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 720 رمقاجللسة حمرض 

ء :التارخي ٓخر جامدى  29 الثال ر 1(هـ 1443 ةا   )م2022 فربا
شار  :لرئاسةا نيالسيد املس ٔولاخلليفة ، دمحم ح سل ا جملس  رئ

شارن   .املس
ت قة، ٔربعونو  سع :التوق ة  دق قة  اخلامسةابتداء من السا ق دة وا الوا

  .مساء وامخلسني
ٔعامل راسة :دول ا ىل ا   :والتصويت 

ة؛ 95.17مرشوع قانون رمق  - 1 لتحكمي والوساطة االتفاق   املتعلق 
لتنظمي القضايئ 38.15رمق  قانونمرشوع  - 2   .يتعلق 

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

س اجللسة ني، رئ شار السيد دمحم ح   :املس
رش  ارشة جللسة ال   .يعمنر م

ٔعامل مرشوعي قانونني ذيف ها دول ا ن يف    :إالطار اك
   ة؛ 95.17مرشوع قانون رمق لتحكمي والوساطة االتفاق   املتعلق 
  لتنظمي  38.15هو حتت رمق  ..يتعلق: املرشوع الثاين ويتعلق 

  .القضايئ
ٔ مبرشوع القانون رمق  د املتعلق  95.17حسب اتفاق ندوة الرؤساء، س

ةلتحكمي وا   .لوساطة االتفاق
ل تقدمي ها ٔ ر من  لسيد الوز ٔعطي يف البداية اللكمة    .املرشوع ذو

لمنصة، تفضل  ٔ ر،  ش احلصة  ..تفضل السيد الوز راه ما عند
رشيع هذا، تفضل ية، دا ال   .الزم

ر العدل لطيف وهيب، وز   :السيد عبد ا
﷽ 

ٔرشف ا ىل    .ملرسلنيوالصالة والسالم 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السادة املس
ره  ٕاذا اكن مرشوع قانون التنظمي القضايئ قانون قابل لتطبيقه واس
امك اململكة، فٕان التحكمي هو مرشوع قابل  لضامن حسن ترصيف العدا مب

امليا، لكون املرشوع يد ه احملمكة املغربية دوليا و سويق و ر موضوع ل
ويل يل والتحكمي ا ا   .التحكمي ا

رشيعية  ٓن، لك موضوعية وزاهة، ٕان تعزز املنظومة ال ميكن القول ا
لتحكمي  اكمل  ٔعامل، مبرشوع قانون م ال املال وا الوطنية الناظمة 
ات املصادق  داث وسائل بدي حلل املناز روم ٕا ي  ة ا والوساطة االتفاق

ٕالجامع، ىل  لهيا  سان، واملعروض  رشيع وحقوق إال ٔمام جلنة العدل وال

رشيعية العامة ملؤسستمك احملرتمة، مرشوع قانون حيق  ٔنظار اجللسة ال
ولية الناظمة ملا رشيعات ا ٔمام ال اىه به  ٔن ت لتحكمي ا دةلمملكة املغربية 

ىل مستو ٔعرقيف  دات اليت حيملها  لنظر ٕاىل املست ول، ذ  ت ا
ارة  لت ويل املتعلق  ٔو التحكمي ا يل  ا عددة، سواء يف جمال التحكمي ا م

ٔو مقر يف اخلارج ٔقل موطن  ىل ا ٔطرافه  د  ٔ كون  ي  ولية وا   .ا

  حرضات السيدات والسادة،
ىل  ري  ناين الك مك عن شكري اخلالص وام ٔعرب لسياد ٔن  رشفين 

  .ٕالجيايب والتوافق العميقتفضلمك واستحضار روح التعاون اجليد وا
نيني وممارسني  لس املوقر من  ت هذا ا ٔشكر مجيع مكو و

رباء التحكمي ني و رتاف ٔعامل ومن متثيليات  ،وا ال مال و من حمامني من ر
ولية،  لية وا ا ارة ا ٔعامل، والت ارشة يف جمال املال وا نقابية هلم ص م

متوه من جمهودات يف د ل ما بذ ٔ اقشة هذا املرشوع، من  راسة وم
ات بناءة، تقدمت هبا الفرق  رمتوه من مالحظات واقرتا ٔ واملسامهة مبا 

ددها  ات الربملانية، واليت بلغ  مو ول  160وا تعديال،  108تعديال، مت ق
ام  شلك  ة العدا  هبدف ٕاغناء نصوص املرشوع وجتويده مبا خيدم مصل

ق التمن  ر وحتق س رتقاء وشجيع  اص و شلك  صادية لب  ق ية 
ول املتقدمة   .هبا ٕاىل مصاف ا

  :ٔود يف البداية التذكري مبسار املرشوع
لحكومة ٕاىل وزارة العدل 2019نومفرب  8بتارخي  ٔمانة العامة  الت ا ٔ  ،

رة تقدميية  95.17ٔصل مرشوع القانون رمق  ىل مذ ع  قصد التحيني التوق
  .2019 نومفرب 25بتارخي 

ٔمانة العامة  ور ٕاىل ا الت وزارة العدل مرشوع القانون املذ ٔ
ليه وذ الستكامل مسطرة املصادقة ع  ، لحكومة، بعد حتيني التوق

لتايل   :و
لس  2020مارس  5 - ىل مرشوع هذا القانون مب متت املصادقة 

  ؛احلكومة
ب جم 2020مارس  30وبتارخي  - لس مت ٕايداع مرشوع القانون مبك

  ؛النواب
ريل  3وبتارخي  - رشيع وحقوق  2020ٔ ل ٕاىل جلنة العدل وال ٔح

سان   ؛إال
ريل  22وبتارخي  - لجنة  2020ٔ ٔمام ا ر العدل املرشوع  قدم وز

ية املناظرة املرئية رب تق ورة    ؛املذ
امة ،2020يوليوز  6بتارخي  - اقشة  اقشة املرشوع م   ؛متت م
ل فريق العدا مت 2020ٔكتور  21وبتارخي  -  تنظمي لقاء درايس من ق

لس النواب حول موضوع املرشوع   ؛والتمنية مب
مت تنظمي لقاء درايس من فريق التجمع  2020نومفرب  10وبتارخي  -

ٔن موضوع املرشوع ش شارن،  لس املس ٔحرار مب   ؛الوطين ل
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لمرشوع 2020ماي  25وبتارخي  -   ؛متت املناقشة التفصيلية 
ىل  2021يونيو  15 وبتارخي - لجنة  ن ا ٕالجامع من  مت التصويت 

  ؛املرشوع
امة 2021يونيو  22وبتارخي  - لسة  ىل املرشوع يف    ؛متت املصادقة 
ل املرشوع من جملس النواب ٕاىل جملس  2021يونيو 23وبتارخي  - ٔح

شارن   ؛املس
سان - رشيع وحقوق إال ل ٕاىل جلنة العدل وال ٔح   ؛ويف نفس اليوم 
ورة 2021نومفرب  8بتارخي  - لجنة املذ ٔمام ا   ؛مت تقدمي املرشوع 
ر  4بتارخي  - امة تفصيلية،  2022ينا اقشة  اقشة املرشوع م متت م

ر  12ومت حتديد يوم  ل لتقدمي التعديالت 2022ينا ٓ   .ٓخر 
ة  ت امللك ذ التعل ٕان مرشوع هذا القانون الهام يندرج يف ٕاطار تنف

ة، الو  رى  2009غشت  20ـ اردة يف اخلطاب املليك لالسام مبناسبة ا
ىل رضورة تطور الطرق  56 اللته  ه  ٔكد ف لثورة امل والشعب، ٕاذ 

يد  ٔ اللته الت دد  القضائية البدي اكلوساطة والتحكمي والصلح، وهو ما 
ويل لمؤمتر ا ورة الثانية  لمشاركني يف ا ة  ة املو  ليه يف رسالته السام

ش، حتت شعار  2019ٔكتور  21بتارخي لعدا  ر، "مبرا س العدا و
ت ت والرها د   ".الت

ظومة العدا إالصالح  ثاق ٕاصالح م ٔهداف توصيات م وتزنيال 
اصة التوصية رمق 2013الشامل والعميق الصادر يف يوليوز   137، و

لوساطة والصلح والتحكمي حل لجوء  شجيع ا ة ل اتالرام   .ل املناز

س،   السيد الرئ
شارات، شارن واملس   السادة املس

ات ومهنا الوساطة والتحكمي  ل املناز ٔمهية الوسائل البدي يف  تربز 
ة واملرونة والفعالية يف املساطر الرسية والرسية يف  لية فعا حتقق الرس
صادية ق ىل الروابط  صاد يف اللكفة واحلفاظ  ق  إالجراءات و

عي ج رسيخ السمل  ٔطراف، فضال عن  ارية بني ا   .والت
رس  ات من  امل الوسائل البدي لفض املناز سيه  ك لنظر ملا  و
دات  رتايف وشلكياته وتعق ة وعن طقوس القضاء  ومرونة ورس
ٔت وزارة العدل تعديل القانون رمق  ٕاجراءاته وبطء مساطره، فقد ارت

سمرب 6بتارخي  08.05 لتحكمي 2007 د ضياته املنظمة  ، وفصل مق
امل الطرق  لنظر ٕاىل  ة عن قانون املسطرة املدنية،  والوساطة االتفاق

ات   .البدي لفض املناز
داد مرشوع  حت وزارة العدل ورش وٕا عتبارات، ف للك هذه 
شارية، ويتكون  ة، وفق مقاربة  لتحكمي والوساطة االتفاق القانون اخلاص 

ٔقسام، ويه 106هذا القانون من  مرشوع ىل ثالثة  ة   :مادة موز
  ٔبواب ىل ثالث  لتحكمي وهو موزع  اص  ٔول    :القسم ا
  د العامة؛ لتعريف والقوا اص  ٔول مهنا   الباب ا

  يل؛ ا لتحكمي ا اص   والثاين 
  ويل لتحكمي ا   .والثالث خمصص 
  ة لوساطة االتفاق تعلق    .ٔما القسم الثاين ف
  ٔحاكم انتقالية   .ب يتعلق القسم الثالث ب

س،   السيد الرئ
شارن،   السادة املس

دد التعديالت حوايل  ارشة ٕاىل التعديالت، بلغ  ه م  160دعو نت
ول    :تعديال وفق الشلك التايل 108تعديال، مت ق

  لبية ةقدمامل تدد التعديال ٔ ل فرق ا تعديال، مت  44 :من ق
ول  سبة  تعديال 37ق ٔي ب  ؛%84.9مهنا 

   شرتايك هو تعديال، مت  19دد التعديالت املقدمة من الفريق 
ول  سبة  10ق ٔي ب  ؛%52.63تعديالت مهنا 

   عية والتمنية ج ة العدا  ل مجمو دد التعديالت املقدمة من ق
ول  26املستدامة هو  سبة  18تعديال، مت ق ٔي ب تعديال 

 ؛69.23%
  تعديال،  23ت املقدمة من طرف الفريق احلريك هو دد التعديال

ول  سبة  11مت ق ٔي ب  ؛%47.82تعديال مهنا، 
   ميقراطية ة الكونفدرالية ا ل مجمو دد التعديالت املقدمة من ق

ول  7لشغل هو  سبة  5تعديالت، مت ق ٔي ب تعديالت مهنا 
 ؛71.42%

   ل حتاد الوطين  ل  ملغرب دد التعديالت املقدمة من ق شغل 
سبة  10هو  ٔي ب ول سبعة تعديالت مهنا  تعديالت، مت ق
 ؛70%
   لشغل هو حتاد املغريب  ل فريق  دد التعديالت املقدمة من ق

ول  19 سبة  13تعديال، مت ق ٔي ب  ؛%68.42تعديال مهنا 
  حتاد العام ملقاوالت ل فريق  دد التعديالت املقدمة من ق

ول تعديال،  12املغرب هو  سبة  7مت ق ٔي ب التعديالت مهنا 
58.03.%  
  .وشكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
دا حقو اطرو وصايف، لكيش    .دريت للكيش 

ىل التقدمي املفصل ملرشوع القانون املتعلق  ر،  شكرا، السيد الوز
  .لتحكمي والوساطة

سان، اليت  رشيع وحقوق إال ٔعطي اللكمة ملقرر جلنة العدل وال ٓن  وا
ٔخر من   ىل املسامهة القمية ٕاىل وقت م رة و ىل املثا ٔعضاهئا  شكر مجيع 

ىل ها لمصادقة  ة    .املرشوع ذلي البار
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  .تفضل السيد املقرر

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس

س،   السيد الرئ
رن، ن الوز   السيد

شارون،   السيدات والسادة املس
ىل جملسنا املوقر نص  ٔعرض  ٔن  دته جلنة رشفين  ٔ ي  التقرر ا

سان، مبناسبة دراسهتا ملرشوع قانون رمق  رشيع وحقوق إال العدل وال
ة 95.17 لتحكمي والوساطة االتفاق   .يتعلق 

اهتا املنعقدة بتارخي  لجنة مرشوع هذا القانون يف اج  8تدارست ا
ر  31و 4، و2021نونرب  ن2022ينا ىل التوايل السيد رٔسه   :، وقد 

يسيد عزز ال  ر  فمك ء الزمزايم، وحبضور السيد وز والسيدة ش
رز من  ٔ ي تقدم يف البداية بعرض  لطيف وهيب، ا العدل، السيد عبد ا

ي  ذال ها رشيعي ا طط ال ٔيت يف سياق تزنيل ا ي ي املرشوع وا
ر  ٔذ ٔن  ، وال جمال  ظومة العدا الزتمت به وزارة العدل يف جمال ٕاصالح م

ٔماممك معظم حماور ب سط  ر قد  ٔن السيد الوز ل،  ٔمه حماور هذا التد
ل   .هذا التد

شارون يف ٕاطار املناقشة العامة  وقد تقدم السيدات والسادة املس
رشيعي الرايم ٕاىل  ه ال مثني التو ىل  الت هامة تدل يف مضموهنا  مبدا

ي ٔ  ٔمهية تطور املنظومة القانونية املؤطرة لنظام التحكمي، ا يس  ك صبح 
امل  رة لطبيعة  ويل، نظرا ملقومات املسا ىل املستويني الوطين وا لغة 
ات واحملافظة  لية بدي وفعا ومرنة لتدبري املناز ٔعامل، فهو يعد  املال وا
ارة  ه الت ت اليت توا ىل رسية املعامالت وإالجراءات وتطويق الصعو

ر س   .و
رز ا ٔ ليه،  شلك ٕاضافة نوعية وبناء  ٔن هذا املرشوع  لون  ملتد

ال هاما لرتسيخ  ر ومد س صاد و ق ال  لمنظومة القانونية املؤطرة 
ارية  ساع العالقات الت ٔعامل، يف ظل ا دان ا ٔمن القانوين يف م امئ ا د
ضيات الواردة يف هذا  ملضامني واملق ٔشادوا  ول والقارات، و رة  العا

شلك قفزة نوعية املرشو لعديد من إالجيابيات، ومن مت فهو  اء  ي  ع ا
ارة  صاد الوطين وخطوة ج امة لالق ملغرب ود يف تعزز الرتسانة القانونية 

ملغرب رات  س   .جللب املزيد من 
شارن  ر العديد من السيدات والسادة املس جتاه، ذ ويف نفس 

به  لتطور التارخيي والسياق العام داد هذا املرشوع، وما وا ي رافق ٕا ا
مثرن يف  ٕالصالح من خمتلف الفرقاء واملس ي ومطالبات  من نقاش فقه
رشيعي مستقل بذاته  ٔفضت ٕاىل ٕانتاج نص  العديد من املناسبات، واليت 
ٔجوبة قانونية  ا، ملا يتضمنه من  اكمل موضو عن املسطرة املدنية وم

نت حتد من فعالية نظام التحكمي الوطين لٕالشاكليات العملية، اليت اك
  .ٕاجرائيا ومؤسساتيا

لقضاء  دا  اصا مسا ٔن التحكمي يعد قضاء  الت  واعتربت املدا
دة  ٔ سلطان إالرادة، انطالقا من قا د الرمسي، وسمتد رشعيته وقوته من م
ة  ولية وتؤطره مجمو ارة ا ٔصيل يف الت ن، وهو قضاء  العقد رشيعة املتعاقد

ىل املستوى من  ملرونة، سواء  ولية، ومتزي  ات ذات املرجعية ا االتفاق
ٔو إالجرايئ   .املوضوعي 

رة  ىل خمتلف القضا ملسا اح التحكمي  لون انف وقد اقرتح املتد
ٔمن القانوين والقضايئ ق ا   .التطور احلاصل جممتعيا وإالسهام يف حتق

رشيع راء هذا النص ال طلبات ٕا رت املادتني ومتاشيا مع م ٔ  12ي، است
ىل  13و شارون  ٔمجع السيدات والسادة املس ض، ٕاذ  بنقاش مستف

ٔطراف  ٔ سلطان ٕارادة  يار الهيئة التحكميية حرص ملبد رضورة ٕاسناد اخ
ىض نص  حملمكني مبق يار مسك قامئة  العالقة التعاقدية والرتاجع عن اخ

ه خيالف ما هو سائد يف  عتباره تو ارب املقارنة تنظميي،  دد من الت
  .الرائدة

شرتط تو  ى اكام مت اقرتاح توسيع نطاق اخلربة والقدرات اليت  فرها 
ٔن النوازل التحكميية  ىل اجلوانب القانونية، حبمك  صارها  دم اق احملمك و

ة وخمتلفة نو صادية م ىل قضا ومواضيع ذات طبيعة مالية واق   .تنصب 
ٔيضا  الت  ٔحاكم الصادرة عن كام تطرقت املدا اف ا ٔ است ٕاىل مس

 ٔ د ىل م ٓراء بصددها بني داع ٕاىل ٕاقرارها، حفاظا  شطرت ا الهيئة وا
ٔن الطعن  ٔ من النظام العام، الس  د ي يعد م ني، ا ىل درج التقايض 
ىل  دم التنصيص  ٓخر اعترب  ادة النظر ال يقوم مقامه، وبني اجتاه  ٕ

ٔمرا  اف  الست ر خصوصيات نظام التحكمي ذات الطعن  سا ٔنه  ٕاجيابيا، 
يارية واملرنة والرسية خ   .الطبيعة 

شارون، جبم من  ، تقدم السيدات والسادة املس ىل ذ الوة 
ات الهادفة ٕاىل تعزز النظام القانوين املؤطر ملؤسسة  قرتا املالحظات و

  :ويه اكلتايل ،التحكمي
  ل التحكمي عند رفض ة  حتديد م الهيئة التحكميية البت يف املناز

  حمل التحكمي؛
   ل ات اليت تق ة وامجلرية مضن املناز ات الرضي ٕادراج املناز

  التحكمي؛
  لسات الهيئة التحكميية يف حمارض رمسية؛ سجيل  ىل    التنصيص 
   ادة النظر يف صلب ٕ لطعن  ة  ٔسباب املوج حتديد احلاالت وا

