱰاف ﲔ و ﱪاء اﻟتحكﲓ ،من ﳏامﲔ من ر ال مال و ٔعﲈل ومن ﲤثيليات
ﻧقابيﺔ ﳍم ص م اﴍة ﰲ ﳎال اﳌال وا ٔعﲈل ،واﻟت ارة ا ا ليﺔ وا وﻟيﺔ،
من ٔ ل ما بذ ﳣوه من ﳎهودات ﰲ دراﺳﺔ وم اقشﺔ ﻫذا اﳌﴩوع،
واﳌساﳘﺔ ﲟا ٔ رﲤوه من مﻼحظات واقﱰا ات بناءة ،تقدمت ﲠا اﻟفرق
وا مو ات اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ،واﻟﱵ بلغ ددﻫا  160تعديﻼ ،ﰎ ق ول  108تعديﻼ،
ﲠدف إغناء ﻧصوص اﳌﴩوع وﲡويده ﲟا ﳜدم مصل ﺔ اﻟعدا شﲁ ام
وشجيع ﺳ ر وﲢق ق اﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ ﻟب شﲁ اص و رتقاء
ﲠا إﱃ مصاف ا ول اﳌتقدمﺔ.
ٔود ﰲ اﻟبدايﺔ اﻟتذكﲑ ﲟسار اﳌﴩوع:
بتارﱗ  8ﻧوﳁﱪ  ٔ ،2019اﻟت ا ٔماﻧﺔ اﻟعامﺔ لحكومﺔ إﱃ وزارة اﻟعدل
ٔصل مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17قصد اﻟتحيﲔ اﻟتوق ع ﲆ مذ رة تقدﳝيﺔ
بتارﱗ  25ﻧوﳁﱪ .2019
ٔ اﻟت وزارة اﻟعدل مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌذ ور إﱃ ا ٔماﻧﺔ اﻟعامﺔ
لحكومﺔ ،بعد ﲢيﲔ اﻟتوق ع ليه وذ ﻻﺳتكﲈل مسطرة اﳌصادقﺔ،
و ﻟتاﱄ:
  5مارس  2020ﲤت اﳌصادقﺔ ﲆ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲟ لساﳊكومﺔ؛
 وبتارﱗ  30مارس  2020ﰎ إيداع مﴩوع اﻟقاﻧون ﲟك ب ﳎلساﻟنواب؛
 وبتارﱗ  ٔ 3ريل ٔ 2020ح ل إﱃ ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوقا ٕﻻ سان؛
 وبتارﱗ  ٔ 22ريل  2020قدم وز ر اﻟعدل اﳌﴩوع ٔمام الجنﺔاﳌذ ورة ﱪ تق يﺔ اﳌناظرة اﳌرﺋيﺔ؛
 بتارﱗ  6يوﻟيوز  ،2020ﲤت م اقشﺔ اﳌﴩوع م اقشﺔ امﺔ؛ وبتارﱗ ٔ 21كتور  2020ﰎ تنظﲓ ﻟقاء دراﳼ من ق ل فريق اﻟعداواﻟتﳮيﺔ ﲟ لس اﻟنواب حول موﺿوع اﳌﴩوع؛
 وبتارﱗ  10ﻧوﳁﱪ  2020ﰎ تنظﲓ ﻟقاء دراﳼ من فريق اﻟتجمعاﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار ﲟ لس اﳌس شارن ،ش ٔن موﺿوع اﳌﴩوع؛

ﳏﴬ اﳉلسﺔ رﰴ 027
اﻟتارﱗ :اﻟثﻼ ء  29ﺟﲈدى ا ٓخرة 1443ﻫـ ) 1فﱪا ر 2022م(
اﻟرﺋاﺳﺔ :اﳌس شار اﻟسيد ﷴ ح ﲔ ،اﳋليفﺔ ا ٔول ﻟرﺋ س ﳎلس
اﳌس شارن.
اﻟتوق ت :سع و ٔربعون دق قﺔ ،ابتداء من اﻟسا ﺔ اﳋامسﺔ وا ق قﺔ اﻟوا دة
واﶆسﲔ مساء.
دول ا ٔعﲈل :ا راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ:
 -1مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ؛
 -2مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ.
-------------------------------------------------------------------اﳌس شار اﻟسيد ﷴ ح ﲔ ،رﺋ س اﳉلسﺔ:
ﳕر م اﴍة ﳉلسﺔ اﻟ ﴩيع.
ﰲ ﻫاذ اﻻٕطار ﰷ ن ﰲ دول ا ٔعﲈل مﴩوعي قاﻧوﻧﲔ:
 مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ؛
 اﳌﴩوع اﻟثاﱐ :يتعلق ..ﻫو ﲢت رﰴ  38.15ويتعلق ﻟتنظﲓ
اﻟقضاﰄ.
حسب اتفاق ﻧدوة اﻟرؤﺳاء ،ﺳ د ٔ ﲟﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق
ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ.
و ٔعطي ﰲ اﻟبدايﺔ اﻟﳫمﺔ لسيد اﻟوز ر من ٔ ل تقدﱘ ﻫاذ اﳌﴩوع.
تفضل اﻟسيد اﻟوز ر ٔ ،لمنصﺔ ،تفضل ..راه ما عند ش اﳊصﺔ
اﻟزم يﺔ ،دا اﻟ ﴩيع ﻫذا ،تفضل.
اﻟسيد عبد الطيف وﻫﱯ ،وز ر اﻟعدل:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
إذا ﰷن مﴩوع قاﻧون اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ قاﻧون قابل ﻟتطبيقه واﺳ ره
ﻟضﲈن حسن تﴫيف اﻟعدا ﲟ اﰼ اﳌملكﺔ ،فإن اﻟتحكﲓ ﻫو مﴩوع قابل
ﻟ سويق و ه اﶈﳬﺔ اﳌغربيﺔ دوﻟيا و اﳌيا ،ﻟكون اﳌﴩوع يد ر موﺿوع
اﻟتحكﲓ ا ا ﲇ واﻟتحكﲓ ا وﱄ.
ﳝكن اﻟقول ا ٓن ،ﲁ موﺿوعيﺔ و زاﻫﺔ ،إن تعزز اﳌنظومﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ
اﻟوطنيﺔ اﻟناظمﺔ ال اﳌال وا ٔ عﲈل ،ﲟﴩوع قاﻧون م ﲀمل لتحكﲓ
واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ا ي روم ٕا داث وﺳاﺋل بدي ﳊل اﳌناز ات اﳌصادق
لﳱا ﻻٕﺟﲈعٔ ،مام ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ،واﳌعروض ﲆ
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 وبتارﱗ  25ماي  2020ﲤت اﳌناقشﺔ اﻟتفصيليﺔ لمﴩوع؛ وبتارﱗ  15يوﻧيو  2021ﰎ اﻟتصويت ﻻٕﺟﲈع من ن الجنﺔ ﲆاﳌﴩوع؛
 وبتارﱗ  22يوﻧيو  2021ﲤت اﳌصادقﺔ ﲆ اﳌﴩوع ﰲ لسﺔ امﺔ؛ وبتارﱗ  23يوﻧيؤ 2021ح ل اﳌﴩوع من ﳎلس اﻟنواب إﱃ ﳎلساﳌس شارن؛
 وﰲ ﻧفس اﻟيوم ٔح ل إﱃ ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان؛ بتارﱗ  8ﻧوﳁﱪ  2021ﰎ تقدﱘ اﳌﴩوع ٔمام الجنﺔ اﳌذ ورة؛ بتارﱗ  4ينا ر  2022ﲤت م اقشﺔ اﳌﴩوع م اقشﺔ امﺔ تفصيليﺔ،وﰎ ﲢديد يوم  12ينا ر ٓ 2022خر ٓ ل ﻟتقدﱘ اﻟتعديﻼت.
إن مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون اﻟهام يندرج ﰲ إطار تنف ذ اﻟتعل ت اﳌلك ﺔ
اﻟسام ﺔ ،اﻟواردة ﰲ اﳋطاب اﳌلﲄ ﻟـ  20غشت  2009ﲟناﺳبﺔ ا رى
 56ﻟثورة اﳌ واﻟشعب ،إذ ٔكد ف ه ﻼﻟته ﲆ ﴐورة تطور اﻟطرق
اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ واﻟصلح ،وﻫو ما دد ﻼﻟته اﻟت ٔ يد
ليه ﰲ رﺳاﻟته اﻟسام ﺔ اﳌو ﺔ لمشاركﲔ ﰲ ا ورة اﻟثاﻧيﺔ لمؤﲤر ا وﱄ
لعدا بتارﱗ ٔ 21كتور  2019ﲟرا ش ،ﲢت شعار "اﻟعدا و ﺳ ر،
اﻟت د ت واﻟرﻫا ت".
وتﲋيﻼ ٔﻫداف توصيات م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا اﻻٕصﻼح
اﻟشامل واﻟعميق اﻟصادر ﰲ يوﻟيوز  ،2013و اصﺔ اﻟتوصيﺔ رﰴ 137
اﻟرام ﺔ ﻟ شجيع الجوء لوﺳاطﺔ واﻟصلح واﻟتحكﲓ ﳊل اﳌناز ات.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﳌس شارن واﳌس شارات،
تﱪز ٔﳘيﺔ اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﰲ ل اﳌناز ات ومﳯا اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ
ﻟيﺔ فعا ﲢقق اﻟﴪ ﺔ واﳌروﻧﺔ واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ اﳌساطر اﻟﴪيﺔ واﻟﴪيﺔ ﰲ
اﻻٕﺟراءات و ق صاد ﰲ اﻟﳫفﺔ واﳊفاظ ﲆ اﻟروابط ق صاديﺔ
واﻟت اريﺔ بﲔ ا ٔ طراف ،فضﻼ عن رﺳيخ اﻟسﲅ ﺟ عي.
و ﻟنظر ﳌا ك سيه اﱂ اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﻟفض اﳌناز ات من ﴪ
ومروﻧﺔ وﴎ ﺔ وعن طقوس اﻟقضاء ﱰاﰲ وشﳫياته وتعق دات
إﺟراءاته وبطء مساطره ،فقد ارت ٔت وزارة اﻟعدل تعديل اﻟقاﻧون رﰴ
 08.05بتارﱗ  6د سمﱪ  ،2007وفصل مق ضياته اﳌنظمﺔ لتحكﲓ
واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ عن قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ،ﻟنظر إﱃ اﱂ اﻟطرق
اﻟبدي ﻟفض اﳌناز ات.
ﻟﲁ ﻫذه عتبارات ،ف حت وزارة اﻟعدل ورش وٕا داد مﴩوع
اﻟقاﻧون اﳋاص ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ،وفق مقاربﺔ شاريﺔ ،ويتكون
مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون من  106مادة موز ﺔ ﲆ ثﻼثﺔ ٔقسام ،وﱔ:
 اﻟقسم ا ٔول اص ﻟتحكﲓ وﻫو موزع ﲆ ثﻼث ٔبواب:
 اﻟباب ا ٔول مﳯا اص ﻟتعريف واﻟقوا د اﻟعامﺔ؛

 واﻟثاﱐ اص ﻟتحكﲓ ا ا ﲇ؛
 واﻟثاﻟث ﳐصص لتحكﲓ ا وﱄ.
ٔ ما اﻟقسم اﻟثاﱐ ف تعلق ﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ.
 ب يتعلق اﻟقسم اﻟثاﻟث ب ٔحﲀم اﻧتقاﻟيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﳌس شارن،
دعو ﻧت ه م اﴍة إﱃ اﻟتعديﻼت ،بلغ دد اﻟتعديﻼت حواﱄ 160
تعديﻼ ،ﰎ ق ول  108تعديﻼ وفق اﻟشﲁ اﻟتاﱄ:
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل فرق ا ٔ لبيﺔ 44 :تعديﻼ ،ﰎ
ق ول  37تعديﻼ مﳯا ٔي ب سبﺔ %84.9؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من اﻟفريق شﱰاﰾ ﻫو  19تعديﻼ ،ﰎ
ق ول  10تعديﻼت مﳯا ٔي ب سبﺔ %52.63؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ واﻟتﳮيﺔ
اﳌستدامﺔ ﻫو  26تعديﻼ ،ﰎ ق ول  18تعديﻼ ٔي ب سبﺔ
%69.23؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من طرف اﻟفريق اﳊرﰾ ﻫو  23تعديﻼ،
ﰎ ق ول  11تعديﻼ مﳯأ ،ي ب سبﺔ %47.82؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ
لشغل ﻫو  7تعديﻼت ،ﰎ ق ول  5تعديﻼت مﳯا ٔي ب سبﺔ
%71.42؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب
ﻫو  10تعديﻼت ،ﰎ ق ول ﺳبعﺔ تعديﻼت مﳯا ٔي ب سبﺔ
%70؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ﻫو
 19تعديﻼ ،ﰎ ق ول  13تعديﻼ مﳯا ٔي ب سبﺔ %68.42؛
 دد اﻟتعديﻼت اﳌقدمﺔ من ق ل فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت
اﳌغرب ﻫو  12تعديﻼ ،ﰎ ق ول  7اﻟتعديﻼت مﳯا ٔي ب سبﺔ
.%58.03
وشكرا ﻟﲂ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
درﰐ ﻟﳫﴚ اطرو وصاﰲ ،ﳇﴚ دا حقو.
شكرا ،اﻟسيد اﻟوز ر ،ﲆ اﻟتقدﱘ اﳌفصل ﳌﴩوع اﻟقاﻧون اﳌتعلق
ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ.
وا ٓن ٔعطي اﻟﳫمﺔ ﳌقرر ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ،اﻟﱵ
شكر ﲨيع ٔعضاﲛا ﲆ اﳌثا رة و ﲆ اﳌساﳘﺔ اﻟقﳰﺔ إﱃ وقت م ٔخر من
ﻟي اﻟبار ﺔ لمصادقﺔ ﲆ ﻫاذ اﳌﴩوع.
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واعتﱪت اﳌدا ﻼت ٔن اﻟتحكﲓ يعد قضاء اصا مسا دا لقضاء
اﻟرﲰي ،و س ﳣد ﴍعيته وقوته من م د ٔ ﺳلطان ا ٕﻻرادة ،اﻧطﻼقا من قا دة
اﻟعقد ﴍيعﺔ اﳌتعاقد ن ،وﻫو قضاء ٔصيل ﰲ اﻟت ارة ا وﻟيﺔ وتؤطره ﶍو ﺔ
من اﻻتفاق ات ذات اﳌرﺟعيﺔ ا وﻟيﺔ ،و ﳣﲒ ﳌروﻧﺔ ،ﺳواء ﲆ اﳌستوى
اﳌوﺿوعي ٔو اﻻٕﺟراﰄ.
وقد اقﱰح اﳌتد لون اﻧف اح اﻟتحكﲓ ﲆ ﳐتلف اﻟقضا ﳌسا رة
اﻟتطور اﳊاصل ﳎﳣعيا واﻻٕﺳهام ﰲ ﲢق ق ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ واﻟقضاﰄ.
وﲤاشيا مع م طلبات ٕا راء ﻫذا اﻟنص اﻟ ﴩيعي ،اﺳت ٔ رت اﳌادتﲔ 12
و 13بنقاش مستف ض ،إذ ٔﲨع اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون ﲆ
ﴐورة إﺳناد اخ يار اﻟهيئﺔ اﻟتحكﳰيﺔ حﴫ ﳌبد ٔ ﺳلطان ٕارادة ٔطراف
اﻟعﻼقﺔ اﻟتعاقديﺔ واﻟﱰاﺟع عن اخ يار مسك قاﲚﺔ ﶈﳬﲔ ﲟق ﴣ ﻧص
تنظﳰي ،عتباره تو ه ﳜاﻟف ما ﻫو ﺳاﺋد ﰲ دد من اﻟت ارب اﳌقارﻧﺔ
اﻟراﺋدة.
كﲈ ﰎ اقﱰاح توﺳيع ﻧطاق اﳋﱪة واﻟقدرات اﻟﱵ شﱰط توافرﻫا ى
اﶈﲂ و دم اق صارﻫا ﲆ اﳉواﻧب اﻟقاﻧوﻧيﺔ ،ﲝﲂ ٔن اﻟنوازل اﻟتحكﳰيﺔ
تنصب ﲆ قضا ومواﺿيع ذات طبيعﺔ ماﻟيﺔ واق صاديﺔ م نو ﺔ وﳐتلفﺔ.
كﲈ تطرقت اﳌدا ﻼت ٔيضا إﱃ مس ٔ اﺳت اف ا ٔحﲀم اﻟصادرة عن
اﻟهيئﺔ وا شطرت ا ٓراء بصددﻫا بﲔ داع إﱃ إقرارﻫا ،حفاظا ﲆ م د ٔ
اﻟتقاﴈ ﲆ درﺟ ﲔ ،ا ي يعد م د ٔ من اﻟنظام اﻟعام ،ﻻﺳ ٔن اﻟطعن
ٕ ادة اﻟنظر ﻻ يقوم مقامه ،وبﲔ اﲡاه ٓخر اعتﱪ دم اﻟتنصيص ﲆ
اﻟطعن ﻻﺳت اف ٔمرا إﳚابيأ ،ﻧه سا ر خصوصيات ﻧظام اﻟتحكﲓ ذات
اﻟطبيعﺔ خ ياريﺔ واﳌرﻧﺔ واﻟﴪيﺔ.
ﻼوة ﲆ ذ  ،تقدم اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون ،ﲜم من
اﳌﻼحظات و قﱰا ات اﻟهادفﺔ إﱃ تعزز اﻟنظام اﻟقاﻧوﱐ اﳌؤطر ﳌؤﺳسﺔ
اﻟتحكﲓ ،وﱔ ﰷﻟتاﱄ:
 ﲢديد م ل اﻟتحكﲓ عند رفض اﻟهيئﺔ اﻟتحكﳰيﺔ اﻟبت ﰲ اﳌناز ﺔ
ﳏل اﻟتحكﲓ؛
 إدراج اﳌناز ات اﻟﴬي ﺔ واﶺريﺔ ﲷن اﳌناز ات اﻟﱵ تق ل
اﻟتحكﲓ؛
 اﻟتنصيص ﲆ سجيل لسات اﻟهيئﺔ اﻟتحكﳰيﺔ ﰲ ﳏاﴐ رﲰيﺔ؛
 ﲢديد اﳊاﻻت وا ٔﺳباب اﳌوﺟ ﺔ لطعن ٕ ادة اﻟنظر ﰲ صلب
مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون.
اﻟسيدات واﻟسادة،
ﱪ اﻟسيد اﻟوز ر ﰲ مسﳤل ﺟوابه عن إشادته اﻟقويﺔ ﳌدا ﻼت
اﻟقﳰﺔ واﻟهادفﺔ لسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ،ا ا ﰲ ﲻقها ﲆ
اﳔراطهم اﻟفعﲇ واﳉاد ﰲ مسلسل تعزز وتطور مؤﺳسﺔ اﻟتحكﲓ شﲁ
ﳝكﳯا من ٔن تلعب دورﻫا ﺳﱰاتيجي ﰲ اﻻٕﺳهام ﰲ توفﲑ م اخ مﻼﰂ

تفضل اﻟسيد اﳌقرر.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر اﻟك ل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيد ن اﻟوز رن،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
ﴩفﲏ ٔن ٔعرض ﲆ ﳎلسنا اﳌوقر ﻧص اﻟتقرر ا ي ٔ دته ﳉنﺔ
اﻟعدل واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ،ﲟناﺳبﺔ دراﺳﳤا ﳌﴩوع قاﻧون رﰴ
 95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ.
تدارﺳت الجنﺔ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﰲ اﺟ اﲥا اﳌنعقدة بتارﱗ 8
ﻧوﻧﱪ  ،2021و 4و 31ينا ر  ،2022وقد ر ٔﺳه ﲆ اﻟتواﱄ اﻟسيد ن:
اﻟسيد عزز مك يف واﻟسيدة ش ء اﻟزمزاﱊ ،وﲝضور اﻟسيد وز ر
اﻟعدل ،اﻟسيد عبد الطيف وﻫﱯ ،ا ي تقدم ﰲ اﻟبدايﺔ بعرض ٔ رز من
ﻼ ﻫاذ اﳌﴩوع وا ي ي ٔﰐ ﰲ ﺳياق تﲋيل ا طط اﻟ ﴩيعي ا ي
اﻟﱱمت به وزارة اﻟعدل ﰲ ﳎال إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا  ،وﻻ ﳎال ٔن ٔذ ر
ب ٔﱒ ﳏاور ﻫذا اﻟتد لٔ ،ن اﻟسيد اﻟوز ر قد سط ٔمامﲂ معظم ﳏاور
ﻫذا اﻟتد ل.
وقد تقدم اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون ﰲ إطار اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ
ﲟدا ﻼت ﻫامﺔ تدل ﰲ مضموﳖا ﲆ ﳥﲔ اﻟتو ه اﻟ ﴩيعي اﻟراﱊ إﱃ
تطور اﳌنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة ﻟنظام اﻟتحكﲓ ،ا ي ٔصبح ك ﴘ ٔﳘيﺔ
ﻟغﺔ ﲆ اﳌستويﲔ اﻟوطﲏ وا وﱄ ،ﻧظرا ﳌقومات اﳌسا رة ﻟطبيعﺔ اﱂ
اﳌال وا ٔعﲈل ،فهو يعد ﻟيﺔ بدي وفعا ومرﻧﺔ ﻟتدبﲑ اﳌناز ات واﶈافظﺔ
ﲆ ﴎيﺔ اﳌعامﻼت واﻻٕﺟراءات وتطويق اﻟصعو ت اﻟﱵ توا ه اﻟت ارة
و ﺳ ر.
وبناء ليه ٔ ،رز اﳌتد لون ٔن ﻫذا اﳌﴩوع شﲁ إﺿافﺔ ﻧوعيﺔ
لمنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة ال ق صاد و ﺳ ر ومد ﻼ ﻫاما ﻟﱰﺳيخ
د اﰂ ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ ﰲ م دان ا ٔعﲈل ،ﰲ ظل ا ساع اﻟعﻼقات اﻟت اريﺔ
اﻟعارة ول واﻟقارات ،و ٔشادوا ﳌضامﲔ واﳌق ضيات اﻟواردة ﰲ ﻫذا
اﳌﴩوع ا ي اء ﻟعديد من اﻻٕﳚابيات ،ومن ﰎ فهو شﲁ قفزة ﻧوعيﺔ
ﰲ تعزز اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﳌغرب ود امﺔ ﻟﻼق صاد اﻟوطﲏ وخطوة ﺟ ارة
ﳉلب اﳌزيد من ﺳ رات ﳌغرب.
وﰲ ﻧفس ﲡاه ،ذ ر اﻟعديد من اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن
ﻟتطور اﻟتارﳜي واﻟسياق اﻟعام ا ي رافق ٕا داد ﻫذا اﳌﴩوع ،وما وا به
من ﻧقاش فقه ي ومطاﻟبات ﻻٕصﻼح من ﳐتلف اﻟفرقاء واﳌس ﳥرن ﰲ
اﻟعديد من اﳌناﺳبات ،واﻟﱵ ٔفضت إﱃ إﻧتاج ﻧص ﴩيعي مستقل بذاته
عن اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ وم ﲀمل موﺿو ا ،ﳌا يتضمنه من ٔﺟوبﺔ قاﻧوﻧيﺔ
ﻟ ٕﻼشﲀﻟيات اﻟعمليﺔ ،اﻟﱵ ﰷﻧت ﲢد من فعاﻟيﺔ ﻧظام اﻟتحكﲓ اﻟوطﲏ
إﺟراﺋيا ومؤﺳساتيا.
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و ٔبد ٔ ﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافقونٕ :ﻻﺟﲈع؛
اﳌعارﺿون :ﻻ ٔ د؛
اﳌمتنعون :ما ﰷي ش.
إذن إﺟﲈع.