  .مرشوع هذا القانون

  دات والسادة،السي
الت  ملدا ر يف مسهتل جوابه عن ٕاشادته القوية  رب السيد الوز
ىل  ا يف معقها  شارن، ا لسيدات والسادة املس القمية والهادفة 
شلك  اخنراطهم الفعيل واجلاد يف مسلسل تعزز وتطور مؤسسة التحكمي 

سرتاتيجي يف إالسهام يف توفري ٔن تلعب دورها  اخ مالمئ  ميكهنا من  م
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ٔن قرار  رز  ٔ صادي، وهكذا  ق ٔمن القانوين و ق ا ر ويف حتق لالس
ادة النظر،  ىض ٕا ه مبق سوغ الطعن ف اف، وٕامنا  ست ل  التحكمي ال يق
اة من ٕاقرار البدائل القضائية الهادفة ٕاىل  ت املتو ىش مع الغا وهذا ي

رة الت ف العبء عن القضاء الرمسي ومسا صادية ختف ق طورات 
ٔن  ة ال ميكن  ات الرضي ٔن املناز ٔوحض  عية احلاص وطنيا، و ج و

ٔحاكم املادة  لتحكمي، معال ب لرضائب  244كون حمال  من املدونة العامة 
ت  164من قانون املسطرة املدنية واملادة  310واملادة  من قانون اجلبا

يون تد ق ا مة حتق ٔن  ٔضاف  ل حرص مضن سلطة القايض احمللية، و
ت املقاو   .املنتدب اليت مينحها  القانون وميارسها يف ٕاطار مسطرة صعو

ىل هدف  ين  ٔسامء احملمكني ين ٔن مسك قامئة ب ر  ٔكد السيد الوز و
يار حممكني  ىل اخ ٔطراف املتعاقدة  دة القايض وا ىل يف مسا ٔسايس، يت

ية يف الفصل يف تتوفر فهيم الرشوط القانونية والك فاءة القانونية واخلربة الف
ٔن مرشوع القانون يف مادته  يده  ٔ النوازل والقضا موضوع التحكمي، مع ت

ارج الالحئة،  13 يار احملمكني من  ٔطراف والقايض حرية اخ يعطي ل
متتع به التحكمي من مقومات وخصوصيات شلكية  ىل ما  حفاظا 

  .وموضوعية

س احملرت    م،السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ات الربملانية مبا  مو ٕاعامال حلق التعديل الربملاين، تقدمت الفرق وا

ه  ر بتفصيل هذه التعديالت 191مجمو . تعديال، وقد تقدم السيد الوز
سمت بنقاش معمق ورصني، ف لسة التصويت اليت ا الل  ول و قد مت ق
ٓخر ث وحسب البعض ا ش بري من التعديالت، ووقع ال   .دد 

ىل مواد  لجنة   95.17مرشوع القانون رمق "ويف اخلتام، وافقت ا
ة لتحكمي والوساطة االتفاق   .ٕالجامع معدال ،"يتعلق 

  .وشكرا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم،   .التقرر ذاىل تقدمي ه شكرا، السيد املس

ب املناقشة حول ها ح  ٔف ٓن  املرشوع، ونعطي اللكمة بطبيعة  ذا
ل عن لك فريق ن  ..احلال ملتد فقني؟ ما اك الت؟ م سلمو املدا ٔشنو؟ 

ل؟ د راغب فالتد   حىت يش وا
ىل ش خنليو لكيش  ن مشلك، لكمك ... ري  ل، ما اك يل بغا يتد ا

الت   .سلمتو املدا
ىل مواد  ٕاذن ركة هللا، منر ٕاىل التصويت  مرشوع القانون رمق "ىل 
ة 95.17 لتحكمي والوساطة االتفاق ليه جلنة العدل "املتعلق  ، كام وافقت 

رشيع   .وال

ٔبدٔ  ٔوىل و   :ملادة ا
  جامع؛الٕ : املوافقون

د؛: املعارضون ٔ   ال 
ش: املمتنعون   .ما اكي

  .ٕاذن ٕاجامع

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :7املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

عية،  :12املادة  ج ة العدا  ٔهنا تعديل من مجمو ش التعديل  هاذورد 
اكملها ذف هذه املادة    .ريم ٕاىل 

ة لتقدمي  ٔعطي اللكمة مو شارن من هذه ا د املس التعديل،  هاذٔ
شارن د املس ٔ   .تفضل 

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
سشكرا    .السيد الرئ

ه؟   ري واش الوقت حمدود؟ حشال ف
  جوج دقايق؟
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س اجللسة   :السيد رئ
  ..جوج دقايق

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
)D’accord.(  

ٔخرى، وشكري  لو مرة  اوب د ىل الت ر  شكر السيد الوز ٔوال، ك
طلق  ، ولكن من م طلق جمام س من م مك"هذا ل ٔزيد ، "لنئ شكرمت 

ا بغي  ر، وتعاود النظر يف اح ، السيد الوز اوب د زيد معنا فالت ناك 
ر، 12املادة  هاذ ، السيد الوز ي ٔنت ق اء،  ٔهنا تعترب است الش؟   ،

هباو هب ٔننا بغينا ن ىل  هباو هب اذلكميت  ش ن اصنا  اذالقانون، و القانون 
ٔخرى  ول ا ٓخرن جفميع ا كونو حبالنا حبال ا ٔقل  يل ما فهياش ىل ا ا

سبة يل  هاذالالحئة و  هاذ ل اء، وهو  ٔنه است ل هاذ الالحئة،  النظام د
ٔوال، ي ٔنه  ليه،  عارف  ىل ما هو م ا شاذا  ا كهنرضو  ..ٔعتربه ش اح

 ٔ د ىل م ش نتلكمو  ٔ سلطان إالرادة، ما ميك د ٔ احلرية وم د ىل م اليوم 
د حرية وسلطان إالرادة وجنيو وحنددو وا د الالحئة ونعينو فهيا وا

ٔن  ل احملمكني، كتبان يل ب ة د مو شاش مع الفلسفة  هاذا ٔ ما ك املس
ل  يل بغينا  هاذومع الروح د يل بغينا ليه ومع التصور ا النص ومع الرؤية ا

ش منشيو ل  ه،  يل يه  هاذمنشيو ف ل التحكمي ا يل يه د الوسي ا
ٔس د الوسي  ات خصوصانعتربها وا   ..اسية يف حفظ الزنا

ن، الفصل  ش ما تبقاش 12ال الفصل  لو  ا كنطلبو احلذف د ، اح
ل ذه رغبون يف حتديد د ٔنه القضاة ح  يتقال ب ٔنه  ش  يك الالحئة، 

ٔو ل  يل ٔطراف،  ل ا ل ٕارادة د ارج إالطار د الالحئة  هاذاحملمكني 
ٔمورية سهيل امل   .ل
 ٔ ٔعتقد ب ش منشيو ف  هاذنه ٔ  ري مربرة   ٔ جتاه، وتنقول  هاذاملس

ة  دل الصيا ٔنه ي ر، ممتسك هبذا، كنقرتح  ٕاىل اكنت طبعا، السيد الوز
نه  ٔ ل  جتاه د د  لو ومنشيو فوا ٔطراف"د ، وخنليو "ٕاذا مل يمت اتفاق ا

يج  ٔطراف ومن بعد مهنا  يار ل خ ل  ٔولوية د يو ش خنليو دامئا ا
لجوء ٕاىل "احملمكني،  ىل التعيني، يمت ا ٔطراف وال احملمكني  ٕاذا مل يتفق ا

لتعيني يف ٕاطار  تصة  س احملمكة ا يل الالحئة،  هاذرئ اءا   . ".است
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
شار لسيد املس   .شكرا 

لحكومة   .اللكمة 

ر العدل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شار،   السيد املس
ول  ري مق ٔن البارح اكن عند نقاش  هاذامسحو يل،  لمك،  الطرح د

ٔن الالحئة ال متنع من وجود  ليل، حرض ذاك النقاش وقلنا  طويل 
ارج الالحئة، در اص حممكني   هاذميل هرضيت معا البارح،  ..ٔش

يل ما عندمه اء دول اخلليج هام ا ست نا  د البحث، لق  الصباح در وا
لواحئ، و  ٔخرى عندمه ا ول ا ٔما ا ي ما كتغلقكش هاذالالحئة  هاذالالحئة، 

يل  يل بغييت من احملمك ا ذ ا ارج الالحئة ومتيش  ميكن  خترج من 
ٔن بعض اخلطرات  لمرجعية،  ري  ها  ن مشلك، الالحئة در بغييت ما اك

يل ضيات املادة ا يطلبو مهنم يف ٕاطار مق ٔهنم  السادة القضاة  وها،  عرف
يختارو  مل،  يكون عندمه  شوفو فالالحئةهاذخيتارو حممك، ما    .و ك

ول هاذلهذا  ري مق   .الطرح 
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ك؟ ر،  ول، السيد الوز   ري مق

سحبوه؟ لتصويت،  ٔعرض هذا التعديل    ٕاذن 
ليو  ن،   ..اجلو هاذٕاذن السحب، بغيت ختلهيا خفريها جبميلها، مز

  .القانون هاذ

ٔعرض املادة    :لتصويت 12ٕاذن 
  .ٕالجامع :املوافقون

عية :13املادة  ج ة العدا  ة، مجمو مو ٔهنا تعديل من نفس ا ش   .ورد 

ه ن فق شار السيد دمحم    :املس
  ..سحب 

س اجللسة   : السيد رئ
ٔعرض التعديل   .ٕاذن السحب ..ٕاذن 

  :رمهتا 13املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون

ة ا يل عندو يش حتفظ وال يش  ة قولها ليا، ا ا   .ٕاىل عندمك يش 
 ٔ ة، و رس ىل مادة مادة،  ٔن نصوت  يض  ال ولكن املسطرة تق

  .ادي

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :38املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :46املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :49املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :50املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :54املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :57املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :58املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :60املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :61املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :62املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :63املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :64املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :65املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :66املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :67املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :68املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :69املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :70املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :71املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :72املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :73املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :74املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :75املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :76املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :77املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :78املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :79املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :80املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :81املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون
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  :82املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :83املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :84املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :85املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :86املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :87املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :88املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :89املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :90املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :91املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :92املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :93املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :94املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :95املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :96املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :97املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :98املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :99املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :100املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :101املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :102املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :103املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :104املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :105املادة 
  .جامعالٕ : املوافقون

لتصويت ه  رم ٔعرض مرشوع القانون    :وهبذا، 
  .ٕالجامع: املوافقون

ليمك   .تبارك هللا 
ىل  شارن  املتعلق  95.17مرشوع قانون رمق "ٕاذن، وافق جملس املس

ة   .ٕالجامع "لتحكمي الوساطة االتفاق

قل ٕاىل املرشوع الثاين هو حتت رمق  ظمي  38.15ٕاذن ن املتعلق ب
  .القضاء
ر إ  لوز لسيد  ذن كام جرت به العادة بطبيعة احلال، نعطي اللكمة 

  .املرشوع هاذلتقدمي 
  .فليتفضل مشكورا

ر العدل   :السيد وز
س   .شكرا السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السادة املس
ٔن احلكومة السابقة من  ٔنه اكن قد قدم سابقا، و ٔقل كام تعلمون ب ىل ا

س احلكومة يه اليت ط  ستورية، ومت الل رئ ٔمام احملمكة ا ه  عنت ف
ة من املالحظات  ستورية، بعدما قدم مجمو ٕالغاؤه من طرف احملمكة ا

شارن، وهذا القانون ينص ديد ٕاىل جملس املس ٔرجع من    :و
  لتنظمي القضايئ؛ ة  ىل املبادئ املو   ٔوال، 
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  ىل حقوق املتقاضني؛   نيا، 
  د سري معل الهيئة   القضائية؛ لثا، حول قوا
  امك؛ لم سري إالداري  يل والت ا   رابعا، التنظمي ا
   ،ت خمتلف احملامك ىل مستوى مكو دات  امسا، مست

سبة  ة الثانية؛ل ر ٔوىل وحمامك ا ة ا ر امك من ا   لم
  ش   .سادسا، التف

ليه هذا القانون ا ما نص    .هذا بع
ٔشكر السادة  ٔن  ٔريد  ي لكميت،  ٔهن ٔن  ل  ٔن ق ٔريد  شارن،  املس

لجنة،  س ا سئبة والسيدة ٔشكر السيد رئ لج  رئ ٔشكر مج نا يع ة، و
اقشة هذا  ٔمس كام حتملمت مجيعا عبء م ن حتملوا معنا  املوظفني ا
لحضور ٕاىل  ٔن وزارة العدل ستكون مستعدة دامئا  ٔكدوا  النقاش، وت

ٔهن اسبا،  روه م ٔي سؤال  ٔي موضوع وعن  ا كام قلت سابقا، جملسمك عن 
رخض  ٔن  ىل احلكومة  ىل املؤسسات، و ٔ واجب دستوري  هذه املس

رشيعية ٔن تنفذ قرارات السلطة ال   .و
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
زي ملرشوع  ضب والو ىل هاذ العرض املق ر،  شكرا، السيد الوز

  .القانون
رشيع، لعرض تقرر هذ ٓن ٕاىل مقرر جلنة العدل وال لجنة سمتع ا ه ا

  .املرشوع هاذحول 
شار   .تفضل السيد املس

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
وال احلكومة يف ٕاطار التوازن حىت يف الوقت،  ىل م التنظمي  هاذسريا 

ىل قرار احملمكة  ر املرتتبة  ٓ ب ا لجنة لرتت القضايئ اكنت فرصة 
شارن  ٔنه السادة والسيدات املس ث  ستورية، ح ة من ا تقدموا مبجمو

  :تعديل 138ـ التعديالت، وقد مت التقدم ب
لبية 53 - ٔ   ؛تعديل من فرق ا
  ؛تعديل من الفريق احلريك 14 -
شرتايك - ل التعديالت 4 :الفريق    ؛د
لشغل - حتاد املغريب    ؛تعديل 19 :فريق 
ة الكونفدرالية - ل التعديالت 8 :جمو   ؛د
ج - ة العدا    .تعديل 13 :عيةمجمو

ول العديد من التعديالت من طرف احلكومة مشكورة،  لتايل مت ق و
  .ورفض بعض التعديالت وحسب بعض التعديالت

ىل مواد املرشوع رمق  لجنة  يتعلق  38.15ويف اخلتام، وافقت ا
ٕالجامع معدال   .لتنظمي القضايئ 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل ال   .عرضشكرا، السيد املقرر، 

اقشة العرض قل ٕاىل املناقشة، م   .ن
ر   .تفضل السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
نه قدم  ٔ ت ما قلهتا، هو  س د املعلومة  تعديل، ومتت املوافقة  137وا

شارن ولتجويد النص 81ىل  لسادة املس رتاما    .تعديل، ا
  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ىل  ر ولحكومة  لسيد الوز اوبا هاذشكرا  ٔن . لت  هاذومتىن 

ل جملس  ان اجلهد د ل، ت اوب يبقى مسمتر حىت يقع ذ التفا الت
ة راء املشاريع احلكوم شارن يف جتويد وٕا   .املس

ر   .شكرا السيد الوز
ة؟ ا ٔشنو؟ عندك يش  قل ٕاىل املناقشة،    ٕاذن ن

  .استدراك؟ تفضل

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
ملغرب حتاد الوطين ة وما  27 :لشغل  ٓخر الصف تعديل، اكنت يف 
  .قرهتاش، كنعتذر

س اجللسة   :السيد رئ
لت مهنا احلكومة؟   حشال ق

ل شار السيد عبد القادر الك   :املس
لت لت، تق   .تق

س اجللسة   :السيد رئ
لوا؟  ىل 11 ؟12تق ليمك وتبارك هللا  فهمني، تبارك هللا  ؟ كنمت م

مث  ، هود كذ ل ا هود د ة  هاذن ا مو راء هاذا لمسامهة يف ٕا  هاذي 
  .النص

ٕاذن املناقشة، هل السادة الرؤساء، املناقشة، هل وزعت 
ل ملناقشة  رغب يف التد شار  ٔن هناك يش املس ٔم  الت؟   هاذاملدا

  املرشوع؟
س   .تفضل السيد الرئ

لبار شار السيد عبد السالم ا   :املس
وصلون، السيد الرئ ليهس وبة، هذا ما اتفق  الت مك ملدا   .س، 

س اجللسة   :السيد رئ
لرئاسة ليك نقوم بضمها ٕاىل  سلميها  الت قد مت  ٔن املدا ٔعترب  ٕاذن 
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  .حمرض هذه اجللسة
لجنة ليه ا ىل املرشوع كام وافقت  ارشة ٕاىل التصويت    .ومنر م

ٔوىل ملادة ا  ٔ   :ونبد
  .ٕاجامع: املوافقون

ن يش مادة وال جوج فهيا يش نفس الطريقة، جنري ، لكن اك
  .تعديالت، مادة ميكن

  :2املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :3املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ة قولها ليا ا   .ٕاذا اكن هناك يش مالحظة وال يش 

  :4املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :5املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :6املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :فهيا تعديالن 7املادة 
ة  ه مجمو شرتايك، والثاين قدم ٔول تقدم به الفريق  التعديل ا

لشغل ميقراطية    .الكونفدرالية ا
شرتايك لتعديل املقدم من طرف الفريق   ٔ ٔبد   .و

شارن لتقدمي التعديل د املس ٔ   .يتفضل 

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

متيزي ما بني السلطة التعديل امل لامدة السابعة هو يف سياق ا قرتح 
ىل التدبري املايل وإالداري وسلطة إالرشاف   .املبارشة 

ر،   السيد الوز
ٔكد السلطة املبارشة و ٔنت ستورية،  ل احملمكة ا ٔن القرار د ما كتعرفو 

امك لم ىل التدبري املايل وإالداري  ر العدل  ل السيد وز ٔق. د ر وٕان اكن 
لسلطة القضائية، فٕانه مزي ما بني  ىل  ٔ لس ا سيق مع ا لت ٔنه جمال 
ال املسؤولني  ر العدل ومن  رسها السيد وز يل  السلطة املبارشة ا
لسادة املسؤولني  يل كتبقى  إالداريني يف احملامك، وبني سلطة إالرشاف ا

  .القضائيني
لمتيزي ما بني ا اذ، نتقدم هب لسلطة املبارشة اليت ميارسها التعديل 

يل كتبقى  ر العدل وسلطة إالرشاف ا املسؤولون إالداريون نيابة عن وز

  .لمسؤولني القضائيني

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لحكومة   .اللكمة 

ر العدل   :السيد وز
يل كنجيبو ما  ٔمور ا ر ا قد ري ف ه،  لمك وج ىل لك راه التعديل د

ش تفصل ما بني السلطة إالدارية والسلطة القضائية يف ٕادارة احملامك،  ميك
ٔنه السلطة  لل يف ٕادارة احملامك،  ٔنه ٕاىل فصلتهيم غيوقع  صعب، صعب، 
دمة السلطة القضائية  ٕالدارة القضائية، راه يه يف  سمى  إالدارية هو ما 

سهيل   ..ٕالدارة احملامك ول
ول ري مق   .لهذا التعديل 

  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ٔعرض  لتصويت هاذٕاذن    :التعديل 

سحب،  ل الفريق ٕاىل اكن  شوفو الرٔي د ل من؟  الرٔي د
ىل السحب   .سحبوه؟ شكرا لمك 

ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ه مجمو ي قدم منر ٕاىل التعديل الثاين، ا
  .7لشغل، حول يف نفس املادة 
شارن د املس ٔ   .تفضل 

شا   :اكغورة السيدة فاطمة ز املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السيدات والسادة املس

لشغل هو املالتعديل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا قدم من طرف مجمو
رية من املادة  ٔ يل كتقول7ذف الفقرة ا ال من : "، ا ٔي  ال جيوز ب

لسري العادي لعمل احملامك، و  الل  ٔحوال إال ىل املسؤولني ا يتعني 
مج  ر لقانون، مبا يف ذ  املعنيني اختاذ مجيع التدابري الالزمة  طبقا 

حملمكة لقضاة ولموظفني العاملني    ".رخص 
ٔن  ي كتضمن عبارات فضفاضة هاذالفقرة  هاذهيدف هذا احلذف 

ستور  ٔويالت قد متس حبقوق يضمهنا ا ىل ت ة  و قة، مف ري دق و
لعمل هو مفروض بقوة القانون، ورامج الرخص لموظفني ، فالسري العادي 

لقوانني ذات  رشية، ويه كذ مؤطرة  يه من مصمي تدبري املوارد ال
سب هو  ٔ ٔجنع وا ر العالقات املهنية، فٕان احلل ا ا تو ، ويف  الص

شاور مع ممثيل املوظفني   .سوية اخلالفات عن طريق احلوار وال
س شكرا السيد   .الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لرد لحكومة    .اللكمة 

ر العدل   :السيد وز
شارة احملرتمة،   السيدة املس

  .شكرا
رن، بني  ن، ولكن بني  لمك، كنتفهمو مز ٔ كنتفهم التخوف د ولكن 
كون يف  ٔن  رتامه وجيب  احلق يف إالرضاب وهو حق مرشوع، وجيب ا

ٔي مؤسسة من املؤسسات ٔي مر ل ويف    .من املرا
لها، ولكن هذا ال  ر العمل د ش تد ت  لنقا نع هذه وسي  ٔ مق

ٔن  ش اجللسات  هاذيعين  دمات، ما ميك ل ٔدىن  حلد ا إالرضاب سميس 
ٔنه ل معني، ومعتقل يف وضعية  ٔ يل فهيا معتقل عندو  رو .. ا ميكن ند

ٔن القايض إالرضاب وتبقى اجللسات مسمت ر امرة،  إالرضاب ويرتٔس  يد
ت رو إالرضا يد ٓخرن  كون اكتب ضبط وا   .اجللسة وميكن 

ش نضمنو سري  ة هو تتوقف العدا  هاذلهذا  ا ٔخطر  العملية، راه 
ت وهناك  ،القضائية فالبالد الت وهناك حر ٓ ٔن هناك حقوق، وهناك 

هيا وتد يخصنا نوفرو    .ار إالرضابوضعيات قانونية 
ل وزارة  ت دا ٔنه النقا ىل إالرضاب ما عندي مشلك،  ني نتفقو 
رو هذا حقها املطلق، ولكن يف نفس  ر إالرضاب ٕاىل بغات تد العدل تد
س معتقلني،  ٔن فهيا  الوقت غتعاون معنا لضامن حقوق سري اجللسات، 

ت  ل احلر ٔ ضلت فاملغرب من  يل  ت ا ٔن النقا ش ب واحلقوق وما كنظ
امة  هاذف  ز لشغل معروفة بتارخيها  ميقراطية  البالد، والكونفدرالية ا

ه، اكن يدافع عن  رمحة هللا ومن و ٔموي، هللا يواليه  املرحوم اليس ا
 ٔ ٔغيارهاذاملس ٔنه إالرضاب دون املساس حبقوق ا   .ي، ب

ولهذا   ري مق   .التعديل 
  .وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
رشكرا    .السيد الوز

  متسكون؟

لتصويت   :نعرض التعديل 
  ؛04= املوافقون

  ؛25= املعارضون
  .12= املمتنعون
  .التعديل مرفوض

ىل التصويت 7ٔعرض املادة    :رمهتا 
رشيعية ؟املوافقون ملسطرة ال   .منشيو 

ىل املادة  رشيع 7املوافقون  لهيا جلنة العدل وال   :كام وافقت 
  .لعددما بقاش، نفس ا...ٕاذن

  ؛37= املوافقون
  ؛04= املعارضون
  .00= املمتنعون

  :8املادة 
  ؟ٕالجامع: املوافقون

ٔي تعديل، ال ما  8ندوز دا املادة  ش فهيا تعديل، مل نتوصل ب ما عند
ك ما عند  ش حىت يش تعديل،  لبية ما طلعا ٔ لبية، ا ٔ ش ا عند

رغب يف ك ما احلكومة  ر،  ؟ ال 8تعديل املادة  احلكومة ؟ السيد الوز
لتعديل ٔن تتقدموا  ر،    .واش احلكومة؟ لمك احلق، السيد الوز

ٔن املادة  لهيا جلنة العدل 8ٕاذن نعترب    .كام صادقت 
ر؟   نعم السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
سيط،  الل "تعديل  لم  س حممكة النقض والويل العام  يتوىل رئ

ل  ة د تاح ف شاط اجللسة، اجللسة  ل السنة القضائية، التعريف 
  ."القضايئ حملامك اململكة ويعمل حممكة النقض

زيدوها فقط  امك اململكة بغينا  شاط القضايئ مب ل ا هذاك التعريف  اح
ابوه   ..قرتاح 

س اجللسة   :السيد رئ
زيدوها ر، عندمك جملس النواب ٕاىل بغيتو    .السيد الوز

ر العدل   :السيد وز
ش.. ٔ . ٕاشاكل ٔ ماعندي ٔ ما اكي س    .السيد الرئ

ش تعديل ا ما عند   .اح

س اجللسة   :السيد رئ

  :8املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :9املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :10املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :11املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :12املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :13املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :14املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :15املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :16املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :17املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :18املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :19املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :20املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :21املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :22املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :23املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :24املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :25املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :26املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :27املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :28املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :29املادة 
  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :30املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :31املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :32املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :33املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :34املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :35املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :36املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :37املادة 

  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :38املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :39املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :40املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :41املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :42املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :43املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :44املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :45املادة 

  .ٕالجامع: افقوناملو 

  :46املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :47املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :48املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  : 49املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :50املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :51املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :52املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :53املادة 

  .ٕالجامع: وافقونامل

  :54املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :55املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :56املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :57املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :58املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :59املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :60املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :61املادة 

  .ٕالجامع: وافقونامل

  :62املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :63املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :64املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :65املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :66املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :67املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :68املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :69املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :70املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :71املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :72املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :73املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :74املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :75املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :76املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :77املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :78املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :79املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :80املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :81املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :82املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :83املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :84املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :85املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :86املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :87املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :88املادة 

  .ٕالجامع: املوافقون

  :89املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :90املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :91املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :92املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :93املادة 
  .ٕالجامع: وافقونامل

  :94املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :95املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :96املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :97املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :98املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :99املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :100املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :101املادة 
  .ٕالجامع: ملوافقونا

  :102املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :103املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :104املادة 
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  .ٕالجامع: املوافقون

  :105املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :106املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :107املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :108املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :109ة املاد
  .ٕالجامع: املوافقون

  :110املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

  :111املادة 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل مجيع املواد كون قد صوتنا    .وبذ 

لتصويت ه  رم ٓن مرشوع القانون  ٔعرض ا   :و
  ؛39= املوافقون

د( 00 =املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .02= املمتنعون

شارن قد و  كون جملس املس ىل القانون رمق وبذ   38.15افق 
لتنظمي القضايئ بـ   : ـاملتعلق 

  ؛39= املوافقون
د( 00= املعارضون ٔ   ؛)ال 
  .02= املمتنعون

لجميع   .شكرا 
ىل املسامهة القمية ر  لسيد الوز   .شكرا 

ىل مسامهتمك شارن  شارات واملس   .شكرا مجليع املس
لجميع   .شكرا 

دا ٕان شاء هللا، مع السا رمك  رشيعية  ةة احلادية عرش ٔذ لسة 
ل  ارشة ستكون اجللسة د سندرس فهيا النصوص اجلاهزة، وبعدها م

ورة هتاء ا الن عن ا   .إال
لجميع   .شكرا 

 .ورفعت اجللسة
--------------------------------- --------------------------------- 

وبة املسلمة لرئاسة اجللسة :امللحق الت املك   .املدا

I -  ة  95.17مرشوع قانون رمق لتحكمي والوساطة االتفاق كام وافق (يتعلق 
  ).ليه جملس النواب

لبية) 1 ٔ مس فرق ا ك  ٓيت م شار السيد كامل   :مدا املس

س احملرتم،   السيد الرئ
رن احملرتمني، ن الوز   السيد

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
مس ف ل  ٔتد ٔن  رق الغلبية ملناقشة هذا املرشوع يف هذا رشفين 

لس املوقر يس  ،ا ك ة  ٓن موضوع التحكمي والوساطة االتفاق ىل اعتبار 
عتباره  ويل  ىل املستويني الوطين وا لغة  مة وبدي وفعا  ٔمهية  لية 

ر وحتافظ  س ارة و ه الت ت اليت توا ات وتطويق الصعو لتدبري املناز
ةىل رس  وهو ما  ،مقارنة مع املسطرة القضائية ،ية ومرونة مسطرة املناز

ة والفعالية يف  ارية فضال عن الرس سيخفف من العبء عن احملامك الت
ٔحاكم التحكميية ذ ا   .تطبيق املساطر وتنف

ل ذ لتحكمي  ،ق لتطور القانوين  لسياق التارخيي  ر  ٔن نذ البد 
، ب ة ببالد ٔ بظهري والوساطة االتفاق املتعلق بقانون  1913غشت  12د

به اخلامس من فص  مرورا بتعديل  ،543ٕاىل  527املسطرة املدنية يف 
ا مع إالصالح القضايئ لسنة  زام ث  ،1974قانون املسطرة املدنية  ح

نظمه املرشع يف الباب الثامن من قانون املسطرة املدنية يف فصو املمتدة 
وما تال ذ من تعديالت مهت هذا  327 اىل الفصل 306من الفصل 

ي يفصل التحكمي والوساطة  رس ا د ا هتاء مبرشوع القانون ق القانون وا
ة عن قانون املسطرة املدنية وجييب عن ٕاشاكالت كثرية مرتبطة هبذا  االتفاق

  .املوضوع
ه من  ل دول املعمور وما صاح ه  ي عرف صادي ا ق ٕان التطور 

اذبية بالد يف جمال ازدهار وتطور   ٔمام  ولية وحتررها، و ارة ا لت
ابة  منوية ورشية واستقرار، واست ر نظري ما متتع به من مؤهالت  س
سيط ورسيع املساطر إالدارية املرتبطة  مثرن يف ت لمس ة  لرغبة املل
ة  ه اخلصوص مسطرة التحكمي والوساطة االتفاق ىل و ر و س بعملية 

مثر، فلقد مل شارات وتعزز ثقة املس س ذب  م يف  ا لها من دور 
ٔحضى من الرضوري تنظمي هته املسطرة وفق نص مستقل جييب عن 

  .خمتلف إالشاكالت املرتبطة هبا
قة يف جمال  ي حنن بصدد دراسته يعترب ثورة حق ٔن املرشوع ا

صادي والقانوين وا ق ب التطور  لسياسات العامة التحكمي والوساطة توا
ٔساس خللق  عتباره احلجر ا ر  س ة ٕاىل دمع املقاو وحتفزي  الرام
ات ذات الطابع  يل ٕاضافة الزنا مة من ق كرس ملاكسب  ٔنه  الرثوة، كام 
ل  ٔ ٔمام الرمقنة من  ال  يل، ويفسح ا ا ات التحكمي ا املدين اىل صالح
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رام اتفاق التحكمي واتفاق الوساطة   .ٕا
عشة  ر وم ة مالمئة لالس لق ب ٕان هذا إالصالح املهم سميكن من 
ل  ة اليت حتظى هبا بالد من ق رتام واملصداق صاد ويعزز من  لالق
ٔيت كذ  صاديني، وي ق لني  مثرن وخمتلف الفا بار املس ٔعامل و ال ا ر

ق ٕاقالع وانتعا ول العامل يف حتق ة  ا مع الرغبة املل صادي عقب زام ش اق
ورو احئة  ر املرتتبة عن  ٓ ىش كذ مع  ،التداعيات وا وهو ما ي

صادي ق ٕاقالع اق   .مساعي بالد يف حتق

س احملرتم،   السيد الرئ
رن احملرتمني، ن الوز   السيد

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ظومة تعترب هذا املرشوع مبثابة حمطة حممكة من حمطات ٕاصالح  م

ال  لني السياسيني ور ا للك الفا ث شلك هدفا و مطم ، ح العدا
لرتسانة القانونية املؤطرة  مثرن، وشلك كذ ٕاضافة نوعية  ٔعامل واملس ا
ٔمن القانوين يف  امئ ا لية حممكة لرتسيخ د ر، و س صاد و ق ال 

ولية يف جما ساع العالقات ا ٔعامل يف ظل ا دان ا ة م ٔعامل ورس ل ا
ٔموال   .حترك ا

در  ه،  ٔمهية هذا املرشوع وراهن ا ب ويف نفس السياق، ووعيا م
ظمي يوم درايس حول موضوع التحكمي  ٔحرار ب فريق التجمع الوطين ل

لوالية السابقة ة  كام نظم يوما دراسيا حول نفس  ،والوساطة االتفاق
سيق مع غرفة ٔسابيع بت ذ ثالثة  ة واخلدمات  املوضوع م ارة و الصنا الت

رباء وخمتصني يف املوضوع، هذا اليوم  ٔطري من  ار البيضاء الكربى وبت
رمجناها يف شلك  ات والتوصيات  ر ة من ا ي متخض عنه اقرتاح مجمو ا
ٔعامل التحرضية اليت  ٔشغال ا ٔثناء  لك مسؤولية  قشناها  تعديالت 

 ٔ لجنة مبعية فرق ا ٔشغال ا ىش طبعت  لبية قصد جتويد املرشوع، مبا ي
ت لحكومة ومن  ،مع ما يثريه هذا املوضوع من ٕاشاكالت وحتد رن  شا

يق تعديالت فرق  ر العدل تفا إالجيايب مع تعديالتنا و اللها السيد وز
ددها  ه  ،تعديل 191املعارضة و  س ل ما  ث ق وهني  9ح ملائة مهنا، م

شاري ٔجواء ملقاربة ال ي ساد  اقشته ولجو إالجيايب ا ة اليت طبعت م
تصة لجنة ا ل ا اقشته دا   .م

ي  ىل هذا املرشوع وا ٕالجياب  ٔن نصوت  سعنا ٕاال  ريا، ال  ٔ و
ل  ٔ ضلنا من خمتلف املواقع من  ياراتنا السياسية و اتنا واخ ا ىش مع ق ي

ٔمه املشاريع اليت مت التص د  ٔ ث يبقى  الل هذه ٕاقراره ح ليه  ويت 
ورة   .ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ٔصا واملعارصة) 2   :مدا فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني، ٔعضاء جملس املس   السادة 

راسة  ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ىل ٔيت يف سياق استكامل  95.17مرشوع القانون رمق  والتصويت  ي ي ا

، وحتديث وتطور املنظومة القانونية  ظومة العدا تزنيل خمطط ٕاصالح م
صادية  ق ٔن التحوالت  اصة و ٔعامل،  ال املال وا الوطنية املؤطرة ا
ىل  ٔسواق  اح ا ٔدت ٕاىل انف املنا اليوم  ت يعرفها  ة اليت  ولوج والتك

ٔموال بفعل العوملة، وروز ال  ة انتقال ا ولية، واىل مرونة ورس ارة ا ت
ج عنه  ي ي ٔمر ا ٔعامل، ا اخ ا ىل مستوى حتسني م تنافسية دولية 
ٔن بالد  اصة و صادات الوطنية والعاملية،  ق ة  سارع يف ب حتول م

ٔيده، ٕاصال ادة الرشيدة جلال امل حفظه هللا و ت حتت الق ات دش
لامل  لمنظومة القانونية املؤطرة  هبا حتديث  صادي، وا ق ال  معيقة يف ا

ٔعامل   .وا

ٔن هذا املرشوع قانون  ٔصا واملعارصة ب ىل يقني يف فريق ا ٕاننا 
حها ببالد يف  ٔوراش الكربى اليت مت ف بة ا بري يف موا شلك  سامه  س

ٔس ٔعامل، واليت اسهتدفت  ة جمال املال وا لق ب اس دمع املقاوالت و 
ذا  صادية، تنف ق ورة  شيط ا ر وت س اسبة ٕالنتاج الرثوة و م

ة الواردة يف خطاب  ة السام مبناسبة  2009غشت  20لتوجهيات امللك
رى  اللته حفظه هللا  56ا اللها  ٔكد من  لثورة امل والشعب، واليت 

، "بدي اكلوساطة والتحكمي والصلحرضورة تطور الطرق القضائية ال "ىل 
ة ٕاىل  ة املو اللته يف رسالته السام لهيا  ٔكد  ويه التوجهيات نفسها اليت 

م  ٔ ش  ي انعقد مبرا ٔوىل املؤمتر العدا ا ورة ا  03و 02املشاركني يف ا
ورة الثانية 2018من سنة  04و لمشاركني يف ا ة  ، وكذا الرسا املو

ش يويم لمؤمتر املذ ي انعقد مبرا ث 2019ٔكتور  22و 21ور ا ، ح
اللته  رى ثورة امل والشعب "قال  ٔكد يف خطابنا مبناسبة ذ ٔن  سبق 

ىل رضورة تطور الطرق القضائية البدي اكلوساطة والتحكمي  2009لسنة 
ٔوىل،  والصلح، ويه التوجهيات اليت مضنهتا رسالتنا ملؤمترمك هذا يف دورته ا

ات ٔسسة الوسائل البدي حلل املناز ث دعو فهيا ٕاىل م م  ...."ح ى  هت ا
  .ال امل

س احملرتم،   السيد الرئ

ل  سامه يف تعزز دور الوسائل البدي يف  ٕان هذا املرشوع س
ة واملرونة  لية فعا حتقق الرس ات، ومهنا الوساطة والتحكمي  املناز

صاد يف النفقات، والفعالية يف املساطر، والرس  ق ية يف إالجراءات، و
ٔطراف فضال عن  ارية بني ا صادية والت ق ىل الروابط  واحلفاظ 