ﻟﻼﺳ ر وﰲ ﲢق ق ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ و ق صادي ،وﻫكذا ٔ رز ٔن قرار
اﻟتحكﲓ ﻻ يق ل ﺳت اف ،وٕاﳕا سوغ اﻟطعن ف ه ﲟق ﴣ ٕا ادة اﻟنظر،
وﻫذا ي ﳽ مع اﻟغا ت اﳌتو اة من إقرار اﻟبداﺋل اﻟقضاﺋيﺔ اﻟهادفﺔ إﱃ
ﲣف ف اﻟعبء عن اﻟقضاء اﻟرﲰي ومسا رة اﻟتطورات ق صاديﺔ
و ﺟ عيﺔ اﳊاص وطنيا ،و ٔوﰣ ٔن اﳌناز ات اﻟﴬي ﺔ ﻻ ﳝكن ٔن
كون ﳏﻼ لتحكﲓ ،ﲻﻼ ب ٔحﲀم اﳌادة  244من اﳌدوﻧﺔ اﻟعامﺔ لﴬاﺋب
واﳌادة  310من قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ واﳌادة  164من قاﻧون اﳉبا ت
اﶈليﺔ ،و ٔﺿاف ٔن مﺔ ﲢق ق ا يون تد ل حﴫ ﲷن ﺳلطﺔ اﻟقاﴈ
اﳌنتدب اﻟﱵ ﳝنحها اﻟقاﻧون وﳝارﺳها ﰲ إطار مسطرة صعو ت اﳌقاو .
و ٔكد اﻟسيد اﻟوز ر ٔن مسك قاﲚﺔ ب ٔﺳﲈء اﶈﳬﲔ ين ﲏ ﲆ ﻫدف
ٔﺳاﳼ ،يت ﲆ ﰲ مسا دة اﻟقاﴈ وا ٔطراف اﳌتعاقدة ﲆ اخ يار ﳏﳬﲔ
تتوفر فﳱم اﻟﴩوط اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟكفاءة اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﳋﱪة اﻟف يﺔ ﰲ اﻟفصل ﰲ
اﻟنوازل واﻟقضا موﺿوع اﻟتحكﲓ ،مع ت ٔ يده ٔن مﴩوع اﻟقاﻧون ﰲ مادته
 13يعطي ﻟ ٔ طراف واﻟقاﴈ حريﺔ اخ يار اﶈﳬﲔ من ارج اﻟﻼﲘﺔ،
حفاظا ﲆ ما ﳣتع به اﻟتحكﲓ من مقومات وخصوصيات شﳫيﺔ
وموﺿوعيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
إعﲈﻻ ﳊق اﻟتعديل اﻟﱪﳌاﱐ ،تقدمت اﻟفرق وا مو ات اﻟﱪﳌاﻧيﺔ ﲟا
ﶍو ه  191تعديﻼ ،وقد تقدم اﻟسيد اﻟوز ر بتفصيل ﻫذه اﻟتعديﻼت.
و ﻼل لسﺔ اﻟتصويت اﻟﱵ ا سمت بنقاش معمق ورصﲔ ،فقد ﰎ ق ول
دد بﲑ من اﻟتعديﻼت ،ووقع اﻟ ش ث وﲮب اﻟبعض ا ٓخر.
وﰲ اﳋتام ،وافقت الجنﺔ ﲆ مواد "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ 95.17
يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ" ،ﻻٕﺟﲈع معدﻻ.
وشكرا.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا ،اﻟسيد اﳌس شار اﶈﱰم ،ﲆ تقدﱘ ﻫذا اﻟتقرر.
ا ٓن ٔف ح ب اﳌناقشﺔ حول ﻫاذ اﳌﴩوع ،وﻧعطي اﻟﳫمﺔ بطبيعﺔ
اﳊال ﳌتد ل عن ﰻ فريقٔ ..شنو؟ سلمو اﳌدا ﻼت؟ م فقﲔ؟ ما ﰷ ن
حﱴ ﳾ وا د راغب فاﻟتد ل؟
ﲑ ش ﳔليو ﳇﴚ ﲆ ...اﲇ بغا يتد ل ،ما ﰷ ن مشﲁ ،ﳇﲂ
ﺳلمتو اﳌدا ﻼت.
إذن ﲆ ركﺔ ﷲ ،ﳕر إﱃ اﻟتصويت ﲆ مواد "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ
 95.17اﳌتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ" ،كﲈ وافقت ليه ﳉنﺔ اﻟعدل
واﻟ ﴩيع.

اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :3
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :4
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :6
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :7
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :9
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة  :12ورد ش ٔﳖا تعديل من ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ ،ﻫاذ اﻟتعديل
رﱊ إﱃ ذف ﻫذه اﳌادة ﲀملها.
ٔعطي اﻟﳫمﺔ ٔ د اﳌس شارن من ﻫذه ا مو ﺔ ﻟتقدﱘ ﻫاذ اﻟتعديل،
تفضل ٔ د اﳌس شارن.
اﳌس شار اﻟسيد ﷴ ن فق ه:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
ﲑ واش اﻟوقت ﳏدود؟ ﴮال ف ه؟
ﺟوج دقايق؟
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طويل ليل ،حﴬ ذاك اﻟنقاش وقلنا ٔن اﻟﻼﲘﺔ ﻻ ﲤنع من وﺟود
ٔش اص ﳏﳬﲔ ارج اﻟﻼﲘﺔ ،در  ..مﲇ ﻫﴬﰐ معا اﻟبارح ،ﻫاذ
اﻟصباح در وا د اﻟبحث ،ﻟق نا ﺳت اء دول اﳋليج ﻫﲈ اﲇ ما عندﱒ
اﻟﻼﲘﺔٔ ،ما ا ول ا ٔخرى عندﱒ الواﰁ ،وﻫاذ اﻟﻼﲘﺔ ﻫاذي ما كتغلقكش
ﳝكن ﲣرج من ارج اﻟﻼﲘﺔ وﲤﴚ ذ اﲇ بغيﱵ من اﶈﲂ ا ﲇ
بغيﱵ ما ﰷ ن مشﲁ ،اﻟﻼﲘﺔ در ﻫا ﲑ لمرﺟعيﺔٔ ،ن بعض اﳋطرات
اﻟسادة اﻟقضاة يطلبو مﳯم ﰲ إطار مق ضيات اﳌادة اﲇ عرف وﻫأ ،ﳖم
ﳜتارو ﳏﲂ ،ما يكون عندﱒ ﲅ ،يختارو ﻫاذو ك شوفو فاﻟﻼﲘﺔ.
ﻟهذا ﻫاذ اﻟطرح ﲑ مق ول.
شكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
ﲑ مق ول ،اﻟسيد اﻟوز ر ،ك؟
إذن ٔعرض ﻫذا اﻟتعديل لتصويت ،سحبوه؟
إذن اﻟسحب ،بغيت ﲣلﳱا ﳀﲑﻫا ﲜميلها ،مز ن ،ليو ﻫاذ اﳉو..
ﻫاذ اﻟقاﻧون.
إذن ٔعرض اﳌادة  12لتصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة  :13ورد ش ٔﳖا تعديل من ﻧفس ا مو ﺔ ،ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ.

اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
ﺟوج دقايق..
اﳌس شار اﻟسيد ﷴ ن فق ه:
).(D’accord
ٔوﻻ ،ك شكر اﻟسيد اﻟوز ر ﲆ اﻟت اوب د ﻟو مرة ٔخرى ،وشكري
ﻫذا ﻟ س من م طلق ﳎام  ،وﻟكن من م طلق "ﻟﱧ شكرﰎ ٔزيد ﲂ"،
اح ا بغيناك زيد معنا فاﻟت اوب د  ،اﻟسيد اﻟوز ر ،وتعاود اﻟنظر ﰲ
ﻫاذ اﳌادة  ،12ﻼش؟ ٔﳖا تعتﱪ اﺳت اءٔ ،ﻧت ق ي  ،اﻟسيد اﻟوز ر،
ﳫمﱵ ﲆ ٔﻧنا بغينا ﻧ ﳢاو ﲠاذ اﻟقاﻧون ،و ش ﻧ ﳢاو ﲠاذ اﻟقاﻧون اصنا
ﲆ ا ٔقل كوﻧو ﲝاﻟنا ﲝال ا ٓخرن ﲾميع ا ول ا ٔخرى اﲇ ما فﳱاش
ﻫاذ اﻟﻼﲘﺔ وﻫاذ اﻟنظام د ل ﻫاذ اﻟﻼﲘﺔٔ ،ﻧه اﺳت اء ،وﻫو ﻟ سبﺔ ﱄ
ٔعتﱪه ش ا شاذا ﲆ ما ﻫو م عارف ليهٔ ،ﻧه ٔوﻻ ،ي ..اح ا كﳯﴬو
اﻟيوم ﲆ م د ٔ اﳊريﺔ وم د ٔ ﺳلطان ا ٕﻻرادة ،ما ﳝك ش ﻧتﳫمو ﲆ م د ٔ
حريﺔ وﺳلطان ا ٕﻻرادة وﳒيو وﳓددو وا د اﻟﻼﲘﺔ وﻧعينو فﳱا وا د
ا مو ﺔ د ل اﶈﳬﲔ ،كتبان ﱄ ب ٔن ﻫاذ اﳌس ٔ ما ك شاش مع اﻟفلسفﺔ
ومع اﻟروح د ل ﻫاذ اﻟنص ومع اﻟرؤيﺔ اﲇ بغينا ﻟيه ومع اﻟتصور اﲇ بغينا
ﳕشيو ف ه ،ش ﳕشيو ﻟهاذ اﻟوﺳي اﲇ ﱔ د ل اﻟتحكﲓ اﲇ ﱔ
ﻧعتﱪﻫا وا د اﻟوﺳي ٔﺳاﺳيﺔ ﰲ حفظ اﻟﲋا ات خصوصا..
ﻻ اﻟفصل ن ،اﻟفصل  ،12اح ا كنطلبو اﳊذف د ﻟو ش ما تبقاش
ﻫذيك اﻟﻼﲘﺔ ،ش ٔﻧه يتقال ب ٔﻧه اﻟقضاة ح رغبون ﰲ ﲢديد د ل
اﶈﳬﲔ ارج اﻻٕطار د ل ٕارادة د ل ا ٔطراف ،يل ٔو ﻟهاذ اﻟﻼﲘﺔ
ﻟ سهيل اﳌ ٔموريﺔ.
ٔ ٔعتقد ب ٔﻧه ﻫاذ اﳌس ٔ ﲑ مﱪرة ش ﳕشيو فهاذ ﲡاه ،وتنقول
إﱃ ﰷﻧت طبعا ،اﻟسيد اﻟوز ر ،مﳣسك ﲠذا ،كنقﱰح ٔﻧه ي دل اﻟصيا ﺔ
د ﻟو وﳕشيو فوا د ﲡاه د ل ٔﻧه "إذا ﱂ يﱲ اتفاق ا ٔ طراف" ،وﳔليو
ش ﳔليو داﲚا ا ٔوﻟويﺔ د ل خ يار ﻟ ٔ طراف ومن بعد مﳯا يجيو
اﶈﳬﲔ" ،إذا ﱂ يتفق ا ٔطراف وﻻ اﶈﳬﲔ ﲆ اﻟتعيﲔ ،يﱲ الجوء إﱃ
رﺋ س اﶈﳬﺔ ا تصﺔ لتعيﲔ ﰲ إطار ﻫاذ اﻟﻼﲘﺔ ،اﲇ اﺳت اء" ..
شكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا لسيد اﳌس شار.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيد اﳌس شار،
اﲰحو ﱄ ،ﲑ مق ول ﻫاذ اﻟطرح د ﻟﲂٔ ،ن اﻟبارح ﰷن عند ﻧقاش

اﳌس شار اﻟسيد ﷴ ن فق ه:
سحب..
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
إذن ٔعرض اﻟتعديل ..إذن اﻟسحب.
اﳌادة  13رمﳤا:
اﳌوافقونٕ :ﻻﺟﲈع.
اﳌادة :14
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :15
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :16
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :17
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :18
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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اﳌادة :34

اﳌادة :19

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :35

اﳌادة :20

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :36

اﳌادة :21

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقونٕ :ﻻﺟﲈع.
اﳌادة :37

إﱃ عندﰼ ﳾ ا ﺔ قوﻟها ﻟيا ،اﲇ عندو ﳾ ﲢفظ وﻻ ﳾ ا ﺔ.
ﻻ وﻟكن اﳌسطرة تق ﴤ ٔن ﻧصوت ﲆ مادة مادة ،ﴪ ﺔ ،و ٔ
ادي.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :38
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :22
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :39
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :23
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :40
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :24
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :41
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :25
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :42
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :26
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :43
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :27
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :44
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :28
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :45
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :29
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :46
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :30
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :47
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :31
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :48
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :32
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :49
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :33
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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اﳌادة :66

اﳌادة :50

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :67

اﳌادة :51

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :68

اﳌادة :52

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :69

اﳌادة :53

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :70

اﳌادة :54

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :71

اﳌادة :55

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :72

اﳌادة :56

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :73

اﳌادة :57

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :74

اﳌادة :58

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :75

اﳌادة :59

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :76

اﳌادة :60

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :77

اﳌادة :61

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :78

اﳌادة :62

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :79

اﳌادة :63

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :80

اﳌادة :64

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :81

اﳌادة :65

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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اﳌادة :98

اﳌادة :82

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :99

اﳌادة :83

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :100

اﳌادة :84

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :101

اﳌادة :85

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :102

اﳌادة :86

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :103

اﳌادة :87

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :104

اﳌادة :88

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :105

اﳌادة :89

اﳌوافقونٕ :ﻻﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

وﲠذأ ،عرض مﴩوع اﻟقاﻧون رم ه لتصويت:
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :90
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

تبارك ﷲ ليﲂ.
إذن ،وافق ﳎلس اﳌس شارن ﲆ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق
ﻟتحكﲓ اﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ" ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :91
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :92

إذن ﻧ قل إﱃ اﳌﴩوع اﻟثاﱐ ﻫو ﲢت رﰴ  38.15اﳌتعلق ب ظﲓ
اﻟقضاء.
ٕاذن كﲈ ﺟرت به اﻟعادة بطبيعﺔ اﳊال ،ﻧعطي اﻟﳫمﺔ لسيد لوز ر
ﻟتقدﱘ ﻫاذ اﳌﴩوع.
فليتفضل مشكورا.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﲆ ا ٔقل كﲈ تعلمون ب ٔﻧه ﰷن قد قدم ﺳابقا ،و ٔن اﳊكومﺔ اﻟسابقﺔ من
ﻼل رﺋ س اﳊكومﺔ ﱔ اﻟﱵ طعنت ف ه ٔمام اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،وﰎ
إﻟغاؤه من طرف اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،بعدما قدم ﶍو ﺔ من اﳌﻼحظات
و ٔرﺟع من ديد إﱃ ﳎلس اﳌس شارن ،وﻫذا اﻟقاﻧون ينص:
ٔ وﻻ ،ﲆ اﳌبادئ اﳌو ﺔ لتنظﲓ اﻟقضاﰄ؛

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :93
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :94
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :95
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :96
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :97
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
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شكرا.

ﻧيا ،ﲆ حقوق اﳌتقاﺿﲔ؛
ﻟثا ،حول قوا د ﺳﲑ ﲻل اﻟهيئﺔ اﻟقضاﺋيﺔ؛
رابعا ،اﻟتنظﲓ ا ا ﲇ واﻟت سﲑ اﻻٕداري لم اﰼ؛
امسا ،مست دات ﲆ مستوى مكو ت ﳐتلف اﶈاﰼ،
ﻟ سبﺔ لم اﰼ من ا ر ﺔ ا ٔوﱃ وﳏاﰼ ا ر ﺔ اﻟثاﻧيﺔ؛
ﺳادﺳا ،اﻟتف ش.

اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا ،اﻟسيد اﳌقرر ،ﲆ اﻟعرض.
ﻧ قل إﱃ اﳌناقشﺔ ،م اقشﺔ اﻟعرض.
تفضل اﻟسيد اﻟوز ر.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
وا د اﳌعلومﺔ س ت ما قلﳤا ،ﻫو ٔﻧه قدم  137تعديل ،وﲤت اﳌوافقﺔ
ﲆ  81تعديل ،ا ﱰاما لسادة اﳌس شارن وﻟتجويد اﻟنص.
شكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا لسيد اﻟوز ر ولحكومﺔ ﲆ ﻫاذ اﻟت اوب .و ﳣﲎ ٔن ﻫاذ
اﻟت اوب يبقى مس ﳣر حﱴ يقع ذ اﻟتفا ل ،ت ان اﳉهد د ل ﳎلس
اﳌس شارن ﰲ ﲡويد وٕا راء اﳌشاريع اﳊكوم ﺔ.
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
إذن ﻧ قل إﱃ اﳌناقشﺔٔ ،شنو؟ عندك ﳾ ا ﺔ؟
اﺳتدراك؟ تفضل.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر اﻟك ل:
ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب 27 :تعديل ،ﰷﻧت ﰲ ٓخر اﻟصف ﺔ وما
قرﳤاش ،كنعتذر.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
ﴮال ق لت مﳯا اﳊكومﺔ؟
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر اﻟك ل:
تق لت ،تق لت.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
تق لوا؟ 12؟ 11؟ كنﱲ م فهمﲔ ،تبارك ﷲ ليﲂ وتبارك ﷲ ﲆ
ا هود كذ  ،ﳥن ا هود د ل ﻫاذ ا مو ﺔ ﻫاذي لمساﳘﺔ ﰲ ٕا راء ﻫاذ
اﻟنص.
إذن اﳌناقشﺔ ،ﻫل اﻟسادة اﻟرؤﺳاء ،اﳌناقشﺔ ،ﻫل وزعت
اﳌدا ﻼت؟ ٔم ٔن ﻫناك ﳾ اﳌس شار رغب ﰲ اﻟتد ل ﳌناقشﺔ ﻫاذ
اﳌﴩوع؟
تفضل اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟسﻼم البار:
ﺳ وصلون ،اﻟسيد اﻟرﺋ س ،ﳌدا ﻼت مك وبﺔ ،ﻫذا ما اتفق ليه.

ﻫذا بع ا ما ﻧص ليه ﻫذا اﻟقاﻧون.
ق ل ٔن ٔﳖ ي ﳇمﱵٔ ،ريد ٔن ٔشكر اﻟسادة اﳌس شارنٔ ،ريد ٔن
ٔشكر اﻟسيد رﺋ س الجنﺔ ،واﻟسيدة ﺋبﺔ رﺋ س الجنﺔ ،و ٔشكر ﲨيع
اﳌوظفﲔ ا ن ﲢملوا معنا ٔ مس كﲈ ﲢملﱲ ﲨيعا عبء م اقشﺔ ﻫذا
اﻟنقاش ،وت ٔكدوا ٔن وزارة اﻟعدل ﺳتكون مستعدة داﲚا لحضور إﱃ
ﳎلسﲂ عن ٔي موﺿوع وعن ٔي ﺳؤال روه م اﺳبأ ،ﳖا كﲈ قلت ﺳابقا،
ﻫذه اﳌس ٔ واﺟب دﺳتوري ﲆ اﳌؤﺳسات ،و ﲆ اﳊكومﺔ ٔن رﰤ
و ٔن تنفذ قرارات اﻟسلطﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ.
شكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا ،اﻟسيد اﻟوز ر ،ﲆ ﻫاذ اﻟعرض اﳌق ضب واﻟو ﲒ ﳌﴩوع
اﻟقاﻧون.
س ﳣع ا ٓن إﱃ مقرر ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع ،ﻟعرض تقرر ﻫذه الجنﺔ
حول ﻫاذ اﳌﴩوع.
تفضل اﻟسيد اﳌس شار.
اﳌس شار اﻟسيد عبد اﻟقادر اﻟك ل:
ﺳﲑا ﲆ م وال اﳊكومﺔ ﰲ إطار اﻟتوازن حﱴ ﰲ اﻟوقت ،ﻫاذ اﻟتنظﲓ
اﻟقضاﰄ ﰷﻧت فرصﺔ لجنﺔ ﻟﱰت ب ا ٓ ر اﳌﱰتبﺔ ﲆ قرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ،ح ث ٔﻧه اﻟسادة واﻟسيدات اﳌس شارن تقدموا ﲟجمو ﺔ من
اﻟتعديﻼت ،وقد ﰎ اﻟتقدم بـ  138تعديل:
  53تعديل من فرق ا ٔ لبيﺔ؛  14تعديل من اﻟفريق اﳊرﰾ؛ اﻟفريق شﱰاﰾ 4 :د ل اﻟتعديﻼت؛ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل 19 :تعديل؛ ﳎو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ 8 :د ل اﻟتعديﻼت؛ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ 13 :تعديل.و ﻟتاﱄ ﰎ ق ول اﻟعديد من اﻟتعديﻼت من طرف اﳊكومﺔ مشكورة،
ورفض بعض اﻟتعديﻼت وﲮب بعض اﻟتعديﻼت.
وﰲ اﳋتام ،وافقت الجنﺔ ﲆ مواد اﳌﴩوع رﰴ  38.15يتعلق
ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ﻻٕﺟﲈع معدﻻ.

اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
إذن ٔعتﱪ ٔن اﳌدا ﻼت قد ﰎ سلﳰها لرﺋاﺳﺔ ﻟﲄ ﻧقوم بضمها إﱃ
9
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ﳏﴬ ﻫذه اﳉلسﺔ.
وﳕر م اﴍة إﱃ اﻟتصويت ﲆ اﳌﴩوع كﲈ وافقت ليه الجنﺔ.
وﻧبد ٔ ﳌادة ا ٔوﱃ:
اﳌوافقون :إﺟﲈع.
ﻧفس اﻟطريقﺔ ،ﳒري ،ﻟكن ﰷ ن ﳾ مادة وﻻ ﺟوج فﳱا ﳾ
تعديﻼت ،مادة ﳝكن.

لمسؤوﻟﲔ اﻟقضاﺋيﲔ.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
ﲆ ﰻ راه اﻟتعديل د ﻟﲂ وﺟ ه ،ﲑ ف قد ر ا ٔمور اﲇ كنجيبو ما
ﳝك ش تفصل ما بﲔ اﻟسلطﺔ اﻻٕداريﺔ واﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﰲ إدارة اﶈاﰼ،
صعب ،صعبٔ ،ﻧه إﱃ فصلتﳱم غيوقع لل ﰲ إدارة اﶈاﰼٔ ،ﻧه اﻟسلطﺔ
اﻻٕداريﺔ ﻫو ما سمى ﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ ،راه ﱔ ﰲ دمﺔ اﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ
ﻻٕدارة اﶈاﰼ و ل سهيل..
ﻟهذا اﻟتعديل ﲑ مق ول.
شكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
إذن ٔعرض ﻫاذ اﻟتعديل لتصويت:
اﻟر ٔي د ل من؟ شوفو اﻟر ٔي د ل اﻟفريق إﱃ ﰷن سحب،
سحبوه؟ شكرا ﻟﲂ ﲆ اﻟسحب.

اﳌادة :6

ﳕر إﱃ اﻟتعديل اﻟثاﱐ ،ا ي قدم ه ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ
لشغل ،حول ﰲ ﻧفس اﳌادة .7
تفضل ٔ د اﳌس شارن.
اﳌس شارة اﻟسيدة فاطمﺔ زوﰷغ:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟسيد اﻟوز ر،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
اﻟتعديل اﳌقدم من طرف ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل ﻫو
ذف اﻟفقرة ا ٔ ﲑة من اﳌادة  ،7اﲇ كتقول" :ﻻ ﳚوز ب ٔي ال من
ا ٔحوال ا ٕﻻ ﻼل ﻟسﲑ اﻟعادي ﻟعمل اﶈاﰼ ،ويتعﲔ ﲆ اﳌسؤوﻟﲔ
طبقا لقاﻧون ،ﲟا ﰲ ذ ر مج
اﳌعنيﲔ اﲣاذ ﲨيع اﻟتدابﲑ اﻟﻼزمﺔ
رخص لقضاة ولموظفﲔ اﻟعاملﲔ ﶈﳬﺔ".
ﳞدف ﻫذا اﳊذف ٔن ﻫاذ اﻟفقرة ﻫاذي كتضمن عبارات فضفاﺿﺔ
و ﲑ دق قﺔ ،مف و ﺔ ﲆ ت ٔويﻼت قد ﲤس ﲝقوق يضمﳯا ا ﺳتور
لموظفﲔ ،فاﻟسﲑ اﻟعادي لعمل ﻫو مفروض بقوة اﻟقاﻧون ،و رامج اﻟرخص
ﱔ من ﲳﲓ تدبﲑ اﳌوارد اﻟ ﴩيﺔ ،وﱔ كذ مؤطرة ﻟقواﻧﲔ ذات
اﻟص  ،وﰲ ا تور اﻟعﻼقات اﳌهنيﺔ ،فإن اﳊل ا ٔﳒع وا ٔ سب ﻫو
سويﺔ اﳋﻼفات عن طريق اﳊوار واﻟ شاور مع ﳑثﲇ اﳌوظفﲔ.
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.

اﳌادة :2
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :3
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
إذا ﰷن ﻫناك ﳾ مﻼحظﺔ وﻻ ﳾ ا ﺔ قوﻟها ﻟيا.
اﳌادة :4
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :5
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة  7فﳱا تعديﻼن:
اﻟتعديل ا ٔول تقدم به اﻟفريق شﱰاﰾ ،واﻟثاﱐ قدم ه ﶍو ﺔ
اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل.
و ٔبد ٔ ﻟتعديل اﳌقدم من طرف اﻟفريق شﱰاﰾ.
يتفضل ٔ د اﳌس شارن ﻟتقدﱘ اﻟتعديل.
اﳌس شار اﻟسيد يوﺳف ٔيذي:
شكرا اﻟسيد اﻟرﺋ س.
اﻟتعديل اﳌقﱰح لﲈدة اﻟسابعﺔ ﻫو ﰲ ﺳياق ا ﳣيﲒ ما بﲔ اﻟسلطﺔ
اﳌباﴍة ﲆ اﻟتدبﲑ اﳌاﱄ واﻻٕداري وﺳلطﺔ ا ٕﻻﴍاف.
اﻟسيد اﻟوز ر،
ٔﻧتوما كتعرفو ٔن اﻟقرار د ل اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔٔ ،كد اﻟسلطﺔ اﳌباﴍة
د ل اﻟسيد وز ر اﻟعدل ﲆ اﻟتدبﲑ اﳌاﱄ واﻻٕداري لم اﰼ .وٕان ﰷن ٔقر
ٔﻧه ﳎال لت سيق مع ا لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،فإﻧه مﲒ ما بﲔ
اﻟسلطﺔ اﳌباﴍة اﲇ رﺳها اﻟسيد وز ر اﻟعدل ومن ﻼ اﳌسؤوﻟﲔ
اﻻٕداريﲔ ﰲ اﶈاﰼ ،وبﲔ ﺳلطﺔ ا ٕﻻﴍاف اﲇ كتبقى لسادة اﳌسؤوﻟﲔ
اﻟقضاﺋيﲔ.
 ،ﻧتقدم ﲠاذ اﻟتعديل لﳣيﲒ ما بﲔ اﻟسلطﺔ اﳌباﴍة اﻟﱵ ﳝارﺳها
اﳌسؤوﻟون اﻻٕداريون ﻧيابﺔ عن وز ر اﻟعدل وﺳلطﺔ ا ٕﻻﴍاف اﲇ كتبقى
10
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اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيدة اﳌس شارة.
اﻟﳫمﺔ لحكومﺔ لرد.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
اﻟسيدة اﳌس شارة اﶈﱰمﺔ،
شكرا.
وﻟكن ٔ كنتفهم اﻟتخوف د ﻟﲂ ،كنتفهمو مز ن ،وﻟكن بﲔ رن ،بﲔ
اﳊق ﰲ ا ٕﻻﴐاب وﻫو حق مﴩوع ،وﳚب ا ﱰامه وﳚب ٔن كون ﰲ
ٔي مر من اﳌرا ل وﰲ ٔي مؤﺳسﺔ من اﳌؤﺳسات.
ٔ مق نع ﻫذه وﺳي لنقا ت ش تد ر اﻟعمل د ﻟها ،وﻟكن ﻫذا ﻻ
يعﲏ ٔن ﻫاذ ا ٕﻻﴐاب ﺳ ﳰس ﳊد ا ٔدﱏ ل دمات ،ما ﳝك ش اﳉلسات
اﲇ فﳱا معتقل عندو ٔ ل معﲔ ،ومعتقل ﰲ وﺿعيﺔ ٔﻧه ..ﳝكن ﻧد رو
ا ٕﻻﴐاب وتبقى اﳉلسات مس ﳣرةٔ ،ن اﻟقاﴈ ما يد ر ا ٕﻻﴐاب ويﱰ ٔس
اﳉلسﺔ وﳝكن كون ﰷتب ﺿبط وا ٓخرن يد رو ا ٕﻻﴐا ت.
ﻟهذا ش ﻧضمنو ﺳﲑ ﻫاذ اﻟعمليﺔ ،راه ٔخطر ا ﺔ ﻫو تتوقف اﻟعدا
اﻟقضاﺋيﺔ فاﻟبﻼدٔ ،ن ﻫناك حقوق ،وﻫناك ٓ ﻼت وﻫناك حر ت وﻫناك
وﺿعيات قاﻧوﻧيﺔ يخصنا ﻧوفرو ﳱا وتدار ا ٕﻻﴐاب.
ﲔ ﻧتفقو ﲆ ا ٕﻻﴐاب ما عندي مشﲁٔ ،ﻧه اﻟنقا ت دا ل وزارة
اﻟعدل تد ر ا ٕﻻﴐاب إﱃ بغات تد رو ﻫذا حقها اﳌطلق ،وﻟكن ﰲ ﻧفس
اﻟوقت غتعاون معنا ﻟضﲈن حقوق ﺳﲑ اﳉلساتٔ ،ن فﳱا س معتقلﲔ،
وما كنظ ش ب ٔن اﻟنقا ت اﲇ ﺿلت فاﳌغرب من ٔ ل اﳊر ت واﳊقوق
فهاذ اﻟبﻼد ،واﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل معروفﺔ بتارﳜها ز امﺔ
اﳌرحوم اﻟﴘ ا ٔموي ،ﷲ يواﻟيه رﲪﺔ ﷲ ومن و ه ،ﰷن يدافع عن
اﳌس ٔ ﻫاذي ،ب ٔﻧه ا ٕﻻﴐاب دون اﳌساس ﲝقوق ا ٔغيار.
ﻫذا اﻟتعديل ﲑ مق ول.
وشكرا.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
شكرا اﻟسيد اﻟوز ر.
ﳣسكون؟

اﳌوافقون ﲆ اﳌادة  7كﲈ وافقت لﳱا ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع:
إذن...ما بقاش ،ﻧفس اﻟعدد.
اﳌوافقون= 37؛
اﳌعارﺿون= 04؛
اﳌمتنعون= .00
اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع؟
ﻧدوز دا اﳌادة  8ما عند ش فﳱا تعديل ،ﱂ ﻧتوصل ب ٔي تعديل ،ﻻ ما
عند ش ا ٔ لبيﺔ ،ا ٔ لبيﺔ ما طلعا ش حﱴ ﳾ تعديل ،ك ما عند
اﳊكومﺔ ؟ اﻟسيد اﻟوز ر ،ك ما اﳊكومﺔ رغب ﰲ تعديل اﳌادة 8؟ ﻻ
واش اﳊكومﺔ؟ ﻟﲂ اﳊق ،اﻟسيد اﻟوز رٔ ،ن تتقدموا ﻟتعديل.
إذن ﻧعتﱪ ٔن اﳌادة  8كﲈ صادقت لﳱا ﳉنﺔ اﻟعدل.
ﻧعم اﻟسيد اﻟوز ر؟
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
تعديل سيط" ،يتوﱃ رﺋ س ﳏﳬﺔ اﻟنقض واﻟويل اﻟعام لم ﻼل
اﳉلسﺔ ،اﳉلسﺔ ف تاح ﺔ د ل اﻟسنﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،اﻟتعريف ﻟ شاط
اﻟقضاﰄ ﶈاﰼ اﳌملكﺔ ويعمل ﳏﳬﺔ اﻟنقض".
اح ا ﻫذاك اﻟتعريف ﻟ شاط اﻟقضاﰄ ﲟ اﰼ اﳌملكﺔ بغينا زيدوﻫا فقط
قﱰاح ابوه..
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
اﻟسيد اﻟوز ر ،عندﰼ ﳎلس اﻟنواب إﱃ بغيتو زيدوﻫا.
اﻟسيد وز ر اﻟعدل:
ٔ ماعندي إشﲀل .. ٔ .اﻟسيد اﻟرﺋ س ٔ ما ﰷي ش.
اح ا ما عند ش تعديل.
اﻟسيد رﺋ س اﳉلسﺔ:
اﳌادة :8
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :9

ﻧعرض اﻟتعديل لتصويت:
اﳌوافقون= 04؛
اﳌعارﺿون= 25؛
اﳌمتنعون= .12
اﻟتعديل مرفوض.
ٔعرض اﳌادة  7رمﳤا ﲆ اﻟتصويت:
اﳌوافقون؟ ﳕشيو ﳌسطرة اﻟ ﴩيعيﺔ.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :10
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :11
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :12
11
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اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :29

اﳌادة :13

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :30

اﳌادة :14

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :31

اﳌادة :15

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :32

اﳌادة :16

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :33

اﳌادة :17

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :34

اﳌادة :18
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :19

اﳌادة :35

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :20

اﳌادة :36

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :21

اﳌادة :37

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :22
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :38

اﳌادة :23

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :39

اﳌادة :24

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :40

اﳌادة :25

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :41

اﳌادة :26
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :27

اﳌادة :42

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :28

اﳌادة :43
12
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اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :58

اﳌادة :44

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :59

اﳌادة :45

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :60

اﳌادة :46

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :61

اﳌادة :47

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :62

اﳌادة :48

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :63

اﳌادة :49

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :64

اﳌادة :50

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :65

اﳌادة :51

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :66

اﳌادة :52

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :67

اﳌادة :53

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :68

اﳌادة :54

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :69

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :70

اﳌادة :55

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :56
اﳌادة :71

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌادة :57

اﳌادة :72
13
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اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :89

اﳌادة :73

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :90

اﳌادة :74

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :91

اﳌادة :75

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :92

اﳌادة :76

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :93

اﳌادة :77

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :94

اﳌادة :78

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :95

اﳌادة :79

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :96

اﳌادة :80

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :97

اﳌادة :81

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :98

اﳌادة :82

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :99

اﳌادة :83

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :100

اﳌادة :84

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :101

اﳌادة :85

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :102

اﳌادة :86

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :103

اﳌادة :87

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :104

اﳌادة :88
14
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اﳌلحق :اﳌدا ﻼت اﳌك وبﺔ اﳌسلمﺔ ﻟرﺋاﺳﺔ اﳉلسﺔ.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :105

 -Iمﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ )كﲈ وافق
ليه ﳎلس اﻟنواب(.

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :106

 (1مدا اﳌس شار اﻟسيد كﲈل ٓيت م ك ﰟ فرق ا ٔ لبيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد ن اﻟوز رن اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فرق اﻟغلبيﺔ ﳌناقشﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ ﻫذا
ا لس اﳌوقر ،ﲆ اعتبار ٓن موﺿوع اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ك ﴘ
ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﲆ اﳌستويﲔ اﻟوطﲏ وا وﱄ عتباره ﻟيﺔ مﺔ وبدي وفعا
ﻟتدبﲑ اﳌناز ات وتطويق اﻟصعو ت اﻟﱵ توا ه اﻟت ارة و ﺳ ر وﲢافظ
ﲆ ﴎيﺔ ومروﻧﺔ مسطرة اﳌناز ﺔ ،مقارﻧﺔ مع اﳌسطرة اﻟقضاﺋيﺔ ،وﻫو ما
ﺳيخفف من اﻟعبء عن اﶈاﰼ اﻟت اريﺔ فضﻼ عن اﻟﴪ ﺔ واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ
تطبيق اﳌساطر وتنف ذ ا ٔحﲀم اﻟتحكﳰيﺔ.
ق ل ذ  ،ﻻبد ٔن ﻧذ ر ﻟسياق اﻟتارﳜي لتطور اﻟقاﻧوﱐ لتحكﲓ
واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ببﻼد  ،بد ٔ بظهﲑ  12غشت  1913اﳌتعلق بقاﻧون
اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﰲ به اﳋامس من فص  527إﱃ  ،543مرورا بتعديل
قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ زام ا مع اﻻٕصﻼح اﻟقضاﰄ ﻟسنﺔ  ،1974ح ث
ﻧظمه اﳌﴩع ﰲ اﻟباب اﻟثامن من قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﰲ فصو اﳌمتدة
من اﻟفصل  306اﱃ اﻟفصل  327وما تﻼ ذ من تعديﻼت ﳘت ﻫذا
اﻟقاﻧون وا ﳤاء ﲟﴩوع اﻟقاﻧون ق د ا رس ا ي يفصل اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ عن قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ وﳚيب عن إشﲀﻻت كثﲑة مرتبطﺔ ﲠذا
اﳌوﺿوع.
إن اﻟتطور ق صادي ا ي عرف ه ل دول اﳌعمور وما صاح ه من
ازدﻫار وتطور لت ارة ا وﻟيﺔ وﲢررﻫا ،و ٔمام اذبيﺔ بﻼد ﰲ ﳎال
ﺳ ر ﻧظﲑ ما ﲤتع به من مؤﻫﻼت ﳮويﺔ و ﴩيﺔ واﺳتقرار ،واﺳت ابﺔ
لرغبﺔ اﳌل ﺔ لمس ﳥرن ﰲ ت سيط و ﴪيع اﳌساطر اﻻٕداريﺔ اﳌرتبطﺔ
بعمليﺔ ﺳ ر و ﲆ و ه اﳋصوص مسطرة اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ
ﳌا ﻟها من دور م ﰲ ذب ﺳ شارات وتعزز ثقﺔ اﳌس ﳥر ،فلقد
ٔﲵى من اﻟﴬوري تنظﲓ ﻫته اﳌسطرة وفق ﻧص مستقل ﳚيب عن
ﳐتلف اﻻٕشﲀﻻت اﳌرتبطﺔ ﲠا.
ٔن اﳌﴩوع ا ي ﳓن بصدد دراﺳته يعتﱪ ثورة حق قﺔ ﰲ ﳎال
اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ توا ب اﻟتطور ق صادي واﻟقاﻧوﱐ واﻟسياﺳات اﻟعامﺔ
اﻟرام ﺔ إﱃ دﰪ اﳌقاو وﲢفﲒ ﺳ ر عتباره اﳊجر ا ٔﺳاس ﳋلق
اﻟﱶوة ،كﲈ ٔﻧه كرس ﳌﲀﺳب مﺔ من ق يل إﺿافﺔ اﻟﲋا ات ذات اﻟطابع
اﳌدﱐ اﱃ صﻼح ات اﻟتحكﲓ ا ا ﲇ ،ويفسح ا ال ٔمام اﻟرﳃنﺔ من ٔ ل

اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :107
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :108
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :109
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :110
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
اﳌادة :111
اﳌوافقون :ﻻٕﺟﲈع.
وبذ كون قد صوتنا ﲆ ﲨيع اﳌواد.
و ٔعرض ا ٓن مﴩوع اﻟقاﻧون رم ه لتصويت:
اﳌوافقون= 39؛
اﳌعارﺿون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمتنعون= .02
وبذ كون ﳎلس اﳌس شارن قد وافق ﲆ اﻟقاﻧون رﰴ 38.15
اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ بــ :
اﳌوافقون= 39؛
اﳌعارﺿون= ) 00ﻻ ٔ د(؛
اﳌمتنعون= .02
شكرا لجميع.
شكرا لسيد اﻟوز ر ﲆ اﳌساﳘﺔ اﻟقﳰﺔ.
شكرا ﶺيع اﳌس شارات واﳌس شارن ﲆ مساﳘتﲂ.
شكرا لجميع.
ٔذ رﰼ دا إن شاء ﷲ ،مع اﻟسا ﺔ اﳊاديﺔ عﴩة لسﺔ ﴩيعيﺔ
ﺳندرس فﳱا اﻟنصوص اﳉاﻫزة ،وبعدﻫا م اﴍة ﺳتكون اﳉلسﺔ د ل
ا ٕﻻ ﻼن عن ا ﳤاء ا ورة.
شكرا لجميع.
ورفعت اﳉلسﺔ.
-----------------------------------------------------------------15
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اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسادة ٔعضاء ﳎلس اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﲟناﺳبﺔ ا راﺳﺔ
واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17ا ي ي ٔﰐ ﰲ ﺳياق اﺳتكﲈل
تﲋيل ﳐطط إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا  ،وﲢديث وتطور اﳌنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ
اﻟوطنيﺔ اﳌؤطرة ا ال اﳌال وا ٔعﲈل ،اصﺔ و ٔن اﻟتحوﻻت ق صاديﺔ
واﻟتك وﻟوﺟ ﺔ اﻟﱵ ت يعرفها اﳌنا اﻟيوم ٔدت إﱃ اﻧف اح ا ٔﺳواق ﲆ
اﻟت ارة ا وﻟيﺔ ،واﱃ مروﻧﺔ وﴎ ﺔ اﻧتقال ا ٔموال بفعل اﻟعوﳌﺔ ،وروز
تنافسيﺔ دوﻟيﺔ ﲆ مستوى ﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل ،ا ٔمر ا ي ي ج عنه
ﲢول م سارع ﰲ ب ﺔ ق صادات اﻟوطنيﺔ واﻟعاﳌيﺔ ،اصﺔ و ٔن بﻼد
دش ت ﲢت اﻟق ادة اﻟرشيدة ﳉﻼ اﳌ حفظه ﷲ و ٔيده ،إصﻼ ات
ﲻيقﺔ ﰲ ا ال ق صادي ،وا ﳢا ﲢديث لمنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة لﲈل
وا ٔعﲈل.
إﻧنا ﲆ يقﲔ ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ب ٔن ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون
ﺳ ساﱒ شﲁ بﲑ ﰲ موا بﺔ ا ٔوراش اﻟكﱪى اﻟﱵ ﰎ ف حها ببﻼد ﰲ
ﳎال اﳌال وا ٔعﲈل ،واﻟﱵ اﺳﳤدفت ٔﺳاس دﰪ اﳌقاوﻻت و لق ب ﺔ
م اﺳبﺔ ﻻٕﻧتاج اﻟﱶوة و ﺳ ر وت شيط ا ورة ق صاديﺔ ،تنف ذا
لتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟواردة ﰲ خطاب  20غشت  2009ﲟناﺳبﺔ
ا رى  56ﻟثورة اﳌ واﻟشعب ،واﻟﱵ ٔكد من ﻼﻟها ﻼﻟته حفظه ﷲ
ﲆ "ﴐورة تطور اﻟطرق اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ واﻟصلح"،
وﱔ اﻟتوﺟﳱات ﻧفسها اﻟﱵ ٔكد لﳱا ﻼﻟته ﰲ رﺳاﻟته اﻟسام ﺔ اﳌو ﺔ إﱃ
اﳌشاركﲔ ﰲ ا ورة ا ٔوﱃ اﳌؤﲤر اﻟعدا ا ي اﻧعقد ﲟرا ش ٔ م  02و03
و 04من ﺳنﺔ  ،2018وكذا اﻟرﺳا اﳌو ﺔ لمشاركﲔ ﰲ ا ورة اﻟثاﻧيﺔ
لمؤﲤر اﳌذ ور ا ي اﻧعقد ﲟرا ش يوﱊ  21ؤ 22كتور  ،2019ح ث
قال ﻼﻟته "ﺳبق ٔن ٔكد ﰲ خطابنا ﲟناﺳبﺔ ذ رى ثورة اﳌ واﻟشعب
ﻟسنﺔ  2009ﲆ ﴐورة تطور اﻟطرق اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ
واﻟصلح ،وﱔ اﻟتوﺟﳱات اﻟﱵ ﲷنﳤا رﺳاﻟتنا ﳌؤﲤرﰼ ﻫذا ﰲ دورته ا ٔوﱃ،
ح ث دعو فﳱا إﱃ م ٔﺳسﺔ اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﳊل اﳌناز ات "....ا ﳤ ى م
ﻼ اﳌ .
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع ﺳ ساﱒ ﰲ تعزز دور اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﰲ ل
اﳌناز ات ،ومﳯا اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ ﻟيﺔ فعا ﲢقق اﻟﴪ ﺔ واﳌروﻧﺔ
واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ اﳌساطر ،واﻟﴪيﺔ ﰲ اﻻٕﺟراءات ،و ق صاد ﰲ اﻟنفقات،
واﳊفاظ ﲆ اﻟروابط ق صاديﺔ واﻟت اريﺔ بﲔ ا ٔطراف فضﻼ عن
رﺳيخ اﻟسﲅ ﺟ عي.
وﻟهذه عتبارات فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون.

ٕا رام اتفاق اﻟتحكﲓ واتفاق اﻟوﺳاطﺔ.
إن ﻫذا اﻻٕصﻼح اﳌهم ﺳ ﳰكن من لق ب ﺔ مﻼﲚﺔ ﻟﻼﺳ ر وم عشﺔ
ﻟﻼق صاد ويعزز من ﱰام واﳌصداق ﺔ اﻟﱵ ﲢظى ﲠا بﻼد من ق ل
ر ال ا ٔعﲈل وبار اﳌس ﳥرن وﳐتلف اﻟفا لﲔ ق صاديﲔ ،وي ٔﰐ كذ
زام ا مع اﻟرغبﺔ اﳌل ﺔ ول اﻟعاﱂ ﰲ ﲢق ق إقﻼع واﻧتعاش اق صادي عقب
اﻟتداعيات وا ٓ ر اﳌﱰتبﺔ عن اﲘﺔ ورو  ،وﻫو ما ي ﳽ كذ مع
مساعي بﻼد ﰲ ﲢق ق إقﻼع اق صادي.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد ن اﻟوز رن اﶈﱰمﲔ،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
تعتﱪ ﻫذا اﳌﴩوع ﲟثابﺔ ﳏطﺔ ﳏﳬﺔ من ﳏطات إصﻼح م ظومﺔ
اﻟعدا  ،ح ث شﲁ ﻫدفا و مطم ا ﻟﲁ اﻟفا لﲔ اﻟسياﺳيﲔ ور ال
ا ٔعﲈل واﳌس ﳥرن ،وشﲁ كذ إﺿافﺔ ﻧوعيﺔ لﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة
ال ق صاد و ﺳ ر ،و ﻟيﺔ ﳏﳬﺔ ﻟﱰﺳيخ د اﰂ ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ ﰲ
م دان ا ٔعﲈل ﰲ ظل ا ساع اﻟعﻼقات ا وﻟيﺔ ﰲ ﳎال ا ٔعﲈل وﴎ ﺔ
ﲢرك ا ٔموال.
وﰲ ﻧفس اﻟسياق ،ووعيا م ا ب ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع وراﻫن ه ،در
فريق اﻟتجمع اﻟوطﲏ ﻟ ٔ حرار ب ظﲓ يوم دراﳼ حول موﺿوع اﻟتحكﲓ
واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ﻟوﻻيﺔ اﻟسابقﺔ ،كﲈ ﻧظم يوما دراﺳيا حول ﻧفس
اﳌوﺿوع م ذ ثﻼثﺔ ٔﺳابيع بت سيق مع غرفﺔ اﻟت ارة و اﻟصنا ﺔ واﳋدمات
ار اﻟبيضاء اﻟكﱪى وبت ٔطﲑ من ﱪاء وﳐتصﲔ ﰲ اﳌوﺿوع ،ﻫذا اﻟيوم
ا ي ﲤخض عنه اقﱰاح ﶍو ﺔ من ا ر ات واﻟتوصيات رﲨناﻫا ﰲ شﲁ
تعديﻼت قشناﻫا ﲁ مسؤوﻟيﺔ ٔثناء ٔشغال ا ٔعﲈل اﻟتحﴬيﺔ اﻟﱵ
طبعت ٔشغال الجنﺔ ﲟعيﺔ فرق ا ٔ لبيﺔ قصد ﲡويد اﳌﴩوع ،ﲟا ي ﳽ
مع ما يثﲑه ﻫذا اﳌوﺿوع من إشﲀﻻت وﲢد ت ،شا رن لحكومﺔ ومن
ﻼﻟها اﻟسيد وز ر اﻟعدل تفا اﻻٕﳚاﰊ مع تعديﻼتنا و ﰶ تعديﻼت فرق
اﳌعارﺿﺔ و ددﻫا  191تعديل ،ح ث ق ل ما س ه  9ﳌاﺋﺔ مﳯا ،م وﻫﲔ
ﳌقاربﺔ اﻟ شاريﺔ اﻟﱵ طبعت م اقشته ولجو اﻻٕﳚاﰊ ا ي ﺳاد ٔﺟواء
م اقشته دا ل الجنﺔ ا تصﺔ.
و ٔ ﲑا ،ﻻ سعنا إﻻ ٔن ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع وا ي
ي ﳽ مع ق ا اتنا واخ ياراتنا اﻟسياﺳيﺔ و ﺿلنا من ﳐتلف اﳌواقع من ٔ ل
إقراره ح ث يبقى ٔ د ٔﱒ اﳌشاريع اﻟﱵ ﰎ اﻟتصويت ليه ﻼل ﻫذه
ا ورة.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 (2مدا فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
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إن ما اء به ﻫذا اﻟقاﻧون من مق ضيات ومس ت دات ﺟوﻫريﺔ ﺳواء
من ح ث اﻟشﲁ ٔو اﳌضمون ﺳ ساﱒ دون شك ﰲ ﲡاوز ﻧواقص
وعيوب اﻟقواﻧﲔ اﳌعمول ﲠا ﰲ ﳎال اﻟتحكﲓ ،واﻟﱵ ﰷﻧت داﲚا ﳏطﺔ اﻧتقاد
اﻟعديد من اﳌهﳣﲔ وا تصﲔ وﰎ اﻟوقوف لﳱا من ﻼل اﳌﲈرﺳﺔ اﳌيداﻧيﺔ،
بدءا من خ صاص اﻟقضاﰄ واﻟهيئﺔ اﻟتحكﳰيﺔ وﲢديد اﳌفاﻫﲓ ،مرورا
ﲟسطرة تذييل ا ٔحﲀم ﻟصيغﺔ اﻟتنف ذيﺔ ،ﰒ اﻟطعن ﻟبطﻼن.
ويبقى رﰆ رﻫان إخراج مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون وتﲋي ﰲ ٔقرب وقت
ٔمر ذي ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﻟ سبﺔ ﻟنا ،وﻧدعو ﳌناﺳبﺔ اﶺيع إﱃ تضافر اﳉهود
وتعبئﺔ اﻟطاقات ﻟ ﴪيع وثﲑة اع ده وتوفﲑ ﴍوط حسن تطبيقه ،ﲆ
اعتبار ٔﻧه ﺳ ساﱒ ﰲ إﳚاد اﳊلول لعديد من اﳌشاﰻ واﻟصعو ت اﻟﱵ
يتخبط فﳱا ﳎال اﻟتحكﲓ بب  ،ﳑا ﺳيؤدي ح إﱃ توفﲑ اﳌناخ اﳌﻼﰂ
ﻟﻼﺳ ر ورﺳيخ د اﰂ ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ ﰲ م دان ا ٔعﲈل ،اصﺔ مع ا ساع
اﻟعﻼقات ا وﻟيﺔ ﰲ ﳎال ا ٔعﲈل وكذا عوﳌﺔ ق صاد وﴎ ﺔ ﲢرك
ا ٔموال.
وﰲ ا ٔ ﲑ ،ﻧعلن ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ عن تفا لنا اﻻٕﳚاﰊ مع مضامﲔ
ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