عي ج   .رسيخ السمل 

ٕالجياب  ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
 .ىل هذا املرشوع قانون
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  :مدا الفريق احلريك) 3
س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ة 95.17مرشوع قانون رمق " لتحكمي والوساطة االتفاق ي مت  "يتعلق  وا
ة الواردة يف اخلطاب املليك ليوم  ة السام ت امللك لتعل ذا  داده تنف  20ٕا

رى 2009شت غ  لن عن  56، مبناسبة ا ٔ ي  لثورة امل والشعب ا
ىل  اللته  ه  ٔكد ف ي  لقضاء، وا ٕاطالق إالصالح الشامل والعميق 

ر الطرق القضائية البدي اكلوساطة والتحكمي والصلح"  ،"رضورة تطو
ظومة العدا وحتديث وتطور  ثاق ٕاصالح م ٔهداف وتوصيات م وتزنيال 

بة التحوالت  املنظومة ٔعامل، وموا ال املال وا القانونية الوطنية املؤطرة 
ارة  لت شهدها بالد وما صاحهبا من ازدهار  صادية الرسيعة اليت  ق

ولية   .ا

س،   السيد الرئ
وسائل  ة  لجوء ٕاىل التحكمي والوساطة االتفاق ٔن ا د  ٔ ىل  ال خيفى 

يس  ك ٔصبح اليوم  ات  لغةبدي حلل الزنا ىل املستوى  ،ٔمهية  سواء 
ٔو الوطين، ويل  مثرن، ملا  من  ا اصة من طرف املس ا  ومطلبا مل

ات ومرونة املسطرة  ة يف فض الزنا يل الفعالية والرس ديدة، من ق مزا 
انب  د ٕاجراءاهتا، ٕاىل  متزي بطول وتعق مقارنة مع املسطرة القضائية اليت 

لم  ة حىت ال توفري الوقت واجلهد  لمناز ني، فضال عن الطابع الرسي  تناز
لسات القضاء،  ادة  متزي هبا  ٔطراف من العلنية اليت  تترضر مصاحل ا

صاد والسوق ق ر و س ىل  ريها من املزا اليت تنعكس ٕاجيا    .و
سامه دون شك  ات س لجوء ٕاىل التحكمي والوساطة حلل الزنا ٔن ا كام 

ف العبء  اميف ختف شلك    .ىل القضاء 
ر ومن  ٔن هن السيد الوز سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ومن هنا، ال 
ٔن ما  ىل اعتبار  ىل تقدمي مرشوع هذا القانون الهام،  ال احلكومة 

ليت صاصات سيجعل مهنام  ٔدوار واخ لتحكمي والوساطة من   نئنيط 
سوية الو الل ال صاد من  ق امل املال فعالتني ٕالنعاش  ات يف  لزنا زية 

رة  ٔ ائية املت ست صادية احلالية  ق ة  اصة يف ظل الظرف ٔعامل،  وا
ات القانونية واملؤسساتية املرتبطة  جلاحئة، وسمتكن من تعزز إالصال
ٔرضية صلبة  صادي اليت اخنرطت فهيا ب واليت شلكت  ق ال 

بة لك التطورات والتحوالت  ة اليت ملوا ولوج صادية واملالية والتك ق
ويل،  ىل الصعيد القاري وا ت يعرفها العامل، مما عزز ماكنة املغرب 
مثرن  بار املس ٔعامل و ال ا ل ر ة من ق رتام واملصداق ال وجع حيظى 

صاديني ق لني    .وخمتلف الفا

س،   السيد الرئ

ضيات ومس  اء به هذا القانون من مق دات جوهرية سواء ٕان ما  ت
سامه دون شك يف جتاوز نواقص  ٔو املضمون س ث الشلك  من ح
وعيوب القوانني املعمول هبا يف جمال التحكمي، واليت اكنت دامئا حمطة انتقاد 

الل املامرسة امليدانية لهيا من  تصني ومت الوقوف   ،العديد من املهمتني وا
صاص القضايئ والهيئة التحك  خ مرورا  ،ميية وحتديد املفاهميبدءا من 

ذية لصيغة التنف ٔحاكم  لبطالن ،مبسطرة تذييل ا   .مث الطعن 
ٔقرب وقت  ويبقى رحب رهان ٕاخراج مرشوع هذا القانون وتزني يف 
ملناسبة امجليع ٕاىل تضافر اجلهود  سبة لنا، وندعو  ل لغة  ٔمهية  ٔمر ذي 

ده وت رسيع وثرية اع ىل وتعبئة الطاقات ل وفري رشوط حسن تطبيقه، 
ت اليت  لعديد من املشالك والصعو سامه يف ٕاجياد احللول  ٔنه س اعتبار 
، مما سيؤدي ح ٕاىل توفري املناخ املالمئ  يتخبط فهيا جمال التحكمي بب
ساع  اصة مع ا ٔعامل،  دان ا ٔمن القانوين يف م امئ ا ر ورسيخ د لالس

ولية يف جم ة حترك العالقات ا صاد ورس ق ٔعامل وكذا عوملة  ال ا
ٔموال   .ا

لنا إالجيايب مع مضامني  ري، نعلن يف الفريق احلريك عن تفا ٔ ويف ا
  .هذا املرشوع الهام

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شرتايك )4  :مدا الفريق 

س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
اقشة مرشوع قانون رمق  لتحكمي والوساطة  95.17م ةيتعلق  ، االتفاق

ىل  ٔمهية قصوى  يس  ك ة  ٔن موضوع التحكمي والوساطة االتفاق ث  ح
ات، مث  لنظر لرسعته يف فض الزنا ويل، وذ  املستويني الوطين وا

ة، ومرونة املسطرة مقارنة مع املسطرة إالطالع ا لرسي املسطرة املناز
  .القضائية

ة اكن موضوع ظهري   12ٕان تنظمي جمال التحكمي والوساطة االتفاق
الباب اخلامس عرش من  )املتعلق بقانون املسطرة املدنية( 1913غشت 
ي عرفه 543ٕاىل الفصل  527الفصل  ؛ ويف ٕاطار إالصالح القضايئ ا

، مت تعديل قانون املسطرة املدنية، مث مسطرة التحكمي، 1974 املغرب سنة
ث نظمها املرشع يف الباب الثامن من قانون املسطرة املدنية  يف الفصول ح

الل ت الفرتة، مل يتعرض ) 327ٕاىل  306من  ٔن هذا النص  ري 
ٔنه مل ينظم  ات، كام  وسي من الوسائل البدي لفض املناز لوساطة 

ويلالتحكمي    .ا

س،   السيد الرئ
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اري والتحوالت الرسيعة اليت شهدها املغرب، وما رافق  ٕان املعطى الت
ة  ع اتفاق اصة بعد توق ولية،  ارة ا ىل مستوى الت ذ من ازدهار 

الد  ش اليت اكنت وراء م ارة العاملية"مرا ظمة الت اء يف "م ث  ، ح
ال التحكمي حتت اص مب ة ملحق  د "عنوان  هذه االتفاق ٔن القوا تفامه ش

ق  ات عن طريق التحكمي والتوف سوية املناز وإالجراءات اليت حتمك 
ٔكد اخلطاب املليك السايم لسنة "والوساطة ىل رضورة " 2003،كام 

ويلالٕ ا اري الوطين وا دا ذ "داد الرسيع ملرشوع قانون التحكمي الت ؛ 
ضيات القانوني لتحكمي يف قانون اكن من الرضوري تعديل املق ة املنظمة 

ويل والوساطة  ديدة تنظم التحكمي ا د  سن قوا املسطرة املدنية 
داد مرشوع مدونة التحكمي كنص قانوين مستقل، لكن  ة، فمت ٕا االتفاق

ٔسف مل خيرج هذا املرشوع ٕاىل الوجود  دونة مستق وٕامنا فضل مكل
ٔن حيتفظ به مضن قانون املسطرة املدنية، فصدر القانون رمق  املرشع 

لقسم اخلامس من قانون  08.05 سخ وتعويض الباب الثامن  القايض ب
دد  جلريدة الرمسية  سمرب  6بتارخي  5584املسطرة املدنية  ، 2007د

  .70-327ٕاىل  306وذ يف الفصول من 
الل العرش  صادية الرسيعة اليت عرفها املغرب  ق يف ظل التطورات 

رية وال ٔ سيط ورسيع املساطر إالدارية سنوات ا ت رضورة ت يت استوج
 ٔ اصة مسطرة التحكمي والوساطة، بد ر، و س والقضائية يف معلية 

ضياتيف التفكري  ة  فصل املق لتحكمي والوساطة االتفاق القانونية املنظمة 
صادية  ق ب التطورات  هنا وتعديلها لتوا عن قانون املسطرة املدنية مع حتي

وليةاليت ارة ا دات اليت عرفهتا الت اصة املست   . يعرفها املغرب، و
عوة ٕاىل ،يف هذا السياق   :ستدعي الرضورة ا

ة من اجلوانب إالجرائية واملوضوعية اليت تبقى •  ادة تنظمي مجمو ٕا
ٔصبح  خيار  ٔهي وضامن جناعته  ٔهيل التحكمي وت ٔسايس لت ل ا املد

ىل املنافسة وهمينة يفرض نفسه يف ظل العوملة االٕ  صادية القامئة  ق
لسياسات  ة  يق معايري اختاذ القرارات املو ىل  معيار رٔس املال 
ل  ان العامل، ويه نقائص بعضها مرتبط مبستق العامة يف خمتلف ب
ت  د زال تعرتضه العديد من الت ي ال  ملغرب وا التحكمي 

راهات لقانون وبعضها  ،وإال رتبط  لواقع واملامرسة، بعضها  رتبط 
ة والفعالية  لرس ستجيب  ضياته اجلديدة ال  واليت قد جتعل بعض مق

اده ت ح   ؛واستقاللية التحكمي وضام

و •  ملغرب وفق معايري مق ني اجليد ملامرسة التحكمي  رضورة التق
؛   قانو

بهتا و •  شاء املراكز التحكميية وموا ٔطري معلية ٕا و لت ل ا دمعها تد
داها ٔسواق  ،وشجيع ٕا ىل ا صادي  ق اح  نف الس يف ظل 

ت املتعلقة بتحسني  ريها من الرها يب و ٔج ر ا س ىل  العاملية و
ل  ر دا س انب ٕاىل  ٔ مثرن ا ٔنة املس ار وطم س اذبية 

عية ،املغرب ج صادية و ق ق التمنية  لتايل ضامن حتق   .و

حتاد العام  )5 مس فريق  شارة السيدة سلمية الزيداين  مدا املس
ملغر    :بلشغالني 

ة؛ 95.17مرشوع قانون رمق  - ا لتحكمي والوساطة االتفاق   يتعلق 
لتنظمي القضايئ 38.15مرشوع قانون رمق  - ب   .يتعلق 

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارات، شارن والسيدات املس   السادة املس
ملغرب يف  لشغالني  حتاد العام  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لتحكمي والوساطة  95.17مرشوع القانون رمق "ـة العامة لاملناقش يتعلق 
ة لتنظمي القضايئ 38.15مرشوع القانون رمق "، وكذ "االتفاق ، "يتعلق 

ٔن  رشيعية،  ائية لنا وحنن يف مسهتل هذه الوالية ال وٕاهنا لفرصة است
ٔن املناسبة رش  ني الهامني، و ن املرشو اقشة هذ ط سامه يف دراسة وم

ة ماسة ٕاىل  ،كام يقول الفقهاء ٔن احلا ىل  يد  ٔ سعنا اليوم، ٕاال الت فٕاننا ال 
ذ ٕاقرار  مي الرضوري  م ، وٕاجراء التق اقشة واقع القضاء يف بالد م

ستور سنة  وما تاله من حوار وطين وقوانني تنظميية، ومشاريع  ،2011ا
ة   .ٕاصالح

اقشة ا مبناسبة م ىل مدا فريق املزيانيات الفرعية لوزارة  وعطفا 
الل هذه السنة، واستحضارا  لسلطة القضائية  ىل  ٔ لس ا العدل وا
اقشة التقرر السنوي لرئاسة النيابة العامة  ٔثناء م رب عهنا  لمواقف اليت 

ا ٕاجراء مراجعة شام 2020لسنة  الن احلكومة عن عز لنظر ٕاىل ٕا ، و
صالح لعديد من النصوص القانونية  ٕ قة وشديدة الص  ٔمهية وا لغة ا

شاور واحلوار ما بني الربملان  ة ٕاىل اسمترار ال ا ٔن مثة  القضاء، فٕاننا نعترب 
ٔن يعرتي هذه النصوص من  واحلكومة، بغية التوافق حول ما ميكن 

ن ٕاشاكليات ومن  د مجيعا من تبا ستف ٔن  ٔساس  ىل  الرؤى، وذ 
دم ٕاهدا رة قضا نعترب  ،ر الزمن، زمن إالصالحدروس املايض، و يف ٕا

اوزة  الل  ٔنٔهنا م ستور ومن  مل فٕان ا ستور حسمها، ويف ا ا
رشيعي رة الفعل ال دد دا ٔمة اليت حسمها    .الثوابت اجلامعة ل

ا هذا اليوم،  لس ىل  ٔما خبصوص مرشوعي القانونني املعروضني 
ىل هذه الو ىل فٕانه ملن حسن الطالع  ٔن جملسنا يصوت  رشيعية،  الية ال

رشيعي طويل، بل ومعقد ف خيص قانون  ني بعد مسار  ن املرشو هذ
لنقاش القانوين بل  سعنا ٕاال التنويه  التنظمي القضايئ، وهبذه املناسبة ال 

ني ن املرشو ه جلنة العدل حول مواد هذ ي عرف ي كذ ا   .والفقه
ىل ٕاطار قان ة ٕان توفر بالد  وين لتنظمي التحكمي والوساطة االتفاق

ولية ذات الص هبذا  لنظر ٕاىل التطورات الوطنية وا ا  ٔمرا مل ت 
سري سبل  ث ٕاىل ت سعي بالد احلث ٔمهية، وشديد الص  املوضوع البالغ ا

ٔعامل اخ ا رتقاء مبوقعها مضن مؤرش م بية و ٔج رات ا س  ،لب 
مثر ا ٔن املس ٔي ب ذ  ٔمهية قصوى لتوفر  ٔصبح يعطي  يب اليوم  ٔج
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ات ل املناز ويف مقدمهتا  ،ىل ٕاطار قانوين يتضمن الوسائل البدي يف 
ة  ليات اليت حتقق الرس رز ا ٔ د  ٔ ٔهنا  ىل اعتبار  الوساطة والتحكمي، 

  .واملرونة والفعالية يف املساطر

س،   السيد الرئ
شار  ملقاربة ال داد هذا ٕاننا ٕاذ ننوه  ية اليت هنجهتا وزارة العدل يف ٕا

لس النواب، حيدو  اقشته مب ٔثناء مر م ي عرفه  ٕالغناء ا املرشوع و
ر املشاريع  شاريك يف سا هنج ال ة لهذا ا ٔن تظل وزارة العدل وف بري  ٓمل 
لن عن قرب وضعها يف مسطرة  ٔ ٔن  ر العدل  لسيد وز اليت سبق 

  .املصادقة
لتنظمي القضايئ 38.15مرشوع القانون رمق "ـتعلق بٔما ف ي  ، "املتعلق 

ستورية، فٕانه  ىل قرار احملمكة ا ر القانونية  ٔ ب ا رت د يف ٕاطار  ٔ ي  وا
ستورية حمط نقاش قانوين  وٕان اكن هذا املرشوع وكام قرار احملمكة ا

ٔنه سوف يرثي حقل البحث القانوين، إ  ي ال شك  ٔننا نعتقدوفقه ٔن  ال 
 ٔ ب ا رت سمترار معلية  ول  ٔخر مل يعد من املق ا من الت ر هته عرفت نو

ٔنه  ٔساس اليت نعتقد  ٔدوار ا ٔمهية هذا املرشوع، وا لنظر ٕاىل  ه، وذ  ف
سوف يلعهبا يف جمال حتديث و عقلنة وعرصنة إالدارة القضائية، وتوضيح 

لني فهيا خصوص ت بعد التحوالت  أدوار خمتلف الفا ٔعق النوعية اليت 
  .استقالل السلطة القضائية

ملغرب وحنن نناقش  لشغالني  حتاد العام  ال ميكن لنا يف فريق 
ر  مرشوع التنظمي القضايئ، ٕاال جتديد تنوهينا مبوظفات وموظفي احملامك وسا
ئوا يؤكدون اخنراطهم يف ورش  ن ما ف ، وا العاملني يف مرفق العدا

ال امل حفظه هللا،  فٕاننا  اه  ر ي  هنيب بوزارة ٕاصالح العدا ا
عية واحلوافز اليت  ج ىل تعزز اخلدمات  العدل العمل وبال هوادة 
ه  عي قطاعي، يمت ف ىل الرشوع يف حوار اج ا هلم، وكذا العمل  تقد
ٔهنا رشيك مركزي يف هذه  ىل اعتبار  إالنصات ٕاىل املنظامت النقابية، 

ٔوراش الكربى   .ا

حتاد العام ملق) 6   :اوالت املغربمدا فريق 
﷽  

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارن   ،السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف ٕاطار  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة  لتحكمي وال 95.17مرشوع قانون رمق "م ةيتعلق  ، "وساطة االتفاق
ُشلك ي  د امل ا ٔ ٔ ل ا س لنظام قانوين ُمو دا ٔس لت ِقواُمه  اٍز،ساسية 

ر  س ارة و ات وشجيع الت العدا التصاحلية، يَتََو احلَد من املناز
لني ادة بناء العالقات بني خمتلف الفا   .وٕا

ابة لـ اء است ني، فهذا القانون    : وكام هو م

ة الواردة يف خطا - ة السام  2009غشت  20ب التوجهيات امللك
رى  ال  56مبناسبة ا اللها  ٔكد من  لثورة امل والشعب، واليت 

ىل  رضورة تطور الطرق القضائية البدي اكلوساطة "امل حفظه هللا 
 ؛"والتحكمي والصلح

سيط ورسيع املساطر إالدارية  - مثرن يف ت لمس ة  الرغبة املل
ر، ومهنا س  مسطرة التحكمي والوساطة؛ والقضائية يف معلية 

ظومة العدا  138و 137تزنيل التوصيتني رمق  - ثاق ٕاصالح م من م
ات  ل بديل لفض الزنا ىل رضورة تطور نظام الوساطة  ٔكد  لتني  ا

لجوء ٕاىل الصلح والتحكمي؛  وشجيع ا
ولية اليت نظمت من طرف حممكة  - التوصية الصادرة عن الندوة ا

ارة النقض وهيئة ا ار البيضاء وغرفة الت ر والقطب املايل  ٔاكد حملامني ب
ويل يويم  ٓفاق التحكمي ا ولية يف موضوع  ر،  06و 05ا ٔاكد رب ب دج

كون مستق عن  لتحكمي  اصة  داد مدونة  ىل رضورة ٕا ٔكدت  واليت 
 .قانون املسطرة املدنية