 (3مدا اﻟفريق اﳊرﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إخواﱐ اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ م اقشﺔ
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ" وا ي ﰎ
ٕا داده تنف ذا لتعل ت اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟواردة ﰲ اﳋطاب اﳌلﲄ ﻟيوم 20
غشت  ،2009ﲟناﺳبﺔ ا رى  56ﻟثورة اﳌ واﻟشعب ا ي ٔ لن عن
إطﻼق اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق لقضاء ،وا ي ٔكد ف ه ﻼﻟته ﲆ
"ﴐورة تطور اﻟطرق اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ واﻟصلح"،
وتﲋيﻼ ٔﻫداف وتوصيات م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا وﲢديث وتطور
اﳌنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ اﳌؤطرة ال اﳌال وا ٔعﲈل ،وموا بﺔ اﻟتحوﻻت
ق صاديﺔ اﻟﴪيعﺔ اﻟﱵ شهدﻫا بﻼد وما صاحﳢا من ازدﻫار لت ارة
ا وﻟيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻻ ﳜفى ﲆ ٔ د ٔن الجوء إﱃ اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ وﺳاﺋل
بدي ﳊل اﻟﲋا ات ٔصبح اﻟيوم ك ﴘ ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ،ﺳواء ﲆ اﳌستوى
من
ا وﱄ ٔو اﻟوطﲏ ،ومطلبا مل ا اصﺔ من طرف اﳌس ﳥرن ،ﳌا
مزا ديدة ،من ق يل اﻟفعاﻟيﺔ واﻟﴪ ﺔ ﰲ فض اﻟﲋا ات ومروﻧﺔ اﳌسطرة
مقارﻧﺔ مع اﳌسطرة اﻟقضاﺋيﺔ اﻟﱵ ﳣﲒ بطول وتعق د إﺟراءاﲥا ،إﱃ اﻧب
توفﲑ اﻟوقت واﳉهد لمتناز ﲔ ،فضﻼ عن اﻟطابع اﻟﴪي لمناز ﺔ حﱴ ﻻ
تتﴬر مصاﱀ ا ٔطراف من اﻟعلنيﺔ اﻟﱵ ﳣﲒ ﲠا ادة لسات اﻟقضاء،
و ﲑﻫا من اﳌزا اﻟﱵ تنعكس إﳚا ﲆ ﺳ ر و ق صاد واﻟسوق.
كﲈ ٔن الجوء إﱃ اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ ﳊل اﻟﲋا ات ﺳ ساﱒ دون شك
ﰲ ﲣف ف اﻟعبء ﲆ اﻟقضاء شﲁ ام.
ومن ﻫنا ،ﻻ سعنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ إﻻ ٔن ﳖ اﻟسيد اﻟوز ر ومن
ﻼ اﳊكومﺔ ﲆ تقدﱘ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون اﻟهام ،ﲆ اعتبار ٔن ما
ٔﻧيط ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ من ٔدوار واخ صاصات ﺳيجعل مﳯﲈ ﻟيتﲔ
فعاﻟتﲔ ﻻٕﻧعاش ق صاد من ﻼل اﻟ سويﺔ اﻟو ﲒة لﲋا ات ﰲ اﱂ اﳌال
وا ٔعﲈل ،اصﺔ ﰲ ظل اﻟظرف ﺔ ق صاديﺔ اﳊاﻟيﺔ ﺳت اﺋيﺔ اﳌت ٔ رة
ﳉاﲘﺔ ،وﺳ ﳣكن من تعزز اﻻٕصﻼ ات اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﳌؤﺳساتيﺔ اﳌرتبطﺔ
ال ق صادي اﻟﱵ اﳔرطت فﳱا ب واﻟﱵ شﳫت ٔرﺿيﺔ صلبﺔ
ﳌوا بﺔ ﰻ اﻟتطورات واﻟتحوﻻت ق صاديﺔ واﳌاﻟيﺔ واﻟتك وﻟوﺟ ﺔ اﻟﱵ
ت يعرفها اﻟعاﱂ ،ﳑا عزز مﲀﻧﺔ اﳌغرب ﲆ اﻟصعيد اﻟقاري وا وﱄ،
وﺟع ﳛظى ﻻ ﱰام واﳌصداق ﺔ من ق ل ر ال ا ٔعﲈل وبار اﳌس ﳥرن
وﳐتلف اﻟفا لﲔ ق صاديﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،

 (4مدا اﻟفريق شﱰاﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ﰲ
م اقشﺔ مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ،
ح ث ٔن موﺿوع اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ك ﴘ ٔﳘيﺔ قصوى ﲆ
اﳌستويﲔ اﻟوطﲏ وا وﱄ ،وذ ﻟنظر ﻟﴪعته ﰲ فض اﻟﲋا ات ،ﰒ
اﻻٕطﻼع اﻟﴪي اﳌسطرة اﳌناز ﺔ ،ومروﻧﺔ اﳌسطرة مقارﻧﺔ مع اﳌسطرة
اﻟقضاﺋيﺔ.
إن تنظﲓ ﳎال اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ﰷن موﺿوع ظهﲑ 12
غشت ) 1913اﳌتعلق بقاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ( اﻟباب اﳋامس عﴩ من
اﻟفصل  527إﱃ اﻟفصل 543؛ وﰲ إطار اﻻٕصﻼح اﻟقضاﰄ ا ي عرفه
اﳌغرب ﺳنﺔ  ،1974ﰎ تعديل قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ،ﰒ مسطرة اﻟتحكﲓ،
ح ث ﻧظمها اﳌﴩع ﰲ اﻟباب اﻟثامن من قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﰲ اﻟفصول
من  306إﱃ  (327ﲑ ٔن ﻫذا اﻟنص ﻼل ت اﻟفﱰة ،ﱂ يتعرض
لوﺳاطﺔ وﺳي من اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﻟفض اﳌناز ات ،كﲈ ٔﻧه ﱂ ينظم
اﻟتحكﲓ ا وﱄ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
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 (5مدا اﳌس شارة اﻟسيدة ﺳلﳰﺔ اﻟزيداﱐ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام
لشغاﻟﲔ ﳌغرب:
ا -مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ؛
ب -مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسادة اﳌس شارن واﻟسيدات اﳌس شارات،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام لشغاﻟﲔ ﳌغرب ﰲ
اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ ﻟـ"مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ" ،وكذ "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ"،
وٕاﳖا ﻟفرصﺔ اﺳت اﺋيﺔ ﻟنا وﳓن ﰲ مسﳤل ﻫذه اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔٔ ،ن
ساﱒ ﰲ دراﺳﺔ وم اقشﺔ ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ اﻟهامﲔ ،و ٔن اﳌناﺳبﺔ ﴍط
كﲈ يقول اﻟفقهاء ،فإﻧنا ﻻ سعنا اﻟيوم ،إﻻ اﻟت ٔ يد ﲆ ٔن اﳊا ﺔ ماﺳﺔ إﱃ
م اقشﺔ واقع اﻟقضاء ﰲ بﻼد  ،وٕاﺟراء اﻟتق ﲓ اﻟﴬوري م ذ إقرار
ا ﺳتور ﺳنﺔ  ،2011وما تﻼه من حوار وطﲏ وقواﻧﲔ تنظﳰيﺔ ،ومشاريع
إصﻼح ﺔ.
وعطفا ﲆ مدا فريق ا ﲟناﺳبﺔ م اقشﺔ اﳌﲒاﻧيات اﻟفرعيﺔ ﻟوزارة
اﻟعدل وا لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﻼل ﻫذه اﻟسنﺔ ،واﺳتحضارا
لمواقف اﻟﱵ ﱪ عﳯا ٔثناء م اقشﺔ اﻟتقرر اﻟسنوي ﻟرﺋاﺳﺔ اﻟنيابﺔ اﻟعامﺔ
ﻟسنﺔ  ،2020و ﻟنظر إﱃ ٕا ﻼن اﳊكومﺔ عن عز ا إﺟراء مراﺟعﺔ شام
لعديد من اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﻟغﺔ ا ٔﳘيﺔ وا قﺔ وشديدة اﻟص ٕصﻼح
اﻟقضاء ،فإﻧنا ﻧعتﱪ ٔن ﲦﺔ ا ﺔ إﱃ اﺳ ﳣرار اﻟ شاور واﳊوار ما بﲔ اﻟﱪﳌان
واﳊكومﺔ ،بغيﺔ اﻟتوافق حول ما ﳝكن ٔن يعﱰي ﻫذه اﻟنصوص من
إشﲀﻟيات ومن تبا ن اﻟرؤى ،وذ ﲆ ٔﺳاس ٔن ستف د ﲨيعا من
دروس اﳌاﴈ ،و دم إﻫدار اﻟزمن ،زمن اﻻٕصﻼح ،ﰲ ٕا رة قضا ﻧعتﱪ
ٔﳖا م اوزة ٔن ا ﺳتور حسمها ،وﰲ ا مل فإن ا ﺳتور ومن ﻼل
اﻟثوابت اﳉامعﺔ ﻟ ٔ مﺔ اﻟﱵ حسمها دد دا رة اﻟفعل اﻟ ﴩيعي.
ٔما ﲞصوص مﴩوعي اﻟقاﻧوﻧﲔ اﳌعروﺿﲔ ﲆ لس ا ﻫذا اﻟيوم،
فإﻧه ﳌن حسن اﻟطاﻟع ﲆ ﻫذه اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔٔ ،ن ﳎلسنا يصوت ﲆ
ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ بعد مسار ﴩيعي طويل ،بل ومعقد ف ﳜص قاﻧون
اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،وﲠذه اﳌناﺳبﺔ ﻻ سعنا إﻻ اﻟتنويه ﻟنقاش اﻟقاﻧوﱐ بل
واﻟفقه ي كذ ا ي عرف ه ﳉنﺔ اﻟعدل حول مواد ﻫذ ن اﳌﴩو ﲔ.
إن توفر بﻼد ﲆ إطار قاﻧوﱐ ﻟتنظﲓ اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ
ت ٔمرا مل ا ﻟنظر إﱃ اﻟتطورات اﻟوطنيﺔ وا وﻟيﺔ ذات اﻟص ﲠذا
اﳌوﺿوع اﻟباﻟغ ا ٔﳘيﺔ ،وشديد اﻟص سعي بﻼد اﳊث ث إﱃ ت سﲑ ﺳبل
لب ﺳ رات ا ٔﺟ بيﺔ و رتقاء ﲟوقعها ﲷن مؤﴍ م اخ ا ٔعﲈل،
ذ ٔن اﳌس ﳥر ا ٔﺟ ﱯ اﻟيوم ٔصبح يعطي ٔﳘيﺔ قصوى ﻟتوفر ٔي ب

إن اﳌعطى اﻟت اري واﻟتحوﻻت اﻟﴪيعﺔ اﻟﱵ شهدﻫا اﳌغرب ،وما رافق
ذ من ازدﻫار ﲆ مستوى اﻟت ارة ا وﻟيﺔ ،اصﺔ بعد توق ع اتفاق ﺔ
مرا ش اﻟﱵ ﰷﻧت وراء م ﻼد "م ظمﺔ اﻟت ارة اﻟعاﳌيﺔ" ،ح ث اء ﰲ
ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ملحق اص ﲟ ال اﻟتحكﲓ ﲢت عنوان "تفاﱒ ش ٔن اﻟقوا د
واﻻٕﺟراءات اﻟﱵ ﲢﲂ سويﺔ اﳌناز ات عن طريق اﻟتحكﲓ واﻟتوف ق
واﻟوﺳاطﺔ"،كﲈ ٔكد اﳋطاب اﳌلﲄ اﻟساﱊ ﻟسنﺔ  " 2003ﲆ ﴐورة
ا ٕﻻ داد اﻟﴪيع ﳌﴩوع قاﻧون اﻟتحكﲓ اﻟت اري اﻟوطﲏ وا وﱄ"؛ دا ذ
ﰷن من اﻟﴬوري تعديل اﳌق ضيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌنظمﺔ لتحكﲓ ﰲ قاﻧون
اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ سن قوا د ديدة تنظم اﻟتحكﲓ ا وﱄ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ ،فﱲ ٕا داد مﴩوع مدوﻧﺔ اﻟتحكﲓ كنص قاﻧوﱐ مستقل ،ﻟكن
ﻟ ٔ ﺳف ﱂ ﳜرج ﻫذا اﳌﴩوع إﱃ اﻟوﺟود ﳈدوﻧﺔ مستق وٕاﳕا فضل
اﳌﴩع ٔن ﳛتفظ به ﲷن قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ،فصدر اﻟقاﻧون رﰴ
 08.05اﻟقاﴈ ب سخ وتعويض اﻟباب اﻟثامن ﻟقسم اﳋامس من قاﻧون
اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﳉريدة اﻟرﲰيﺔ دد  5584بتارﱗ  6د سمﱪ ،2007
وذ ﰲ اﻟفصول من  306إﱃ .70-327
ﰲ ظل اﻟتطورات ق صاديﺔ اﻟﴪيعﺔ اﻟﱵ عرفها اﳌغرب ﻼل اﻟعﴩ
ﺳنوات ا ٔ ﲑة واﻟﱵ اﺳتوﺟ ت ﴐورة ت سيط و ﴪيع اﳌساطر اﻻٕداريﺔ
واﻟقضاﺋيﺔ ﰲ ﲻليﺔ ﺳ ر ،و اصﺔ مسطرة اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ ،بد ٔ
اﻟتفكﲑ ﰲ فصل اﳌق ضيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌنظمﺔ لتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ
عن قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ مع ﲢي ﳯا وتعديلها ﻟتوا ب اﻟتطورات ق صاديﺔ
اﻟﱵ يعرفها اﳌغرب ،و اصﺔ اﳌست دات اﻟﱵ عرفﳤا اﻟت ارة ا وﻟيﺔ.
ﰲ ﻫذا اﻟسياق ،ستدعي اﻟﴬورة ا عوة إﱃ:
• ٕا ادة تنظﲓ ﶍو ﺔ من اﳉواﻧب اﻻٕﺟراﺋيﺔ واﳌوﺿوعيﺔ اﻟﱵ تبقى
اﳌد ل ا ٔﺳاﳼ ﻟت ٔﻫيل اﻟتحكﲓ وت ٔﻫي وﺿﲈن ﳒاعته خيار ٔصبح
يفرض ﻧفسه ﰲ ظل اﻟعوﳌﺔ ا ٕﻻق صاديﺔ اﻟقاﲚﺔ ﲆ اﳌنافسﺔ وﻫﳰنﺔ
معيار ر ٔس اﳌال ﲆ ﰶ معايﲑ اﲣاذ اﻟقرارات اﳌو ﺔ لسياﺳات
اﻟعامﺔ ﰲ ﳐتلف ب ان اﻟعاﱂ ،وﱔ ﻧقاﺋص بعضها مرتبط ﲟستق ل
اﻟتحكﲓ ﳌغرب وا ي ﻻ زال تعﱰﺿه اﻟعديد من اﻟت د ت
وا ٕﻻ راﻫات ،بعضها رتبط ﻟقاﻧون وبعضها رتبط ﻟواقع واﳌﲈرﺳﺔ،
واﻟﱵ قد ﲡعل بعض مق ضياته اﳉديدة ﻻ ستجيب لﴪ ﺔ واﻟفعاﻟيﺔ
واﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟتحكﲓ وﺿﲈ ت ح اده؛
• ﴐورة اﻟتق ﲔ اﳉيد ﳌﲈرﺳﺔ اﻟتحكﲓ ﳌغرب وفق معايﲑ مق و
قاﻧو ؛
• تد ل ا و ﻟت ٔطﲑ ﲻليﺔ ٕا شاء اﳌراكز اﻟتحكﳰيﺔ وموا بﳤا ودﲻها
و شجيع ٕا داﻫا ،ﻻﺳ ﰲ ظل ﻧف اح ق صادي ﲆ ا ٔﺳواق
اﻟعاﳌيﺔ و ﲆ ﺳ ر ا ٔﺟ ﱯ و ﲑﻫا من اﻟرﻫا ت اﳌتعلقﺔ بتحسﲔ
اذبيﺔ ﺳ ار وطم ٔﻧﺔ اﳌس ﳥرن ا ٔ اﻧب إﱃ ﺳ ر دا ل
اﳌغرب ،و ﻟتاﱄ ﺿﲈن ﲢق ق اﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ و ﺟ عيﺔ.
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 اﻟتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟواردة ﰲ خطاب  20غشت 2009ﲟناﺳبﺔ ا رى  56ﻟثورة اﳌ واﻟشعب ،واﻟﱵ ٔكد من ﻼﻟها ﻼ
اﳌ حفظه ﷲ ﲆ "ﴐورة تطور اﻟطرق اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ
واﻟتحكﲓ واﻟصلح"؛
 اﻟرغبﺔ اﳌل ﺔ لمس ﳥرن ﰲ ت سيط و ﴪيع اﳌساطر اﻻٕداريﺔواﻟقضاﺋيﺔ ﰲ ﲻليﺔ ﺳ ر ،ومﳯا مسطرة اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ؛
 تﲋيل اﻟتوصيتﲔ رﰴ  137و 138من م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعداالتﲔ ٔكد ﲆ ﴐورة تطور ﻧظام اﻟوﺳاطﺔ ل بديل ﻟفض اﻟﲋا ات
وشجيع الجوء إﱃ اﻟصلح واﻟتحكﲓ؛
 اﻟتوصيﺔ اﻟصادرة عن اﻟندوة ا وﻟيﺔ اﻟﱵ ﻧظمت من طرف ﳏﳬﺔاﻟنقض وﻫيئﺔ اﶈامﲔ ب ٔﰷد ر واﻟقطب اﳌاﱄ ار اﻟبيضاء وغرفﺔ اﻟت ارة
ا وﻟيﺔ ﰲ موﺿوع ٓفاق اﻟتحكﲓ ا وﱄ يوﱊ  05و 06دﺟ ﱪ ب ٔﰷد ر،
واﻟﱵ ٔكدت ﲆ ﴐورة ٕا داد مدوﻧﺔ اصﺔ ﻟتحكﲓ كون مستق عن
قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن مﴩوع اﻟقاﻧون ا ي ﻧناقشه اﻟيوم ﰲ ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ ،من
ﻼل اﳌست دات اﻟﱵ اء ﲠا ،ﻧُقَ ِّد ُر ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت
اﳌغرب ٔﻧه شﲁ ٔ د اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻻٕصﻼح وتطور م ظوم نا
اﻟقاﻧوﻧيﺔ ،من ﻼل ﲣف ف اﻟعبء عن اﶈاﰼ ،وتوفﲑ اﻟضﲈ ت اﻟقاﻧوﻧيﺔ
و ق صاديﺔ اﻟكف بتحق ق اﻟثقﺔ ﰲ اﻟنظام اﻟقضاﰄ ،وا ٔمن اﻟﲀمل
لمس ﳥرن.
فكﲈ ﻫو مؤكد ،فاﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﰲ عﴫ اﳊاﱄ ٔصبحت شﲁ ﰲ
إطار اﻟعدا اﻟتصاﳊيﺔ ٔداة اﺳﱰاتيجيﺔ ،ﻟ س فقط ﻟ شجيع اﻟت ارة
و ﺳ ر ،وٕاﳕا ٔيضا ٕﻻ ادة بناء اﻟعﻼقات بﲔ ﳐتلف اﻟفا لﲔ.
فﻼ ﲣفى ٔﳘيﺔ اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﰲ ل اﳌناز ات ،ومﳯا اﻟوﺳاطﺔ
اﻟﴪيﺔ ﰲ
واﻟتحكﲓ ﻟي ٍﺔ فَعا ٍ ُ َﲢ ِقّ ُق اﻟﴪ ﺔ واﳌروﻧﺔ واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ اﳌساطر و ِ ّ ّ ِ
اﻻٕﺟراءات ،و ق صاد ﰲ اﻟنفقات ،واﳊفاظ ﲆ اﻟروابط ق صاديﺔ
واﻟت اريﺔ بﲔ ا ٔ طراف ،فضﻼ عن رﺳيخ اﻟسﲅ ﺟ عي.
إﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﻧقدر ٔﳘيﺔ واﳚابيات
مﴩوع اﻟقاﻧون ،ﺳواء من ح ث اﻟشﲁ بوﺿع قاﻧون مستقل وم فصل
عن قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔٔ ،و من ح ث اﳌوﺿوع سن قاﻧون اص
ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ،وكذا من ح ث ٔﻫدافه اﻟرام ﺔ إﱃ اﻟت ٔﺳ س
ﻟنظام قاﻧوﱐ ،يتو اﳊد من اﳌناز ات ،قوامه اﻟعدا اﻟتصاﳊيﺔ ،وشجيع
اﻟت ارة و ﺳ ر ،وٕا ادة بناء اﻟعﻼقات بﲔ ﳐتلف اﳌس ﳥرن واﻟفا لﲔ
ﻟت ٔﺳ س ﻟطرق مﻼﲚﺔ وبدي ﻟ سويﺔ اﳌناز ات ﰲ ﳎال اﳌشاريع
ﺳ ريﺔ واﻟتﳮويﺔ ق صاديﺔ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،ﳥن اﻧضﲈم بﻼد إﱃ اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ش ٔن

ﲆ إطار قاﻧوﱐ يتضمن اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﰲ ل اﳌناز ات ،وﰲ مقدمﳤا
اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ ،ﲆ اعتبار ٔﳖا ٔ د ٔ رز ا ﻟيات اﻟﱵ ﲢقق اﻟﴪ ﺔ
واﳌروﻧﺔ واﻟفعاﻟيﺔ ﰲ اﳌساطر.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إﻧنا إذ ﻧنوه ﳌقاربﺔ اﻟ شاريﺔ اﻟﱵ ﳖجﳤا وزارة اﻟعدل ﰲ ٕا داد ﻫذا
اﳌﴩوع و ﻻٕغناء ا ي عرفه ٔثناء مر م اقشته ﲟ لس اﻟنواب ،ﳛدو
ٓمل بﲑ ٔن تظل وزارة اﻟعدل وف ﺔ ﻟهذا ا ﳯج اﻟ شارﰾ ﰲ ﺳا ر اﳌشاريع
اﻟﱵ ﺳبق لسيد وز ر اﻟعدل ٔن ٔ لن عن قرب وﺿعها ﰲ مسطرة
اﳌصادقﺔ.
ٔما ف يتعلق بـ"مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ"،
وا ي ٔ د ﰲ إطار رت ب ا ٔ ر اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﲆ قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ،فإﻧه
وٕان ﰷن ﻫذا اﳌﴩوع وكﲈ قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﳏط ﻧقاش قاﻧوﱐ
وفقه ي ﻻ شك ٔﻧه ﺳوف يﱶي حقل اﻟبحث اﻟقاﻧوﱐٕ ،اﻻ ٔﻧنا ﻧعتقد ٔن
ﲻليﺔ رت ب ا ٔ ر ﻫته عرفت ﻧو ا من اﻟت ٔخر ﱂ يعد من اﳌق ول ﺳ ﳣرار
ف ه ،وذ ﻟنظر إﱃ ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ،وا ٔدوار ا ٔﺳاس اﻟﱵ ﻧعتقد ٔﻧه
ﺳوف يلعﳢا ﰲ ﳎال ﲢديث و عقلنﺔ وعﴫﻧﺔ اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ ،وتوﺿيح
ٔدوار ﳐتلف اﻟفا لﲔ فﳱا خصوصا بعد اﻟتحوﻻت اﻟنوعيﺔ اﻟﱵ ٔعق ت
اﺳتقﻼل اﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ.
ﻻ ﳝكن ﻟنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام لشغاﻟﲔ ﳌغرب وﳓن ﻧناقش
مﴩوع اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،إﻻ ﲡديد تنوﳞنا ﲟوظفات وموظفي اﶈاﰼ وﺳا ر
اﻟعاملﲔ ﰲ مرفق اﻟعدا  ،وا ن ما ف ئوا يؤكدون اﳔراطهم ﰲ ورش
إصﻼح اﻟعدا ا ي ر اه ﻼ اﳌ حفظه ﷲ ،فإﻧنا ﳖيب بوزارة
اﻟعدل اﻟعمل وبﻼ ﻫوادة ﲆ تعزز اﳋدمات ﺟ عيﺔ واﳊوافز اﻟﱵ
تقد ا ﳍم ،وكذا اﻟعمل ﲆ اﻟﴩوع ﰲ حوار اﺟ عي قطاعي ،يﱲ ف ه
اﻻٕﻧصات إﱃ اﳌنظﲈت اﻟنقابيﺔ ،ﲆ اعتبار ٔﳖا ﴍيك مركزي ﰲ ﻫذه
ا ٔوراش اﻟكﱪى.
 (6مدا فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب:
﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﰲ إطار
م اقشﺔ "مﴩوع قاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ"،
ا ي ُشﲁ ٔ د اﳌدا ل ا ٔﺳاﺳيﺔ لت ٔﺳ س ﻟنظام قاﻧوﱐ ُمو ٍازِ ،قوا ُمه
اﻟعدا اﻟتصاﳊيﺔ ،يَتَ َو اﳊَد من اﳌناز ات وشجيع اﻟت ارة و ﺳ ر
وٕا ادة بناء اﻟعﻼقات بﲔ ﳐتلف اﻟفا لﲔ.
وكﲈ ﻫو م ﲔ ،فهذا اﻟقاﻧون اء اﺳت ابﺔ ﻟـ :
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اتفاقات اﻟ سويﺔ ا وﻟيﺔ اﳌن قﺔ من اﻟوﺳاطﺔ )اتفاق ﺔ ﺳنغافورة( اﳌعﳣدة
ب ويورك ﰲ  20د سمﱪ  ،2018ود لت ﲒ اﻟتنف ذ بتارﱗ  12شت ﱪ
 ،2020بعد توق ع  55دو ومصادقﺔ  08دول ،واﻟﱵ وافق لﳱا ﳎلسنا
اﳌوقر ﰲ اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﳌنعقدة بتارﱗ  18ينا ر  ،2022ﲟوﺟب
اﻟقاﻧون رﰴ  47.21يوافق ﲟوﺟ ه ﲆ اتفاق ﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة ش ٔن اتفاقات
اﻟ سويﺔ ا وﻟيﺔ اﳌن قﺔ من اﻟوﺳاطﺔ ،اﳌعﳣدة ب ويورك ﰲ  20د سمﱪ
.2018
وﻟ س ﲦﺔ شك من ٔن اﻟتقعيد اﻟقاﻧوﱐ من ش ٔﻧه اﻟت ٔﺳ س ﻻٕطار قاﻧوﱐ
م ﲀمل لتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ،ﲟا يف د ذ اﳌساﳘﺔ ﰲ اﺳتقطاب
ﺳ رات وتعزز ثقﺔ اﳌس ﳥرن ﰲ اﳌنظومﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟوطنيﺔ ،ﺳ و ٔن
من بﲔ ما تقﴤ به اتفاق ﺔ ﺳنغافورة:
 وﺿع إطار قاﻧوﱐ م ا س ش ٔن اتفاقات اﻟ سويﺔ ،كون مق وﻻ
ول ﲟختلف ﻧظمها اﻟقاﻧوﻧيﺔ و ﺟ عيﺔ و ق صاديﺔ ،وسهم ﰲ
ت سﲑ اﻟت ارة ا وﻟيﺔ ﱪ كرس اﻟوﺳاطﺔ بديل لتقاﴈ ﰲ فض
اﻟﲋا ات اﻟت اريﺔ ا وﻟيﺔ؛
 تطبق ﻫذه اﻻتفاق ﺔ ﲆ اﻻتفاقات ا وﻟيﺔ اﳌن قﺔ من اﻟوﺳاطﺔ
ﻟ سويﺔ اﻟﲋا ات اﻟت اريﺔ فقط ،وﻻ تطبق اﻻتفاقات اﳌﱪمﺔ
ﻟ سويﺔ زاع ﰋ عن معام ٔغراض ﴯصيﺔ ٔو ﲆ اتفاقات
اﻟ سويﺔ اﻟﱵ كون قد ﲭلت و ٔصبحت واﺟ ﺔ اﻻٕﻧفاذ عتبارﻫا
قرارات ﲢكﲓ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻧطﻼقا من حق اﻟتعديل تقدم فريق ا بعدد من اﻟتعديﻼت ﺳعت ﰲ
ﶍلها إﱃ ﲡويد اﻟنص وتدق قه ،وتعكس تقد ر اﻟفريق ٔﳘيﺔ ﻫذا مﴩوع
اﻟقاﻧون ،و ٔ ره ﲆ شجيع ﺳ ر وتعزز ثقﺔ اﳌس ﳥرن.
وﻟهذه عتبارات ،فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﻧصوت
ﻻٕﳚاب ﲆ "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ".
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

اﻟعدل واﻟ ﴩيع وكذا ﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ لسيد اﻟوز ر مع ﳐتلف اﳌقﱰ ات
اﻟتعديليﺔ ﳌﴩوع اﻟقاﻧون اﳌذ ور.
ك ﴘ "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ" ٔﳘيﺔ ﻟغﺔ ﳌوا بﺔ اﻟتحوﻻت ق صاديﺔ اﻟﱵ شهدﻫا اﳌغرب
ﻼل اﻟعﴩن ﺳنﺔ ا ٔ ﲑة ،و يفاء بتعهداته ﻻٕصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا ،
وما ستوﺟ ه من ﲢديث لقواﻧﲔ وت سيط و ﴪيع لمساطر اﻻٕداريﺔ
واﻟقضاﺋيﺔ ،وتوفﲑ لﴩوط اﻟقاﻧوﻧيﺔ لعدا اﻟبدي ﰲ ﲻليﺔ فض
اﳌناز ات ،ﻼوة ﲆ ﻧعﲀﺳات اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ ﺳتكون ﳌس ٔ اﻟوﺳاطﺔ
واﻟتحكﲓ ﲆ ق صاد اﻟوطﲏ من ﻼل اﳌساﳘﺔ ﰲ ﲢسﲔ م اخ ا ٔعﲈل
وتعزز مصداق ﺔ بﻼد ى اﳌس ﳥرن ﱪ توفﲑ اﻟضﲈ ت اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﻟتحق ق
اﻟثقﺔ ﰲ اﳉهاز اﻟقضاﰄ وت ٔﺳ س اﻟعدا اﻟتصاﳊيﺔ وفق اﻟقوا د واﻻٕﺟراءات
اﳌتعارف لﳱا ﰲ اﻟت ارب ا وﻟيﺔ ،ح ث ظلت ﻟيﺔ اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ
اﺋبﺔ ﰲ اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳊاﻟيﺔ ﰷٕطار قاﻧوﱐ مستقل عن قاﻧون اﳌسطرة
اﳌدﻧيﺔ ،كف ل بت اوز اﻟنقاﺋص وا ٕﻻ راﻫات اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟعيوب اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟﱵ
يطر ا اﻟ ﴩيع اﳊاﱄ ،اصﺔ  08.05لتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ اﳌدمج
ﰲ قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ كقاﻧون إﺟراﰄ ام ينظم اﻟتقاﴈ ٔمام اﶈاﰼ
اﻟرﲰيﺔ ،ح ث اء ﻫذا اﳌﴩوع ٕﺟراءات ٔكﱶ دقﺔ ووﺿوح.
كﲈ ﻧص ﲆ اﻟعديد من اﻻٕﺟراءات اﻻٕﳚابيﺔ واﳌست دات اﳉوﻫريﺔ
اﻟﱵ ﱂ كن م ضمنﺔ ﰲ اﻟقاﻧون اﳊاﱄ من ق يل:
 دم إخضاع اﳊﲂ ﻟرقابﺔ ٔي ﺔ قضاﺋيﺔ؛
 إر ام اﻟطرف اﳌشتﲃ به ب سلﲓ ٔصل اﻟو ﺋق اﳌوﺟودة ﲝوزته
واﻟﱵ س د ٕا ﳱا اﻟطرف اﳌشتﲄ ﳑا يعتﱪ ﺿﲈ ﶵايﺔ حقوق ﰻ
ا ٔطراف؛
 ت ﲏ خ ار توﺳيع اﳌعايﲑ ا وﻟيﺔ ﰲ ﳎال اﻟتحكﲓ؛
 معاﳉﺔ إشﲀﻟيﺔ اﻟتبليغ و اصﺔ ﻟ سبﺔ لتحكﲓ ا وﱄ ٕمﲀﻧيﺔ
تبليغ اﳊﲂ اﻟتحكﳰي اﻟصادر ﳌملكﺔ ﰲ مادة اﻟتحكﲓ ا وﱄ ﲜميع
اﻟوﺳاﺋل ﲟا فﳱا اﻟتبليغ اﻻٕﻟكﱰوﱐ ،ﻻﺳ و ٔن اﳌغرب موقع ﲆ
اﻟعديد من اﻻتفاق ات ا وﻟيﺔ اﻟﱵ ﲥم اﻟتحكﲓ ا وﱄ ،ﰷتفاق ﺔ
مرا ش اﳌ شئﺔ ﳌنظمﺔ اﻟت ارة اﻟعاﳌيﺔ ﻟسنﺔ  1994اﻟﱵ ﲢتوي
ﲆ ملحق اص ش ٔن اﻟقوا د واﻻٕﺟراءات اﻟﱵ ﲢﲂ سويﺔ
اﳌناز ات عن طريق اﻟتحكﲓ واﻟتوف ق واﻟوﺳاطﺔ ،وكذ اﻟقاﻧون
ا ﳮوذ لتحكﲓ اﻟت اري ا وﱄ لجنﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة لقاﻧون
اﻟت اري ا وﱄ ﻟعام  1985واتفاق ﺔ ﻧيويورك ﻟعام  1958ش ٔن
ﱰاف ب ٔحﲀم اﻟتحكﲓ.
فعﻼوة ﲆ اﳌزا اﳌتعددة لتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ عتبارﻫا من ا ٔﺳاﻟيب
اﳊضاريﺔ واﻟطرق اﻟبدي ﻟفض اﳌﲋا ات :ﰷﻟﴪ ﺔ ﰲ فض اﻟﲋاع بفعل
مروﻧﺔ مسطرﲥﲈ مقارﻧﺔ مع اﳌسطرة اﻟقضاﺋيﺔ اﻟعاديﺔ ،واﻟطابع اﻟﴪي

 (7مدا فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ﰟ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰲ إطار
ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟﱵ ﲣصص راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع
اﻟقاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ.
وﰲ اﻟبدايﺔٔ ،ود ٔن ٔﻧوه ٔﺟواء اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ ﺳادت اﺟ ات ﳉنﺔ
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ﳌسطرة اﳌناز ﺔ ،و ٔﺳاﺳا ﲢق ق اﻟفعاﻟيﺔ ..وٕاﳚاد سويﺔ وديﺔ مرﺿيﺔ
لجميع ،ﳁن ش ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ٔن ساﱒ ﰲ اﻟتخف ف من اﻟعبء اﳌلقى
ﲆ ﰷﻫل اﻟقضاء ﻟقدرة مسطرة اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ ﲆ ﲡاوز تعق داته
وٕاﺟراءاته ،إﺿافﺔ إﱃ ٔﳘيﺔ ﻟيﺔ اﻟتحكﲓ ﻫذه ﰲ ٕا داث وتنظﲓ ﻫذا اﻟنوع
من اﻟتقاﴈ؛ لق دد ﻫام من م اصب اﻟشغل اﳉديدة ﰷﶈﳬﲔ
ومسا دﳞم ،و لق ن ديدة )اﻟتحكﲓ( وشعب دراﺳيﺔ ديدة ،ﺳواء
ﳌؤﺳسات اﻟتعلﳰيﺔ اﻟعموم ﺔ ٔو اﳋاصﺔ.
كﲈ ﻧعتﱪ ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ٔن ﻫذا اﳌﴩوع ﺳ ساﱒ
دون شك ﰲ ﲡويد ﺳ ر ببﻼد ورﺳيخ ٔﺳس ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ ﰲ
م دان ا ٔعﲈل ،ﰲ ظل ﲤدد وشعب اﻟعﻼقات ا وﻟيﺔ ﰲ ﳎال ا ٔعﲈل،
وكذا عوﳌﺔ ق صاد وﴎ ﺔ حريﺔ ا ٔموال.
وت ٔﺳ سا ﲆ ﰻ ذ  ،فقد تفا لنا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل
ﻻٕﳚاب مع اﳌﴩوع وتقدم ا ﲟجمو ﺔ من اﻟتعديﻼت بلغ ددﻫا  19تعديل
ﳘت شﲁ ومضمون اﻟنص من ٔ ل ﲡويده وﲢق ق اﻟفعاﻟيﺔ واﻟتخف ف من
اﻟعراق ل واﻟصعو ت اﻟﱵ قد تطر ٔ ﻼل اﳌﲈرﺳﺔ اﻟعمليﺔ ،ح ث ق لت
اﳊكومﺔ ددا ﻫاما مﳯا.
و ليه ،فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل قرر اﻟتصويت ﻟصاﱀ
مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌذ ور كﲈ ﰎ تعدي دا ل ﳉنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع.

و ﱂ ينظم اﻟتحكﲓ ا وﱄ ،إﺿافﺔ إﱃ قصوره ﰲ ا ٕﻻﳌام ﲁ قوا د
اﻟتحكﲓ ،ﳑا فسح ا ال ﻻع د اﻻتفاق ات ا وﻟيﺔ اﻟﱵ اﻧضم ا ﳱا اﳌغرب
بصفﺔ قاﻧوﻧيﺔ ،وتطبيق مق ضياﲥا ﲆ اﻟﲋا ات اﳌعروﺿﺔ ،اصﺔ ﰲ
موﺿوع ﱰاف ٔحﲀم اﻟتحكﳰيﺔ ا ٔﺟ بيﺔ ا وﻟيﺔ وتذييلها ﻟصيغﺔ
ٔصبح من اﻟﴬوري تعديل اﳌق ضيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌنظمﺔ
اﻟتنف ذيﺔ،
لتحكﲓ ﰲ قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ سن قوا د ديدة تنظم اﻟتحكﲓ ا وﱄ
واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ ،إذ صدر اﻟقاﻧون رﰴ  08.05اﻟقاﴈ ب سخ و تعويض
اﻟباب اﻟثامن ﻟقسم اﳋامس من قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ )اﻟفصول من 306
إﱃ .(70-327
وﰲ اﻟوقت اﻟراﻫن و ٔمام اﻟتطور ا ي عرفه ق صاد اﻟوطﲏ وﰲ
إطار رفع ﲢدي اﻟتنافسيﺔ ،ﰎ ٕا داد "مﴩوع قاﻧون رﰴ  17.95اﳌتعلق
ﻟتحكﲓ و اﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ" ا ي تضمن تعديﻼت روم موا بﺔ
اﻟتحوﻻت اﻟﱵ تعرفها اﻟت ارة ا وﻟيﺔ واﳌست دات اﻟﱵ شهدﻫا اﱂ اﳌال
وا ٔعﲈل.
وذ تنف ذا لتعل ت اﳌلك ﺔ اﻟواردة ﰲ اﳋطاب اﳌلﲄ بتارﱗ 20
غشت  2009ﲟناﺳبﺔ ا رى  56ﻟثورة اﳌ واﻟشعب ا ي ٔ لن ف ه
عن اﻧطﻼق اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق لقضاء وا ي ٔكد ف ه ﻼﻟته ﲆ
"ﴐورة تطور اﻟطرق اﻟقضاﺋيﺔ اﻟبدي ﰷﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ واﻟصلح"،
وتﲋيﻼ ٔﻫداف وتوصيات م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا و اصﺔ اﻟتوصيﺔ
رﰴ  137اﻟرام ﺔ إﱃ شجيع الجوء إﱃ اﻟوﺳاطﺔ واﻟصلح واﻟتحكﲓ ﳊل
اﳌناز ات.
ﻟقد اء مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲟجمو ﺔ من اﳌست دات اﳉوﻫريﺔ بغايﺔ
ﺳن مق ضيات تتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ ﻟيتﲔ ﻟتحق ق اﻟﴪ ﺔ واﳌروﻧﺔ
واﻟفعاﻟيﺔ واﻟﴪيﺔ ﰲ اﻻٕﺟراءات و ق صاد ﰲ اﻟﳫفﺔ واﳊفاظ ﲆ اﻟروابط
ق صاديﺔ واﻟت اريﺔ بﲔ ا ٔ طراف ،إﻻ ٔن اﳌسار ا ي اﲣذه ﲤﲒ ﻟبطء
واﻟت ٔخر ﰲ إخرا ه إﱃ ﲒ اﻟوﺟود ،ﻼوة ﲆ وﻧه ٔ د واﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ
لمملكﺔ ﻻزال س مسار مسطرة اﻟ ﴩيعٔ ،ما قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ فﲅ
تظهر ﳊد ا ٓن معاﱂ إصﻼ ا ويتعلق ا ٔمر ﻫنا ﲟ اﻟﲔ ٔﺳاﺳيﲔ ﳍﲈ
ارتباط وثيق ٕ داد مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17ﺳواء من ح ث اﳌصطلح
واﳌفاﻫﲓ اﻟقاﻧوﻧيﺔ ٔو من ح ث اس ام مق ضياته مع م ظومﺔ اﻟعدا ﲁ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
إن اﻟت دي ا ي يبقى مطرو ا لينا ٔمام إﻧتاج ﻧصوص قاﻧوﻧيﺔ ﺟ دة،
ﻫو تفعيلها وحسن تطبيقها ،ذ ٔن توفﲑ اﳌناخ اﳌﻼﰂ ﻟﻼﺳ ر ورﺳيخ
د اﰂ ا ٔمن اﻟقاﻧوﱐ ﰲ م دان ا ٔعﲈل وﰲ اﱂ اﻟشغل ،يبقى رﻫﲔ
ﻻﻧف اح ﲆ ﰷفﺔ اﻟفا لﲔ ﲟا فﳱم اﻟشغي  ،بتطور ﻟيﺔ اﳊوار ﺟ عي

 (8مدا ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل ٔمام
الجنﺔ اﳌوقرة ﰲ إطار م اقشﺔ ﻟـ"مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17اﳌتعلق
ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ".
عرف اﳌغرب اﻟتحكﲓ ٔول مرة ﰲ شﳫه اﻟنظاﱊ م ذ صدور قاﻧون
اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﻟسنﺔ  ،1913وقد صادق اﳌغرب ﲆ دة اتفاق ات دوﻟيﺔ
و ٕاقلﳰيﺔ وثناﺋيﺔ ﰲ ﻫذا ا ال ،اصﺔ مﳯا اتفاق ﺔ ﻧيويورك ش ٔن ﱰاف
ﳌقررات اﻟتحكﳰيﺔ ا ٔﺟ بيﺔ وتنف ذﻫا ،اﻟﱵ اعﳣدﲥا الجنﺔ ق صاديﺔ
و ﺟ عيﺔ اﻟتابعﺔ ﻟهيئﺔ ا ٔﱈ اﳌت دة بتارﱗ  10يوﻧيو  ،1958واﳌصادق
لﳱا ﲟق ﴣ اﻟظهﲑ اﻟﴩيف رﰴ  564.65اﳌؤرخ ﰲ ٔ 31كتور ،1966
ﻼوة ﲆ اتفاق ات ٔخرى مع دة دول تتضمن ﴍط الجوء لتحكﲓ.
وﰲ إطار اﻻٕصﻼح اﻟقضاﰄ ﻟسنﺔ  ،1974صدر ظهﲑ ﴍيف ﲟثابﺔ
قاﻧون بتارﱗ  28شت ﱪ  1974ﳌصادقﺔ ﲆ قاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ،إذ
تضمن ﰲ اﻟباب اﻟثامن م ه تنظﲓ مسطرة اﻟتحكﲓ ﰲ اﻟفصول من  306إﱃ
.327
و عتبار ﻫذا اﻟقاﻧون ﱂ يتعرض لوﺳاطﺔ وﺳي بدي ﻟفض اﳌناز ات
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اﻟثﻼﰔ ا ٔطراف ،فإﱃ اﻧب م اخ ﺳ ر ا ي ﳛظى بعنايﺔ فاﺋقﺔ من
طرف اﳊكومﺔ وره اﻟفا ل ﰲ ﳎال اﻧعاش ق صاد ،ﻫناك ٔيضا اﳌناخ
ﺟ عي ا ي يتعﲔ تنق ته واﳊفاظ ﲆ اﺳتقراره.
واﻟسﻼم ليﲂ و رﲪﺔ ﷲ تعاﱃ و رﰷته.

 م ع ا ﳣسك ٔﺳباب اﳌوﺟ ﺔ ﻟرفض إعطاء اﻟصيغﺔ اﻟتنف ذيﺔ ٔو
اﻟطعن ﻟبطﻼن ٔو ٕا ادة اﻟنظر ﰲ ٔول مرة ٔمام اﻟقضاء اﻟرﲰي إذا
ﰷن ﻻٕمﲀن ا فع به ق ل صدور اﳊﲂ اﻟتحكﳰي ٔمام اﻟهيئﺔ
اﻟتحكﳰيﺔ.
وذ ﲠدف إعطاء اﻟفعاﻟيﺔ واﳌصداق ﺔ لحﲂ اﻟتحكﳰي واﳊد من بعض
اﻟسلويات اﻟتعسف ﺔ و ﲑﻫا من اﻟتعديﻼت ا ٔخرى اﻟﱵ بلغ ددﻫا 36
تعديﻼ.
وﳒدد شكر لسيد وز ر اﻟعدل ﲆ ﻫذا اﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ.
وﻟهذه ا ٔﺳباب ،ﻧؤكد ﲆ ٔﻧنا ﺳنصوت ،ﰲ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ
ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

 (9مدا اﳌس شار اﻟسيد اﳌصطفى ا حﲈﱏ ،م سق ﶍو ﺔ اﻟعدا
ﺟ عيﺔ:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳋلق واﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ ،ﰲ إطار
اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ ﻟـ"مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ
اﻻتفاق ﺔ" ،وﻧؤكد ﰲ ﶍوع اﻟعدا ﺟ عيﺔ ﲆ ٔﳘيﺔ اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ،
اصﺔ ﰲ تنظﲓ اﻟعﻼقات اﻟت اريﺔ بﲔ ا ٔطراف ،وﻧعتﱪ ٔن من بﲔ ٔﱒ
ا ٔﻫداف اﻟﱵ ﺳ ﳰكن إرﺳاء ﻧظام اﻟوﺳاطﺔ واﻟتحكﲓ من ﲢق قها ﻫو
ﲣف ف اﻟضغط ﲆ اﶈاﰼ ا تصﺔ ﰲ اﻟقضا اﻟت اريﺔ وﲤكﲔ ا ٔطراف من
ﻟيات بدي ﲤكﳯم من سويﺔ زا اﲥم بنوع من اﻟفعاﻟيﺔ واﻟﴪ ﺔ ،مع ﲣويل
اﳊق ﰲ الجوء إﱃ اﻟقضاء ﰲ إطار ٕا ادة اﻟنظر ٔو اﻟطعن ﻟبطﻼن،
و ستغل ﻫذه اﻟفرصﺔ ﻟشكر اﻟسيد وز ر اﻟعدل واﻟسادة اﳌس شارن
اﶈﱰمﲔ بلجنﺔ اﻟعدل ﲆ اﻟنقاش اﻟغﲏ ا ي عرف ه م اقشﺔ مﴩوع
اﻟقاﻧون و ﲆ اﻟت اوب مع دد ﻫام من اﻟتعديﻼت اﳉوﻫريﺔ اﻟﱵ اقﱰحﳤا
اﻟفرق وا مو ات ،ﲠدف ﲡويد مق ضيات مﴩوع اﻟقاﻧون..
ومن بﲔ ٔﱒ اﻟتعديﻼت اﻟﱵ تقدمت ﲠا ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ
وحظيت ﻟق ول:
 تدق ق اﳌدﻟول اﳌرتبط ﲟحﳬﺔ ﺳت اف اﻟوارد ﰲ اﳌادة ا ٔوﱃ
من مقﱰح اﻟقاﻧون؛
 دم ق صار ﲆ اﻟﲋا ات اﻟناشئﺔ عن عقد معﲔ ﻟتخضع
ﻟﴩط اﻟتحكﲓ ﰲ ا وﺟوده وتوﺳيع ﳎاﻟها ﻻٕد ال اﻟﲋا ات
ا ٔخرى اﳌرتبطﺔ به كذ ؛
 حﲈيﺔ إﺟراءات اﻟتحكﲓ واﳊد من فعاﻟيﺔ اﳌساطر اﳌوقفﺔ ﻟهذه
اﳌساطر ﻟ شمل ا عوى اﳌثارة ٔ مام اﻟقضاء اﻟرﲰي إﱃ اﻧب
ا فع؛
 اﻟنص ﲆ وﺟوب ٔن تفصل اﶈﳬﺔ ﰲ ا فع بعدم اﻟق ول ﲝﲂ
مستقل وق ل اﻟفصل ﰲ اﳌوﺿوع وﻻ يق ل ﻫذا اﳊﲂ اﳌستقل
اﻟطعن إﻻ مع اﳊﲂ اﻟصادر ﰲ اﳌوﺿوع؛

 (10مدا اﳌس شارة اﻟسيدة ﻟبﲎ لوي ،ﰟ مس شاري ﲢاد
اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف ا لوقﲔ ﺳيد ﷴ ﷺ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﰲ إطار
ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ ا صصﺔ راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ
 95.17يتعلق ﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ كﲈ وافق ليه ﳎلس اﻟنواب.
وﱔ م اﺳبﺔ ،ﻧؤكد من ﻼﻟها ﲆ ٔﳘيﺔ اﳔراط بﻼد ﰲ ﲢديث
م ظومﺔ اﻟعدا ﲟا يتﻼءم مع اﳌتغﲑات ا ا ليﺔ واﳋارﺟ ﺔ ،ح ث ٔﲵى
اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ اﻻتفاق ﺔ رافعﺔ ٔﺳاﺳيﺔ لتﳮيﺔ ق صاديﺔ و ﺟ عيﺔ،
و ﻟيﺔ فعا ﳉلب ﺳ ر ا ٔﺟ ﱯ من ﻼل ﲢسﲔ موقع بﻼد ﲷن
مؤﴍ م اخ ا ٔعﲈل "."Doing Business
إن اﻟتغﲑات اﻟﴪيعﺔ واﳌتﻼحقﺔ اﻟﱵ يعرفها ﳎال اﳌال وا ٔعﲈل ،تق ﴤ
اع د ﻫذا اﻟقاﻧون من ٔ ل ت سيط اﳌساطر و ﴪيع اﻟعمليات اﳌرتبطﺔ
بفض اﻟﲋا ات اﻟﱵ قد ت ش ٔ بﲔ اﳌس ﳥرن ،فاﻟﴪ ﺔ وا ٕﻻﺋ ن من خصاﺋص
اﳌيدان اﻟت اري.
ومن ﻫنا ،فإن مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌعروض لينا اﻟيوم اء ٔﺳاس
بتوصيﺔ عن اﻟندوة اﻟﱵ اح ضنﳤا مدينﺔ ٔﰷد ر ق ل  8ﺳنوات ،واﳌنظمﺔ
من طرف ﳏﳬﺔ اﻟنقض وﻫيئﺔ اﶈامﲔ ب ٔﰷد ر واﻟقطب اﳌاﱄ ار اﻟبيضاء
وغرفﺔ اﻟت ارة ا وﻟيﺔ ،فضﻼ عن ون ﻫذه ا ﻟيﺔ من ٔكﱶ ا ﻟيات قدرة
ﲆ فض اﻟﲋا ات ﰲ إطار ما يطلق ليه بـ "اﻟقضاء اﻟتعاقدي".
ﻟكن ،ﻻبد من اﻻٕشارة إﱃ ٔن بﻼد عرفت اﻟتحكﲓ مع صدور قاﻧون
اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﺳنﺔ  ،1913ﻟيصادق بعد ذ ﲆ دد من اﻻتفاق ات
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ا وﻟيﺔ وا ٕﻻقلﳰيﺔ واﻟثاﻧيﺔ اﳌرتبطﺔ ﲠذا ا ال ،وﲞاصﺔ اتفاق ﺔ "ﻧيويورك"
ش ٔن ﱰاف ﳌقررات اﻟتحكﳰيﺔ ا ٔﺟ بيﺔ وتنف ذﻫا اﻟﱵ اعﳣدﲥا الجنﺔ
ق صاديﺔ و ﺟ عيﺔ ﻟ ٔﱈ اﳌت دة ﺳنﺔ .1958
ﻟقد ٔﲵت اﻟيوم اﳊا ﺔ مل ﺔ ﻻع د ﻫذا اﻟقاﻧون ﻟنظر لمست دات
اﻟﱵ عرفها اﻟعاﱂ ﰲ ظل اﲘﺔ ورو وتداعياﲥا ﲆ ا ال ق صادي
واﳌاﱄ ،اﻟﴚء ا ي يق ﴤ تنويع ﻟيات فض اﻟﲋا ات ﲟا يضمن اﻟﴪ ﺔ
واﻟفعاﻟيﺔ واﻟﴪيﺔ اﻟﱵ ﳛتجها ا ال ق صادي واﻟت اري.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،تفا ل ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﲟ لس
اﳌس شارن مع م ادرة اﳊكومﺔ ،وتقدم ﲟجمو ﺔ من اﻟتعديﻼت اﻟﱵ روم
ٔﺳاس ﲡويد اﻟنص وتدق ق اﳌبادئ اﳌؤطرة وتدق ق بعض اﳌواد
ﻟضﲈن اﶈاﳈﺔ اﻟعاد .
وﰲ اﳋتام ،ﻧؤكد ﰲ ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﲆ ٔﳘيﺔ ﻫذا
اﻟقاﻧون ،و ﲆ تصوي ا ﻻٕﳚاب ،ﻻﺳ و ٔﻧه اﺳتحﴬ اﻟتطور اﻟتك وﻟو
واﻧ شاره ،ح ث مكن من ٕا رام اتفاق اﻟتحكﲓ واﻟوﺳاطﺔ ﱪ رﺳا
إﻟكﱰوﻧيﺔ وفقا لضوابط واﻟﴩوط اﻟقاﻧوﻧيﺔ ،و ٔ ح اﻟفرصﺔ ﻻٕمﲀﻧيﺔ عقد
اﻟهيئﺔ اﻟتحكﳰيﺔ ﻻﺟ اﲥا عن بعد إذا ال ماﻧع من حضور ا ٔعضاء بعد
موافقﺔ ا ٔطراف.