س،   السيد الرئ
ي نناقشه اليوم يف هذه اجللسة العامة، من  ٕان مرشوع القانون ا

ُر يف  اء هبا، نُقَّدِ دات اليت  حتاد العام ملقاوالت الل املست فريق 
نا  املغرب ظوم ٔساسية ٕالصالح وتطور م ل ا د املدا ٔ شلك  ٔنه 

ت القانونية  ف العبء عن احملامك، وتوفري الضام الل ختف القانونية، من 
ق الثق صادية الكف بتحق ق ٔمن الاكمل و ة يف النظام القضايئ، وا

مثرن  .لمس
شلك يف  فكام هو مؤكد، ٔصبحت  فالوسائل البدي يف عرص احلايل 

ارة  شجيع الت س فقط ل ٔداة اسرتاتيجية، ل ٕاطار العدا التصاحلية 
لني ادة بناء العالقات بني خمتلف الفا ٔيضا ٕال ر، وٕامنا  س   .و

ٔمهية الوسائ ات، ومهنا الوساطة فال ختفى  ل املناز ل البدي يف 
ِية يف  ّ ة واملرونة والفعالية يف املساطر والّرسِ قُِّق الرس ٍ ُحتَ ليٍة فَعا والتحكمي 
صادية  ق ىل الروابط  صاد يف النفقات، واحلفاظ  ق إالجراءات، و

عي ج رسيخ السمل  ٔطراف، فضال عن  ارية بني ا   .والت
ٔمهية واجيابيات ٕاننا يف ف حتاد العام ملقاوالت املغرب نقدر  ريق 

فصل  ث الشلك بوضع قانون مستقل وم مرشوع القانون، سواء من ح
ٔو اص  عن قانون املسطرة املدنية،  سن قانون  ث املوضوع  من ح

س  ٔس ة ٕاىل الت ٔهدافه الرام ث  ة، وكذا من ح لتحكمي والوساطة االتفاق
ات، قوامه العدا التصاحلية، وشجيع لنظام قانوين، يتو  احلد من املناز

لني  مثرن والفا ادة بناء العالقات بني خمتلف املس ر، وٕا س ارة و الت
ات يف جمال املشاريع  سوية املناز س لطرق مالمئة وبدي ل ٔس لت

صادية ق رية والتمنوية   .س
مثن انضامم بالد  ٔن ويف هذا إالطار،  ش دة  ٔمم املت ة ا ٕاىل اتفاق
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قة من الوساطة  ولية املن سوية ا ة سنغافورة(اتفاقات ال املعمتدة ) اتفاق
ويورك يف  سمرب  20ب ذ بتارخي 2018د زي التنف لت  رب  12، ود شت

ع 2020 لهيا جملسنا  08دو ومصادقة  55، بعد توق دول، واليت وافق 
رشيعية  ر  18املنعقدة بتارخي املوقر يف اجللسة ال ، مبوجب 2022ينا

ٔن اتفاقات  47.21القانون رمق  ش دة  ٔمم املت ة ا ىل اتفاق ه  يوافق مبوج
ويورك يف  قة من الوساطة، املعمتدة ب ولية املن سوية ا سمرب  20ال د

2018.  
ٔن التقعيد القانوين س مثة شك من  س ٕالطار قانوين  ول ٔس ٔنه الت من ش

لتح اكمل  د ذ املسامهة يف استقطاب م ة، مبا يف كمي والوساطة االتفاق
ٔن  مثرن يف املنظومة القانونية الوطنية، س و رات وتعزز ثقة املس س

ة سنغافورة   :من بني ما تقيض به اتفاق
   وال كون مق سوية،  ٔن اتفاقات ال ش س  ا وضع ٕاطار قانوين م

صادية، وسهم يف ول مبختلف نظمها القانونية و ق عية و ج
لتقايض يف فض  بديل  كرس الوساطة  رب  ولية  ارة ا سري الت ت

ولية؛ ارية ا ات الت  الزنا
   قة من الوساطة ولية املن ىل االتفاقات ا ة  تطبق هذه االتفاق

ارية فقط، وال تطبق  االتفاقات املربمة  ات الت سوية الزنا ل
زاع  سوية  ىل اتفاقات ل ٔو  ٔغراض خشصية  جت عن معام 

عتبارها  ة إالنفاذ  ٔصبحت واج كون قد جسلت و سوية اليت  ال
 .قرارات حتكمي

س،   السيد الرئ
ا بعدد من التعديالت سعت يف  انطالقا من حق التعديل تقدم فريق
ٔمهية هذا مرشوع  ر الفريق  قه، وتعكس تقد مجملها ٕاىل جتويد النص وتدق

مثرنالقا ر وتعزز ثقة املس س شجيع  ىل  ره  ٔ   .نون، و
حتاد العام ملقاوالت املغرب نصوت  عتبارات، فٕاننا يف فريق  ولهذه 

ىل  لتحكمي والوساطة  95.17مرشوع القانون رمق "ٕالجياب  يتعلق 
ة   ."االتفاق

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

لشغم) 7 حتاد املغريب   :لدا فريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيد والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 
ىل مرشوع  راسة والتصويت  رشيعية اليت ختصص  هذه اجللسة ال

لتحكمي وال 95.17القانون رمق  ةاملتعلق    .وساطة االتفاق
ات جلنة  ،ويف البداية ٔجواء إالجيابية اليت سادت اج ٔنوه  ٔن  ٔود 

ات  ر مع خمتلف املقرت لسيد الوز ل إالجيايب  لتفا رشيع وكذا  العدل وال
ور   .التعديلية ملرشوع القانون املذ

يس  لتحكمي والوساطة  95.17مرشوع القانون رمق "ك املتعلق 
ة صادية اليت شهدها املغرب  "االتفاق ق بة التحوالت  لغة ملوا ٔمهية 

 ، ظومة العدا يفاء بتعهداته ٕالصالح م رية، و ٔ الل العرشن سنة ا
لمساطر إالدارية  سيط ورسيع  لقوانني وت ه من حتديث  ستوج وما 
لعدا البدي يف معلية فض  لرشوط القانونية  والقضائية، وتوفري 

ٔ الوساطة املناز  نعاكسات إالجيابية اليت ستكون ملس ىل  الوة  ات، 
ٔعامل  اخ ا الل املسامهة يف حتسني م صاد الوطين من  ق ىل  والتحكمي 

ت  رب توفري الضام مثرن  ى املس ة بالد  ق وتعزز مصداق القانونية لتحق
س العدا التصاحلية وفق  ٔس د وإالجراءات الثقة يف اجلهاز القضايئ وت القوا

ارب لهيا يف الت ولية املتعارف  لية الوساطة ،ا ث ظلت  والتحكمي  ح
ائبة يف الرتسانة القانونية احلالية ٕاكطار قانوين مستقل عن قانون املسطرة 
رشيعية اليت  راهات القانونية والعيوب ال اوز النقائص وإال ل بت املدنية، كف

رشيع احلايل ا ال ة 08.05 اصة ،يطر املدمج  لتحكمي والوساطة االتفاق
ٔمام احملامك  ام ينظم التقايض  يف قانون املسطرة املدنية كقانون ٕاجرايئ 

ٔكرث دقة ووضوح ،الرمسية جراءات  ٕ اء هذا املرشوع  ث    .ح
دات اجلوهرية  ىل العديد من إالجراءات إالجيابية واملست كام نص 

ضمنة يف القانون ا كن م يلاليت مل    :حلايل من ق
  ة قضائية؛ ٔي    دم ٕاخضاع احلمك لرقابة 
   ئق املوجودة حبوزته ٔصل الو سلمي  ام الطرف املشتىك به ب ٕار

هيا الطرف املشتيك مما يعترب ضام د ٕا س محلاية حقوق لك  واليت 
ٔطراف؛   ا

  ولية يف جمال التحكمي؛ ار توسيع املعايري ا ين خ   ت
   ماكنية معاجلة ٕاشاكلية التب ٕ ويل  لتحكمي ا سبة  ل اصة  ليغ و

ويل جبميع  ململكة يف مادة التحكمي ا تبليغ احلمك التحكميي الصادر 
ىل  ٔن املغرب موقع  الوسائل مبا فهيا التبليغ إاللكرتوين، الس و
ة  ويل، اكتفاق ولية اليت هتم التحكمي ا ات ا العديد من االتفاق

شئة ملنظمة  ش امل ارة العاملية لسنة مرا اليت حتتوي  1994الت
سوية  د وإالجراءات اليت حتمك  ٔن القوا ش اص  ىل ملحق 
ق والوساطة، وكذ القانون  ات عن طريق التحكمي والتوف املناز
لقانون  دة  ٔمم املت لجنة ا ويل  اري ا لتحكمي الت منوذ  ا

ويل لعام  اري ا ة نيويورك لعام 1985الت ٔن  1958 واتفاق ش
ٔحاكم التحكمي  .رتاف ب

ٔساليب  عتبارها من ا لتحكمي والوساطة  ىل املزا املتعددة  فعالوة 
ات ة يف فض الزناع بفعل : احلضارية والطرق البدي لفض املزنا اكلرس

مرونة مسطرهتام مقارنة مع املسطرة القضائية العادية، والطابع الرسي 
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ٔساسا ة، و ق الفعالية ملسطرة املناز سوية ودية مرضية .. حتق وٕاجياد 
ف من العبء امللقى  سامه يف التخف ٔن  ٔن هذا املرشوع  لجميع، مفن ش
داته  ىل جتاوز تعق ىل اكهل القضاء لقدرة مسطرة التحكمي والوساطة 
داث وتنظمي هذا النوع  لية التحكمي هذه يف ٕا ٔمهية  وٕاجراءاته، ٕاضافة ٕاىل 

لق  اصب الشغل اجلديدة اكحملمكني من التقايض؛  دد هام من م
ديدة  ن  لق  دهيم، و ديدة، سواء ) التحكمي(ومسا وشعب دراسية 

ٔو اخلاصة ة    .ملؤسسات التعلميية العموم
سامه  ٔن هذا املرشوع س لشغل  حتاد املغريب  كام نعترب يف فريق 

ٔمن ال ٔسس ا ر ببالد ورسيخ  س قانوين يف دون شك يف جتويد 
ٔعامل،  ولية يف جمال ا ٔعامل، يف ظل متدد وشعب العالقات ا دان ا م

ٔموال ة حرية ا صاد ورس ق   .وكذا عوملة 
لشغل  حتاد املغريب  لنا يف فريق  ، فقد تفا ىل لك ذ سا  ٔس وت

ددها  ة من التعديالت بلغ  ا مبجمو تعديل  19ٕالجياب مع املرشوع وتقدم
ف من مهت شلك و  ق الفعالية والتخف ل جتويده وحتق ٔ مضمون النص من 

لت  ث ق الل املامرسة العملية، ح ت اليت قد تطرٔ  ل والصعو العراق
ددا هاما مهنا   .احلكومة 

ليه لشغل قرر التصويت لصاحل  ،و حتاد املغريب  فٕاننا يف فريق 
ل جلنة العدل  ور كام مت تعدي دا رشيعمرشوع القانون املذ   .وال

لشغل) 8 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا  :مدا مجمو

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ٔمام  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة ل لجنة املوقرة يف ٕاطار م املتعلق  95.17رشوع القانون رمق م "ـا
ة   ."لتحكمي والوساطة االتفاق

ذ صدور قانون  ٔول مرة يف شلكه النظايم م عرف املغرب التحكمي 
ات دولية  ،1913املدنية لسنة  املسطرة دة اتفاق ىل  وقد صادق املغرب 

رتاف  ٔن  ش ة نيويورك  اصة مهنا اتفاق ال،  و ٕاقلميية وثنائية يف هذا ا
بية  ٔج صادية ملقررات التحكميية ا ق لجنة  ذها، اليت اعمتدهتا ا وتنف

دة بتارخي  ٔمم املت عية التابعة لهيئة ا ج ، واملصادق 1958يونيو  10و
ىض الظهري الرشيف رمق  ، 1966ٔكتور  31املؤرخ يف  564.65لهيا مبق

لتحكمي لجوء  دة دول تتضمن رشط ا ٔخرى مع  ات  ىل اتفاق   .الوة 
، صدر ظهري رشيف مبثابة 1974لقضايئ لسنة ويف ٕاطار إالصالح ا

رب  28قانون بتارخي  ىل قانون املسطرة املدنية، ٕاذ  1974شت ملصادقة 
ه تنظمي مسطرة التحكمي يف الفصول من  ٕاىل  306تضمن يف الباب الثامن م

327.  
ات  وسي بدي لفض املناز لوساطة  عتبار هذا القانون مل يتعرض  و

ويل، ٕاضافة ٕاىل قصوره يف االٕ و مل ينظم التح د كمي ا لك قوا ملام 
هيا املغرب  ،التحكمي ولية اليت انضم ا ات ا د االتفاق ال الع مما فسح ا

اصة يف  ات املعروضة،  ىل الزنا ضياهتا  بصفة قانونية، وتطبيق مق
لصيغة  ولية وتذييلها  بية ا ٔج ٔحاكم التحكميية ا رتاف  موضوع 

ضيات القانونية املنظمة الت  ٔصبح من الرضوري تعديل املق ذية،   نف
ويل  ديدة تنظم التحكمي ا د  سن قوا لتحكمي يف قانون املسطرة املدنية 

ة، ٕاذ صدر القانون رمق  سخ و تعويض  08.05والوساطة االتفاق القايض ب
لقسم اخلامس من قانون املسطرة املدنية   306من  الفصول(الباب الثامن 

  ).70-327ٕاىل 
صاد الوطين ويف ٔ ويف الوقت الراهن و  ق ي عرفه  مام التطور ا

داد  املتعلق  95.17مرشوع قانون رمق "ٕاطار رفع حتدي التنافسية، مت ٕا
ة بة  "لتحكمي و الوساطة االتفاق روم موا ي تضمن تعديالت  ا

دات ال ولية واملست ارة ا امل املال التحوالت اليت تعرفها الت شهدها  يت 
ٔعامل   .وا

ة الواردة يف اخلطاب املليك بتارخي  ت امللك لتعل ذا   20وذ تنف
رى  2009غشت  ه  56مبناسبة ا لن ف ٔ ي  لثورة امل والشعب ا

ىل  اللته  ه  ٔكد ف ي  لقضاء وا عن انطالق إالصالح الشامل والعميق 
، "اكلوساطة والتحكمي والصلح رضورة تطور الطرق القضائية البدي"

اصة التوصية  ظومة العدا و ثاق ٕاصالح م ٔهداف وتوصيات م وتزنيال 
لجوء ٕاىل الوساطة والصلح والتحكمي حلل  137رمق  شجيع ا ة ٕاىل  الرام

ات   .املناز
دات اجلوهرية بغاية  ة من املست اء مرشوع هذا القانون مبجمو لقد 

لتحكمي  ضيات تتعلق  ة واملرونة سن مق ق الرس ليتني لتحق والوساطة 
ىل الروابط  صاد يف اللكفة واحلفاظ  ق والفعالية والرسية يف إالجراءات و

ي اختذه متزي  ٔن املسار ا ٔطراف، ٕاال  ارية بني ا صادية والت لبطء ق
الوة زي الوجود،  ه ٕاىل  ٔخر يف ٕاخرا د والتنظميىل  والت ٔ القضايئ  ونه 

ٔما قانون املسطرة املدنية فمل لمم رشيع،  س مسار مسطرة ال لكة الزال 
ٔساسيني هلام  الني  ٔمر هنا مب ا ويتعلق ا ٓن معامل ٕاصال تظهر حلد ا

داد مرشوع القانون رمق  ٕ ث املصطلح  17.95ارتباط وثيق  سواء من ح
ظومة العدا ضياته مع م ام مق س ث ا ٔو من ح لكواملفاهمي القانونية   .  

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ي يبقى مطرو دي ا دة،  إان الت ٔمام ٕانتاج نصوص قانونية ج لينا 

ر ورسيخ  ٔن توفري املناخ املالمئ لالس هو تفعيلها وحسن تطبيقها، ذ 
امل ال  ٔعامل ويف  دان ا ٔمن القانوين يف م امئ ا يبقى رهني  ،شغلد

لني مبا فهيم الشغي ىل اكفة الفا اح  عي  ،النف ج لية احلوار  بتطور 
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ي حيظى بعناية فائقة من  ر ا س اخ  انب م ٔطراف، فٕاىل  الثاليث ا
صاد ق ل يف جمال انعاش  وره الفا ٔيضا املناخ  ،طرف احلكومة  هناك 

ته واحل ي يتعني تنق عي ا ىل استقرارهج   .فاظ 
راكته ليمك و رمحة هللا تعاىل و    .والسالم 

ة العدا  )9 سق مجمو حامىن، م شار السيد املصطفى ا مدا املس
عية  :ج

﷽  
ٔرشف اخللق واملرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
عية، يف ٕاطار  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لتحكمي والوساطة  95.17مرشوع القانون رمق "ـاملناقشة العامة ل يتعلق 
ة ٔمهية الوساطة والتحكمي، "االتفاق ىل  عية  ج ، ونؤكد يف مجموع العدا 

ٔمه اصة يف تنظمي ٔن من بني  ٔطراف، ونعترب  ارية بني ا  العالقات الت
قها هو  ٔهداف اليت سميكن ٕارساء نظام الوساطة والتحكمي من حتق ا
ٔطراف من  ارية ومتكني ا تصة يف القضا الت ىل احملامك ا ف الضغط  ختف
ة، مع ختويل اهتم بنوع من الفعالية والرس زا سوية   ليات بدي متكهنم من 

لبطالن،  ٔو الطعن  ادة النظر  لجوء ٕاىل القضاء يف ٕاطار ٕا احلق يف ا
شارن  ر العدل والسادة املس وستغل هذه الفرصة لشكر السيد وز
اقشة مرشوع  ه م ي عرف ىل النقاش الغين ا احملرتمني بلجنة العدل 
دد هام من التعديالت اجلوهرية اليت اقرتحهتا  اوب مع  ىل الت القانون و

ات مو ضيات مرشوع القانون ،الفرق وا   ..هبدف جتويد مق
عية  ج ة العدا  ٔمه التعديالت اليت تقدمت هبا مجمو ومن بني 

ول لق   :وحظيت 
   ٔوىل اف الوارد يف املادة ا ست ق املدلول املرتبط مبحمكة  تدق

  من مقرتح القانون؛
  ات الناشئة عن عقد م ىل الزنا صار  ق عني لتخضع دم 

ات  ال الزنا ا وجوده وتوسيع جمالها ٕالد لرشط التحكمي يف 
؛ ٔخرى املرتبطة به كذ   ا

   حامية ٕاجراءات التحكمي واحلد من فعالية املساطر املوقفة لهذه
انب  ٔمام القضاء الرمسي ٕاىل  عوى املثارة  شمل ا املساطر ل

فع؛   ا
   فع ٔن تفصل احملمكة يف ا ىل وجوب  ول حبمك النص  بعدم الق

ل هذا احلمك املستقل  ل الفصل يف املوضوع وال يق مستقل وق
  الطعن ٕاال مع احلمك الصادر يف املوضوع؛