واﻟﱵ ﳓن بصدد دراﺳﳤا اﻟيوم ،عرفت مسارا طويﻼ من ا راﺳﺔ
واﳌناقشﺔ ،بد ٔ من ﺳنﺔ  2016إﱃ ٔن ﲤت اﳌصادقﺔ ليه ﺳنﺔ  2018بعد
تعديل ﲨيع مواده ﺳت اء اﳌواد  11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3و ،12وٕا ادة
رت ب مواده ابتداء من اﳌادة  22م ه.
وﰲ ﻫذا اﻟصدد ،ﻻبد ٔن شيد هود اﻟك ﲑ لوزراء ا ي تعاق وا
ﲆ قطاع اﻟعدل وﺳاﳘوا ﰲ ٕا داد ﻫذا اﳌﴩوع و اصﺔ اﻟسيد ﷴ ٔو ار
ا ي ﰷن ﺟريئا ﰲ ٕا اﻟته ﻟهذا اﳌﴩوع ﲆ اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ اﺳ شعارا
م ه ب ٔﳘيته ﳉع مﴩو ا م ﺳﲀ وم سجﲈ مع اﳌتطلبات اﻟقضاﺋيﺔ لمواطن
ومع اﻟت د ت اﻟﱵ يفرﺿها ﳏيط اﶈاﰼ ،وﺿام ا ﳋدمﺔ قضاﺋيﺔ ﴎيعﺔ
وفعا وقريبﺔ لمواطن وﳏافظا ﲆ اﳌبادئ ا ﺳتوريﺔ اﻟواردة ﰲ ﻫذا
اﻟصدد ،و اصﺔ م د ٔ اﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟقضاء.
كﲈ ﺳ ٔﺳتغل ﻫذه اﻟفرصﺔ ٔﻧوه ﲟ لسنا اﳌوقر ا ي ا كب ﲆ دراﺳﺔ
وم اقشﺔ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ اﻟوﻻيﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟسابقﺔ ،ﳑا مكن من ٕادراج ما
ﶍو ه  75تعديﻼ ﲆ ﻧصه ق ل ٕا اﻟته ﲆ اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ شﲁ
ي ﳽ مع اﻟتو ه اﻟعام اﻟراﱊ اﱃ اﺳتكﲈل اﻟبناء اﳌؤﺳساﰐ لسلطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ببﻼد  ،اس اما واﻟتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ.
واعتبارا ٔﳘيﺔ ﻫذا اﳌﴩوع اﻟﱵ ك سﳢا من ﻼق ه ﳋريطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ وﻧظا ا ﲆ صعيد راب اﳌملكﺔ ،فا ٔ يد ٔن ﻫته ا ٕﻻرادة ﺳ س ﳣر
اﻟيوم ﱪ ﻫته اﻟقراءة اﳉديدة ﻟهذا اﻟنص بعد رت ب ا ٔ ر اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﲆ
قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ وبعد اﻧف اح اﳊكومﺔ ﲆ ﳐتلف اﳌتد لﲔ ﰲ
اﻟقطاع ٕﻻﴍا هم ﰲ تطور مﴩوع اﻟقاﻧون وبعد تعدي ﲟ لس اﻟنواب
ٔيضا ،ﰲ حرص م ﻻٕغناﺋه وﲡويده شﲁ ي اﰬ مع تطلعات بﻼد
واﻧتظارات اﳌواطن ف يتعلق ﻻٕصﻼح اﻟشامل اﳌنظومﺔ اﻟعدا .
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إن ﻫذا اﳌﴩوع ،ﻟرﰬ من مساره اﻟطويل ٕاﻻ ٔﻧه ﺳ ﳰكن بصيغته
اﳊاﻟيﺔ من ﲡاوز ٔعطاب اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ اﻟ ﺳيﲄ وﺟع تنظ قضاﺋيا
عﴫ يقوم ﲆ تصور ديد ساﱒ ﰲ تطور م ظومﺔ اﻟعدا  ،وﳝكن من
ﲨع شتات اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌنظمﺔ لهيﳫﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،ﲟا يؤﺳس وﳝكن
من ﺿﲈن اﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟقضاء ،ح ث مﲒ بﲔ خ صاص اﻟقضاﰄ واﻻٕداري
شﲁ واﰣ ،ورفع ال س عن ٔي تضارب ﰲ اﳌهام ،اصﺔ ت اﳌتعلقﺔ
ﲟهام ا ٕﻻﴍاف واﻟرقابﺔ ﲆ ﲻل كتابﺔ اﻟضبط ،ﳑﲒا بﲔ اﳉاﻧب اﳌوﺳوم
ﻟطابع اﻟقضاﰄ وبﲔ اﳉواﻧب اﻻٕداريﺔ واﳌاﻟيﺔ ،إﺿافﺔ إﱃ مق ضيات ٔخرى
تتعلق بتوح د كتابﺔ اﻟضبط دا ل اﶈﳬﺔ ،و ام اﻟتف ش اﳌوول لسلطﺔ
اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ﻟعدل ،ويف ﺔ تعيﲔ بعض ف ات اﻟقضاة ،ويف ﺔ اﻧعقاد
اﶺعيﺔ اﻟعامﺔ لمحﳬﺔ ،وتنظﲓ مك ب اﳌسا دة ﺟ عيﺔ.
واعتبارا ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟنص وطابعه ﺳتع اﱄ ا ي يق ﴤ تﲋي

 -IIمﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ:
 (1مدا اﳌس شار اﻟس يد موﻻي اﳌصطفى اﻟعلوي اﻻٕﺳﲈعيﲇ ﰟ فرق
ا ٔ لبيﺔ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ق ل اﻟﴩوع ﰲ اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ ﳌﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ،ﻻبد ٔن ٔﺳتغل
ﻫذه اﻟفرصﺔ ٔﻫ اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارن ٔعضاء ﳉنﺔ اﻟعدل
واﻟ ﴩيع وحقوق ا ٕﻻ سان ﲆ ما ٔبدوه من مسؤوﻟيﺔ و ديﺔ ﰲ دراﺳﺔ
وم اقشﺔ مﴩوع اﻟقاﻧون ق د ا رس ،كﲈ ﻻ تفوتﲏ اﻟفرصﺔ ٔﻧوه بقرار
اﳊكومﺔ اﻟصاﺋب ﰲ ﲮب مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  10.16اﳌتعلق ب ﳣﲓ وتغيﲑ
ﶍو ﺔ اﻟقاﻧون اﳉناﰄ قصد تقدﳝه بطريقﺔ ﴰوﻟيﺔ وﻟ ست ﲡزي ﺔ وٕا داد
ﻧص م ﲀمل ي سجم مع ما عرفه ﳎﳣعنا من م غﲑات وما عرفه كذ اﻟعاﱂ
ﺳواء من ح ث تطور اﻟظاﻫرة اﻻٕﺟرام ﺔ ٔو من ح ث اﻟعقو ت اﻟبدي ٔو
من ح ث ﺿﲈن اﳊقوق ،ﲟا فﳱا اﻟفرديﺔ واﻟعامﺔ ،وﻫو قرار ﻧعتﱪه معقوﻻ
ﻟرﰬ ﳑا ٔثﲑ ش ٔﻧه من مغاﻟطات و ٔحﲀم مسبقﺔ م نيﺔ ﲆ ﳎرد ٔراء
ﻫشﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
إن مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ﰲ سخته اﳊاﻟيﺔ وا ٔ ﲑة
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ﻟ شﲁ قا دة اﻻٕصﻼح اﳌق ل لﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌرتبطﺔ ٕصﻼح م ظومﺔ
اﻟعدا  ،ﺳنصوت دا ل فرق ا ٔ لبيﺔ ﻻٕﳚاب ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون کﲈ
دﻟته الجنﺔ.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

ﻧود اﻟتصويت ليه اﻟيوم.
وﻟهذه عتبارات فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﻧصوت ﻻٕﳚاب
ﲆ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون.
 (3مدا اﻟفريق اﳊرﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
إخواﱐ اﳌس شارن اﶈﱰمﲔ،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ اﻟفريق اﳊرﰾ لمساﳘﺔ ﰲ م اقشﺔ
"مﴩوع قاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ" ،بعد ٕا ادته لﱪﳌان
ﻟﱰت ب ا ٓ ر اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﲆ قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ رﰴ  89.19اﻟصادر ش ٔﻧه
بتارﱗ  8فﱪا ر  ،2019ح ث قضت بعدم دﺳتوريﺔ دد من اﳌق ضيات،
مﳯا ﲆ اﳋصوص ت اﳌتعلقﺔ ﲟهام ا ٕﻻﴍاف واﻟرقابﺔ ﲆ ﲻل كتابﺔ
اﻟضبط ،ﺳواء ﰲ اﳉاﻧب اﳌوﺳوم ﻟطابع اﻟقضاﰄ ٔو ﳉواﻧب اﻻٕداريﺔ
واﳌاﻟيﺔ ،إﺿافﺔ إﱃ مق ضيات ٔخرى تتعلق بتوح د كتابﺔ اﻟضبط دا ل
اﶈﳬﺔ ،و ام اﻟتف ش اﳌوول لسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ﻟعدل ،ويف ﺔ
تعيﲔ بعض ف ات اﻟقضاة ،ويف ﺔ اﻧعقاد اﶺعيﺔ اﻟعامﺔ لمحﳬﺔ ،وتنظﲓ
مك ب اﳌسا دة ﺟ عيﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ﻟقد شهد مسار إصﻼح اﻟقضاء ببﻼد ﳊظات رﳜيﺔ ﻫامﺔ وﲢوﻻت
مفصليﺔ وٕاصﻼ ات ﲻيقﺔٔ ،دت إﱃ رتقاء ﻟقضاء إﱃ ﺳلطﺔ مستق
قاﲚﺔ ا ات عن اﻟسلطتﲔ اﻟ ﴩيعيﺔ واﻟتنف ذيﺔ ،اﻧطﻼقا من اﻟعنايﺔ اﻟسام ﺔ
اﻟﱵ يوﳱا صاحب اﳉﻼ ﻧﴫه ﷲ لقضاء ،ح ث وﺿع ورش إصﻼح
م ظومﺔ اﻟعدا ﰲ صدارة ا ٔوراش اﻻٕصﻼح ﺔ اﻟكﱪى ﰲ بﻼد  ،إﳝا من
ﻼﻟته ب ٔن اﻟعدل ﻫو قوام دو اﳊق واﳌؤﺳسات وﺳيادة اﻟقاﻧون ،وعﲈدا
ﻟتحسﲔ م اخ ا ٔعﲈل وشجيع ﺳ ر ودعﲈ لﳮوذج اﻟتﳮوي ا ي ﻧطمح
.
وقد توج ﻫذا اﳌسار اﻻٕصﻼ لقضاء بصدور اﻟقاﻧوﻧﲔ اﻟتنظﳰيﲔ
لم لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ واﻟنظام ا ٔﺳاﳼ لقضاة ،وٕا داث
مؤﺳسﺔ رﺋاﺳﺔ اﻟنيابﺔ اﻟعامﺔ ،اﺳتكﲈﻻ ﻟبناء وتوطيد اﺳتقﻼل اﻟسلطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ،وصدور قاﻧون ﻧقل اخ صاصات اﻟسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ﻟعدل
إﱃ اﻟويل اﻟعام لم ى ﳏﳬﺔ اﻟنقض ،بصف ه رﺋ سا لنيابﺔ اﻟعامﺔ،
وﺳن قوا د ﻟتنظﲓ رﺋاﺳﺔ اﻟنيابﺔ اﻟعامﺔ.
وٕاﱃ اﻧب ذ  ،وﰲ إطار اﺳتكﲈل اﻟﱰﺳاﻧﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﳌؤطرة لسلطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ببﻼد وﲤكﲔ ﻫذه اﻟسلطﺔ من ا ﻟيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ اﻟﱵ ﲤكﳯا من
ﲢق ق ا ٔمن اﻟقضاﰄ ،واﻟرفع من اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،ﰎ ٕا داد مﴩوع قاﻧون
لتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،ا ي ﳓن بصدد م اقشته مرة ٔخرى بعد ٔن عرف مسارا

 (2مدا فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ﲟناﺳبﺔ ا راﺳﺔ
واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ا ي
سعى إﱃ ٕا ادة اﻟنظر ﰲ تنظﲓ ﴩيعي ٔرﻫق ه كﱶة اﻟتعديﻼت و ٔخرﺟ ه
عن رو ه س ب ﲨ من اﻟت ارب اﻟﱵ ﰷن اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ اﳌغرﰊ حقﻼ
ﻟها ،وﻫو ما ي سجم مع اﻟتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟﱵ تضمﳯا خطاب
ﻼ اﳌ ﻧﴫه ﷲ ﲟناﺳبﺔ ثورة اﳌ واﻟشعب يوم  20غشت
 ،2009ح ث ٔكد ﻼﻟته ﲆ ﴐورة اع د خريطﺔ وتنظﲓ قضاﰄ
عقﻼﱐ ،مس تجيب ﳌتطلبات اﻻٕصﻼح ،وﻫو ما اﺳت ابت اﳊكومﺔ
ﲔ ٔ دت مﴩوع رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ ،وعرﺿته
ﲆ مسطرة اﻟ ﴩيع م ذ ﺳنﺔ  ،2015ح ث ﲤت اﳌصادقﺔ ليه ﻻٕﺟﲈع
ﰲ إطار اﻟقراءة اﻟثاﻧيﺔ بتارﱗ  18دﺟ ﱪ  ،2018ﻟتﱲ ٕا اﻟته بعد ذ إﱃ
اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ من ٔ ل اﻟبت ﰲ مدى مطابق ه و ﺳتور.
وﳞدف ﻫذا اﳌﴩوع ٔﺳاﺳا إﱃ مراﺟعﺔ اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ وفق ٔﺳس
ديدة ،ﻟتﻼﰲ صعو ت اﻟوﺿعيﺔ اﳊاﻟيﺔ ،وتوفﲑ م طلبات اﻟن ا ﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ﲆ مستوى ﳐتلف در ات اﻟتقاﴈ و ٔﻧواع اﻟهيئات اﻟقضاﺋيﺔ ،ﲟا
ﳝكن من توطيد اﻟثقﺔ واﳌصداق ﺔ ﰲ قضاء فعال وم صف ،عتباره حصنا
م يعا و اﳊق واﻟقاﻧون ،وعﲈدا ﻟ ٔ من اﻟقضاﰄ ،واﳊﲀمﺔ اﳉيدة ،وﳏفزا
لتﳮيﺔ ،ﲟا يتﻼءم مع مق ضيات دﺳتور اﳌملكﺔ ا ي ارتقى ﻟقضاء إﱃ
ﺳلطﺔ مستق عن اﻟسلطتﲔ اﻟ ﴩيعيﺔ واﻟتنف ذيﺔ.
كﲈ ﻻ ﳜفى لينا ﲨيعأ ،ن مﴩوع قاﻧون اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ اﳊاﱄ ا ي
ﳓن بصدد اﻟتصويت ليه اﻟيوم ،من اﻟقواﻧﲔ اﻟرﺋ سيﺔ اﳌهيﳫﺔ لقضاء
اﳌغرﰊ ف ص ﳌؤﺳسات واﻟقضاء ،وﳝكن ٔن ﻧصنفه ﰲ اﳌرتبﺔ اﻟثاﻟثﺔ
بعد اﻟقاﻧوﻧﲔ اﻟتنظﳰيﲔ اﳌتعلقﲔ لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ واﻟنظام
ا ٔﺳاﳼ لقضاة ،كﲈ ٔﻧه ي ٔﰐ بعد ٔزيد من ٔربعﲔ ﺳنﺔ من تطبيق ظهﲑ
 15يوﻟيوز  1974اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ اﳊاﱄ.
ﻧؤكد ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة ٔن كﲈ ﻫذا اﳌﴩوع قاﻧون اء
ﻟ ستجيب ﳌا تضمنه م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا من مﻼحظات
وتوصيات سﳤدف اﻟوﻟوج ٕا ﳱا ،وقد ﲤت بلورة توصيات اﳌيثاق اﳌتعلق
ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ واﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﰲ ﶍل مق ضيات ﻫذا اﳌﴩوع ا ي
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و ٔخرﺟ ه عن رو ه س ب ﲨ من اﻟت ارب اﻟﱵ ﰷن اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ
اﳌغرﰊ حقﻼ ﻟها ،وﻫو ي سجم مع اﻟتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ اﻟﱵ تضمﳯا
خطاب ﻼ اﳌ ﷴ اﻟسادس ﻧﴫه ﷲ ﲟناﺳبﺔ ثورة اﳌ واﻟشعب
يوم  20غشت  ،2009ح ث ٔكد ﻼﻟته ﲆ ﴐورة اع د خريطﺔ
وتنظﲓ قضاﰄ عقﻼﱐ ،مس تجيب ﳌتطلبات اﻻٕصﻼح ،وﻫو ما اﺳت ابت
اﳊكومﺔ ﲔ ٔ دت مﴩوع رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ
لمملكﺔ ،وعرﺿته ﲆ مسطرة اﻟ ﴩيع م ذ ﺳنﺔ  ،2015ح ث ﲤت
اﳌصادقﺔ ليه ﻻٕﺟﲈع ﰲ إطار اﻟقراءة اﻟثاﻧيﺔ بتارﱗ  18دﺟ ﱪ ،2018
ﻟتﱲ ٕا اﻟته بعد ذ إﱃ اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ من ٔ ل اﻟبت ﰲ مدى مطابق ه
ﺳتور ﻟيﱲ معاودة ٕا اﻟته بناء ﲆ مﻼحظات ﻧفس اﶈﳬﺔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
وكﲈ ﺳبق ذ ره ،فإن ﻫذا اﳌﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ
اﻟقضاﰄ يعتﱪ ﻟغ ا ٔﳘيﺔ ﰲ م ظومﺔ اﻟعدا  ،ﻟكون اﳌق ضيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ
اﳌتعلقﺔ به شﲁ ا ﻟيﺔ ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻟتنظﲓ اﳌؤﺳسات اﻟقضاﺋيﺔ اﻟﱵ ٔ ط ﲠا
اﳌﴩع صﻼح ات اﻟبت ﰲ اﳌناز ات ،كﲈ ٔن ٔﳘيﺔ ﻫذا اﻟقاﻧون زداد من
ح ث ﻼق ه ﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ وﻧظا ا ﲆ صعيد راب اﳌملكﺔ.
وﰲ ﻫذا اﻻٕطار ،اء ﻫذا اﳌﴩوع ا ي ﳞدف إﱃ مراﺟعﺔ اﻟتنظﲓ
اﻟقضاﰄ وفق ٔﺳس ديدة ﻟتﻼﰲ صعو ت اﻟوﺿعيﺔ اﳊاﻟيﺔ ،وتوفﲑ
م طلبات اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﲆ مستوى ﳐتلف در ات اﻟتقاﴈ و ٔﻧواع
اﻟهيئات اﻟقضاﺋيﺔ ،كﲈ ﳞدف ٔيضا إﱃ توطيد اﻟثقﺔ واﳌصداق ﺔ ﰲ قضاء
فعال وم صف عتباره حصنا م يعا و اﳊق وعﲈدا ﻟ ٔ من اﻟقضاﰄ
واﳊﲀمﺔ اﳉيدة وﳏفزا لتﳮيﺔ.
ﻫيكٔ ،ﻧه رتب ٔ ر اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲆ ﰷفﺔ اﳌﻼحظات ،إذ ﰎ
ٕا داد مراﺟعﺔ ركز ﲆ صيغتﲔ ،ا ٔوﱃ تتعلق بتوﺳيع ﳎال اﻟتعديﻼت،
ف ﲥم اﻟثاﻧيﺔ ق صار ﲆ رت ب ٓ ر اﳌق ضيات اﳌشمو بقرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ.
وﴏا ﺔ ما إن طبق ﻫذا اﻟقاﻧون ﻟشﲁ ا ي اءت به مواده
ﺳنكون ﻻ ﳏا ٔمام قضاء ﳕوذ ﳛتذى به وطنيا ،وﺳوف يبعث ﰲ
ﻧفوس اﳌتقاﺿﲔ اﻟطم ٔﻧ ﺔ ف يدعوﻧه من حقوق ،إﻻ ٔﻧه يبقى ﻫناك إشﲀل
مستق ﲇ مف وح يت ﲆ ﰲ :ما مدى مﻼءمﺔ اﻟ ﴩيع اﻟقضاﰄ مع اﻟتطور
ا ي شهده ﻧظام اﻟعدا ٔو ﻧظام اﶈاﰼ ،ﻻﺳ مع ظهور ﶍو ﺔ من
اﳌفاﻫﲓ اﳉديدة اﻟﱵ طرحﳤا اﻟظرف ﺔ اﻟو ﺋيﺔ واﻟزم يﺔ من ق يل اﶈاكﲈت
عن بعد ،اﻟتبليغ اﻻٕﻟكﱰوﱐ ،اﻟس ل اﻻٕﻟكﱰوﱐ ،اﳌك ب فﱰاﴈ
لقاﴈ ...إﱁ؟

ﴩيعيا طويﻼ م ذ  ،2015ح ث حظي ﻫ م ﻟغ من طرف ﳐتلف
اﳌتد لﲔ واﻟفا لﲔ ﰲ ﳎال اﻟقضاء و ﲆ ر ٔﺳها اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔٕ ،اﳝا
مﳯم ٔﳘيﺔ اﻟقصوى ﻟهذا اﻟقاﻧون ومﲀﻧته دا ل اﳌنظومﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،ﲝيث
ﲻل ﲆ تنظﲓ اﻟعمل دا ل اﶈاﰼ وﲢديد اﻟعﻼقﺔ بﲔ ﳐتلف ا ٔ زة
واﳌكو ت دا ل م ظومﺔ اﻟعدا  ،ﲤاشيا مع ما يق ضيه م د ٔ اﺳتقﻼﻟيﺔ
اﻟقضاء و رتقاء به.
ﻫذا ،وﻻ سعنا ﳌناﺳبﺔ ،ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ،إﻻ ٔن ﻧنوه هودات
اﻟﱵ بذ ﳤا اﻟوزارة ﻟﱰت ب ا ٓ ر اﻟﻼزمﺔ ﲆ ما قضت به اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ
وٕا داد صيغﺔ ديدة ﳌﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ،وشيد ﳌﳯجيﺔ اﻟﱵ ﰎ
اع دﻫا واﳌب ﺔ ﲆ اﻟ شاور واﻟت سيق مع ﳐتلف اﳌكو ت واﻟفعاﻟيات،
اصﺔ ا لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ورﺋاﺳﺔ اﻟنيابﺔ اﻟعامﺔ واﻟهيئات
واﶺعيات اﳌهنيﺔ اﳌعنيﺔ.
كﲈ ﻧنوه ﶺيع ،ﰻ من موقعه ٔ لبيﺔ ومعارﺿﺔ ،ﻟتضافر اﳉهود واﻟعمل
وروح اﻟيﺔ من اﻻٕحساس ﳌسؤوﻟيﺔ واﻟرغبﺔ اﻟصادقﺔ ﰲ اﻟتعاون ،ﲆ
ﲡويد ﻫذا اﻟنص اﻟقاﻧوﱐ اﻟهام بصيا ﺔ تعديﻼت مﺔ و ﴪيع وثﲑة اع ده،
بيد ٔن قاﻧو من ﲩم اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ ﻻبد وان كون ﻧ ﺔ ﻧقاش
ﻫادئ واﺳ ﴩاﰲ وتوافق ﺳياﳼ وﳎﳣعي روم تغليب مصل ﺔ اﻟوطن
واﳌواطن.
و ليه ،فإﻧنا ﰲ اﻟفريق اﳊرﰾ ﻧعلن عن تفا لنا اﻻٕﳚاﰊ مع مضامﲔ ﻫذا
اﳌﴩوع اﻟهام.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.
 (4مدا اﻟفريق شﱰاﰾ:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم اﻟسيدات ،واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ اﻟفريق شﱰاﰾ ﲟ لس اﳌس شارن ﰲ
م اقشﺔ قاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄٕ ،اذ يعتﱪ مﴩوع ﻫذا
اﻟقاﻧون ا ي يﱲ اﳌصادقﺔ ليه اﻟيوم من اﻟقواﻧﲔ اﻟرﺋ سيﺔ اﳌهيﳫﺔ لقضاء
اﳌغرﰊ ف ص ﳌؤﺳسات واﻟقضاة ،وﳝكن ٔن ﻧصنفه ﰲ اﳌرتبﺔ اﻟثاﻟثﺔ
بعد اﻟقاﻧوﻧﲔ اﻟتنظﳰيﲔ اﳌتعلقﲔ لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ واﻟنظام
ا ٔﺳاﳼ لقضاة ،كﲈ ٔﻧه ي ٔﰐ بعد ٔزيد من ٔربعﲔ ﺳنﺔ من تطبيق ظهﲑ
 15يوﻟيوز  1974اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ اﳊاﱄ.
وﻟقد ث ت ٔن اﻻٕصﻼ ات اﳌتفرقﺔ تق ﴤ ح مراﺟعﺔ اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ
ﲟا يتﻼءم مع مق ضيات دﺳتور  2011ا ي ارتقى ﻟقضاء ٕاﱃ ﺳلطﺔ
مستق عن اﻟسلطتﲔ اﻟ ﴩيعيﺔ واﻟتنف ذيﺔ ،وما رفع من ﳒا ﺔ ٔداء
ﳐتلف ﳏاﰼ اﳌملكﺔ ،مع ﺿﲈن حقوق اﳌرتفقﲔ ،و اء ﻟيت ﲎ ﻼصات
توصيات لسات اﳊوار اﻟوطﲏ حول اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق ﳌنظومﺔ
اﻟعدا  ،كﲈ ﺳعى إﱃ ٕا ادة اﻟنظر ﰲ تنظﲓ ﴩيعي ٔرﻫق ه كﱶة اﻟتعديﻼت

 (5مدا فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب:
﷽
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اﻟهامﺔ اﻟﱵ تضمﳯا واﻟﱵ من ش ٔﳖا ﲢديث اﳌنظومﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،اصﺔ دمج
ا ٔحﲀم اﳌتعلقﺔ ب ظﲓ قضاء اﻟقرب ،واﶈاﰼ بتداﺋيﺔ واﻻٕداريﺔ ،وﳏاﰼ
ﺳت اف ا ٕﻻداريﺔ ،واﶈاﰼ بتداﺋيﺔ اﻟت اريﺔ وﳏاﰼ ﺳت اف اﻟت اريﺔ،
وكذ ا ٔحﲀم اﳌنظمﺔ ﶈﳬﺔ اﻟنقض ﰲ صلب مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌتعلق
ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،بدل اﻻٕبقاء ﲆ ت ا ٔحﲀم م فرقﺔ ﰲ ﻧصوص ﳐتلفﺔ.
كﲈ ٔن اﻟتنصيص ﲆ ق ام اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ﲆ م د ٔ و دة اﻟقضاء ﳃته
ﳏﳬﺔ اﻟنقض ،واشتغال ﳐتلف مكو ت اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ وفق م د ٔ اﻟقضاء
اﳌتخصص ،ح ث راعي ﲣصص اﻟقضاة عند تعي ﳯم ﰲ اﶈاﰼ وا ٔقسام
اﳌتخصصﺔ ،تعتﱪ مق ضيات د ﻫامﺔ وموا بﺔ لتو ه اﻟعام ﰲ شﱴ
ا اﻻت ﳓو اﻟتخصص من ٔ ل ﲢق ق اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ.
إن تنصيص مﴩوع اﻟقاﻧون ﲆ اع د اﶈاﰼ اﻻٕدارة اﻻٕﻟكﱰوﻧيﺔ ﰲ
اﻻٕﺟراءات واﳌساطر اﻟقضاﺋيﺔ ﻫو مطلب طاﳌا دينا به ﰲ ﲢاد اﻟعام
ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﻟعﴫﻧﺔ اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ وكذ ﲢق ق اﳌﻼءمﺔ مع ﶍو ﺔ
من اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟﱵ تنحو ﳓو اﻟرﳃنﺔ واع د وﺳاﺋل اﻟتك وﻟوﺟ ا
اﳊديثﺔ.
ٔما ﲞصوص اﳌست دات اﻟﱵ ٔﰏ ﲠا مﴩوع اﻟقاﻧون ﲆ مستوى
مكو ت ﳐتلف اﶈاﰼ ،ح ث ﰎ ذف غرف ﺳت افات ﶈاﰼ
بتداﺋيﺔ ،مع إمﲀﻧيﺔ ٕا داث ﲟرﺳوم ،بعد اﺳ شارة ا لس ا ٔ ﲆ
لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔٔ ،قسام م خصصﺔ ﰲ اﻟقضاء اﻟت اري واﻟقضاء اﻻٕداري،
فﻼ سعنا إﻻ ٔن ﻧنوه ﲠذه اﳌق ضيات اﻟﱵ ﲥدف إﱃ تعزز حﲀمﺔ اﻟتدبﲑ
ﲟا يضمن توزيعا ادﻻ لم اﰼ ﲆ ﳐتلف ات اﳌملكﺔ ،حسب
خصوصيﺔ ﰻ ﺔ وسبﺔ اﻟقضا اﻟﱵ تعرف ارتفا ا بﲑا ﲠا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
وﰲ اﳋتام فإﻧنا ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﻧنوه ﲟضامﲔ
ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام واﻟطموح ا ي اء ﰲ إطار تﲋيل اﻟعديد من
اﻟتوصيات اﻟواردة ﰲ اﳌيثاق اﻟوطﲏ ﻻٕصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا وا ي ﳞدف
إﱃ إصﻼح وﲢديث اﳌنظومﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ببﻼد وﲢق ق ا ٔمن اﻟقضاﰄ ا ي
يعتﱪ اﳌد ل ا ٔﺳاس ﻟﻼﺳتقرار واﻟتﳮيﺔ ،بناء ﲆ ٔﺳس ديدة ووفق
م د ٔ اﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ وﲤاشيا مع اﻟتوﺟﳱات اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ
ﲞصوص اﻻٕصﻼح اﻟعميق واﻟشامل ﳌنظومﺔ اﻟعدا .
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف اﳌرﺳلﲔ.
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ﰲ
ﻫذه اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ ا صصﺔ لمناقشﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع قاﻧون
رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،بعد رت ب ٓ ر قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ
رﰴ  89.19بتارﱗ  08فﱪا ر  ،2019ﲟا شﲁ ذ ٕا دى صور اﳊوار
اﳌؤﺳساﰐ بﲔ اﻟﱪﳌان واﻟقضاء ا ﺳتوري حول م ظومﺔ اﻟعدا ببﻼد .
وﱔ م اﺳبﺔ ٔيضا لتوقف ﲆ اﻟتطور اﻟقضاﰄ وتقدﱘ ما راه ﰲ فريق
ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب من مقﱰ ات ساﱒ ﰲ اﻟرفع من سبﺔ
اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ وﲢق ق ا ٔمن اﻟقضاﰄ اﻟﻼزم ﻟتحق ق اﻟتﳮيﺔ ق صاديﺔ
ببﻼد .
بدايﺔ ،س ل ﰲ فريق ﲢاد اﻟعام ﳌقاوﻻت اﳌغرب ٕﳚابيﺔ ٔﳘيﺔ
ﻫذا اﳌﴩوع ا ي يندرج بصفﺔ امﺔ ﰲ إطار إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا ،
و ر ﺔ ا ٔوﱃ إصﻼح اﻟنظام اﻟقضاﰄ ببﻼد ح ث اء ﻟيوا ب اﻟعديد
من اﳌست دات اﻟواردة ﰲ دﺳتور  ،2011كﲈ يتضمن مست دات مﺔ
ﲡيب ﲆ اﻟعديد من اﻻٕشﲀﻟيات واﻟثغرات اﻟﱵ ﰷﻧت ﰲ اﻟقاﻧون اﻟسابق.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
ي ٔﰐ ﻫذا اﳌﴩوع ﰲ إطار مسلسل اﻻٕصﻼح اﻟعميق واﻟشامل
ﳌنظومﺔ اﻟعدا ا ي اﳔرطت ف ه بﻼد  ،وذ إﳝا مﳯا بﴬورة تطور
ﻫذا اﻟﴫح اﳌؤﺳساﰐ اﻟهام ا ي يعتﱪ من اﻟرﰷ ز ا ٔﺳاﺳ يﺔ ٔي دو
م قدمﺔ ،ذ ٔن اﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ من بﲔ اﶈددات ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻟﱰﺳيخ
دو اﳊق واﻟقاﻧون.
كﲈ ٔن موﺿوع إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا يعتﱪ من اﳌواﺿيع ا ٔﺳاﺳيﺔ
ﲷن اﻟسياﺳات اﻟعموم ﺔ ﳌملكﺔ ،و ٔ د ٔ رز اﳌطاﻟب اﳌقدمﺔ من طرف
اﻟقوى اﳊيﺔ دا ل ا ﳣع ﲟختلف مشارﲠا ،و ٔيضا من بﲔ اﶈاور ا ٔﺳاﺳيﺔ
اﻟﱵ حظيت بعنايﺔ بﲑة ﰲ ﶍو ﺔ من اﳋطب اﳌلك ﺔ اﻟسام ﺔ ،ﻫذا إﱃ
اﻧب مق ضيات دﺳتور  2011ا ي اء بثورة حق ق ﺔ ﰲ ﳎال إصﻼح
اﻟعدا  ،ﻟيكرس شﲁ ﴏﱖ اﻟقضاء سلطﺔ مستق .
كﲈ ﻻ ﳝكن ٔن ﳜتلف اثنان ﲆ ٔن اﻟقضاء يلعب دورا ﻫاما ﰲ ﳮيﺔ
وتطور اﳌقاو وشجيع ﺳ رات ،ﺳواء ا ا ليﺔ ٔو ا ٔﺟ بيﺔ ،و ﻟتاﱄ
فهو ساﱒ ﰲ توفﲑ م اخ مﻼﰂ ﳊركﺔ اﻟبناء وا ﳮو و ﺳ ر ،وﻫو ما
يفرض معه ﲆ اﳊكومﺔ ﺿﲈن ا ٔ من اﻟقضاﰄ اﻟﻼزم ﳉذب اﳌس ﳥرن.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
إن طﻼع ﲆ مضامﲔ ﻫذا اﳌﴩوع اﻟهام واﳌهيﲁ لمنظومﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ببﻼد  ،ﲡعلنا ﻧقف ﲆ ﶍو ﺔ من اﳌست دات واﳌق ضيات

 (6مدا فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
سعد ﰲ فريق ﲢاد اﳌغرﰊ لشغل ٔن ساﱒ ﰲ إطار ﻫذه
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ﴩفﲏ ٔن ٔتد ل ﰟ ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل ٔمام
الجنﺔ اﳌوقرة ﳌناقشﺔ "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ
اﻟقضاﰄ".
يعتﱪ مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ا ي وافق ليه ﳎلس اﻟنواب بتارﱗ 12
يوﻟيوز  ،2021من اﻟقواﻧﲔ اﻟرﺋ سيﺔ اﳌهيﳫﺔ لقضاء اﳌغرﰊ ف ص
ﳌؤﺳسات واﻟقضاة ،وﳝكن ٔن يصنف ﰲ اﳌرتبﺔ اﻟثاﻟثﺔ بعد اﻟقاﻧوﻧﲔ
اﻟتنظﳰيﲔ اﳌتعلقﲔ لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ واﻟنظام ا ٔﺳاﳼ
لقضاة ،كﲈ ٔﻧه ي ٔﰐ بعد ٔزيد من ٔربعﲔ ﺳنﺔ من تطبيق ظهﲑ  15يوﻟيوز
 1974اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ اﳊاﱄ ،وﻟقد ث ت ٔن اﳊا ﺔ
ٔصبحت مل ﺔ ﳌراﺟعﺔ اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ﲟا يتﻼءم مع مق ضيات دﺳتور
 2011ا ي ارتقى ﻟقضاء إﱃ ﺳلطﺔ مستق عن اﻟسلطتﲔ اﻟ ﴩيعيﺔ
واﻟتنف ذيﺔ ،وﻫو ما تطلب ٕا داد مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق
ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ لمملكﺔ ،وعرﺿه ﲆ مسطرة اﻟ ﴩيع م ذ ﺳنﺔ ،2015
ح ث ﲤت اﳌصادقﺔ ليه ﻻٕﺟﲈع ﰲ إطار اﻟقراءة اﻟثاﻧيﺔ بتارﱗ  18دﺟ ﱪ
 ،2018ﻟتﱲ ٕا اﻟته من طرف اﻟسيد رﺋ س اﳊكومﺔ ﲆ اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ لبت ﰲ دﺳتوريﺔ بعض مق ضياته.
ﻫذا ،وقد ٔصدرت اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ قرارا ش ٔﻧه ﲢت دد 89.19
بتارﱗ  08فﱪا ر  2019قضت من ﻼ بعدم دﺳتوريﺔ دد من
مق ضياته ،اصﺔ ت اﳌتعلقﺔ ﲟهام ا ٕﻻﴍاف واﻟرقابﺔ ﲆ ﲻل كتابﺔ
اﻟضبط ﳑﲒة بﲔ اﳉاﻧب اﳌوﺳوم ﻟطابع اﻟقضاﰄ وبﲔ اﳉواﻧب اﻻٕداريﺔ
واﳌاﻟيﺔ ،إﺿافﺔ إﱃ مق ضيات ٔخرى تتعلق بتوح د كتابﺔ اﻟضبط دا ل
اﶈﳬﺔ ،و ام اﻟتف ش اﳌوول لسلطﺔ اﳊكوم ﺔ اﳌﳫفﺔ ﻟعدل ،ويف ﺔ
تعيﲔ بعض ف ات اﻟقضاة ،ويف ﺔ اﻧعقاد اﶺعيﺔ اﻟعامﺔ لمحﳬﺔ ،وتنظﲓ
مك ب اﳌسا دة ﺟ عيﺔ ،و ﲆ ٕا ره ٔ اﻟت اﳊكومﺔ مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ
 38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ﲆ ﳎلس اﻟنواب بتارﱗ  29يوﻧيو
 ،2021وﰲ ﻫذا اﻟصدد ﻧتقدم ﰲ ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل
ﳌﻼحظات اﻟتاﻟيﺔ:
 ٕا رة ﻧ اه إﱃ ٔن تعطيل إخراج ﻫذا اﻟنص اﳌهيﲁ إﱃ ﲒاﻟوﺟود قد عرقل مسار ﲢديث مرفق اﻟقضاء كﲈ ﰎ سطﲑه ،تنف ذا
ﻟتوصيات اﻟهيئﺔ اﻟعليا لحوار اﻟوطﲏ حول م ظومﺔ اﻟعدا  ،و ٔ ل بذ
اﻟتطلع اﳌﴩوع لمتقاﺿﲔ ﰲ اﳊق ﰲ اﶈاﳈﺔ اﻟعاد  ،و ﰲ ﻧفس اﻟسياق
وﳑا يدعو إﱃ اﻟقلق ٔن اﳊكومﺔ ﱂ تبادر ﳊد ا ٓن إﱃ ٕا ا ﻧص ٓخر د
ﻫام بعد ٔن ﻧظرت ف ه اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ﲆ مسطرة اﳌصادقﺔ ويتعلق
ا ٔمر ﲟﴩوع اﻟقاﻧون اﻟتنظﳰي رﰴ  86.15اﳌتعلق فع بعدم دﺳتوريﺔ
وﻫو ما يعتﱪ ﻫدرا لزم ﲔ اﻟ ﴩيعي و اﻟسياﳼ؛
 عند ٕا ا "مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ"،بعد رت ب ا ٓ ر ،ﲆ ﳎلس اﻟنواب بتارﱗ  29يوﻧيو  ،2021اق ﴫت
اﳊكومﺔ ﰲ ٕا داد اﻟنص اﶈال ﲆ ﳎلس اﻟنواب ﲆ تعديل اﳌق ضيات

اﳉلسﺔ اﻟ ﴩيعيﺔ اﻟﱵ ﲣصص راﺳﺔ واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون
 38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ من اﻟقواﻧﲔ اﻟرﺋ سيﺔ اﳌهيﳫﺔ لقضاء
اﳌغرﰊ ﲟؤﺳساته وب اته اﻟقضاﺋيﺔ واﻻٕداريﺔ وٕاﺟراءاته اﻟقضاﺋيﺔ ،إﱃ اﻧب
اﻟقاﻧوﻧﲔ اﻟتنظﳰيﲔ اﳌتعلقﲔ لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ واﻟنظام
ا ٔﺳاﳼ لقضاة ،ومراﺟعته ﱔ اﺳت ابﺔ ﻟتوصيات لسات اﳊوار اﻟوطﲏ
حول اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق ﳌنظومﺔ اﻟعدا  ،بتعزز اﻟورش اﻟ ﴩيعي
ٕطار قاﻧوﱐ يضبط اﻟعﻼقﺔ بﲔ اﻟسلطﺔ اﻟعامﺔ ورﺋاﺳﺔ اﻟنيابﺔ اﻟعامﺔ
واﻟوزارة اﻟوصيﺔ.
إذ يعد إﺿافﺔ ﻧوعيﺔ ﰲ اﻟسا ﺔ اﻟقاﻧوﻧيﺔ ،ﺳت ﲎ لﳱا مشاريع اﻟقواﻧﲔ
اﻻٕﺟراﺋيﺔ ،ﺳواء اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ واﳌسطرة اﳉناﺋيﺔٔ ،و مﴩوع اﻟقاﻧون
اﳉناﰄ بدﳎه اﳌق ضيات اﳌنظمﺔ ﻟﲁ من قضاء اﻟقرب ،وكذا اﶈاﰼ
اﳌتخصصﺔ اﻻٕداريﺔ واﻟت اريﺔ ،وﳏاﰼ ﺳت اف اﻟت اريﺔ واﻻٕداريﺔ ،بدل
اﻻٕبقاء لﳱا موز ﺔ ﰲ قواﻧﲔ ،اصﺔ اﻟقاﻧون اﶈدث ﻟقسم قضاء اﻟقرب،
وقاﻧون ٕا داث اﶈاﰼ اﻟت اريﺔ ،وقاﻧون ٕا داث اﶈاﰼ اﻻٕداريﺔ ،ما ﳚعل من
ﻫذا اﳌﴩوع ﻧظاما قاﻧوﻧيا م ﲀمﻼ ﻧو ا ما مقارﻧﺔ مع اﻟقاﻧون اﳊاﱄ ﲝﲂ ٔﻧه
قام ﲜمع ﲨيع اﻟقواﻧﲔ اﳌرتبطﺔ ﶈاﰼ ،بدل ر ها مشعبﺔ وم فرقﺔ ﰲ قواﻧﲔ
اصﺔ ﲑ مو دة ،ما ﺳ ساﱒ ﰲ ﲡاوز صعو ت اﻟوﺿعيﺔ اﳊاﻟيﺔ ،وتوفﲑ
م طلبات اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﲆ مستوى ﳐتلف در ات اﻟتقاﴈ و ٔﻧواع
اﻟهيئات اﻟقضاﺋيﺔ ،ﲟا ﳝكن من توطيد اﻟثقﺔ واﳌصداق ﺔ ﰲ قضاء فعال
وم صف ،وﲢق ق ا ٔمن اﻟقضاﰄ واﳊﲀمﺔ اﳉيدة واﻟتحفﲒ ﲆ ﺳ ر
واﻟرفع من مستوى اﻟتﳮيﺔ وﺿﲈن حقوق اﳌتقاﺿﲔ ،ﲟا كرس دو اﳊق
واﻟقاﻧون.
وس ل ٔﻧه من ٔﱒ حسنات ﻫذا اﳌﴩوع توفﲑ اﳌسا دة ﺟ عيﺔ
اﻟﱵ ﺳيكون ﻟها دورا بﲑا ﰲ ﲢق ق اﻟن ا ﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،اصﺔ ﻟ سبﺔ
ﻟﴩﳛﺔ مﺔ من اﳌتقاﺿﲔ ا ن يعاﻧون من لهم ﳌساطر اﻟقضاﺋيﺔ
واف قارﱒ ﻟ ٕﻼمﲀﻧيات اﳌاديﺔ ﻟتنص ب ﳏاﱊ فاع اصﺔ اﻟ ساء اﳌطلقات،
كﲈ ٔﻧه اء ب ظﲓ ﲻل اﶺعيات اﻟعامﺔ ﻟيات دمقرطﺔ اﲣاذ اﻟقرار دا ل
اﶈاﰼ وخصوصا ف ارتباط وثيق ﺳتقﻼﻟيﺔ اﻟقرار اﻟقضاﰄ ،فضﻼ عن
مواﺿيع ٔخرى ﻟها ارتباط ﲟ ال اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ.
وٕاذ ﻧنوه ٔﺟواء اﻻٕﳚابيﺔ اﻟﱵ طبعت ٔشغال م اقشﺔ واﻟتصويت ﲆ
ﻫذا اﳌﴩوع بلجنﺔ اﻟعدل واﻟ ﴩيع ،واﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ لسيد وز ر اﻟعدل
مع مقﱰح اﻟتعديﻼت اﻟﱵ تقدم ا ﲠا ،فإﻧنا ﰲ فريق ا ٔصا واﳌعاﴏة
ﻧصوت ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﳌقﱰح.
 (7مدا ﶍو ﺔ اﻟكوﻧفدراﻟيﺔ ا ﳝقراطيﺔ لشغل:
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
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واﳌواد اﳌشمو بقرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ دون اﳌساس بباﰶ اﳌواد اﻟﱵ
ﺳبق و ٔن ﲤت اﳌصادقﺔ لﳱا ﰲ اﻟصيغﺔ ا ٔوﱃ ،واﻟﱵ ﱂ تبد اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ٔيﺔ مﻼحظﺔ ش ٔﳖا ،مستك نﺔ إﱃ كرس اﻟوﺿع اﻟسابق بعد
ذف مؤﺳسﺔ "اﻟﲀتب اﻟعام" اﻟﱵ تعتﱪ من ٔﱒ مست دات مﴩوع ﻫذا
اﻟقاﻧون ،وبذ كون ﱪت عن ارتيا ا لت ﲇ عن ٔﱒ مؤﺳسﺔ ﰎ
الجوء ٕﻻ دا ا ﻟت اوز دة إشﲀﻟيات تنظﳰيﺔ طرحﳤا اﳌﲈرﺳﺔ اﳊاﻟيﺔ
وفضلت كرس اﻟوﺿع اﻟقاﰂ؛
 اﻟقراءة اﻟﴪيعﺔ واﳌ ﴪ ﺔ اﻟﱵ تب ﳤا اﳊكومﺔ ﻟقرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔﲢت ذريعﺔ ﺿغط اﻟزمن اﻟ ﴩيعي وﴐورة ﴪيع اﺳتكﲈل اﻟبناء
اﳌؤﺳساﰐ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،واﻟﱵ ٔفرزت ﻧ ﺔ ﳐاﻟفﺔ ﻟقرار اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ ح ﴰل اﻟتعديل ذف مؤﺳسﺔ "اﻟﲀتب اﻟعام" ﰲ ﲔ ٔن
قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ ا ي ﻻ يف د ٕا دام ﻫذه اﳌؤﺳسﺔ بل يوﴆ ٕ ادة
اﻟنظر ﰲ اخ صاصاﲥا عن طريق ا ﳣيﲒ بﲔ اﳌهام اﻟقضاﺋيﺔ اﻟﱵ ﲤارس ﲢت
ﺳلطﺔ اﳌسؤول اﻟقضاﰄ ،واﳌهام اﻻٕداريﺔ اﻟﱵ ﲤارس ﲢت ٕاﴍاف
اﳌسؤوﻟﲔ اﻟقضاﺋيﲔ واﻻٕداريﲔ لم اﰼ؛
 دم اع د اﳌقاربﺔ اﻟشموﻟيﺔ ﻻٕصﻼح وﲢديث اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ ﻟتوفﲑب ات ﺳتق ال اﻟﱵ ت ح فعليﺔ اﳌق ضيات اﻟقاﻧوﻧيﺔ لتنظﲓ اﻟقضاﰄ
لملكﺔ ،إذ ٔن وزارة اﻟعدل تظل اﺿعﺔ ﰲ تنظﳰها و اخ صاصاﲥا لمرﺳوم
رﰴ  2.10.310اﻟصادر ﰲ  11ا ريل  ،2011اﻟصادر ﳉريدة اﻟرﲰيﺔ
بتارﱗ  05ماي ) 2011وﻫو رﱗ ﺳابق ﲆ صدور دﺳتور  (2011وﱂ
تعرف ﻫياﳇها اﻻٕداريﺔ اﻻٕصﻼ ات اﻟﻼزمﺔ قصد مﻼءمﳤا مع اﶈيط اﻟقاﻧوﱐ
اﳌست د ،ﲝيث ﰎ اﺳ عاد وزارة اﻟعدل عتبارﻫا مرفق إداري ح وي من
ﳎال تطبيق م ثاق اﻟﻼﲤركز اﻻٕداري )اﳌادة  46من اﳌرﺳوم رﰴ 2.17.618
اﻟصادر ﰲ  26دﺟ ﱪ  2018ﲟثابﺔ م ثاق وطﲏ ﻟﻼﲤركز اﻻٕداري(؛
 اﻟﲋوع إﱃ اﻟتضييق ﲆ اﻟعمل اﻟنقاﰊ واﳊد من اﳊر ت اﻟنقابيﺔ منﻼل ﲤرر مق ضيات ﰲ ﲑ ﳏلها ﲟﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ،ويتعلق ا ٔمر
ﻟفقرة ا ٔ ﲑة من اﳌادة  7اﻟﱵ رفضﱲ اﻟتعديل ا ي تقدم ا به ﰲ ش ٔﳖا.
اﻟسيد اﻟرﺋ س،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون،
إن مﴩوع ﻫذا اﻟقاﻧون ﲆ ٔﳘيته اﻟقصوى قد د ل ﰲ دوامﺔ اﻟهدر
اﻟ ﴩيعي ،واﳌطلوب ﻫو توفﲑ ﴍوط تفعي و إخرا ه إﱃ ﲒ اﻟوﺟود
ﰲ صورة قاب لتنف ذ ﺿﲈن فعليته ،وﻟﲄ يت ٔﰏ ذ  ،يتعﲔ موا بته
ﻻٕصﻼح اﻟشامل لب ات اﻻٕداريﺔ ﻟوزارة اﻟعدل اﻟﱵ ﰎ اﺳت اءﻫا بطريقﺔ
ﲑ مس سا ﺔ من ٔحﲀم اﳌرﺳوم رﰴ  2.17.618اﻟصادر  26د سمﱪ
 2018ﲟثابﺔ م ثاق وطﲏ ﻟﻼﲤركز اﻻٕداري )اﳌادة  ،(46و ٔﳖا ﲑ معنيﺔ
ﻟتنظﲓ اﻟﱰاﰊ اﻟﻼمركزي لمملكﺔ.