   ٔو ذية  ة لرفض ٕاعطاء الصيغة التنف ٔسباب املوج متسك  ع ا م
ٔمام القضاء الرمسي ٕاذا  ٔول مرة  ادة النظر يف  ٔو ٕا لبطالن  الطعن 

فع به  ٕالماكن ا ٔمام الهيئة اكن  ل صدور احلمك التحكميي  ق
 .التحكميية

لحمك التحكميي واحلد من بعض  ة  وذ هبدف ٕاعطاء الفعالية واملصداق
ددها  ٔخرى اليت بلغ  ريها من التعديالت ا ة و  36السلويات التعسف

  .تعديال
ل إالجيايب ىل هذا التفا ر العدل  لسيد وز   .وجندد شكر 

ٔسباب، نؤك عية ولهذه ا ج ة العدا  ٔننا سنصوت، يف مجمو ىل  د 
ٕالجياب   .ىل مرشوع القانون 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

حتاد ) 10 شاري  مس مس لوي،  شارة السيدة لبىن  مدا املس
ملغرب لشغل   :الوطين 

﷽  
لوقني سيد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٔرشف ا ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل مرشوع القانون رمق  راسة والتصويت  صصة  هذه اجللسة العامة ا

لتحكمي والوساط 95.17 ليه جملس النوابيتعلق  ة كام وافق    .ة االتفاق
ٔمهية اخنراط بالد يف حتديث  ىل  اللها  اسبة، نؤكد من  ويه م
ٔحضى  ث  ة، ح لية واخلارج ا ظومة العدا مبا يتالءم مع املتغريات ا م
عية،  ج صادية و ق لتمنية  ٔساسية  ة رافعة  التحكمي والوساطة االتفاق

لية  الل حتسني موقع بالد مضن جللب فعا و يب من  ٔج ر ا س
ٔعامل  اخ ا   ."Doing Business"مؤرش م

ٔعامل يض  ،ٕان التغريات الرسيعة واملتالحقة اليت يعرفها جمال املال وا تق
سيط املساطر ورسيع العمليات املرتبطة  ل ت ٔ د هذا القانون من  اع

مث ٔ بني املس ش ات اليت قد ت ة واالٕ  ،رنبفض الزنا ن من خصائص فالرس ئ
اري   .امليدان الت

ٔساس  اء  لينا اليوم  ومن هنا، فٕان مرشوع القانون املعروض 
ل  ر ق ٔاكد ضنهتا مدينة  سنوات، واملنظمة  8بتوصية عن الندوة اليت اح

ار البيضاء  ر والقطب املايل  ٔاكد من طرف حممكة النقض وهيئة احملامني ب
ا ليات قدرة وغرفة الت ٔكرث ا لية من  ون هذه ا ولية، فضال عن  رة ا

ليه بـ  ات يف ٕاطار ما يطلق    ".القضاء التعاقدي"ىل فض الزنا
ٔن بالد عرفت التحكمي مع صدور قانون  ،لكن البد من إالشارة ٕاىل 

ات 1913املسطرة املدنية سنة  دد من االتفاق ىل  ، ليصادق بعد ذ 
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ولية وإالقلمي  ة ا ال، وخباصة اتفاق " نيويورك"ية والثانية املرتبطة هبذا ا
لجنة  ذها اليت اعمتدهتا ا بية وتنف ٔج ملقررات التحكميية ا رتاف  ٔن  ش

دة سنة  ٔمم املت عية ل ج صادية و   .1958ق
دات  لمست لنظر  د هذا القانون  ة الع ة مل ٔحضت اليوم احلا لقد 

صادي اليت عرفها ال ق ال  ىل ا ورو وتداعياهتا  احئة  عامل يف ظل 
ي واملايل، اليشء ة  ا ات مبا يضمن الرس ليات فض الزنا يض تنويع  يق

اري صادي والت ق ال    .والفعالية والرسية اليت حيتجها ا
لس  ،ويف هذا إالطار ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ل  تفا
ادرة شارن مع م روم  املس ة من التعديالت اليت  احلكومة، وتقدم مبجمو

ق بعض املواد  ق املبادئ املؤطرة  وتدق ٔساس جتويد النص وتدق
  .لضامن احملامكة العاد

ٔمهية هذا  ىل  ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
ا  ىل تصوي ٔنه استحرض التطور ا ،ٕالجيابالقانون، و ولو الس و لتك

رب رسا  رام اتفاق التحكمي والوساطة  ث مكن من ٕا شاره، ح وان
ح الفرصة ٕالماكنية عقد  ٔ لضوابط والرشوط القانونية، و ٕالكرتونية وفقا 
ٔعضاء بعد  ال مانع من حضور ا اهتا عن بعد ٕاذا  الهيئة التحكميية الج

ٔطراف   .موافقة ا

II -  لتنظمي القضايئ يتعلق 38.15مرشوع القانون رمق:  

مس فرق ) 1 يد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل  شار الس مدا املس
لبية ٔ   :ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔستغل  ٔن  ل الرشوع يف املناقشة العامة ملرشوع هذا القانون، البد  ق

ٔه ٔعضاء جلنة العدل هذه الفرصة  شارن   السيدات والسادة املس
دية يف دراسة  ٔبدوه من مسؤولية و ىل ما  سان  رشيع وحقوق إال وال
ٔنوه بقرار  رس، كام ال تفوتين الفرصة  د ا اقشة مرشوع القانون ق وم

متمي وتغيري  10.16احلكومة الصائب يف حسب مرشوع القانون رمق  املتعلق ب
ة القانون داد  مجمو ة وٕا ست جتزي اجلنايئ قصد تقدميه بطريقة مشولية ول

غريات وما عرفه كذ العامل  سجم مع ما عرفه جممتعنا من م اكمل ي نص م
ٔو  ت البدي  ث العقو ٔو من ح ة  ث تطور الظاهرة إالجرام سواء من ح

ث ضامن احلقوق مبا فهيا الفردية والعامة، وهو قرار نعتربه معقوال  ،من ح
ٔراء  ىل جمرد  نية  ٔحاكم مسبقة م ٔنه من مغالطات و ش ٔثري  لرمغ مما 

  .هشة

س احملرتم،   السيد الرئ
رية  ٔ سخته احلالية وا لتنظمي القضايئ يف  ٕان مرشوع القانون املتعلق 

راسة  ،واليت حنن بصدد دراسهتا اليوم عرفت مسارا طويال من ا
ٔ من سنة  ،واملناقشة ٔن متت 2016بد ليه سنة  ٕاىل  بعد  2018املصادقة 

اء املواد  ست ادة 12و 11، 9، 8، 6، 5، 4، 3تعديل مجيع مواده  ، وٕا
ب مواده ابتداء من املادة  ه 22رت   .م

وا  ،ويف هذا الصدد ي تعاق لوزراء ا ري  هود الك شيد  ٔن  البد 
اصة السيد دمحم داد هذا املرشوع و ار  ىل قطاع العدل وسامهوا يف ٕا ٔو

شعارا  ستورية اس ىل احملمكة ا الته لهذا املرشوع  ي اكن جريئا يف ٕا ا
لمواطن  سجام مع املتطلبات القضائية  ساك وم ا م ٔمهيته جلع مرشو ه ب م

ت اليت يفرضها حميط احملامك د ا خلدمة قضائية رسيعة  ،ومع الت وضام
ىل املبادئ ا لمواطن وحمافظا  ستورية الواردة يف هذا وفعا وقريبة 

ٔ استقاللية القضاء ،الصدد د اصة م   .و
ىل دراسة  كب  ي ا لسنا املوقر ا ٔنوه مب ٔستغل هذه الفرصة  كام س

رشيعية السابقة اقشة هذا املرشوع يف الوالية ال دراج ما إ مما مكن من  ،وم
ه  ل  75مجمو ىل نصه ق شلك إ تعديال  ستورية  ىل احملمكة ا الته 

لسلطةي ه العام الرايم اىل استكامل البناء املؤسسايت   ىش مع التو
ةالقضائية ببالد ة السام اما والتوجهيات امللك س   .، ا

خلريطة  ه  الق سهبا من  ك ٔمهية هذا املرشوع اليت  واعتبارا 
سمتر  ٔن هته إالرادة س يد  ٔ راب اململكة، فا ىل صعيد  ا  القضائية ونظا

ىل اليوم  ر القانونية  ٔ ب ا رت رب هته القراءة اجلديدة لهذا النص بعد 
لني يف  ىل خمتلف املتد اح احلكومة  ستورية وبعد انف قرار احملمكة ا
لس النواب  هم يف تطور مرشوع القانون وبعد تعدي مب القطاع ٕالرشا
امغ مع تطلعات بالد  شلك ي م ٕالغنائه وجتويده  ٔيضا، يف حرص 

ٕالصالح الشامل املنظومة العدا   .وانتظارات املواطن ف يتعلق 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
ٔنه سميكن بصيغته إ لرمغ من مساره الطويل  ،ٕان هذا املرشوع ال 

سييك وجع تنظ قضائيا  ٔعطاب التنظمي القضايئ ال احلالية من جتاوز 
ىل تصور  ظومة العداعرص يقوم  سامه يف تطور م وميكن من  ،ديد 

لهيلكة القضائية  كنمبا يؤسس ومي ،مجع شتات النصوص القانونية املنظمة 
صاص القضايئ وإالداري  ،من ضامن استقاللية القضاء خ ث مزي بني  ح

ٔي تضارب يف املهام س عن  ل اصة ت املتعلقة  ،شلك واحض، ورفع ا
ىل معل كتابة الضبطمبهام إالرشاف وال ممزيا بني اجلانب املوسوم  ،رقابة 

ٔخرى  ضيات  لطابع القضايئ وبني اجلوانب إالدارية واملالية، ٕاضافة ٕاىل مق
لسلطة  ش املوول  ام التف ل احملمكة، و د كتابة الضبط دا تتعلق بتوح

ة انع يف ات القضاة، و ة تعيني بعض ف يف لعدل، و ة امللكفة  قاد احلكوم
عية ج دة  ب املسا لمحمكة، وتنظمي مك   .امجلعية العامة 

يض تزني ي يق ايل ا ستع ٔمهية هذا النص وطابعه   واعتبارا 
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ظومة  صالح م ٕ لرتسانة القانونية املرتبطة  ل  دة إالصالح املق شلك قا ل
ىل مرشوع القانون کام  ،العدا ٕالجياب  لبية  ٔ ل فرق ا سنصوت دا

لجنة   .دلته ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ٔصا واملعارصة) 2   :مدا فريق ا

س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

راسة  ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ىل مرشوع القا ي  38.15نون رمق والتصويت  لتنظمي القضايئ ا املتعلق 

ه  ٔخرج ه كرثة التعديالت و ٔرهق رشيعي  ادة النظر يف تنظمي  سعى ٕاىل ٕا
ارب اليت اكن التنظمي القضايئ املغريب حقال  ب مج من الت س ه  عن رو
ة اليت تضمهنا خطاب  ة السام سجم مع التوجهيات امللك لها، وهو ما ي

غشت  20ه هللا مبناسبة ثورة امل والشعب يوم ال امل نرص 
د خريطة وتنظمي قضايئ 2009 ىل رضورة اع اللته  ٔكد  ث  ، ح

ابت  احلكومة  عقالين، مستجيب ملتطلبات إالصالح، وهو ما است
دت مرشوع رمق  ٔ لمملكة، وعرضته  38.15ني  لتنظمي القضايئ  املتعلق 

ذ سنة  رشيع م ٕالجامع 2015ىل مسطرة ال ليه  ث متت املصادقة  ، ح
رب  18يف ٕاطار القراءة الثانية بتارخي  الته بعد ذ ٕاىل 2018دج ، لتمت ٕا

ستور ه و ل البت يف مدى مطابق ٔ ستورية من    .احملمكة ا

ٔسس  ٔساسا ٕاىل مراجعة التنظمي القضايئ وفق  وهيدف هذا املرشوع 
ت الوضعية احلالية،  ة ديدة، لتاليف صعو ا طلبات الن وتوفري م

ٔنواع الهيئات القضائية، مبا  ات التقايض و ىل مستوى خمتلف در القضائية 
عتباره حصنا  صف،  ة يف قضاء فعال وم ميكن من توطيد الثقة واملصداق
ٔمن القضايئ، واحلاكمة اجليدة، وحمفزا  و احلق والقانون، وعامدا ل يعا  م

ض  لقضاء ٕاىل لتمنية، مبا يتالءم مع مق ي ارتقى  يات دستور اململكة ا
ذية رشيعية والتنف   .سلطة مستق عن السلطتني ال

ي  ٔن مرشوع قانون التنظمي القضايئ احلايل ا لينا مجيعا،  كام ال خيفى 
لقضاء  سية املهيلكة  ليه اليوم، من القوانني الرئ حنن بصدد التصويت 

ملؤسسات والقض ٔن نصنفه يف املرتبة الثالثة املغريب ف  ص  اء، وميكن 
لسلطة القضائية والنظام  ىل  ٔ لس ا بعد القانونني التنظمييني املتعلقني 
ٔربعني سنة من تطبيق ظهري  ٔزيد من  ٔيت بعد  ٔنه ي لقضاة، كام  ٔسايس  ا

لمملكة احلايل 1974يوليوز  15 لتنظمي القضايئ    .املتعلق 

ٔصا و  اء نؤكد يف فريق ا ٔن كام هذا املرشوع قانون  املعارصة 
ظومة العدا من مالحظات  ثاق ٕاصالح م ستجيب ملا تضمنه م ل
هيا، وقد متت بلورة توصيات امليثاق املتعلق  سهتدف الولوج ٕا وتوصيات 
ي  ضيات هذا املرشوع ا لتنظمي القضايئ واخلريطة القضائية يف مجمل مق

ليه اليوم   .نود التصويت 

ٕالجياب ولهذ ٔصا واملعارصة نصوت  عتبارات فٕاننا يف فريق ا ه 
  .ىل هذا املرشوع قانون

  :مدا الفريق احلريك) 3

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
اقشة  لمسامهة يف م مس الفريق احلريك  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لتنظمي القضايئ 38.15مق مرشوع قانون ر" لربملان "املتعلق  ادته  ، بعد ٕا
ستورية رمق  ىل قرار احملمكة ا ر القانونية  ٓ ب ا ٔنه  89.19لرتت ش الصادر 

ر  8بتارخي  ضيات، 2019فربا دد من املق ث قضت بعدم دستورية  ، ح
ىل معل كتابة ىل اخلصوص ت املتعلقة مبهام إالرشاف والرقابة   مهنا 

جلوانب إالدارية  ،الضبط ٔو  لطابع القضايئ  سواء يف اجلانب املوسوم 
ل  د كتابة الضبط دا ٔخرى تتعلق بتوح ضيات  واملالية، ٕاضافة ٕاىل مق
ة  يف لعدل، و ة امللكفة  لسلطة احلكوم ش املوول  ام التف احملمكة، و

لم ة انعقاد امجلعية العامة  يف ات القضاة، و حمكة، وتنظمي تعيني بعض ف
عية ج دة  ب املسا   .مك

س،   السيد الرئ
رخيية هامة وحتوالت  لقد شهد مسار ٕاصالح القضاء ببالد حلظات 
لقضاء ٕاىل سلطة مستق  رتقاء  ٔدت ٕاىل  ات معيقة،  مفصلية وٕاصال
ة  ذية، انطالقا من العناية السام رشيعية والتنف ات عن السلطتني ال قامئة ا

ث وضع ورش ٕاصالح  هللانرصه صاحب اجلال يوهيا اليت  لقضاء، ح
، ٕاميا من  ة الكربى يف بالد ٔوراش إالصالح ظومة العدا يف صدارة ا م
ٔن العدل هو قوام دو احلق واملؤسسات وسيادة القانون، وعامدا  اللته ب

لمنوذج التمنوي ا ر ودعام  س ٔعامل وشجيع  اخ ا ي نطمح لتحسني م
.  

لقضاء بصدور القانونني التنظمييني  وقد توج هذا املسار إالصال 
داث  لقضاة، وٕا ٔسايس  لسلطة القضائية والنظام ا ىل  ٔ لس ا لم

استكامال لبناء وتوطيد استقالل السلطة  ،مؤسسة رئاسة النيابة العامة
ة امللكف صاصات السلطة احلكوم لعدل القضائية، وصدور قانون نقل اخ ة 

لنيابة العامة،  سا  ه رئ ى حممكة النقض، بصف لم  ٕاىل الويل العام 
د لتنظمي رئاسة النيابة العامة   .وسن قوا

لسلطة  ، ويف ٕاطار استكامل الرتسانة القانونية املؤطرة  انب ذ وٕاىل 
ليات القانونية اليت متكهنا من  القضائية ببالد ومتكني هذه السلطة من ا

داد مرشوع قانون حتق  ة القضائية، مت ٕا ا ٔمن القضايئ، والرفع من الن ق ا
ٔن عرف مسارا  ٔخرى بعد  اقشته مرة  ي حنن بصدد م لتنظمي القضايئ، ا
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ذ  لغ من طرف خمتلف 2015رشيعيا طويال م م  ه ث حظي  ، ح
ستورية، إ  ىل رٔسها احملمكة ا لني يف جمال القضاء و لني والفا ميا املتد

ل املنظومة القضائية، حبيث  ٔمهية القصوى لهذا القانون وماكنته دا مهنم 
زة  ٔ ل احملامك وحتديد العالقة بني خمتلف ا ىل تنظمي العمل دا معل 
ٔ استقاللية  د ضيه م ، متاشيا مع ما يق ظومة العدا ل م ت دا واملكو

رتقاء به   .القضاء و
ملناسبة وال ،هذا هودات ، سعنا  ٔن ننوه  يف الفريق احلريك، ٕاال 

ستورية  ىل ما قضت به احملمكة ا ر الالزمة  ٓ ب ا هتا الوزارة لرتت اليت بذ
ملهنجية اليت مت  ديدة ملرشوع هذا القانون، وشيد  داد صيغة  وٕا
ت والفعاليات،  سيق مع خمتلف املكو شاور والت ىل ال ة  دها واملب اع

ل لسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات اصة ا ىل  ٔ س ا
  .وامجلعيات املهنية املعنية

لبية ومعارضة، لتضافر اجلهود والعمل  ٔ مجليع، لك من موقعه  كام ننوه 
ىل  ملسؤولية والرغبة الصادقة يف التعاون،  الية من إالحساس  وروح 

ة تعد ده، جتويد هذا النص القانوين الهام بصيا مة ورسيع وثرية اع يالت 
ة نقاش ٔ بيد  كون ن لمملكة البد وان  ن قانو من جحم التنظمي القضايئ 

ة الوطن  روم تغليب مصل رشايف وتوافق سيايس وجممتعي  هادئ واس
  .واملواطن

لنا إالجيايب مع مضامني هذا  ليه، فٕاننا يف الفريق احلريك نعلن عن تفا و
 .املرشوع الهام

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهو    .السالم 

شرتايك) 4   :مدا الفريق 

س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون، ر احملرتم السيدات، والسادة املس   السيد الوز