وﻟتدارك ﻫذا اﻟسهو ،يتعﲔ ﲆ اﻟوزارة ٕا ادة ﻫيﳫﺔ مصاﳊها اﻻٕداريﺔ
اﳌركزيﺔ واﻟﻼﳑركزة ،وذ ﲟراﺟعﺔ ﲨيع اﻟنصوص اﻟقاﻧوﻧيﺔ واﻟتنظﳰيﺔ ذات
اﻟص  ،وفق ام راعى فﳱا ا ﱰام م د ٔ فصل اﻟسلط واﺳتقﻼل اﻟسلطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ،كﲈ يتعﲔ ٔيضا مراﺟعﺔ مق ضيات اﳌرﺳوم رﰴ  2.114.73اﻟصادر
ﰲ  14شت ﱪ  2011ش ٔن اﻟنظام ا ٔﺳاﳼ اﳋاص ﲠيئﺔ كتابﺔ اﻟضبط
وفق ما تق ضيه م طلبات مﻼءم ه مع مق ضيات مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ
 38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ عند تطبيقه.
واﻟسﻼم ليﲂ و رﲪﺔ ﷲ تعاﱃ و رﰷته.
ﺟ عيﺔ:

 (8مدا ﶍو ﺔ اﻟعدا
﷽
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﻟوزراء اﶈﱰمون،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰟ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ ،ﰲ إطار
اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ ﳌﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،وﱔ
م اﺳبﺔ ﳥن ﻼﻟها حرص اﳊكومﺔ ﲆ ا ٕﻻﴎاع ٕ خراج ﻫذا اﻟقاﻧون اﻟهام
ا ي يندرج ﲷن اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق ﳌنظومﺔ اﻟعدا  ،وﻫدفه
رتقاء بعمل ﳏاﰼ اﳌملكﺔ وتنظﲓ اﻟعﻼقﺔ بﲔ مكو ﲥا وت ٔطﲑ اﳋريطﺔ
اﻟقضاﺋيﺔ ،ﰲ ا ﱰام م ﳌبد ٔ اﺳتقﻼل اﻟسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ،وﻫو ما من ش ٔﻧه
اﻟرفع من فعاﻟيﺔ وﳒا ﺔ اﻟقضاء ،وﻧ ٔمل ٔن ﲤكن اﳌق ضيات اﳉديدة من
ﲡاوز اﻟنقاﺋص ا ي شابت اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ اﳊاﱄ ،ح ث وقف م ثاق
إصﻼح اﻟعدا ﲆ وﻧه "يف قد ﻟﻼ س ام ﲝﲂ اﻟتعديﻼت اﳌتﻼحقﺔ اﻟﱵ
طاﻟت مق ضياته ،ﳑا ﻻ سا د ﲆ ﺳتغﻼل ا ٔم ل لموارد اﻟ ﴩيﺔ
واﳌاديﺔ ،وﻻ يضمن اﻟقرب اﳊق قي من اﳌتقاﺿﲔ ،كﲈ ٔن اﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ
م ضخمﺔ و ﲑ معقلنﺔ ،واﻟقضاء اﳌتخصص ﲑمعمم".
واق نا ا م ا ،ﰲ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ ،ب ٔﳘيﺔ مﴩوع اﻟقاﻧون
اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ ،حرصنا ﲆ ﳔراط اﻻٕﳚاﰊ واﻟبناء ﻼل
مدارﺳته بلجنﺔ اﻟعدل ،ﺳواء من ﻼل اﳌناقشﺔ اﻟعامﺔ ٔو اقﱰاح تعديﻼت
ليه.
و ستغل ﻫذه اﳌناﺳ بﺔ لتنويه ﻟتفا ل اﻻٕﳚاﰊ ﻟوز ر اﻟعدل مع
اﻟتعديﻼت اﳌتقدم ﲠا من ﳐتلف مكو ت ﳎلسنا اﳌوقر ،وﻫو ما مكن من
تدارك دد من اﻟفرا ات اﻟﱵ ﰷﻧت سم مﴩوع اﻟقاﻧون ا ٔصﲇ.
من بﲔ اﳌﻼحظات اﻟﱵ ﻧبدﳞا ﰲ ﻫذا اﻟش ٔن:
 ون مﴩوع اﻟقاﻧون ﳛدد ا ٔﻫداف واﳌبادئ اﻟكﱪى اﻟﱵ ﳚب ٔنتﱲ ٔﺟر ٔﲥا ﲆ مستوى دد من اﻟقواﻧﲔ ا ٔخرى من ب ﳯا قاﻧوﱐ اﳌسطرة
اﳌدﻧيﺔ واﳌسطرة اﳉناﺋيﺔ ،و ليه ﻧدعو إﱃ اﳊرص ﲆ مﻼءمﺔ ﻫذ ن
اﻟقاﻧون ما مﴩوع اﻟقاﻧون اﻟﱵ ﳓن بصدد م اقشته اﻟيوم وﲞاصﺔ ف
28
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يتعلق ﳉاﻧب اﳌفاﻫﳰي؛
 ﴐورة اﻟعمل ﲆ اﻟتفصيل ﰲ دد من اﳌق ضيات اﻟﱵ اءت ،ﲆاﻟرﰬ من ٔﳘيﳤا ،مق ضبﺔ ﰲ صياغﳤا ،من ق يل ما يتعلق ﳋط ٔ اﻟقضاﰄ
وطريقﺔ اﻟتعامل معه ،وﻧدعو إﱃ اﻟتفكﲑ ﰲ صيغﺔ ٕﻻ ادة اﻟنظر ﰲ ﻫذا
ا ٔمر وت ٔطﲑه بنصوص قاﻧوﻧيﺔ مستق ؛
 ﴐورة اﻟتفصيل ﰲ دد من اﳌق ضيات اﻟهامﺔ ﲟا يضمن اﻟتوازن بﲔٔبواب وفروع اﻟقاﻧون اصﺔ ما رتبط مﳯا ﲝقوق اﳌتقاﺿﲔ اﻟﱵ ﰎ
كرسها دﺳتور ومن ب ﳯا ﲆ ﺳ ل اﳌثال :اﳊق ﰲ اﻟتقاﴈ وا اﻧيﺔ
و سهيل اﻟوﻟوج إﱃ اﻟعدا  ،اﳊق ﰲ اﻟتعويض عن اﳋط ٔ اﻟقضاﰄ ،اﳊق ﰲ
اﶈاﳈﺔ اﻟعاد وﺿﲈن حقوق ا فاع واﳊق ﰲ اﻟطعن ﰲ ا ٔحﲀم وصدور
ا ٔحﲀم دا ل ٔ ل معقو و ﲑﻫا من اﳊقوق ا ٔخرى.
وﻧؤكد ﰲ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔٔ ،ن إﳒاح ﻫذا اﻟورش ﻟن يت ٔﰏ
دون اﳔراط ﲨيع مكو ت اﳉسم اﻟقضاﰄ ودون إيﻼء ﻫ م اﻟﻼزم
لمكون اﻟ ﴩي ،مع اﳊرص ﲆ إﳒاح بورش ﲢديث اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ
وا ٕﻻﴎاع بتﲋيل ورش اﶈاﰼ اﻟرﳃيﺔ مع وﺿع ﻫيئﺔ كتابﺔ اﻟضبط ﰲ قلب
ﻫذا اﻟت ديث.
وﰲ اﳋتام ،ﻧؤكد ﲆ ٔﻧنا ﺳنصوت ،ﰲ ﶍو ﺔ اﻟعدا ﺟ عيﺔ ﲆ
مﴩوع اﻟقاﻧون ﻻٕﳚاب.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ.

 و ﲆ ٕا داث ا لس ا ٔ ﲆ لسلطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ وﲤتيعه ﻻﺳتقﻼلاﻻٕداري واﳌاﱄ؛
 وﲣويل رﺋ س ﳏﳬﺔ اﻟنقض ام اﻟرﺋ س اﳌنتدب ﻟهذا ا لس عوضوز ر اﻟعدل؛
كﲈ وﺳع من اخ صاصات ا لس ا ٔ ﲆ ﻟ شمل ام اﻟتف ش اﻟقضاﰄ،
وٕابداء اﻟر ٔي ﲞصوص اﻟنصوص اﻟ ﴩيعيﺔ واﻟتنظﳰيﺔ اﳌتعلقﺔ ﻟقضاء وتق ﲓ
م ظوم ه؛ ﻻٕﺿافﺔ إﱃ اﻟتنصيص ﲆ حقوق اﳌتقاﺿﲔ وقوا د ﺳﲑ اﻟعدا
ودور اﻟقضاء ﰲ حﲈيﺔ حقوق ا ٔش اص واﶺا ات وحر ﲥم.
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
ﻻبد من اﻟتنويه ٕ داث وز ر اﻟعدل وحقوق ا ٕﻻ سان اﻟسابق اﻟسيد
اﳌصطفى اﻟرم د لهيئﺔ اﻟعليا لحوار اﻟوطﲏ حول اﻻٕصﻼح اﻟعميق
واﻟشامل ﳌنظومﺔ اﻟعدا  ،ﲟشاركﺔ ﳐتلف اﳌتد لﲔ ،واﻟﱵ اﻧ ق عﳯا
"م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا " ،ا ي لص إﱃ ٔن "اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ
اﳊاﱄ يف قد ﻟﻼ س ام ﲝﲂ اﻟتعديﻼت اﳌتﻼحقﺔ اﻟﱵ طاﻟت مق ضياته ،ﳑا
ﻻ سا د ﲆ ﺳتغﻼل ا ٔم ل لموارد اﻟ ﴩيﺔ واﳌاديﺔ ،وﻻ يضمن اﻟقرب
اﳊق قي من اﳌتقاﺿﲔ ،كﲈ ٔن اﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ م ضخمﺔ و ﲑ معقلنﺔ،
واﻟقضاء اﳌتخصص ﲑ معمم".
واﻧطﻼقا ﳑا ﺳبق ،فلقد ﰷن من اﻟﴬوري ،اس اما ٔوﻻ مع
اﻟتطورات اﻟك ﲑة اﻟﱵ عرفﳤا بﻼد ﲆ اﳌستوى ﺟ عي و ق صادي
واﻟسياﳼ ،و ﻧيا ع د وثيقﺔ دﺳتوريﺔ م قدمﺔ ،ا ٕﻻﴎاع ٕ خراج ﻫذا
اﻟقاﻧون ،ح ث ﲭلنا ت ٔخرا بﲑا ﲑ مﱪر ﰲ ٕا ا ﻫذا اﻟنص ﲆ اﻟﱪﳌان
بعد رت ب ا ٔ ر بناء ﲆ قرار اﶈﳬﺔ ا ﺳتوريﺔ.
وحرصا م ا ﰲ ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﲆ اﻟتفا ل مع اﻟنقاش
اﻟعموﱊ ﲞصوص ﻫذا اﻟنص اﳌهم ا ي رﰟ اﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ ﻟبﻼد ﰲ
اﻟعقود اﻟقادمﺔ ،تقدم ا ﲟجمو ﺔ من اﻟتعديﻼت اﻟﱵ ﲥدف ٔﺳاس إﱃ
ﲡويد اﻟنص؛ و شجيع اﻟوﺳاﺋط اﻟبدي ﰲ فض اﻟﲋا ات؛ وحﲈيﺔ و ﳮيﺔ
اﺳتعﲈل الغﺔ اﻟعربيﺔ دا ل اﶈاﰼ طبقا ٔحﲀم اﻟفصل  5من ا ﺳتور ،مع
ﺿﲈن حق اﳌتقاﺿﲔ واﻟشهود؛ ﺳتعاﻧﺔ ٔثناء اﳉلسات بﱰﺟﲈن ﳏلف
تعينه اﶈﳬﺔ ٔو ﳫف ﴯصا ﻟﱰﲨﺔ و ﲑﻫا من اﻟتعديﻼت اﻟﱵ اﺳت ابت
اﳊكومﺔ مشكورة ﻟبعضها.
إﻧنا ﰲ ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﲟ لس اﳌس شارن ،ﺳبق ٔن
ﻧظمنا ﻟقاء دراﺳيا ﰲ اﳌوﺿوع ﰲ اﻟوﻻيﺔ اﳊكوم ﺔ اﻟسابقﺔ ﲝضور
مسؤوﻟﲔ حكوم ﲔ و فا لﲔ و ح ﲔ و ٔﰷدﳝيﲔ لص إﱃ ﶍو ﺔ من
اﻟتوصيات اﳌهمﺔ ،ﻧذ ر مﳯا:
 مرا اة اﳌبادئ اﻟﱵ يقوم لﳱا اﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ بصفﺔ امﺔ واﳌنظمﺔ
ﻟعمل اﻟقضاء عند وﺿع ٔي تعديﻼت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون؛
 ﴐورة اع د خريطﺔ قضاﺋيﺔ معقلنﺔ ستجيب ﳌتطلبات اﳊﲀمﺔ

 (9مدا اﳌس شارة اﻟسيدة ﻟبﲎ لوي ،ﰟ مس شاري ﲢاد اﻟوطﲏ
لشغل ﳌغرب:
﷽
واﻟصﻼة واﻟسﻼم ﲆ ٔﴍف ا لوقﲔ ﺳيد ﷴ ﷺ
اﻟسيد اﻟرﺋ س اﶈﱰم،
اﻟسيد اﻟوز ر اﶈﱰم،
اﻟسيدات واﻟسادة اﳌس شارون اﶈﱰمون،
ﴩفﲏ ٔن ٔتناول اﻟﳫمﺔ ﰲ إطار ﻫذا اﳉلسﺔ اﻟعامﺔ ا صصﺔ راﺳﺔ
واﻟتصويت ﲆ مﴩوع اﻟقاﻧون رﰴ  38.15يتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ كﲈ
وافق ليه ﳎلس اﻟنواب ﰲ إطار اﻟقراءة اﻟثاﻧيﺔ بعد ا ٕﻻ ا ﲆ اﶈﳬﺔ
ا ﺳتوريﺔ من طرف اﳊكومﺔ.
وﱔ م اﺳبﺔ ﻧؤكد من ﻼﻟها ﲆ ﳥي ا لمسار ا ي ﺳارت ف ه
بﻼد م ذ حواﱄ عقد ن من اﻟزمن واﳌرتبط ﻻٕصﻼح اﻟعميق ﳌنظومﺔ
اﻟعدا  ،ح ث د ا ﻼ اﳌ  ،حفظه ﷲ ،ﰲ خطاب اﻟعرش ﻟسنﺔ
 2008إﱃ حوار واﺳع ﻟبلورة ﳐطط مضبوط ﻟ ٕﻼصﻼح اﻟعميق لقضاء
و دد اﶈاور ا ٔﺳاﺳيﺔ ﻟهذا اﻻٕصﻼح ﰲ خطاب  20غشت .2009
وقد شﲁ دﺳتور  2011ﳏطﺔ ﻫامﺔ ﰲ ﻫذا اﳌسار ،ح ث ٔكد ﲆ:
 رﺳيخ ﺳلطﺔ قضاﺋيﺔ مستق عن اﻟسلطتﲔ اﻟتنف ذيﺔ واﻟ ﴩيعيﺔ؛29
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ﻟت ليل اﳌعطيات ومك ب ﳜتص ﻟتنظﲓ واﻟتواصل ا ا ﲇ
ومك ب ﳜتص ﻟتدبﲑ اﻟتوقعي؛
ٕ اﴍاك ﳐتلف اﳌهن اﻟقضاﺋيﺔ دا ل ٔ زة اﶈﳬﺔ ﲟا يليق وا ٔدوار
اﻟهامﺔ اﻟﱵ تضطلع ﲠا ﰲ رتقاء ب ٔداء اﶈاﰼ؛
 ﴐورة اﳔراط ﲨيع مكو ت اﳉسم اﻟقضاﰄ ﰲ إﳒاح ورش
اﻻٕصﻼح اﻟشامل واﻟعميق ﳌنظومﺔ اﻟعدا بصفﺔ امﺔ وﰲ بلورة
وٕاخراج مﴩوع اﻟقاﻧون اﳌتعلق ﻟتنظﲓ اﻟقضاﰄ اﳉديد بصفﺔ
اصﺔ؛
 ﴐورة اﺳتحضار ا ٔدوار اﶈوريﺔ اﻟﱵ تضطلع ﲠا ﳐتلف اﻟف ات
اﻟﱵ ت ﳣي إﱃ اﳌهن اﻟقضاﺋيﺔ دا ل مﴩوع اﻟقاﻧون.
وﰲ اﳋتام ،ﻧؤكد ﰲ ﲢاد اﻟوطﲏ لشغل ﳌغرب ﲆ ٔن اﻻٕصﻼح
اﻟعميق واﻟشامل ﳌنظومﺔ اﻟعدا  ،ﻻ ﳝكن ا ﱱا ﰲ تعديل اﻟنصوص
اﻟقاﻧوﻧيﺔ ﲆ ٔﳘيﳤا ،بل يتجسد ٔﺳاﺳا ﰲ مدى ﲤثل اﻟقاﴈ لوظاﺋف
اﳌنوطﺔ به ،واﻟﱵ ٔ اطها اﳌﴩع ،ﲟا ﰲ ذ اﳌﴩع ا ﺳتوري ،ﲜميع
اﻟضﲈ ت اﻟﻼزمﺔ.
كﲈ ﻧؤكد تصوي ا ﻻٕﳚاب ﲆ ﻫذا اﻟنص س ب ق ول اﳊكومﺔ
مو ﺔ من اﻟتعديﻼت اﻟﱵ تقدمﳯا ﲠا ،ﺳتحضار ما يﲇ:
 ا ٕﻻﴎاع ٕخراج مﴩوع اﻟقاﻧون اﻟتنظﳰي اﳌتعلق فع بعدم
دﺳتوريﺔ قاﻧون؛
 ا ٕﻻﴎاع ٕخراج مﴩوع اﻟقاﻧون اﳉناﰄ ﲟا يعزز ربط اﳌسؤوﻟيﺔ
ﶈاﺳبﺔ وﳚرم ا ٕﻻ راء ﲑ اﳌﴩوع؛
 ا ٕﻻﴎاع ٕخراج قاﻧون اﳌسطرة اﳉناﺋيﺔ وقاﻧون اﳌسطرة اﳌدﻧيﺔ ﲟا
يتﻼءم مع اﳌست دات اﻟﱵ عرفﳤا بﻼد ؛
 ﻫ م بورش ﲢديث اﻻٕدارة اﻟقضاﺋيﺔ وا ٕﻻﴎاع بتﲋيل ورش
اﶈاﰼ اﻟرﳃيﺔ مع وﺿع ﻫيئﺔ كتابﺔ اﻟضبط ﰲ قلب ﻫذا اﻟت ديث.
واﻟسﻼم ليﲂ ورﲪﺔ ﷲ تعاﱃ ورﰷته.

اﳉيدة وقرب اﻟقضاء من اﳌتقاﺿﲔ وذ بضبط وتدق ق معايﲑ
ﲢديد ﻫذه اﳋريطﺔ ﲟا ﳝنع من اﻟتناقض ب ﳯا ،مع مرا اة ا س ا ا
مع اﳉهويﺔ اﳌتقدمﺔ وﲟا ﳝكن اﻟقضاة من ﺳتفادة من بعضهم
اﻟبعض؛
ٕ ا ادة اﻟنظر ﰲ تعدد ٔﻧواع اﶈاﰼ بتداﺋيﺔ ذات اﻟوﻻيﺔ اﻟعامﺔ،
وﲡنب كرس ما لص إﻟيه م ثاق إصﻼح م ظومﺔ اﻟعدا كون
اﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ م ضخمﺔ و ﲑ معقلنﺔ؛
 ﺿبط ٕا داث ٔقسام م خصصﺔ ﶈاﰼ بتداﺋيﺔ ﲡنبا ﻟتقليص
وﻻ ﳤا اﻟعامﺔ وﲡنبا لمساس كوﳖا اﻟو دة ا ٔﺳاﺳيﺔ لتنظﲓ
اﻟقضاﰄ؛
 ﺿبط ٕا داث ا ٔقسام تفاد ﻟتدا ل خ صاصات بﲔ رؤﺳاء
ا ٔقسام ورؤﺳاء اﶈاﰼ اﻟﱵ ي عون ﻟها؛
 اﺳتحضار اﻻٕمﲀ ت اﻟ ﴩيﺔ اﳌتوفرة ﰲ وﺿع اﳋريطﺔ اﻟقضاﺋيﺔ؛
 اﻟتفكﲑ ﰲ اع د ازدواﺟ ﺔ اﻟقضاء من ﻼل ٕا داث ﳎلس ا و
ٔ ﲆ ﻫيئﺔ ﰲ اﻟقضاء اﻻٕداري؛
 ﴐورة اﳊرص ﲆ اس ام ﲻل وتد ﻼت ﰻ مكون من
اﳌكو ت اﻟعام دا ل اﶈاﰼ ﻟشﲁ ا ي ﳛفظ ﻟﲁ مكون قﳰته
و ٔﳘيته؛
 تعزز الجوء إﱃ اﻟوﺳاﺋل اﻟبدي ﻟتدبﲑ اﳌناز ات ﻟتفادي تضخم
دد اﻟقضا اﳌس ؛
 ﴐورة تدق ق بعض اﳌفاﻫﲓ اﻟواردة ﰲ مﴩوع اﻟقاﻧون من ق يل
"ا ٕﻻﴍاف واﳌراق ﺔ" عتبارﻫﲈ اخ صاصان رومان اﳊرص ﲆ
حسن ﺳﲑ اﶈاﰼ ،وذ ﲆ غرار ما ﰎ اﻟق ام به ف ﳜص ﲻليﺔ
"اﻟتف ش"؛
 ﴐورة تدق ق اخ صاصات ﰻ من مك ب اﶈﳬﺔ واﶺعيﺔ اﻟعامﺔ
ﲟا ي سجم وا ٔﳘيﺔ اﻟﱵ يفﱰض ٔن ﳛتلها ﰻ از؛
 تطور ب ات إداريﺔ كف بتحق ق ﻫذا اﻟت ديث من ق يل مك ب
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