شارن يف  لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
اقشة قانون رمق  لتنظمي القضايئ،  38.15م ذ يعترب مرشوع هذا إ املتعلق 

لقضاء  سية املهيلكة  ليه اليوم من القوانني الرئ ي يمت املصادقة  القانون ا
ٔن نصنفه يف املرتبة الثالثة املغريب ف ملؤسسات والقضاة، وميكن    ص 

لسلطة ال ىل  ٔ لس ا قضائية والنظام بعد القانونني التنظمييني املتعلقني 
ٔربعني سنة من تطبيق ظهري  ٔزيد من  ٔيت بعد  ٔنه ي لقضاة، كام  ٔسايس  ا

لمملكة احلايل 1974يوليوز  15 لتنظمي القضايئ    .املتعلق 

يض ح مراجعة التنظمي القضايئ  ات املتفرقة تق ٔن إالصال ت  ولقد ث
ضيات دستور ءمبا يتال لقضاء إ  2011م مع مق ي ارتقى  ىل سلطة ا

ٔداء  ة  رفع من جنا ذية، وما  رشيعية والتنف مستق عن السلطتني ال
الصات  ىن  اء ليت خمتلف حمامك اململكة، مع ضامن حقوق املرتفقني، و

لسات احلوار الوطين حول إالصالح الشامل والعميق  ملنظومة توصيات 
ه ك ٔرهق رشيعي  ادة النظر يف تنظمي  ، كام سعى ٕاىل ٕا رثة التعديالت العدا

ارب اليت اكن التنظمي القضايئ  ب مج من الت س ه  ه عن رو ٔخرج و
ة اليت تضمهنا  ة السام سجم مع التوجهيات امللك املغريب حقال لها، وهو ي
ال امل دمحم السادس نرصه هللا مبناسبة ثورة امل والشعب  خطاب 

ىل رضورة اع2009غشت  20يوم  اللته  ٔكد  ث  د خريطة ، ح
ابت  وتنظمي قضايئ عقالين، مستجيب ملتطلبات إالصالح، وهو ما است

دت مرشوع رمق ٔ ني  لتنظمي القضايئ  38.15  احلكومة  املتعلق 
ذ سنة  رشيع م ىل مسطرة ال ث متت 2015لمملكة، وعرضته  ، ح
ٕالجامع يف ٕاطار القراءة الثانية بتارخي  ليه  رب  18املصادقة  ، 2018دج

ه لت ل البت يف مدى مطابق ٔ ستورية من  الته بعد ذ ٕاىل احملمكة ا مت ٕا
ىل مالحظات نفس احملمكة الته بناء    .ستور ليمت معاودة ٕا

س،   السيد الرئ

ره لتنظمي  38.15فٕان هذا املرشوع القانون رمق  ،وكام سبق ذ املتعلق 
، لكون  ظومة العدا ٔمهية يف م لغ ا ضيات القانونية القضايئ يعترب  املق

ط هبا  ٔ ٔساسية لتنظمي املؤسسات القضائية اليت  لية ا شلك ا املتعلقة به 
زداد من  ٔمهية هذا القانون  ٔن  ات، كام  ات البت يف املناز املرشع صالح

راب اململكة ىل صعيد  ا  خلريطة القضائية ونظا ه  الق ث    .ح

ي ،ويف هذا إالطار هيدف ٕاىل مراجعة التنظمي  اء هذا املرشوع ا
ت الوضعية احلالية، وتوفري  ديدة لتاليف صعو ٔسس  القضايئ وفق 
ٔنواع  ات التقايض و ىل مستوى خمتلف در ة القضائية  ا طلبات الن م

ة يف قضاء  ،الهيئات القضائية ٔيضا ٕاىل توطيد الثقة واملصداق كام هيدف 
و احلق و  يعا  عتباره حصنا م صف  ٔمن القضايئ امعفعال وم دا ل

لتمنية   .واحلاكمة اجليدة وحمفزا 

ىل اكفة املالحظات، ٕاذ مت  ،هيك ستورية  ر احملمكة ا ٔ ٔنه رتب 
ٔوىل تتعلق بتوسيع جمال التعديالت،  ىل صيغتني، ا ركز  داد مراجعة  ٕا

ضيات املشمو بقرار احملمكة ف ر املق ٓ ب  رت ىل  صار  ق  هتم الثانية 
  .ستوريةا

اءت به مواده  ي  لشلك ا ة ما ٕان طبق هذا القانون  ورصا
ٔمام قضاء منوذ حيتذى به وطنيا، وسوف يبعث يف  سنكون ال حما 
ٔنه يبقى هناك ٕاشاكل  ة ف يدعونه من حقوق، ٕاال  ٔن نفوس املتقاضني الطم

ىل يف وح يت يل مف رشيع القضايئ مع ال ءما مدى مال: مستق تطور مة ال
ٔو نظام احملامك شهده نظام العدا  ي  ة من ال ،ا س مع ظهور مجمو

ئية و  ة الو يل احملاكامت املفاهمي اجلديدة اليت طرحهتا الظرف ية من ق الزم
فرتايض  ،عن بعد ب  ل إاللكرتوين، املك التبليغ إاللكرتوين، الس
  ٕاخل؟... لقايض

حتاد العام ملقاوالت املغرب) 5   :مدا فريق 

﷽  
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ٔرشف املرسلني ىل   .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
مس فر  ٔتناول اللكمة  ٔن  حتاد العام ملقاوالت املغرب يف رشفين  يق 

ىل مرشوع قانون  لمناقشة والتصويت  صصة  رشيعية ا هذه اجللسة ال
ستورية  38.15رمق  ر قرار احملمكة ا ٓ ب  رت لتنظمي القضايئ، بعد  يتعلق 
ر  08بتارخي  89.19رمق  دى صور احلوار 2019فربا شلك ذ ٕا ، مبا 

ظومة العدا ببالداملؤسسايت بني الربملان  ستوري حول م   .والقضاء ا
ىل التطور القضايئ  لتوقف  ٔيضا  اسبة  راه يف فريق ويه م وتقدمي ما 

سبة  سامه يف الرفع من  ات  حتاد العام ملقاوالت املغرب من مقرت
صادية  ق ق التمنية  ٔمن القضايئ الالزم لتحق ق ا ة القضائية وحتق ا الن

  .ببالد
ٔمهية  ،ايةبد جيابية  ٕ حتاد العام ملقاوالت املغرب  ل يف فريق  س

 ، ظومة العدا امة يف ٕاطار ٕاصالح م ي يندرج بصفة  هذا املرشوع ا
ب العديد  اء ليوا ث  ٔوىل ٕاصالح النظام القضايئ ببالد ح ة ا ر و

دات الواردة يف دستور  مة 2011من املست دات  ، كام يتضمن مست
  .ىل العديد من إالشاكليات والثغرات اليت اكنت يف القانون السابق جتيب

س،  السيد الرئ
ٔيت هذا املرشوع يف ٕاطار مسلسل إالصالح العميق والشامل  ي

ه بالد ي اخنرطت ف وذ ٕاميا مهنا برضورة تطور  ،ملنظومة العدا ا
ٔساس  ز ا ي يعترب من الراك ٔي دو هذا الرصح املؤسسايت الهام ا ية 

ٔساسية لرتسيخ  ٔن السلطة القضائية من بني احملددات ا قدمة، ذ  م
  .دو احلق والقانون

ٔساسية  ظومة العدا يعترب من املواضيع ا ٔن موضوع ٕاصالح م كام 
رز املطالب املقدمة من طرف  ٔ د  ٔ ململكة، و ة  مضن السياسات العموم

متع مبختلف مشا ل ا ٔساسية القوى احلية دا ٔيضا من بني احملاور ا رهبا، و
ة، هذا ٕاىل  ة السام ة من اخلطب امللك برية يف مجمو اليت حظيت بعناية 

ضيات دستور  ة يف جمال ٕاصالح  2011انب مق ق اء بثورة حق ي  ا
سلطة مستق ، ليكرس شلك رصحي القضاء    .العدا

ٔن القضاء يلعب د ىل  ٔن خيتلف اثنان  منية كام ال ميكن  ورا هاما يف 
رات س بية ،وتطور املقاو وشجيع  ٔج ٔو ا لية  ا لتايل  ،سواء ا و

ر، وهو ما  س منو و اخ مالمئ حلركة البناء وا سامه يف توفري م فهو 
مثرن ٔمن القضايئ الالزم جلذب املس ىل احلكومة ضامن ا   .يفرض معه 

س،   السيد الرئ
ىل مضامني طالع  لمنظومة ٕان   هذا املرشوع الهام واملهيلك 

ضيات  دات واملق ة من املست ىل مجمو ، جتعلنا نقف  القضائية ببالد

ٔهنا حتديث املنظومة القضائية اصة دمج  ،الهامة اليت تضمهنا واليت من ش
بتدائية وإالدارية، وحمامك  ظمي قضاء القرب، واحملامك  ٔحاكم املتعلقة ب ا

اف االٕ  ارية، ست اف الت ست ارية وحمامك  بتدائية الت دارية، واحملامك 
ٔحاكم املنظمة حملمكة النقض يف صلب مرشوع القانون املتعلق  وكذ ا

فرقة يف نصوص خمتلفة ٔحاكم م ىل ت ا   .لتنظمي القضايئ، بدل إالبقاء 
دة القضا ٔ و د ىل م ام التنظمي القضايئ  ىل ق ٔن التنصيص  ء مقته كام 

ٔ القضاء  د ت التنظمي القضايئ وفق م حممكة النقض، واشتغال خمتلف مكو
ٔقسام  هنم يف احملامك وا راعي ختصص القضاة عند تعي ث  املتخصص، ح
ه العام يف شىت  لتو بة  د هامة وموا ضيات  املتخصصة، تعترب مق

ة القضائية ا ق الن ل حتق ٔ االت حنو التخصص من    .ا
د احملامك إالدارة إاللكرتونية يف ٕان تنصيص  ىل اع مرشوع القانون 

حتاد العام  دينا به يف  إالجراءات واملساطر القضائية هو مطلب طاملا 
ق املال ة ءملقاوالت املغرب لعرصنة إالدارة القضائية وكذ حتق مة مع مجمو

د وسائل الت  ا من النصوص القانونية واليت تنحو حنو الرمقنة واع ولوج ك
  .احلديثة

ىل مستوى  ٔىت هبا مرشوع القانون  دات اليت  ٔما خبصوص املست
حملامك  افات  ست ذف غرف  ث مت  ت خمتلف احملامك، ح مكو
ىل  ٔ لس ا شارة ا داث مبرسوم، بعد اس بتدائية، مع ٕاماكنية ٕا

اري والقضاء إالد خصصة يف القضاء الت ٔقسام م اري، لسلطة القضائية، 
ضيات اليت هتدف ٕاىل تعزز حاكمة التدبري  ٔن ننوه هبذه املق سعنا ٕاال  فال 

ات اململكة ىل خمتلف  امك  لم ادال  حسب  ،مبا يضمن توزيعا 
بريا هبا ا  ة وسبة القضا اليت تعرف ارتفا   .خصوصية لك 

س،   السيد الرئ
حتاد العام ملقاوالت امل غرب ننوه مبضامني ويف اخلتام فٕاننا يف فريق 

اء يف ٕاطار تزنيل العديد من  ي  هذا املرشوع الهام والطموح ا
ي هيدف  ظومة العدا وا التوصيات الواردة يف امليثاق الوطين ٕالصالح م
ي  ٔمن القضايئ ا ق ا ٕاىل ٕاصالح وحتديث املنظومة القضائية ببالد وحتق

ٔساس لالستقرار والتمنية، بنا ل ا ديدة ووفق يعترب املد ٔسس  ىل  ء 
ة  ة السام ٔ استقاللية السلطة القضائية ومتاشيا مع التوجهيات امللك د م

  .خبصوص إالصالح العميق والشامل ملنظومة العدا
ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

لشغل) 6 حتاد املغريب    :مدا فريق 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيد والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،ا   لسيدات والسادة املس
سامه يف ٕاطار هذه  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  سعد يف فريق 
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ىل مرشوع القانون  راسة والتصويت  رشيعية اليت ختصص  اجللسة ال
لقضاء  38.15 سية املهيلكة  لتنظمي القضايئ من القوانني الرئ املتعلق 

اته القضائ  انب املغريب مبؤسساته وب ية وإالدارية وٕاجراءاته القضائية، ٕاىل 
لسلطة القضائية والنظام  ىل  ٔ لس ا القانونني التنظمييني املتعلقني 

لقضاة ٔسايس  لسات احلوار الوطين  ،ا ابة لتوصيات  ومراجعته يه است
رشيعي  ،حول إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا بتعزز الورش ال

طار قانوين ي  ضبط العالقة بني السلطة العامة ورئاسة النيابة العامة ٕ
  .والوزارة الوصية

لهيا مشاريع القوانني  ىن  ة القانونية، ست ٕاذ يعد ٕاضافة نوعية يف السا
ٔو مرشوع القانون  إالجرائية، سواء املسطرة املدنية واملسطرة اجلنائية، 

ضيات املنظمة للك من قضاء القرب،  وكذا احملامك اجلنايئ بدجمه املق
ارية وإالدارية، بدل  اف الت ست ارية، وحمامك  املتخصصة إالدارية والت

ة يف قوانني لهيا موز اصة القانون احملدث لقسم قضاء القرب،  ،إالبقاء 
داث احملامك إالدارية ارية، وقانون ٕا داث احملامك الت ما جيعل من  ،وقانون ٕا

اكمال ٔنه هذا املرشوع نظاما قانونيا م ا ما مقارنة مع القانون احلايل حبمك   نو
فرقة يف قوانني  ها مشعبة وم ر حملامك، بدل  قام جبمع مجيع القوانني املرتبطة 
ت الوضعية احلالية، وتوفري  سامه يف جتاوز صعو دة، ما س ري مو اصة 
ٔنواع  ات التقايض و ىل مستوى خمتلف در ة القضائية  ا طلبات الن م

ة يف قضاء فعال الهيئات  القضائية، مبا ميكن من توطيد الثقة واملصداق
ٔمن القضايئ ق ا صف، وحتق ر  وم س ىل  واحلاكمة اجليدة والتحفزي 

كرس دو احلق  ،والرفع من مستوى التمنية وضامن حقوق املتقاضني مبا 
  .والقانون

ج دة  ٔمه حسنات هذا املرشوع توفري املسا ٔنه من  ل  عية وس
ة القضائية ا ق الن بريا يف حتق سبة  ،اليت سيكون لها دورا  ل اصة 

ملساطر القضائية  لهم  ن يعانون من  مة من املتقاضني ا لرشحية 
ساء املطلقات،  اصة ال فاع  ب حمايم  قارمه لٕالماكنيات املادية لتنص واف

ليات دمق ظمي معل امجلعيات العامة  اء ب ٔنه  ل كام  رطة اختاذ القرار دا
ستقاللية القرار القضايئ، فضال عن  احملامك وخصوصا ف  ارتباط وثيق 

ال إالدارة القضائية ٔخرى لها ارتباط مب   .مواضيع 
ىل  اقشة والتصويت  ٔشغال م ٔجواء إالجيابية اليت طبعت  وٕاذ ننوه 

ل إالجيايب   رشيع، والتفا ر العدل هذا املرشوع بلجنة العدل وال لسيد وز
ٔصا واملعارصة  ا هبا، فٕاننا يف فريق ا مع مقرتح التعديالت اليت تقدم

ىل هذا املقرتح ٕالجياب    .نصوت 

لشغل) 7 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مدا مجمو

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس

مس مجمو  ل  ٔتد ٔن  ٔمام رشفين  لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا
لجنة املوقرة ملناقشة  لتنظمي  38.15مرشوع القانون رمق "ا املتعلق 

  ".القضايئ
ليه جملس النواب بتارخي  ي وافق   12يعترب مرشوع هذا القانون ا

لقضاء املغريب ف  ص 2021يوليوز  سية املهيلكة  ، من القوانني الرئ
ٔن يصنف يف املرتبة الثالثة بعد القانونني ملؤسسات و  القضاة، وميكن 

ٔسايس  لسلطة القضائية والنظام ا ىل  ٔ لس ا التنظمييني املتعلقني 
ٔربعني سنة من تطبيق ظهري  ٔزيد من  ٔيت بعد  ٔنه ي يوليوز  15لقضاة، كام 

لمملكة احلايل 1974 لتنظمي القضايئ  ة  ،املتعلق  ٔن احلا ت  ولقد ث
ضيات دستور  ة ملراجعة التنظمي القضايئ مبا يتالءم مع مق ٔصبحت مل

رشيعية  2011 لقضاء ٕاىل سلطة مستق عن السلطتني ال ي ارتقى  ا
داد مرشوع القانون رمق  ذية، وهو ما تطلب ٕا املتعلق  38.15والتنف

ذ سنة  رشيع م ىل مسطرة ال لمملكة، وعرضه  ، 2015لتنظمي القضايئ 
ث مت ٕالجامع يف ٕاطار القراءة الثانية بتارخي ح ليه  رب  18ت املصادقة  دج
ىل احملمكة 2018 س احلكومة  الته من طرف السيد رئ ، لتمت ٕا

ضياته لبت يف دستورية بعض مق ستورية   .ا
دد  ،هذا ٔنه حتت  ش ستورية قرارا  ٔصدرت احملمكة ا  89.19وقد 
ر  08بتارخي  ال  2019فربا دد من قضت من  بعدم دستورية 

ىل معل كتابة  اصة ت املتعلقة مبهام إالرشاف والرقابة  ضياته،  مق
لطابع القضايئ وبني اجلوانب إالدارية  الضبط ممزية بني اجلانب املوسوم 
ل  د كتابة الضبط دا ٔخرى تتعلق بتوح ضيات  واملالية، ٕاضافة ٕاىل مق

لسلطة ا ش املوول  ام التف ة احملمكة، و يف لعدل، و ة امللكفة  حلكوم
لمحمكة، وتنظمي  ة انعقاد امجلعية العامة  ات القضاة، ويف تعيني بعض ف
الت احلكومة مرشوع القانون رمق  ٔ ره  ىل ٕا عية، و ج دة  ب املسا مك

ىل جملس النواب بتارخي  38.15 لتنظمي القضايئ  يونيو  29املتعلق 
لشغل ويف هذا الصدد نتقدم  ،2021 ميقراطية  ة الكونفدرالية ا يف مجمو

 :ملالحظات التالية
زي  - ٔن تعطيل ٕاخراج هذا النص املهيلك ٕاىل  اه ٕاىل  ن رة  ٕا

سطريه ذا  ،الوجود قد عرقل مسار حتديث مرفق القضاء كام مت  تنف
ل بذ  ٔ ، و  ظومة العدا لحوار الوطين حول م لتوصيات الهيئة العليا 

، و يف نفس السياق التطلع  لمتقاضني يف احلق يف احملامكة العاد املرشوع 
د  ٓخر  ا نص  ٓن ٕاىل ٕا ٔن احلكومة مل تبادر حلد ا ومما يدعو ٕاىل القلق 
ىل مسطرة املصادقة ويتعلق  ستورية  ه احملمكة ا ٔن نظرت ف هام بعد 

ٔمر مبرشوع القانون التنظميي رمق   دستوريةفع بعدم املتعلق  86.15ا
رشيعي و السيايس؛ ني ال لزم  وهو ما يعترب هدرا 

ا  - لتنظمي القضايئ 38.15مرشوع القانون رمق "عند ٕا  ،"املتعلق 
ر ٓ ب ا رت رصت 2021يونيو  29ىل جملس النواب بتارخي  ،بعد  ، اق

ضيات  ىل تعديل املق ىل جملس النواب  داد النص احملال  احلكومة يف ٕا
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ستورية دون املساس ببايق املواد اليت واملواد امل  شمو بقرار احملمكة ا
ٔوىل، واليت مل تبد احملمكة  لهيا يف الصيغة ا ٔن متت املصادقة  سبق و 

ٔهنا ش ٔية مالحظة  ستورية  كرس الوضع السابق بعد  ،ا نة ٕاىل  مستك
دات مرشوع هذا " الاكتب العام"ذف مؤسسة  ٔمه مست اليت تعترب من 

ٔمه مؤسسة مت القا يل عن  لت ا  ربت عن ارتيا كون  نون، وبذ 
دة ٕاشاكليات تنظميية طرحهتا املامرسة احلالية  اوز  ا لت دا لجوء ٕال ا

كرس الوضع القامئ؛   وفضلت 
ستورية  - هتا احلكومة لقرار احملمكة ا ة اليت تب رس القراءة الرسيعة وامل

رشيعي ورضور رسيع استكامل البناء حتت ذريعة ضغط الزمن ال ة 
ة خمالفة لقرار احملمكة  ٔفرزت ن لسلطة القضائية، واليت  املؤسسايت 

ذف مؤسسة  ستورية ح مشل التعديل  ٔن " الاكتب العام"ا ني  يف 
ادة  ٕ دام هذه املؤسسة بل يويص  د ٕا ي ال يف ستورية ا قرار احملمكة ا

متيزي صاصاهتا عن طريق ا بني املهام القضائية اليت متارس حتت  النظر يف اخ
سلطة املسؤول القضايئ، واملهام إالدارية اليت متارس حتت ٕارشاف 

امك؛ لم   املسؤولني القضائيني وإالداريني 
د املقاربة الشمولية ٕالصالح وحتديث إالدارة القضائية لتوفري  - دم اع

ال اليت  ستق ات  ح فعليةب ضيات القانونية ت لتنظمي القضايئ  املق
لمرسوم  صاصاهتا  اضعة يف تنظميها و اخ ٔن وزارة العدل تظل  لملكة، ٕاذ 

ريل  11الصادر يف  2.10.310رمق  جلريدة الرمسية 2011ا ، الصادر 
ىل صدور دستور ( 2011ماي  05بتارخي  رخي سابق  ومل ) 2011وهو 

ات الالزمة قصد مالءم هتا مع احمليط القانوين تعرف هيالكها إالدارية إالصال
عتبارها مرفق ٕاداري  عاد وزارة العدل  د، حبيث مت اس وي من املست ح

ثاق الالمتركز إالداري  جمال تطبيق  2.17.618من املرسوم رمق  46املادة (م
رب  26الصادر يف  ثاق وطين لالمتركز إالداري 2018دج   ؛)مبثابة م

ىل العمل النقا - ت النقابية من الزنوع ٕاىل التضييق  يب واحلد من احلر
ري حملها مبرشوع هذا القانون ضيات يف  ٔمر  ،الل مترر مق ويتعلق ا

رية من املادة  ٔ ٔهنا 7لفقرة ا ا به يف ش ي تقدم   .اليت رفضمت التعديل ا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
ل يف دوامة الهدر  ٕان مرشوع هذا القانون ٔمهيته القصوى قد د ىل 

رشيعي زي ،ال ه ٕاىل   الوجود واملطلوب هو توفري رشوط تفعي و ٕاخرا
ذ  ضامن فعليته،  لتنف ٔىت  ذو يف صورة قاب  بته  ،ليك يت يتعني موا

اءها بطريقة  ات إالدارية لوزارة العدل اليت مت است لب ٕالصالح الشامل 
ة سا ٔحاكم املرسوم رمق  ري مس سمرب  26الصادر  2.17.618من  د

ثاق وطين لالمتركز إالداري  2018 ري معنية )46املادة (مبثابة م ٔهنا  ، و
لم   .لكةملتنظمي الرتايب الالمركزي 

ادة هيلكة مصاحلها إالدارية  ،ولتدارك هذا السهو ىل الوزارة ٕا يتعني 
يع النصوص القانونية والتنظميية ذات وذ مبراجعة مج  ،املركزية والالممركزة

ٔ فصل السلط واستقالل السلطة  ،الص د رتام م راعى فهيا ا ام  وفق 
ضيات املرسوم رمق  ٔيضا مراجعة مق الصادر  2.114.73القضائية، كام يتعني 

رب  14يف  ٔسايس اخلاص هبيئة كتابة الضبط  2011شت ٔن النظام ا ش
طلبات مال ضيه م ضيات مرشوع القانون رمق ءوفق ما تق ه مع مق م

لتنظمي القضايئ عند تطبيقه 38.15   .املتعلق 
راكته ليمك و رمحة هللا تعاىل و    .والسالم 

عية) 8 ج ة العدا    :مدا مجمو
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  شارون احملرتمون،السيدات والسادة املس 
عية، يف ٕاطار  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

لتنظمي القضايئ، ويه  38.15املناقشة العامة ملرشوع القانون رمق  املتعلق 
خراج هذا القانون الهام  ٕ ىل إالرساع  اللها حرص احلكومة  مثن  اسبة  م

ي يندرج مضن إالصالح الشامل والعمي ، وهدفه ا ق ملنظومة العدا
ٔطري اخلريطة  هتا وت رتقاء بعمل حمامك اململكة وتنظمي العالقة بني مكو
ٔنه  ٔ استقالل السلطة القضائية، وهو ما من ش م ملبد رتام  القضائية، يف ا
ضيات اجلديدة من  ٔن متكن املق ٔمل  ة القضاء، ون الرفع من فعالية وجنا

ي شابت  ثاق جتاوز النقائص ا ث وقف م التنظمي القضايئ احلايل، ح
ونه  ىل  ام حبمك التعديالت املتالحقة اليت "ٕاصالح العدا  س قد لال يف

رشية  لموارد ال ل  ٔم ستغالل ا ىل  د  سا ضياته، مما ال  طالت مق
ٔن اخلريطة القضائية  قي من املتقاضني، كام  واملادية، وال يضمن القرب احلق

ري م  ضخمة و ريمعممم   ."عقلنة، والقضاء املتخصص 
ٔمهية مرشوع القانون  عية، ب ج ة العدا  ا، يف مجمو ا م نا واق
الل  خنراط إالجيايب والبناء  ىل  لتنظمي القضايئ، حرصنا  املتعلق 
ٔو اقرتاح تعديالت  الل املناقشة العامة  مدارسته بلجنة العدل، سواء من 

  .ليه
ر العدل مع وستغل هذه املناس  ل إالجيايب لوز لتفا لتنويه  بة 

ت جملسنا املوقر، وهو ما مكن من  التعديالت املتقدم هبا من خمتلف مكو
ات اليت  دد من الفرا سم مرشوعتدارك  ٔصيل اكنت    .القانون ا

ٔن   :من بني املالحظات اليت نبدهيا يف هذا الش
ٔهداف واملبادئ ال - ٔن ون مرشوع القانون حيدد ا كربى اليت جيب 

هنا قانوين املسطرة  ٔخرى من ب دد من القوانني ا ىل مستوى  ٔجرٔهتا  تمت 
ن  ىل مالءمة هذ ليه ندعو ٕاىل احلرص  املدنية واملسطرة اجلنائية، و
اقشته اليوم وخباصة ف  القانون ما مرشوع القانون اليت حنن بصدد م
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جلانب املفاهميي؛   يتعلق 
ىل - ىل رضورة العمل  اءت،  ضيات اليت  دد من املق  التفصيل يف 

ٔ القضايئ  خلط يل ما يتعلق  ضبة يف صياغهتا، من ق ٔمهيهتا، مق الرمغ من 
ادة النظر يف هذا  وطريقة التعامل معه، وندعو ٕاىل التفكري يف صيغة ٕال

؛ ٔطريه بنصوص قانونية مستق ٔمر وت   ا
ضيات الها - دد من املق مة مبا يضمن التوازن بني رضورة التفصيل يف 

رتبط مهنا حبقوق املتقاضني اليت مت  اصة ما  ٔبواب وفروع القانون 
ل املثال ىل س هنا  انية : كرسها دستور ومن ب احلق يف التقايض وا

ٔ القضايئ، احلق يف  ، احلق يف التعويض عن اخلط وسهيل الولوج ٕاىل العدا
ٔحاكم وصدور احملامكة العاد وضامن حقوق ا فاع واحلق يف الطعن يف ا

ٔخرى ريها من احلقوق ا ل معقو و ٔ ل  ٔحاكم دا   .ا
ٔىت  ٔن ٕاجناح هذا الورش لن يت عية،  ج ة العدا  ونؤكد يف مجمو
م الالزم  ه ت اجلسم القضايئ ودون ٕايالء  دون اخنراط مجيع مكو

ىل ٕاجناح بورش حتدي رشي، مع احلرص  ث إالدارة القضائية لمكون ال
وإالرساع بتزنيل ورش احملامك الرمقية مع وضع هيئة كتابة الضبط يف قلب 

ديث   .هذا الت
ىل  عية  ج ة العدا  ٔننا سنصوت، يف مجمو ىل  ويف اخلتام، نؤكد 

ٕالجياب   .مرشوع القانون 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

مس) 9 لوي،  شارة السيدة لبىن  حتاد الوطين مدا املس شاري   مس
ملغرب  :لشغل 

﷽  
لوقني سيد دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٔرشف ا ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم   ،السيد الوز

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار هذا اجللسة الع ٔن  راسة رشفين  صصة  امة ا

ىل مرشوع القانون رمق  لتنظمي القضايئ كام  38.15والتصويت  يتعلق 
ىل احملمكة  ا  ليه جملس النواب يف ٕاطار القراءة الثانية بعد إال وافق 

ستورية من طرف احلكومة   .ا
مثي  ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ه ويه م ي سارت ف لمسار ا ا 

ذ حوايل  ٕالصالح العميق ملنظومة بالد م ن من الزمن واملرتبط  عقد
، حفظه هللا، يف خطاب العرش لسنة  ال امل ا  ث د ، ح العدا

لقضاء  2008 ٕاىل حوار واسع لبلورة خمطط مضبوط لٕالصالح العميق 
ٔساسية لهذا إالصالح يف خطاب  دد احملاور ا   .2009غشت  20و

ىلحمطة هامة يف ه 2011وقد شلك دستور  ٔكد  ث    :ذا املسار، ح
رشيعية؛ - ذية وال   رسيخ سلطة قضائية مستق عن السلطتني التنف

ىل  - الستقالل و لسلطة القضائية ومتتيعه  ىل  ٔ لس ا داث ا ٕا
  إالداري واملايل؛

لس عوض و  - س املنتدب لهذا ا ام الرئ س حممكة النقض  ختويل رئ
ر العدل   ؛وز

صاصا ش القضايئ، كام وسع من اخ ام التف شمل  ىل ل ٔ لس ا ت ا
مي  لقضاء وتق رشيعية والتنظميية املتعلقة  وٕابداء الرٔي خبصوص النصوص ال
د سري العدا  ىل حقوق املتقاضني وقوا ٕالضافة ٕاىل التنصيص  ه؛  ظوم م

هتم ات وحر اص وامجلا ٔش   .ودور القضاء يف حامية حقوق ا

ر احملرت   م،السيد الوز
سان السابق السيد  ر العدل وحقوق إال داث وز ٕ البد من التنويه 
لحوار الوطين حول إالصالح العميق  لهيئة العليا  د  املصطفى الرم
ق عهنا  لني، واليت ان ، مبشاركة خمتلف املتد والشامل ملنظومة العدا

ظومة العدا" ثاق ٕاصالح م ٔن  ،"م لص ٕاىل  ي  التنظمي القضايئ "ا
ضياته، مما  ام حبمك التعديالت املتالحقة اليت طالت مق س قد لال احلايل يف
رشية واملادية، وال يضمن القرب  لموارد ال ل  ٔم ستغالل ا ىل  د  سا ال 

قي من املت ٔن اخلريطة القضائية احلق ري معقلنة، قاضني، كام  ضخمة و م
ري معمم   ".والقضاء املتخصص 

ٔوال مع وانطالقا مما سبق، فلق اما  س د اكن من الرضوري، ا
صادي  ق عي و ج ىل املستوى  رية اليت عرفهتا بالد  التطورات الك
خراج هذا  ٕ قدمة، إالرساع  د وثيقة دستورية م ع نيا  والسيايس، و
ىل الربملان  ا هذا النص  ري مربر يف ٕا بريا  ٔخرا  ث جسلنا ت القانون، ح

ر  ٔ ب ا رت ستوريةبعد  ىل قرار احملمكة ا   .بناء 
ل مع النقاش  ىل التفا ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ا يف  وحرصا م
رمس اخلريطة القضائية لبالد يف  ي  العمويم خبصوص هذا النص املهم ا
ٔساس ٕاىل  ة من التعديالت اليت هتدف  ا مبجمو العقود القادمة، تقدم

منية  شجيع الوسائطو  جتويد النص؛ ات؛ وحامية و البدي يف فض الزنا
ٔحاكم الفصل  ل احملامك طبقا  لغة العربية دا ستور، مع  5استعامل ا من ا

ٔثناء؛ والشهودضامن حق املتقاضني  اجللسات برتجامن حملف  ستعانة 
ابت  ريها من التعديالت اليت است لرتمجة و لكف خشصا  ٔو  تعينه احملمكة 

  .ة لبعضهااحلكومة  مشكور
ٔن  شارن، سبق  لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ٕاننا يف 
ة السابقة حبضور  نظمنا لقاء دراسيا يف املوضوع يف الوالية احلكوم
ة من  لص ٕاىل مجمو ٔاكدمييني  ني و ح لني و ني و فا مسؤولني حكوم

ر مهنا   :التوصيات املهمة، نذ
  لهيا اة املبادئ اليت يقوم  امة واملنظمة  مرا التنظمي القضايئ بصفة 

ىل مرشوع القانون؛ ٔي تعديالت   لعمل القضاء عند وضع 
   ستجيب ملتطلبات احلاكمة د خريطة قضائية معقلنة  رضورة اع
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ق معايري  اجليدة وقرب القضاء من املتقاضني وذ بضبط وتدق
اة ا هنا، مع مرا ا حتديد هذه اخلريطة مبا مينع من التناقض ب ا س

ستفادة من بعضهم  مع اجلهوية املتقدمة ومبا ميكن القضاة من 
 البعض؛

   ،بتدائية ذات الوالية العامة ٔنواع احملامك  ادة النظر يف تعدد  ٕا
كون  ظومة العدا  ثاق ٕاصالح م لص ٕاليه م كرس ما  وجتنب 

ري معقلنة؛ ضخمة و  اخلريطة القضائية م
  خصصة ٔقسام م داث  بتدائية جتنبا لتقليص  ضبط ٕا حملامك 

لتنظمي  ٔساسية  دة ا كوهنا الو لمساس  هتا العامة وجتنبا  وال
 القضايئ؛

   صاصات بني رؤساء خ ل  ٔقسام تفاد لتدا داث ا ضبط ٕا
عون لها؛ ٔقسام ورؤساء احملامك اليت ي  ا

  رشية املتوفرة يف وضع اخلريطة القضائية ت ال  ؛استحضار إالماك
   و داث جملس ا الل ٕا ة القضاء من  د ازدواج التفكري يف اع

ىل هيئة يف القضاء إالداري؛ ٔ 
   الت لك مكون من ام معل وتد س ىل ا رضورة احلرص 

ي حيفظ للك مكون قميته  لشلك ا ل احملامك  ت العام دا املكو
ٔمهيته؛  و

  لجوء ٕاىل الوسائل البدي لتدبري املن ات لتفادي تضخم تعزز ا از
؛  دد القضا املس

   يل ق بعض املفاهمي الواردة يف مرشوع القانون من ق رضورة تدق
ة" ىل " إالرشاف واملراق رومان احلرص  صاصان  عتبارهام اخ

ام به ف خيص معلية  ىل غرار ما مت الق حسن سري احملامك، وذ 
ش"  ؛"التف
   صاصات لك من ق اخ ب احملمكة وامجلعية العامة رضورة تدق مك

از؛ ٔن حيتلها لك  ٔمهية اليت يفرتض  سجم وا  مبا ي
   ب يل مك ديث من ق ق هذا الت ات ٕادارية كف بتحق  تطور ب

يل  ا لتنظمي والتواصل ا ب خيتص  ليل املعطيات ومك لت
لتدبري التوقعي؛ ب خيتص   ومك

  زة ٔ ل  ٔدوار  ٕارشاك خمتلف املهن القضائية دا احملمكة مبا يليق وا
ٔداء احملامك؛ رتقاء ب  الهامة اليت تضطلع هبا يف 

   ت اجلسم القضايئ يف ٕاجناح ورش رضورة اخنراط مجيع مكو
امة ويف بلورة  إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا بصفة 
لتنظمي القضايئ اجلديد بصفة  وٕاخراج مرشوع القانون املتعلق 

 اصة؛
  ات رضو ٔدوار احملورية اليت تضطلع هبا خمتلف الف رة استحضار ا

ل مرشوع القانون متي ٕاىل املهن القضائية دا   .اليت ت

ٔن إالصالح  ىل  ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ويف اخلتام، نؤكد يف 
زتا يف تعديل النصوص  ، ال ميكن ا العميق والشامل ملنظومة العدا

ٔمهيهتا، ىل  لوظائف  القانونية  ٔساسا يف مدى متثل القايض  بل يتجسد 
ستوري، جبميع  اطها املرشع، مبا يف ذ املرشع ا ٔ املنوطة به، واليت 

ت الالزمة   .الضام
ول احلكومة  ب ق س ىل هذا النص  ٕالجياب  ا  كام نؤكد تصوي

ة من التعديالت اليت تقدمهنا هبا   :ستحضار ما ييل ،مو
  خراج ٕ فع بعدم  إالرساع  مرشوع القانون التنظميي املتعلق 

 دستورية قانون؛
   خراج مرشوع القانون اجلنايئ مبا يعزز ربط املسؤولية ٕ إالرساع 

ري املرشوع؛ راء   حملاسبة وجيرم إال
   خراج قانون املسطرة اجلنائية وقانون املسطرة املدنية مبا ٕ إالرساع 

دات اليت عرفهتا ب ؛يتالءم مع املست  الد
   م بورش حتديث إالدارة القضائية وإالرساع بتزنيل ورش ه

ديث  .احملامك الرمقية مع وضع هيئة كتابة الضبط يف قلب هذا الت
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 


